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A COLEÇÃO NUCLEAR DE PUPUNHA NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
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Palavras chaves: Distribuição Geográfica, Caracterização Genética, Distância Genética,
Germoplasma.
A pupunheira (Bactris gasipaes) é nativa da Amazônia e possui diversidade genética nas suas
populações silvestres e cultivadas. Parte desta diversidade está depositada no Banco Ativo de
Germoplasma de Pupunha (INPA, Manaus, Amazonas). Os custos de manutenção do BAG
são altos, e os recursos humanos e financeiros para caracterizar e avaliar são escassos,
restringindo sua utilização. Uma Coleção Nuclear poderia ajudar a conservar melhor e cruzar
informações para promover o uso eficiente destes recursos genéticos. O BAG foi estratificado
com base no grau de domesticação: silvestres e cultivadas, esta última subdividida em raças
primitivas (variedades locais) e populações híbridas. O número de acessos escolhidos baseouse na representatividade e na distribuição geográfica das raças primitivas e populações, com
seleção definitiva baseada na divergência genética entre acessos com marcadores RAPD,
utilizando-se matrizes de similaridade de Jaccard ou Dice previamente publicadas. A primeira
Coleção Nuclear de uma espécie perene no Brasil foi constituída por 40 acessos (dos 390 no
BAG), sendo 28 acessos de raças primitivas, 3 de populações híbridas, 5 de populações não
designadas e 4 de populações silvestres. Acessos de raças com pouca representatividade no
BAG foram selecionados em proporção ao seu número: Juruá (2); Cauca (2); Guatuso (2);
Pastaza (1); Tuira (1); Utilis (2); Vaupés (2); populações não designadas (5); e populações
silvestres tipo 1 e 3 (4). Acessos de raças bem representadas foram alocados conforme o
logaritmo do seu número: Pará (5); Putumayo (4); Solimões (3); Pampa Hermosa (4); e
populações híbridas (3). Essa Coleção facilitará um novo esforço de caracterização e
avaliação, bem como o planejamento adequado de programas que visem melhoramento e
conservação, aumentando a probabilidade de utilização.

Fontes financiadoras: CNPq e FAPEAM.
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situ
A manutenção de populações viáveis de espécies da fauna e flora autóctone é condição básica
para assegurar a sustentabilidade ambiental do desenvolvimento no Brasil. Por ser um dos
signatários da Convenção sobre Diversidade Biológica-CDB e também membro da iniciativa
das Metas do Milênio, que estabelecem a necessidade de reduzir significativamente a perda da
biodiversidade até o ano de 2010, o país se comprometeu a adotar ações diversas voltadas
para a conservação de seu patrimônio natural. Em função da grande diversidade biológica e da
escassez de recursos voltados para promover ações de proteção e manejo de espécies nativas,
prioridades devem ser definidas. Em geral a identificação de espécies ameaçadas de extinção,
ou seja, aquelas que correm o risco de desaparecimento no curto ou médio prazo (na escala de
dezenas de anos), e de regiões sob forte pressão antrópica representam os dois indicadores
básicos de priorização de ações. A manutenção dos ambientes naturais onde espécies
ameaçadas ocorrem (conservação in situ) é uma das ações mais básicas para se promover a
conservação da biodiversidade, pois se calcula que a perda de hábitat é considerada a
principal causa de ameaça para mais de 80% dos mamíferos, aves e anfíbios globalmente
ameaçados. Tal abordagem é a de menor custo e também aquela mais abrangente, pois é
considerado todo o conjunto de outras espécies nativas que devem ser igualmente protegidas.
A conservação in situ pode ser complementada com programas de reprodução em cativeiro
visando à reintrodução de indivíduos (conservação ex situ) e existem alguns casos de sucesso
(e outros de insucesso) com a adoção de tal estratégia. Contudo, experiências de outros países
indicam que a conservação ex situ apresenta várias dificuldades como custo elevado, pequeno
sucesso na reintrodução de indivíduos criados em cativeiro, impressões no comportamento
geradas pelo cativeiro, riscos de disseminação de doenças no ambiente natural e inconstância
de programas e recursos oficiais para a manutenção de tais atividades. No caso brasileiro, é
preciso ainda acrescentar a falta de infra-estrutura e capacitação técnica para implantação de
programas de reprodução em cativeiro. Embora existam exemplos de relativo sucesso de
iniciativas de conservação ex situ, mesmo no Brasil, tal opção só deveria ser adotada em
situações especiais e críticas, como nos casos de espécies com pouquíssima ou nenhuma
população selvagem. A primeira opção de conservação da fauna selvagem deve ser a
manutenção de áreas nativas bem protegidas, manejadas e integradas em seus contextos
regionais.

A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS DA VIDA SILVESTRE NO
BRASIL E A FALÁCIA DO PAPEL DOS CRIADOUROS COMERCIAIS.
José Roberto Moreira1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - jmoreira@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: vida silvestre, conservação, cativeiro
Detentores de uma das maiores biodiversidades do planeta, o Brasil parte rapidamente para
ver sua vida silvestre destruída de maneira irreversível. A principal ameaça para a vida
silvestre brasileira, hoje, não é a caça nem o tráfico - é a destruição de habitats. Este deve ser
o alvo das principais ações conservacionistas. É importante se ter em mente que a menos que
a vida silvestre tenha algum uso para as pessoas ela não será valorizada pelas mesmas. A lei
de proteção de fauna brasileira não permite outro uso comercial da fauna nativa que não seja
produzida em cativeiro. Permite a caça desportiva, mas no único estado onde ela era
regulamentada – o Rio Grande do Sul – foi recentemente proibida com o tosco argumento de
que o chumbo da munição poderia contaminar o ambiente. O manejo sustentável da vida
silvestre brasileira poderia ser uma valiosa ferramenta para a conservação de ambientes e
espécies. O cativeiro tem um papel importante na conservação de espécies ameaçadas de
extinção, especialmente na recuperação de populações. Porém, é uma ação que tem um papel
exclusivamente emergencial e é utilizada apenas para espécies cuja população nativa se
restringe a um pequeno número de indivíduos. A criação comercial de espécies silvestres tem
importância para o uso da fauna. Entretanto, argumentar que tem um papel conservacionista
não passa de uma falácia. Espécies ameaçadas não podem (e nem devem) ser comercializadas.
Apenas espécies cujas populações encontram-se em bom estado de conservação são utilizadas
nas criações comerciais. Seu potencial comercial vem justamente do fato de serem espécies
generalistas cuja capacidade produtiva as faz ser aquelas que mais resistem às alterações
ambientais e à pressão de caça. Em alguns casos essas espécies são até mesmo consideradas
pragas agrícolas. Com as devidas exceções, essas espécies são geralmente aquelas que menos
carecem de ações conservacionistas, ainda que sua diversidade genética deva, sem dúvida, ser
conservada. O cativeiro é, porém, a ação menos recomendada para a conservação de sua
diversidade genética. Os animais são selecionados para mansidão, perdem sua resistência a
doenças, a capacidade de defesa contra predadores, para encontrar alimento, parceiro e abrigo,
têm seu comportamento alterado. Também têm sua diversidade genética reduzida pelo efeito
fundador e redução do fluxo gênico. Mesmo o uso de áreas nativas cercadas não tem papel
conservacionista - reduz-se o fluxo gênico com animais de fora (não só da espécie criada),
aumenta-se a endogamia, reduz-se a polinização e a dispersão e predação de sementes.
Algumas espécies da área são exterminadas e altera-se totalmente a composição botânica e
estrutura de idade. A única ação conservacionista do cativeiro comercial pode ser o velho

argumento de que reduz a pressão de caça sobre as populações silvestres. Só. Porém, uma
fiscalização rigorosa teria efeito muito mais eficaz.

A CONSERVAÇÃO PELO USO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS DA
MATA ATLANTICA NO SUL DO BRASIL
Miguel Pedro Guerra1
1Laboratório de Fisiologia do Desenvolvimento e Genética Vegetal, Programa de Pós
Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, CCA/UFSC, mpguerra@cca.ufsc.br

Palavras-chave: paisagem, biodiversidade, domesticação, manejo

O Brasil é um pais megadiverso e em seus variados biomas e ecossistemas se encontra entre
20 e 25% da biodiversidade do planeta. No Sul do Brasil, no domínio da Mata Atlântica
restam atualmente 7,3 % de cobertura florestal da sua área original. O bioma Mata Atlântica
foi classificado como um dos Hostspots de Biodiversidade. Apesar da riqueza e diversidade
de RGVs dos ecossistemas da Mata Atlântica poucos deles têm uso real, foram caracterizados
adequadamente, têm técnicas de manejo apropriadas e estão sendo adequadamente
conservados. A obtenção de produtos da Mata Atlântica historicamente envolve estratégias de
extrativismo, manejo e cultivo e a consolidação do uso de um determinado RGV é uma das
estratégias mais eficazes para sua conservação. Considerando as características de espécies
da Mata Atlântica é possível estabelecer quatro categorias principais associadas ao grau de
domesticação: a) selvagens em paisagem natural; b) domesticadas em paisagem natural ou
com domesticação incipiente c) selvagens em paisagens alteradas e; d) domesticadas ou em
processo de domesticação. Na primeira categoria se enquadram as espécies cujos produtos são
obtidos por extrativismo em seu ambiente natural. Apresentam importância econômica e
social neste contexto: palmiteiro, xaxim, bromélias, araucária e várias espécies medicinais
(espinheira santa, chapéu de couro, erva de baleeira, pariparóba). Nesta categoria pode não
haver uma alteração efetiva da diversidade genética nem da diversidade de espécies as quais
se encontram em uma condição mais adequada para a conservação in situ nos seus ambientes
naturais. Na segunda categoria se enquadram as espécies cujo processo de exploração é feito
no seu ambiente natural, mas com controle populacional (demográfico e genético) total ou
parcial. Estes RGVs apresentam domesticação incipiente e entre eles citam-se: palmiteiro,
espinheira-santa e samambaia silvestre. Na terceira categoria estão os RGVs cujos produtos
são obtidos preferencialmente por extrativismo ou manejo, mas em sistemas onde a vegetação
matriz é alterada por supressão ou enriquecimento para o favorecimento destes RGVs. Nesta
situação podem ser incluídas: erva mate, araucária e algumas plantas medicinais. Na quarta
categoria a paisagem é alterada para um ambiente agrícola e genótipos específicos são
escolhidos para cultivo (seleção) e podem ser domesticados. Nesta situação estão o maracujá,
a goiabeira serrana, a erva mate, várias espécies de bromélias e várias espécies de uso
medicinal (carqueja, guaco, espinheira santa, entre outras). Estas espécies são classificadas
nas categorias de semi-domesticadas ou domesticadas em paisagem cultivada.
Fontes financiadoras: CNPq, Capes, FAPESC

AGREGAÇÃO DE VALOR AO GÊNERO Ananas: PERSPECTIVAS DE USO DO
ABACAXI ORNAMENTAL
Fernanda Vidigal Duarte Souza1, José Renato Santos Cabral1, Everton Hilo de Souza2
Francisco Ricardo Ferreira3, Luciano Lourenço Nass3.
1 Pesquisadores da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Caixa Postal 007 - Cruz das
Almas, Bahia-CEP: 44380-000; 2 Mestrando do Curso de Pós Graduação da Universidade
Federal do Recôncavo, Cruz das Almas – Bahia.; 3 Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, Parque Estação Biológica – PqEB – Av.W5 , Brasília, DF. CEP: 70770-900.
Os abacaxis silvestres apresentam características extraordinárias para uso ornamental e que
têm sido pouco valorizadas. Esses genótipos possuem uma diversidade de formas e cores, que
chamam atenção pela beleza e originalidade, com um adicional importante para o segmento
de flores que é a durabilidade de sua infrutescência. A Embrapa Mandioca e Fruticultura
Tropical deu início em 2003 a ações de pré-melhoramento genético com a finalidade de
identificar no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) acessos com potencial ornamental. O
primeiro passo foi estabelecer os critérios a serem considerados na identificação e
classificação de um genótipo como ornamental. Com base nas variedades já comercializadas e
o auxílio de descritores morfológicos usados para recursos genéticos de abacaxi, foram
desenvolvidos descritores próprios para abacaxi ornamental facilitando dessa forma a
caracterização dos acessos do BAG e das progênies oriundas de cruzamentos dirigidos com
esse propósito. O trabalho foi realizado considerando principalmente as variedades botânicas
Ananas comosus var. ananassoides, Ananas comosus var. bracteatus, Ananas comosus var.
erectifolius, Ananas comosus var. comosus e a espécie Ananas macrodontes, procurando-se
identificar genótipos voltados para uso como flor de corte, para plantas de vaso e para uso em
paisagismo. Outras duas novas categorias de uso foram inseridas nessa seleção, os minifrutos
ornamentais e a folhagem de corte. Dos cruzamentos realizados foram geradas 5104 plantas,
que foram para o campo para as avaliações de primeiro ciclo, onde foram pré-selecionados
vários genótipos de cada cruzamento, que se encontram atualmente em avaliação clonal. Em
paralelo estão em andamento ensaios preliminares referentes à durabilidade das hastes,
indução floral em plantas de vaso e nutrição mineral. Dois testes, um em âmbito nacional e
outro internacional, já foram realizados para avaliação da aceitação do consumidor.

Termos para indexação: abacaxi ornamental, variabilidade genética, melhoramento genético
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE GADO PÉ-DURO: ESTADO DA
ARTE
Geraldo Magela Côrtes Carvalho
Embrapa Meio-Norte - geraldo@cpamn.embrapa.br

Palavras-chave: bovinos crioulos, autóctone, recursos genéticos, preservação
Os bovinos da raça Pé-duro são remanescentes dos bovinos trazidos por colonizadores
ibéricos, principalmente na Bahia e Pernambuco. Esses bovinos foram levados para o interior
do Nordeste, principalmente pelo Rio São Francisco e Parnaíba e se reproduziam livremente.
A raça foi forjada no ambiente hostil e tórrido da caatinga no Semi-Árido brasileiro por mais
de quatro séculos, sendo muito rústico. Mesmo enfrentando adversidades consuetudinárias, os
bovinos da raça Pé-Duro se multiplicaram e na época do Brasil Império, o Estado do Piauí
chegou a ser o maior produtor de carne do País. Entretanto, em meados do século vinte, a
chegada do zebu deu início a uma nova era na pecuária brasileira. O fenômeno da heterose,
verificado no cruzamento entre as vacas locais e reprodutores zebuínos, passou aos olhos
leigos dos criadores a impressão quimérica da superioridade desses últimos em relação ao
“pequeno e tardio” bovino nacional. Esse fato levou á absorção dos animais criados em
grande parte do Brasil pelos zebuínos e quase provocou o total desaparecimento das raças
locais. A raça Pé-Duro, só não desapareceu completamente, devido à formação de um núcleo
de preservação, pela Embrapa, em São João do Piauí e ao trabalho patriótico de alguns
criadores que mantiveram seus rebanhos e constituíram, em 1976, a Associação Brasileira de
Criadores de Gado Pé-Duro – ABPD (www.abpd.com.br), com sede em Teresina, Piauí. A
entidade conta com 32 associados, inclusive a Embrapa, abrangendo mais de 2000 animais. A
parceria entre a Embrapa Meio-Norte e a ABPD está possibilitando a avaliação,
caracterização e uso comercial da raça que resultará na preservação desse singular patrimônio
Nacional.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE BOVINOS FRANQUEIROS:
SITUAÇÃO ATUAL, AMEAÇAS E PERSPECTIVAS

Gilson Rudinei Pires Moreira
Diretor Técnico da ABCBFranqueiros; Prof. Depto. de Zoologia/IB-UFRGS, Porto Alegre,
RS - gilson.moreira@ufrgs.br
Palavras-chave: Bos taurus, animais domésticos, história, fomento, Brasil
A Raça Bovina Franqueira é reconhecida no sul do Brasil desde o período colonial, tendo
padrão zootécnico estabelecido no início do século passado. No tempo presente, o nome
Franqueiro está consolidado na agropecuária, sendo usado inclusive de forma oficial em
transações comerciais entre os criadores desse gado entre os estados de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Tem participado de forma expressiva em exposições e feiras, oficialmente e
com direito à premiação, desde a primeira exposição agropecuária que se tem notícia no país
(século XIX) até a última Expointer (Esteio 2008). A Associação Brasileira de Criadores de
Bovinos Franqueiros, com sede em Gramado (RS), é uma entidade legalmente constituída,
inicialmente formada por criadores do Rio Grande do Sul, com vistas ao reconhecimento
oficial (protocolo no MAPA) e fomento desse gado. Desde a sua fundação, em 2006, tem
participado ativamente na conservação e promoção da raça, tendo sido constatado um
aumento numérico substancial de seus sócios ativos. Dentre as principais ameaças aos
objetivos traçados pela ABCBF, situa-se a possibilidade de que a Raça Bovina Franqueira
venha a ser considerada extinta pelas autoridades do país; ou pior, surgindo disfarçada de uma
nova raça nativa, em atendimento a interesses de cunho político-regionais. Assim, nesta
apresentação, além de contemplar os avanços obtidos pela ABCBF, nos deteremos neste
aspecto. Calcados em fontes primárias documentais, publicações científicas e dados da
biologia molecular, mostraremos quão pouco pode significar o contexto histórico e
acadêmico, bem como uma sólida tradição em agropecuária, frente aos desafios políticos que
monopolizam as decisões relativas à conservação dos recursos genéticos animais no país.
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chegou a ser o maior produtor de carne do País. Entretanto, em meados do século vinte, a
chegada do zebu deu início a uma nova era na pecuária brasileira. O fenômeno da heterose,
verificado no cruzamento entre as vacas locais e reprodutores zebuínos, passou aos olhos
leigos dos criadores a impressão quimérica da superioridade desses últimos em relação ao
“pequeno e tardio” bovino nacional. Esse fato levou á absorção dos animais criados em
grande parte do Brasil pelos zebuínos e quase provocou o total desaparecimento das raças
locais. A raça Pé-Duro, só não desapareceu completamente, devido à formação de um núcleo
de preservação, pela Embrapa, em São João do Piauí e ao trabalho patriótico de alguns
criadores que mantiveram seus rebanhos e constituíram, em 1976, a Associação Brasileira de
Criadores de Gado Pé-Duro – ABPD (www.abpd.com.br), com sede em Teresina, Piauí. A
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parceria entre a Embrapa Meio-Norte e a ABPD está possibilitando a avaliação,
caracterização e uso comercial da raça que resultará na preservação desse singular patrimônio
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AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA CRIAÇÃO DE ANIMAIS
SILVESTRES EM CATIVEIRO NO BRASIL
Sérgio Luiz Gama Nogueira-Filho,
Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Estadual de Santa Cruz,
slgnogue@uesc.br
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A criação comercial de animais silvestres estabeleceu-se e expandiu-se no Brasil
especialmente a partir das década de 1980/90. Nesta época, foram estabelecidos alguns
criadouros em instituições de pesquisa onde foram desenvolvidas técnicas para a criação
comercial de espécies autóctones. A expansão da atividade ocorreu com a divulgação destas
técnicas aliada a uma estratégia de marketing que levou a uma demanda pela carne de animais
silvestres em churascarias de São Paulo e outros centros urbanos do país. A falta da aplicação
adequada do conhecimento já existente, no entanto, resultou em prejuízos financeiros.
Adicionalmente, as dificuldades para o registro oficial dos criadouros e para a
comercialização dos produtos levaram ao desestímulo da atividade. A criação de animais
silvestres, no entanto, é uma alternativa efetiva para o dematamento e provoca a redução na
caça. Demonstra-se que a produção de caititus (Pecari tajacu) em semi-confinamento em um
hectare de mata produz 16 vezes mais do que bovinos criados na mesma área convertida em
pasto. Caso ocorra o escape dos animais de cativeiro os danos ecológicos provocados serão
inferiores aos já registrados pela ação de porcos ferais na Amazônia ao introduzir doenças e
alterar o hábitat da fauna autóctone. Por sua vez, o fornecimento de produtos da fauna obtidos
através da criação em cativeiro reduz a pressão de caça sobre a população destes animais em
vida livre, pela oferta regular de produtos com melhor qualidade, como ocorreu a partir da
regulamentação e expansão da criação comercial do jacaré-do-pantanal (Caiman crocodillus
yacare). Por estes motivos e apesar do descrédito, as atividades de pesquisa prosseguiram,
obtendo-se conhecimentos novos a respeito do comportamento social, nutrição, reprodução e
manejo de espécies silvestres que levaram ao aprimoramento das técnicas para seu manejo em
cativeiro. Estes resultados propiciaram aumento na escala e redução nos custos de produção.
Existem grandes expectativas de incremento maior de produção com a aplicação de práticas
de seleção e melhoramento animal, como as adotadas para o preá (Cavia porcelus). A
comercialização e repartição dos lucros de forma justa, porém, continuam sendo os principais
gargalos da atividade, o que tem sido contornado por ações como as realizadas pelo SEBRAE,
associações de produtores e governos estaduais no centro-oeste brasileiro.

BACULOVÍRUS COMO FERRAMENTA BIOTECNOLÓGICA
Marlinda Lobo de Souza
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – marlinda@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: Baculovírus, Vetor de Expressão Gênica, Vírus Recombinante, Proteínas
Heterólogas

Baculovírus são vírus DNA dupla-fita altamente seletivos para diversos grupos de insetos.
Eles são agentes de controle naturais valiosos e, devido a sua especificidade e compatibilidade
ambiental, tem sido empregados com sucesso no controle de pragas agrícolas. Esses vírus
passaram a ser utilizados a partir 1983 para a expressão de genes recombinantes controlados
por fortes promotores virais. É um sistema bem estabelecido e de fácil manipulação para
produção de grandes quantidades de proteínas heterólogas. As vantagens na utilização de
baculovírus como vetor de expressão têm feito dele o sistema eucariótico de escolha em
laboratórios de pesquisa. Ele fornece um ambiente apropriado (em células de insetos) para a
síntese de proteínas eucarióticas oferecendo condições para que ocorra o dobramento
adequado da estrutura da proteína, formação de pontes dissulfídicas, oligomerização e
modificações pós-traducionais similares às produzidas em células de mamíferos. Centenas de
genes de diferentes origens já foram expressos para uma grande variedade de aplicações,
incluindo produtos farmacêuticos e produção de vacinas. Embora baculovírus sejam capazes
de penetrar em células de mamíferos, no entanto eles não são capazes de se replicar e não
induzem efeitos citopáticos ou deletérios para as células. Desta forma, estes vetores tem sido
considerados promissores no desenvolvimento de terapia gênica.Nos últimos vinte anos
trabalhos de manipulação genética também foram desenvolvidos visando a melhoria das
características inseticidas de baculovirus. A ação lenta destes vírus geralmente dificulta sua
aplicação prática e várias tentativas foram feitas para acelerar o tempo de morte do inseto.
Duas estratégias tem sido elaboradas para o alcance deste objetivo: interferência com a
fisiologia do hospedeiro e uso de uma toxina específica contra o inseto. Em conclusão, o
conhecimento do genoma viral e os avanços de engenharia genética permitiram o emprego de
baculovírus como importante ferramenta biotecnológica. Além de seu uso rotineiro como
vetor de expressão gênica, progressos tem sido feitos na expansão de suas aplicações para
estudos de regulação gênica, terapia gênica, inseticidas melhorados e vacinas.

CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE GENÉTICA E QUÍMICA DE
POPULAÇÕES DE PLANTAS AROMÁTICAS
Marcia Ortiz Mayo Marques1
1Laboratório de Produtos Naturais/ Instituto Agronômico (IAC), mortiz@iac.sp.gov.br
Palavras-chave: diversidade genética, óleos essenciais, Ocimum selloi, plantas aromáticas

O Brasil detém a maior diversidade genética vegetal do mundo consistindo em importante
potencial de desenvolvimento sócio-econômico, como fonte de corantes, óleos vegetais,
fitoterápicos, óleos essenciais, etc. Por constituírem importante fonte de matéria-prima para as
indústrias de alimentos, cosmética e de fitoterápicos os óleos essenciais de plantas silvestres
dos diversos biomas do país estão sendo intensamente investigados, visando à descoberta e o
desenvolvimento de novos produtos, drogas e fonte de substâncias bioativas. No entanto a
conservação e exploração sustentável desses recursos genéticos dependem de estudos, dentre
outros, da diversidade genética e caracterização fitoquímica das espécies. Dentre as espécies
utilizadas pela medicina popular como potencial fitoterápico e aromático, encontra-se
Ocimum selloi Benth., conhecida como atroveran (SP), anis ou alfavaquinha (MG) e elixir
paregórico (RJ e ES). Este estudo tem por objetivo geral estudar populações de Ocimum selloi
Benth. sob o ponto de vista da reprodução, da variabilidade genética e a química dos óleos
essenciais das populações nativas e cultivadas. Os acessos de O. selloi foram coletados em
quatro regiões geográficas: Apiaí e Piquete (SP), Colombo (PR) e Camanducaia (MG). Os
mesmos ecótipos foram propagados por estaquia e cultivados em Campinas (SP). Os óleos
essenciais das folhas foram extraídos por hidrodestilação. A caracterização genética foi
efetuada por meio de marcador RAPD e a composição química dos óleos essenciais por
cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas. As populações apresentaram maior
variabilidade genética interpolulacional. A espécie apresenta uma mistura de cruzamento e
autofertilização (cleistogamia), justificando a maior diversidade genética entre as populações.
Sob o ponto de vista químico houve separação das populações nativas em dois grupos, um
formado por Apiaí, Colombo e Camanducaia tendo como constituinte majoritário a elemicina,
e o outro formado pela população de Piquete apresentando o germacreno D. As populações
(nativas e cultivadas) apresentaram os mesmos constituintes químicos, porém com diferentes
proporções relativas.

CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS FLORESTAIS
Vânia Cristina Rennó Azevedo
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, azevedovcr@cenargen.embrapa.br
Termos para indexação: marcador molecular, manejo, conservação, caracterização
A caracterização de recursos genéticos com base em marcadores moleculares representa um
importante avanço no sentido de auxiliar a definição de estratégias de conservação tanto in
situ quanto ex situ.

In situ por meio do auxílio na definição de áreas prioritárias de

conservação e manejo sustentável, com base nas estimativas de diversidade genética, sistema
de cruzamento, fluxo gênico (por pólen e sementes) e estrutura genética espacial. Ex situ por
meio de análises de representatividade e definição de estratégias de coleta para conservação
de número de indivíduos com base no tamanho efetivo populacional. Atualmente é possível
afirmar que estudos de biologia e genética molecular estão sendo efetivos no sentido de
subsidiar a conservação e o manejo, fornecendo resultados práticos para que seja alcançada a
sustentabilidade dos biomas. As espécies florestais nativas de modo geral encontram-se sobre
grande pressão antrópica seja por potencial madeireiro, que reduz a quantidade de indivíduos
adultos na floresta, alterando a dinâmica reprodutiva, seja por potencial não madeireiro,
alterando a dinâmica de regeneração da floresta pela retirada de frutos e sementes. Nossos
estudos de genética de populações de espécies arbóreas da Região Amazônica com base em
marcadores moleculares microssatélites têm fornecido uma série de informações a respeito da
dinâmica e estrutura genética dessas árvores, indicando principalmente as diferenças entre
elas, e a necessidade de definição de estratégias específicas para cada grupo de espécies que
compartilham as mesmas características. Para uma caracterização genética eficiente e
significativa das populações, devem ser considerados como pontos chave: a correta
identificação das plantas, amostragem populacional e georreferenciamento, tipo de marcador
molecular utilizado e quantidade de marcadores, grau de polimorfismo. O tipo de marcador a
ser utilizado nesses estudos está diretamente relacionado ao tipo de questionamento científico
que se quer responder e ao nível de informação genética que se pretende obter. De modo
geral, os marcadores microssatélites são os mais utilizados quando se deseja estimar fluxo
gênico, estrutura genética espacial, sistema de cruzamento.

Fonte financiadora: DFID, PPG7/CNPq, EMBRAPA

CASA DO KUKURRO – TRADIÇÃO CULTURAL COM IMPACTO NA
AMPLIAÇÃO DA DIVERSIDADE EM ROÇA NO PARQUE INDÍGENA DO XINGU
Fábio de Oliveira Freitas; Sandra Beatriz Barbosa de Cerqueira Zarur
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – fabiof@cenargen.embrapa.br
2 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – sbzarur@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Manihot esculenta Crantz, Casa do kukurro, Conservação on farm,
Diversidade

A Casa do Kukurro é uma tradição cultural com impacto na manutenção e amplificação da
diversidade. Essa forma singular de conservação on farm, na aldeia Yawalapiti do Parque
Indígena do Xingu, conhecida como a casa do espírito da lagarta, consiste em dois montes ou
covas, situados no limite externo da roça com a floresta, nos quais são plantadas todas as
variedades manejadas de mandioca – Manihot esculenta Crantz. Os agricultores acreditam
que esse procedimento irá proteger e dar energia às outras plantas. O ritual evocando o
espírito da lagarta tem ainda efeitos curativos sobre algumas doenças. Em termos evolutivos,
o agrupamento de variedades facilita a sua recombinação e o surgimento de novas variedades.
Esse é um caso típico, no qual, a diversidade cultural de populações tradicionais e formas
singulares de manejo favorecem a diversidade genética e alimentar.

Fontes financiadoras: PBBI

CENTROS DE RECURSOS MICROBIOLÓGICOS: DISTRIBUIÇÃO DE
MATERIAL BIOLÓGICO CERTIFICADO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
Vanderlei Perez Canhos <vcanhos@cria.org.br>
Centro de Referência em Informação Ambiental (CRIA), Campinas, SP,
http://www.cria.org.br
Palavras-chave: centros de recursos biológicos, sistemas de informação, gestão da qualidade.
A utilização de biotecnologias inovadoras está promovendo uma verdadeira revolução nos
setores de saúde humana, agronegócios e biotecnologia industrial, trazendo novas demandas
de reorganização da infra-estrutura de conservação e distribuição de material biológico,
adequação de marcos regulatórios e capacitação de quadros técnicos para a prestação de
serviços especializados. O material biológico certificado é um recurso de alto valor agregado
presente em inúmeros processos e produtos dos mais diversos setores da economia. O acesso
de insumos e produtos ao mercado internacional estará sujeito de forma crescente a uma
complexa legislação, constituindo-se potencialmente em barreiras sanitárias e comerciais. A
superação dessas barreiras dependerá da criação de uma estrutura de serviços tecnológicos
que responda aos procedimentos de avaliação da conformidade e que seja capaz de fornecer,
mediante certificação e formas correlatas, a evidência de que os produtos atendem a requisitos
técnicos especificados em normas e regulamentos. As exigências relativas à qualidade dos
materiais biológicos para quaisquer fins representam um grande salto na agregação de valor
aos produtos decorrentes de aplicações industriais, agrícolas, de saúde e ambientais. Por outro
lado, tais exigências demandam um significativo investimento na organização da base técnica
laboratorial, na formação de quadros técnicos e intermediários e no estabelecimento de
logística que garanta a prestação de serviços num ambiente de alta confiabilidade quanto aos
quesitos de biossegurança, rastreabilidade, sigilo e proteção patentária. Considerando a
importância destacada das coleções microbiológicas de serviços como infra-estrutura de
suporte ao desenvolvimento da bioeconomia, a Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) vem desde 1999 discutindo os desafios e
oportunidades associadas ao tema. O documento Biological Resource Centers: underpinning
the future of life sciences and biotechnology (2001) publicado pela OCDE recomenda o
estabelecimento de uma Rede Global de Centros de Recursos Biológicos, a ser construída a
partir das competências existentes. O esforço de um grupo de trabalho constituído pela OCDE
no período de 2001-2006, resultou na publicação do documento OECD Best Practice
Guidelines for Biological Resource Centres (2007). Paralelamente às ações da OCDE, em
2001 o Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) constituiu um grupo de trabalho para
discutir o tema, que resultou no documento Sistema de Avaliação da Conformidade de
Material Biológico (2002) . Este documento traz uma análise do estado da arte do setor no
Brasil, e recomenda uma política de fomento para a construção da base técnica de um sistema
de avaliação da conformidade de material biológico de forma a ampliar a oferta de material
biológico certificado, estimulando o seu uso em pesquisas científicas e a inovação
tecnológica. Na apresentação serão abordados os desenvolvimentos recentes no Brasil e as
novas condições de contorno que estão propiciando um processo de capacitação e integração
instituições detentoras de coleções de cultura com acervos abrangentes, com potencial para
prestação de serviços especializados. Estes desenvolvimentos resultantes de processo de
articulação envolvendo o MCT, o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MIDIC), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o Instituto Nacional

de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) estão propiciando o
estabelecimento e a consolidação da Rede Brasileira de Centros de Recursos Microbiológicos.

COLEÇÕES NUCLEARES
Roland Vencovsky
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Departamento
de Genética, Piracicaba-SP. E-mail: rvencovs@iac.sp.gov.br

Palavras-chave: recursos genéticos, coleções nucleares

Pretende-se apresentar a estratégia das coleções nucleares por ser procedimento útil para
incrementar o uso da diversidade genética de coleções de germoplasma. Depois de conceituála serão dadas as técnicas disponíveis para construir uma coleção nuclear e será apresentada a
relação das já disponíveis no Brasil enfatizando as características de cada uma. Serão também
mostradas e discutidas as principais informações disponíveis sobre o assunto na literatura em
termos mundiais. Procurar-se-á enfocar a importância das técnicas de genética molecular na
construção de coleções nucleares.

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS IN SITU E ON FARM JUNTO AOS
RIBEIRINHOS DA AMAZÔNIA.
Amauri Siviero, Hiroshi Noda
Embrapa Acre, INPA,
asiviero@cpafac.embrapa.br , hnoda@inpa.gov.br
O sistema produtivo rural adotado pela maioria dos pequenos agricultores da Amazônia
apresenta espécies vegetais e animais destinadas ao consumo familiar com destino do
excedente para mercado. As populações tradicionais e indígenas da Amazônia desenvolvem
sistemas agrícolas com baixo impacto ambiental permitindo a conservação de recursos
naturais. A elevada diversidade biológica presente em cada um dos agroambientes manejados
pelos ribeirinhos da Amazônia funciona como componente de um sistema complexo. Em
algumas regiões se observam atividades complementares como extrativismo, prestação de
serviços ambientais e a integração entre floresta-extrativismo-lavoura-pecuária. Estudos da
dinâmica evolutiva da mandioca Manihot spp. na Amazônia como o manejo varietal local vs.
espécies silvestres vs. Agricultor, são considerados como modelo harmônico referencial na
relação ambiente-sociedade-conservação de recursos genéticos. A dinâmica evolutiva da
mandioca ocorre nas áreas de produção de agricultores ribeirinhos via mistura varietal e o
fluxo gênico dado pelo intercambio de recursos genéticos entre agricultores/comunidades
contribuem para conservação e ampliação da variabilidade genética da espécie. A
variabilidade genética vegetal mantida on farm (quintais, roçados e sistemas agroflorestais) e
in situ (floresta e capoeiras) associada ao processo de seleção contínua realizada pelos
agricultores locais no decorrer da história da agricultura, promoveu a domesticação de
algumas espécies alimentares importantes como mandioca (Manihot esculenta), batata doce
(Ipomea batatas), taioba (Xanthosoma sp.), pupunha (Bactris gasipaes) e amendoim (Arachis
sp.). As espécies agrícolas nativas e exóticas, anuais e perenes podem ser encontradas em
agroambientes roçado, sistemas agroflorestais, quintais, pomares caseiros e cultivos mistos
adotados agricultores da Amazônia. No Acre, verificou-se a ocorrência de até 187 espécies
vegetais conservadas por agricultores ribeirinhos nas cercanias de Rio Branco, gerndo altos
valores de agrobiodiversidade. No Amazonas, em áreas indígenas da etnia Tikuna, foram
detectadas até 158 espécies cultivadas ou manejadas em cinco agroambientes distintos com
quatro tipos de uso humano como alimentar, medicinal, ornamental e madeireiro envolvendo
uso der espécies domesticadas e silvestres. A maior parte dos pequenos agricultores da
Amazônia coleta espécies da floresta; cultivam espécies hortícolas, fruteiras, florestais com
grande importância valor parta a conservação in situ e on farm de recursos genéticos vegetais.
A reafirmação da valorização dos recursos genéticos dentro das comunidades deverá
assegurar a permanência do processo de conservação in situ e on farm. A implantação de
políticas de preservação dos recursos genéticos, em nível local e nacional, necessita de melhor
conhecimento do manejo tradicional da agrobiodiversidade e do seu papel nos sistemas de
produção.

CONSERVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO GERMOPLASMA DE GOIABEIRASERRANA (Acca sellowiana BERG)
Jean-Pierre Henri Joseph Ducroquet - jducroquet@uol.com.br
Estação Exp. de São Joaquim/ Epagri – Emp. de Pesq. Agropec.e Ext. Rural de Santa Catarina
Palavras-chave: Feijoa, frutíferas nativas, germoplasma, caracterização, conservação.

A goiabeira-serrana é uma mirtácea frutífera nativa do planalto meridional brasileiro e do
Uruguai, e cujos frutos se assemelham à goiaba comum, porém com polpa cor de gelo e sabor
e aroma mais delicados e mais suaves. Cultivada em pequena escala em várias partes do
mundo, a goiabeira-serrana vem despertando interesse dos fruticultores do Sul do Brasil,
pelos avanços obtidos pela Epagri que iniciou em 1987 a implantação de um banco ativo de
germoplasma (BAG) reunindo material com ao menos algumas características de interesse
comercial. Este BAG situado em São Joaquim-SC conta hoje com 270 acessos dos quais 161
são de origem silvestre ou de cultivo caseiro, 11 cultivares de origem estrangeira e 98 acessos
pré-selecionados obtidos por cruzamento. Foram também coletadas e remetidas ao Cenargen,
18 amostras de germoplasma sementes de populações geograficamente representativas do
centro primário de origem da espécie: Planalto Catarinense e Serra Gaúcha (tipo Brasil).
Praticamente não foram feitas coletas no centro secundário de dispersão: Serra do Sudeste –
RS e Uruguai (tipo Uruguai). Entre os dados coletados em 50 acessos em produção referentes
à fenologia, produtividade e avaliação dos frutos nos últimos cinco anos, os referentes a sais
solúveis totais (SST) são os menos consistentes devido ao efeito ano e sua interação com esta
variável. Os acessos em produção foram também caracterizados por meio de uma grade de 38
descritores. Todas as cultivares introduzidas do exterior apresentam o fenótipo Uruguai e suas
flores são extremamente sensíveis a (Botrytis cinerea) a ponto de não produzirem. De 138
acessos testados desde 2001, 29 mostraram-se auto-férteis inclusive todos os de tipo Uruguai.
Entre os auto-incompatíveis, alguns só produzem quando polinizados manualmente. A
parceria com o CCA/UFSC iniciada em 1995 proporcionou entre outros avanços científicos, a
caracterização molecular de 119 acessos do BAG usando 10 marcadores microssatélites
polimórficos, porém sem permitir por enquanto estruturar estes acessos em grupos de acordo
com sua origem geográfica ou suas características fenotípicas, apesar de colocar a maioria das
cultivares criadas no exterior no mesmo grupo, confirmando a hipótese de uma reduzida base
genética das mesmas.

Apoio financeiro: CNPq

CONSERVAÇÃO E USO DE GERMOPLASMA NO BRASIL: PASSADO,
PRESENTE E FUTURO
Manoel Abílio de Queiroz
Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais (DTCS/UNEB), Juazeiro-BA
(manoelabilio@terra.com.br)
Palavras-chave: recursos genéticos, conservação de germoplasma, evolução.
Os recursos genéticos (RGs) representam a fração da biodiversidade que tem interesse atual
ou potencial e foram desenvolvidos ao longo do tempo como conseqüência da seleção natural,
da seleção feita pelas populações humanas primitivas e da ciência e constituem a base para o
melhoramento genético. Despertaram o interesse da comunidade científica mundial a partir da
década de 60. Assim a FAO criou as bases para a formação do IBPGR, depois IPGRI e hoje
Bioversity International. A consciência internacional sobre os recursos genéticos cresceu
muito. No Brasil, ainda em 1974, foi criado o Centro Nacional de Recursos Genéticos
(CENARGEN), hoje Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia o qual resgatou bastante
germoplasma. A Convenção da Diversidade Biológica criou um novo marco nos RGs ao nível
mundial. Hoje a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia conta com cerca de 150 BAGs,
englobando os três grupos. O germoplasma armazenado teve uso, especialmente para algumas
culturas porque um bom número de variedades e híbridos foi desenvolvido e estão em uso no
agronegócio brasileiro. Não foi a regra geral. Assim o principal desafio será resgatar o que
falta e usar o que estiver armazenado. Em primeiro lugar deve-se considerar que a consciência
nacional sobre os recursos genéticos ainda é bastante limitada mesmo no meio acadêmico e
muito ausente na população. Em segundo lugar, observa-se que na grande maioria dos cursos
de graduação e pós-graduação acadêmica da área de Agrárias quase que inexiste a disciplina
de Recursos Genéticos, com poucas exceções e, caso mais raro nos cursos de Biologia. Dessa
forma, a tarefa de conscientizar é imensa e não deveria ser atribuída apenas à Embrapa e a
algumas OEPAs. No entanto, considerando-se os cursos de pós-graduação acadêmica da área
de Ciências Agrárias que têm afinidade com os RGs já se conta com uma razoável
competência instalada nas diversas regiões brasileiras. Agregando-se essa competência aos
cursos de graduação na área de Agrárias, principalmente na disciplina de Melhoramento,
poderão mudar o rumo da história da conservação e uso do germoplasma no Brasil, desde que
se consigam alguns incentivos aos professores e pesquisadores que se sensibilizaram por essa
fascinante atividade milenar que ainda é tão atual.

CONSERVAÇÃO IN SITU / ON FARM EM ÁREAS INDÍGENAS
Terezinha Dias
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – dias@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: Conservação in situ/on farm, política de recursos genéticos, povos indígenas

A conservação on farm corresponde ao cultivo e manejo contínuo de populações de plantas ou
animais no sistema tradicional realizado por comunidades locais e povos indígenas. Por
permitir conservar os processos de evolução e adaptação das populações de plantas e animais,
provê a certeza de novos materiais genéticos em face a futuras mudanças climáticas, sendo
uma estratégia complementar à conservação ex situ. Vivendo em cerca de 12% do território
nacional os povos indígenas são os principais agentes da conservação in situ/on farm da
agrobiodivesidade, detentores de variedades agrícolas manejadas à milênios. Infelizmente o
rápido processo de aculturamento destes povos vem acelerando muito a perda desta
agrobiodiversidade. O projeto pioneiro que a Embrapa desenvolve a cerca de dez anos com o
povo indígena Krahô tem sido referência para diversas outras ações de conservação in situ/on
farm no Brasil. Associando métodos participativos, pesquisas etnobiológicas e ações de
desenvolvimento local a equipe vem trabalhando com enriquecimento dos quintais, promoção
das feiras de sementes tradicionais, construção do calendário sazonal agrícola, implantação de
módulos agroflorestais e nas capacitações relacionadas dos multiplicadores locais. A
abordagem, usando metodos da etnobiologia e de diagnóstico participativo têm possibilitado
uma aprendizagem na construção coletiva e no desenvolvimento intra e interpessoal pela
valorização dos recursos e conhecimentos compartilhados em estratégias de conservação local
e segurança alimentar. As feiras de semente Krahô reúnem cerca de 2.000 indígenas e tem
sido modelo para a realização de outras feiras de troca de sementes como as dos indígenas
Macuxi, Xerente e Guarani. A Embrapa também vem realizando cursos de conservação,
manejo e uso da agrobiodiversidade para indígenas Apinajé, Krahô e Yawalapiti. Estas
atividades promovem e fortalecem a interface entre a conservação ex situ e in situ/on farm e
serão alicerce para políticas públicas diferenciadas relacionadas aos recursos genéticos.
Fontes financiadoras: PBBI, Embrapa Macro-programa 6 e Renargen

DIVERSIDADE GENÉTICA E QUÍMICA EM Casearia sylvestris Sw.
(GUAÇATONGA) NO CERRADO E MATA ATLÂNTICA

Marcelo M. Cavallari
Departamento de Genética, IBB/UNESP, Botucatu, SP, Brasil (mmcavall@ibb.unesp.br).

Palavras-chave: Casearia sylvestris, casearinas, microssatélites, estrutura genética de
populações, diversidade química
Foi realizado um estudo a respeito da diversidade genética e química existente entre e dentro
de populações de Casearia sylvestris Sw. (Salicaceae), uma espécie que produz diterpenos
clerodânicos de grande importância farmacológica (casearinas), e que é explorada por
extrativismo. Nove pares de primers microssatélites específicos para C. sylvestris foram
utilizados para o estudo da estrutura genética de nove populações distribuídas em quatro
ecossistemas no Estado de São Paulo. (Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional
Semidecidual, Cerrado e ecótonos). Para o estudo da diversidade química, as mesmas
populações foram amostradas, selecionando-se 12 indivíduos por população, totalizando 108
indivíduos. Adicionalmente, foram feitas estacas de 46 indivíduos para o cultivo em casa de
vegetação e posterior coleta para análises químicas. As casearinas destas 154 (108 + 46)
amostras foram extraídas e analisadas em duplicata por CLAE-DAD. Observou-se que as
populações que abrigam as duas variedades reconhecidas para esta espécie possuem maior
diversidade genética. O fluxo gênico detectado entre os ecossistemas foi baixo. A análise de
variância molecular indicou que 76% da diversidade genética amostrada encontra-se dentro de
cada população, e revelou que as diferenças genéticas entre as variedades são maiores do que
as diferenças entre os ecossistemas ou populações. As análises químicas revelaram uma
grande diversidade de casearinas produzidas por um mesmo indivíduo. Cada população
apresenta um padrão típico de casearinas, e há grandes diferenças entre os padrões de cada
população. Os resultados revelaram que um ano de cultivo em casa de vegetação não foi
suficiente para homogeneizar a produção de casearinas por parte de indivíduos provenientes
de diferentes localidades. Tal resultado sugere que o genótipo é bastante determinante na
produção de casearinas, ainda que estudos adicionais sejam necessários.

DIVERSIDADE GENÉTICA EM ESPÉCIES FLORESTAIS DA AMAZÔNIA
Ana Yamaguishi Ciampi
Consultora-Natura –aciampi@abordo.com.br

Palavras-chave: Madeireiras, Marcadores Moleculares, Conservação, Variabilidade
As espécies florestais da Amazônia são espécies de diversos gêneros e famílias que produzem
madeiras, frutos e sementes de interesse tanto como alimentícios ou medicinais regional
quanto para a comercialização de madeiras. Apesar do reconhecido potencial econômico de
muitas destas espécies, os conhecimentos científicos a respeito são extremamente escassos,
dificultando a proposição de programas de conservação genética, manejo sustentado e
domesticação. A presença destas espécies, muitas endêmicas, em um ecossistema altamente
ameaçado como a Amazônia, reforça a necessidade de estudos para sua conservação em
particular e do ecossistema como um todo. Várias madeireiras nativas estão sendo estudadas
atualmente e encontra-se em diferentes graus de extrativismo ou exploração controlada em
Flonas como a de Tapajós. Dentre as espécies que apresentam potencial de utilização em
sistemas exploração destacam-se o jatobá, a maçaranduba, a bagassa, a andiroba, o cumarú e
o anani. O objetivo principal do trabalho foi permitir a geração de informações genéticas para
o manejo e conservação com uso de marcadores moleculares. Devido a carência de
informações biológicas nos planos de manejo florestal e da preocupação com a manutenção
da diversidade genética inter e intra-específica, iniciativas estão sendo tomadas no sentido de
integrar conhecimento científico sobre diversas informações biológicas com o objetivo de
garantir a sustentabilidade produtiva da floresta a longo prazo. O manejo genético dessas
espécies geralmente se baseia em informações de pedigree, o que permite até certo ponto a
identificação de indivíduos cuja reprodução é essencial para a manutenção da diversidade
genética. Os marcadores moleculares têm sido úteis para orientar coleta de material genético
com a finalidade de conservação ex situ; definir o tamanho mínimo de área para conservação
in situ; descrever a organização da variação genética em populações naturais de plantas e
conhecer a magnitude da diversidade genética ao nível de espécies madeireiras e não
madeireiras.

DIVERSIDADE GENÉTICA EM ESPÉCIES MEDICINAIS
Maria Imaculada Zucchi
Laboratório de Biologia Molecular, Centro de P&D de Recursos Genéticos Vegetais, Instituto
Agronômico (IAC), Campinas – SP: mizucchi@iac.sp.gov.br
Palavras-chave: diversidade genética, populações naturais, espécies medicinais, marcadores
moleculares.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 80% da população mundial utiliza as
plantas medicinais como principal recurso no atendimento básico de saúde. Incluem-se nesses
dados as populações que as usam in natura (por opção ou por serem a única alternativa
disponível) e os sistemas de medicina que empregam plantas processadas em formulações
medicamentosas. Os medicamentos fitoterápicos são reconhecidos oficialmente pela OMS
como recurso terapêutico desde 1978. Este órgão recomenda aos países membros da ONU a
utilização de seus conhecimentos tradicionais sobre plantas medicinais como recurso
terapêutico viável. No Brasil, o comércio de plantas medicinais movimenta cerca de 800
milhões de dólares anuais, o que constitui 10% do total de 8 bilhões do mercado brasileiro de
medicamentos. Somente na Alemanha os fitofármacos movimentam cerca de 3 bilhões de
dólares por ano e os especialistas financeiros acreditam que estes medicamentos podem vir a
representar 30% do mercado farmacêutico mundial nos próximos 10 anos, resultando em um
mercado que movimentará US$ 30 bilhões anuais. O Brasil é considerado um dos países com
maior diversidade vegetal, abrigando 55 mil espécies catalogadas, sendo que 4 mil espécies
vegetais são utilizadas com fins medicinais, resultado da observação e manejo da flora por
povos tradicionais. No entanto, a conservação e exploração sustentável desses recursos
genéticos dependem de estudos, dentre outros, da diversidade genética das espécies. Dentre as
espécies utilizadas pela medicina popular com potencial fitoterápico e aromático, encontra-se
o açafrão espécie que tem sido utilizada como anti-cancerígena e também muito utilizada
como corante natural. A Lychnophora pinaster, popularmente conhecida por arnica, utilizada
como antiinflamatório, analgésica e cicatrizante, obtida por coletas extrativistas o que a
colocou na relação das plantas ameaçadas de extinção. A Pfaffia paniculata é conhecida como
“ginseng brasileiro” em razão do formato da sua raiz ser semelhante à do ginseng asiático e é
empregada como tônica, afrodisíaca e antidiabética pela medicina popular. Tais qualidades
medicinas já foram comprovadas pelo isolamento de diferentes princípios ativos em suas
raízes. Pretende-se nesta palestra divulgar estudos envolvendo a variabilidade genética destas
espécies utilizando marcadores moleculares.

DIVERSIDADE GENÉTICA EM GERMOPLASMA EXÓTICO DE ARROZ

José Baldin Pinheiro
Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Departamento
de Genética, Laboratório de Diversidade Genética e Melhoramento, Piracicaba-SP. E-mail:
baldin@esalq.usp.br
Palavras-chaves: Oryza sativa, caracterização, caracteres agromorfológicos.
Nesta participação pretende-se discutir sobre a importância da caracterização da diversidade
genética do germoplama disponível, ou seja, esta precisa ser identificada para que possa ser
eficientemente utilizada em programas de melhoramento das culturas. A caracterização e
avaliação de acessos japoneses de Oryza sativa do Banco de Germoplasma do Departamento
de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz/USP foi utilizada como
exemplo. Considera-se fundamental a caracterização agromorfológica associada à molecular,
ou seja, apenas uma abordagem molecular é insuficiente para o completo estudo da
diversidade genética ou até mesmo a elaboração de uma coleção nuclear. A utilização de
técnicas de análise multivariada é uma importante ferramenta no estudo de germoplasma e
permite agrupar os acessos, bem como analisar a representatividade dos caracteres avaliados
para a diversidade entre os genótipos.

ESFORÇOS NA CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS NO
NORDESTE BRASILEIRO
Semíramis Rabelo Ramalho Ramos
Embrapa Tabuleiros Costeiros. srrramos@cpatc.embrapa.br
Palavras-chave: bancos de germoplasma, biodiversidade, conservação de germoplasma,
melhoramento genético
A região Nordeste do Brasil apresenta ambiente de contrastes, representado nos biomas
caatinga, cerrado, mata atlântica e floresta amazônica e uma diversidade de espécies nativas
com potencial alimentício, forrageiro, medicinal, ornamental e para indústria de fibras e óleos.
Na região, também existe uma agricultura tradicional com várias espécies cultivadas que
encerram grande variabilidade genética. Quantidade expressiva de germoplasma foi resgatada
e está armazenada em diversas instituições. Entretanto, os dados disponíveis não refletem a
realidade atual dos recursos genéticos vegetais (RGVs) conservados. Este diagnóstico foi
realizado a fim de identificar as coleções com compromisso de conservação e utilização do
germoplasma e os dados são resultantes da consulta a 23 instituições federais e estaduais de
ensino e pesquisa localizadas nos nove Estados da região. Identificou-se a existência de 115
coleções de germoplasma, representadas por mais de 200 espécies vegetais, totalizando mais
de 28 mil acessos, distribuídos entre espécies frutíferas, hortaliças/raízes/tubérculos; cereais;
oleaginosas/energéticas; fibrosas; leguminosas; medicinais/aromáticas/condimentares;
forrageiras, florestais e ornamentais. Os estados da Bahia e Pernambuco possuem maior
número de coleções e também o maior número de acessos, correspondendo, respectivamente,
a 30% e 26% do total de acessos armazenados. Cerca de 70% dos acessos são mantidos ex
situ, in vivo, e mais de 40% estão armazenados nas universidades. As Organizações Estaduais
de Pesquisa Agropecuária e Unidades da Embrapa conservam, respectivamente, 25% e 30%
dos acessos. Cerca de 80% das coleções caracterizam e/ou avaliam os acessos e o manejo é
prioritariamente conferido à caracterização morfológica e avaliação agronômica. Os dados
encontram-se documentados na forma manual (60%) e manual e digital (40%). Identificou-se
lacunas em várias áreas de manejo dos RGVs. Constatou-se que há necessidade de ampliação
do espectro do germoplasma e do número de acessos, principalmente para algumas espécies
de importância alimentar, assim como de treinamento e de política contínua de financiamento
para a manutenção das coleções e para as atividades de manejo.
Agradecimentos: A autora agradece a todos os curadores respondentes que gentilmente
enviaram informações sobre as respectivas coleções de germoplasma.

ESTRATEGIA GLOBAL DE CONSERVAÇÃO: INTERAÇÃO EX SITU, IN SITU E
ON FARM
Laure Emperaire
IRD, UR 200, Patrimônios locais e estratégias, Projeto Pacta, convênio CNPq/Unicamp-IRD,
laure.emperaire@ird.fr
Palavras-chave: agrobiodiversidade, sistema agrícola, patrimônio, populações tradicionais,
indicações geográficas.
Os bancos de germoplasma são o instrumento privilegiado das políticas nacionais de
conservação dos recursos fitogenéticos. No entanto, uma parte importante da diversidade
agrícola é mantida e manejada de forma dinâmica pelas populações tradicionais, com
constantes aportes e inovações. A apresentação visa mostrar em que medida a diversidade
genética mantida pelos pequenos agricultores decorre de uma certa concepção dos laços que
unem a sociedade humana e a “sociedade das plantas” e de redes sociais mantidas através da
circulação do germoplasma entre agricultores. Esses elementos são discutidos a partir dos
resultados de uma pesquisa interdisciplinar realizada no Alto Juruá (AC) e no Rio Negro
(AM) que visa entender as lógicas locais da construção da diversidade agrícola.
A importância das bases sociais e culturais da diversidade agrícola leva a considerar como
elemento de análise não só o germoplasma manejado, mas o sistema agrícola gerador de
recursos fitogenéticos. O desafio atual é pensar instrumentos suscetíveis de valorizar esses
sistemas do ponto de vista social, cultural e econômico, de assegurar os direitos das
populações sobre os recursos que elas produzem e de manter a capacidade de inovação desses
sistemas. O interesse de instrumentos como indicações geográficas, registros de sistemas
agrícolas no patrimônio imaterial ou labelização desses sistemas via os Sistemas do
Patrimônio Agrícola Mundialmente Importantes (Spami – ou Giahs - da FAO) é avaliado
para conservar e valorizar não tanto recursos ou produtos, mas os processos técnicos e sociais
que estão na sua origem. O atual contexto marcado por mudanças climáticas, novas relações
urbano-rural, escassez energética, outorga um significado promissor às essas agriculturas de
forte inserção territorial, ou de proximidade, e incita a pensar novas sinergias entre os
interesses nacionais e locais.
Fontes financiadoras: IRD, BRG, ANR-IFB, CNPq convênio nº492693 / 2004-8,
autorização CGEN n° 139 publicada no DOU (04/04/2006).

EXPERIÊNCIA DA BTHEK NA UTILIZAÇÃO DE CEPAS BRASILEIRAS DO
GÊNERO Bacillus NA PRODUÇÃO DE BIOINSETICIDAS BACTERIANOS
Dr. Carlos Marcelo Silveira Soares
Diretor Técnico Bthek Biotecnologia Ltda

Palavras-chave: bioinseticidas, produção,

A Bthek Biotecnologia Ltda., fundada em 1999, é uma empresa genuinamente brasileira, que
desenvolve e produz bioinseticidas bacterianos para controle de mosquitos e de pragas de
importância na agropecuária. Em 2000, firmou com a Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia uma PPP (Parceria Público-Privada) tendo por objetivo a identificação de
estirpes nacionais de Bacillus tóxicas para larvas de mosquitos, no intuito de utilizá-las como
ingredientes ativos de biopesticidas. A parceria originou em 2004 o produto Sphaerus SC®,
que emprega a estirpe S242 de Bacillus sphaericus como ingrediente ativo e em 2005 surgiu
Bt-horus SC®, cujo princípio ativo é a estirpe S1806 de Bacillus thuringiensis israelensis. Em
2004, um outro convênio foi firmado entre as referidas instituições com o objetivo de
desenvolver um bioinseticida para controle de largas-praga em cultivos agrícolas, resultando
no Ponto.Final SC®, que emprega a S1905. Em 2008, as empresas se candidataram e
receberam subvenção da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal para o
desenvolvimento de um novo bioinseticida, destinado ao controle do cascudinho-da-cama-defrango, Alphitobius diaperinus e um novo convênio será assinado. Assim, fica claro que a
parceria é bastante fecunda e, com certeza, novos produtos ainda mais inovadores serão
desenvolvidos.

EXPLORAÇÃO DE GERMOPLASMA SILVESTRE E CULTIVADO:
IMPORTÂNCIA DO MAPEAMENTO GENÉTICO
Maria Lucia Carneiro Vieira1; Monalisa Sampaio Carneiro2; Luis Ricardo Hanai1
1Departamento de Genética, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade
de São Paulo <mlcvieir@esalq.usp.br>;
2Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de São Carlos
Palavras-chave: Passiflora, Mapas de ligação, Mapeamento de genes, Sintenia
Com o advento dos marcadores de DNA, o mapeamento genético tornou-se, efetivamente,
ilimitado a todas as espécies vegetais e animais. Mapas genéticos, que levaram décadas para
serem desenvolvidos, em virtude da restrita disponibilidade de marcadores morfológicos e
isoenzimáticos, foram amplamente saturados com o uso de marcas moleculares, inclusive em
espécies para as quais estudos genéticos são restritos. O tipo e o tamanho da população de
mapeamento e a natureza das marcas são determinantes para a geração de bons mapas e o
máximo de informação genética é alcançado quando se usa uma população F2 e marcas
codominantes. A mensuração da fração de recombinação entre dois locos é o procedimento a
partir do qual se realiza o mapeamento, e para estabelecer a relação entre as distâncias entre
dois locos no mapa e a fração de recombinação são usadas as funções de mapeamento. Para
gerar os grupos de ligação, realizam-se testes estatísticos com base em máxima
verossimilhança, por exemplo, considerando duas marcas de cada vez. Uma vez conhecidas as
frações de recombinação entre cada par de marcadores e discriminados os grupos de ligação,
deve-se determinar a melhor ordem das marcas dentro de cada grupo. A ordenação de locos
visa minimizar o número de crossing-overs, sendo que existem vários métodos para esse
propósito. Entre as várias aplicações atribuídas aos mapas genéticos está o mapeamento de
locos quantitativos e qualitativos, a clonagem de genes (map-based cloning), a geração de
mapas funcionais, ricos em seqüências expressas, e o mapeamento comparativo (synteny
mapping). Polimorfismos de marcadores baseados em seqüências expressas podem ser
diretamente responsáveis pela variação fenotípica de características de interesse, fornecendo
ótimas ferramentas para a seleção assistida por marcadores. O mapeamento comparativo é
uma estratégia para a obtenção de um mapa único de referência para as espécies, mormente as
cultivadas. Mais importante, a comparação de mapas de espécies relacionadas, do ponto de
vista da alocação de genes, da conservação das distâncias e da ordem dos marcadores, podem
contribuir para o entendimento da evolução dos genomas.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP

EXTRAÇÃO DE PRINCÍPIOS ATIVOS DE COGUMELOS NATIVOS
Erna E. Bach (Uninove - Depto. da Saúde) – ernabach@gmail.com
Palavras-chave: cogumelos, princípios ativos
Cogumelos tem sido utilizados por várias civilizações do mundo pelo seu valor nutritivo,
entretanto sempre foi necessário reconhecer o comestível do venenoso. Na Europa, os
cogumelos são coletados da natureza e utilizados em sopas, chás, saladas sendo considerado
uma fonte digestiva de proteínas podendo variar de 10-40% do peso seco. No Brasil, muitos
são cultivados em pequenas propriedades ou estufas e comercializados “in natura”. Na
bioquímica é conhecido que cogumelos de diferentes variedades comercializadas apresentam
carboidratos, fibras (sem valor alimentar), vitaminas como tiamina (B1), riboflavina (B2),
niacina, biotina e ácido ascórbico (Vitamina C), ésteres, ácidos linoleico e oleico, proteínas,
enzimas, terpenóides, lectina, lacase e triterpenos. Quando estes são usados com a intenção de
cogumelos medicinais normalmente são consumidos como pós, extratos em água quente,
alcoólico, podendo estes serem utilizados como bebida imediata ou liofilizados formando pó
concentrado auxiliando o transporte e consumo podendo também ser considerados como
suplementos nutricionais com benefícios para o homem. Dependendo como é realizada a
extração, a função do extrato no ser humano pode ser diferente, isto é, com ações diferentes
como cicatrizante, anti-tumoral, antitrombolítico, entre outros. A extração aquosa com ou sem
precipitação alcoólica apresenta grande quantidade de beta-glucana solúvel ligada ou não a
proteína tendo como função principal protetora de cancer. Já a extração alcólica muitas vezes
não apresenta a função anti-tumoral mas sim, podendo ser cicatrizante. Assim, diferentes
cogumelos, apresentam uma diversidade de compostos bioquímicos com funções diferentes.
Os cogumelos a serem citados serão Agaricus sylvaticus ou brasiliensis; Ganoderma lucidum
e Pleurotus ostreatus. O cogumelo Agaricus blazei foi comprovado por diferentes autores que
não atua sómente como antitumor mas, como imunoestimulante, reduzindo colesterol, antihepatite, antiviral, entre outros sendo que, na maioria dos casos, a molécula química
responsável tem sido polissacarídeo ligado a uma proteína, sendo assim, o extrato deste
cogumelo não pode ser submetido a fervura em água pois a proteína sofre degradação. Para o
extrato de Ganoderma lucidum, o cogumelo deve ser submetido a fervura em água para a
retirada do polissacarídeo e proteína da referida estrutura. È importante também a presença de
substâncias antioxidantes podendo ser a nível enzimático ou não-enzimático (como por
exemplo vitaminas). Estas substâncias oxidantes estão ligadas ao mecanismo de regulação dos
radicais livres no ser humano. A nível enzimático, no caso do Pleurotus ostreatus, a presença
da peroxidase pode acelerar a degradação nutricional, sendo assim prejudicial para o
cogumelo; mas, a presença no extrato de cogumelo da enzima catalase é auxiliar na
despoluição de águas poluídas com corantes. Por conclusão, existe uma diversidade de
moléculas bioquímicas presentes nos cogumelos podendo cada uma ter uma função ou na
saúde humana (como nutricional ou medicinal) ou ainda como biodegradante de poluição.

FEDERACIÓN DE COLECCIONES DE CULTIVOS MICROBIANOS PARA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (Federação de coleções de cultura microbianas
para América Latina e Caribe)
Mirtha Elena Floccari
Laboratorio G. I. B., Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires y S.C.C.M,
Asociación Argentina de Microbiología, Buenos Aires, Argentina mir@qb.fcen.uba.ar

Palavras-clave: Federação Latinoamérica, coleções de cultura, microbiologia

El uso de microorganismos en disciplinas científicas o tecnológicas, hacen imprescindible la
aplicación de métodos reconocidos internacionalmente, que aseguren el resguardo de la
biodiversidad. En este sentido, las Colecciones de Cultivo representan los organismos
apropiados para la conservación y distribución de cultivos confiables, sin contaminaciones y
manteniendo sus propiedades originales. Las redes de Colecciones de Cultivos regionales
responden a una tendencia actual que facilita el conocimiento del patrimonio de cada
Colección y el intercambio de información sobre cepas, herramientas útiles en el manejo de
las mismas y en sistemática. La necesidad de aunar esfuerzos para lograr una mayor eficiencia
en el área, ha llevado a la creación de la Federación Latinoamericana de Colecciones de
Cultivos, FELACC, en el marco del XVII Congreso Latinoamericano de Microbiología,
ALAM, Buenos Aires/2004, representantes de Colecciones de varios países de América
Latina y El Caribe (Venezuela, Méjico, Cuba, Brasil y Argentina), en Asamblea Constitutiva,
aprobaron el Estatuto y designaron la Comisión Directiva inicial. Asimismo, se creó una Base
de datos de cada Colección participante, que figura en www.aam.org.ar. Nuevos integrantes
se sumaron en el ALAM-Chile/2006 (Paraguay, Colombia y Uruguay) y en el ALAMEcuador/2008 (Ecuador). Distintas subcomisiones atienden los temas relacionados con las
Colecciones.
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internacionalmente, consensuar políticas de funcionamiento y combinar programas de
investigación conjuntos, significan un desafío que permitirá mejorar y aumentar los servicios
de las Colecciones atendiendo las demandas de un mercado cada vez más exigente.

IMPLANTAÇÃO DA QUALIDADE EM COLEÇÕES DE MICRORGANISMOS

Paulo Menezes Holanda Barros
Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR
pamehoba@tecpar.br
Palavras-chave: coleções de microrganismos, qualidade, normalização, avaliação da
conformidade
Os diferentes tipos de coleções, sejam elas de trabalho, de referência ou de serviço, têm uma
importância destacada na conservação e exploração da diversidade. Atualmente, as coleções
de microrganismos encontram-se diante da necessidade de modernização e readequação
tecnológica frente a um novo panorama mundial. Tal panorama apresenta um cenário voltado
para a disponibilização de acervos de material biológico com qualidade comprovada. A
implantação de um sistema da qualidade junto com a incorporação de novos métodos e
processos, que tornem viável a rápida caracterização e documentação do acervo, assim como
a introdução de procedimentos que permitem a rastreabilidade do processamento das amostras
e informações associadas, pode fazer com que as coleções microbiológicas desempenhem
suas atividades de apoio à comunidade acadêmica e ao desenvolvimento tecnológico com
excelência. A implantação da qualidade em coleções microbiológicas pode abranger a gestão,
o controle e a garantia da qualidade como um sistema. A normalização a ser atendida e a
forma como a conformidade será avaliada depende das aspirações e necessidades de cada
coleção. Este sistema também deve englobar aspectos relacionados à informação associada,
assim como à biossegurança, propriedade intelectual e preservação do patrimônio genético.
Para que esse sistema seja eficiente tudo deve ser muito bem documentado, desde a política
da coleção até seus procedimentos operacionais e registros. Um sistema da qualidade
adequado às necessidades de uma coleção microbiológica, no qual estejam contidos seus
processos e atividades na manutenção do acervo, nas pesquisas ou na prestação de serviço,
colabora para gerar a oferta de material biológico de alta qualidade e valor agregado.

INFORMATIZAÇÃO DE COLEÇÕES DE CULTURAS MICROBIANAS:
SISTEMA DE APOIO À GESTÃO QUALIDADE E CATÁLOGO VIRTUAL DE
LINHAGENS
Sidnei de Souza, sidnei@cria.org.br
Centro de Referência em Informação Ambiental, CRIA - Campinas SP

Palavras-chave: microbiologia, software, gestão, coleções de culturas

Com o objetivo de apoiar a catalogação, integração e disseminação de dados dos acervos de
microrganismos existentes em coleções nacionais e subsidiar o processo de implantação da
rede brasileira de coleções microbiológicas de serviços, o Ministério da Ciência e Tecnologia,
MCT, vem apoiando desde 2001 o desenvolvimento do Sistema de Informação de Coleções
de Interesse Biotecnológico, SICol. Lançado em 2002, o sistema permite o acesso on-line a
informações de catálogos de linhagens de bactérias, leveduras e fungos filamentosos
depositadas em coleções nacionais. Estas informações são dinamicamente integradas a
diretórios taxonômicos (Catálogo da Vida), literatura científica (SciElo e PubMed), dados
genômicos (GenBank) e dados sobre amostras depositadas em coleções botânicas e
zoológicas (speciesLink), agregando, assim, valor ao material biológico depositado nas
coleções brasileiras. No escopo do Programa Tecnologia Industrial Básica, o MCT vem
apoiando desde 2005 o desenvolvimento de um sistema de informação (SICol Gestão) com o
objetivo de subsidiar a implantação da gestão da qualidade nas coleções de culturas de
microrganismos selecionadas. Estes desenvolvimentos estão sendo complementados por um
processo de avaliação da documentação e dos protocolos utilizados pelas coleções, visando
coletar subsídios para a implantação do programa de acreditação de coleções selecionadas, em
conformidade com critérios internacionalmente aceitos. A equipe do Instituto de Tecnologia
do Paraná, TECPAR, realizou visistas às coleções selecionadas com o objetivo de assessorar a
implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade. No escopo do projeto foram estudados e
desenvolvidos novos módulos visando apoiar a rastreabilidade de processos e a documentação
da qualidade de coleções integrantes da rede. A apresentação terá como foco a demonstração
do sistema de informação SICol Gestão.

MESTRADO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS NA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA
1Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa; 2Fernanda Vidigal Duarte Souza.
1Professor adjunto III do centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB. Cruz das Almas. Bahia.
mapcosta@ufrb.edu.br;
2 Pesquisadora A da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - Cruz das
Almas. Bahia.– fernanda@cnpmf.embrapa.br
Palavras-chave: prospecção, conservação de germoplasma, manejo racional

O uso sustentável e continuado da diversidade genética disponível para o cultivo e consumo
de espécies vegetais utilizadas na alimentação, é de suma importância para o bem estar das
gerações atuais e futuras. As oportunidades para a identificação de produtos com possível
utilização econômica aumentam com a diversidade das espécies e se alinham com a crescente
demanda por ações de inovação tecnológica. Por outro lado, as mudanças climáticas pelas
quais o planeta vem passando, geraram a necessidade de ações que possam auxiliar a
minimizar os impactos sobre diversos setores, principalmente sobre a agricultura. Dessa
forma o desenvolvimento de novas variedades focadas em tolerância e resistência à estresses,
como problemas de seca, frio, aumento de temperatura, pragas e doenças, faz-se cada vez
mais necessário. Esse cenário atual coloca as pesquisas com recursos genéticos, desde as
ações voltadas para prospecção, conservação até o pré-melhoramento, como de grande
importância para subsidiar o desenvolvimento de novos produtos e novas cultivares,
demandando, para tal, profissional qualificado. Em 2007 foi aprovado pela CAPES o
Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da UFRB, em associação
ampla com a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, visando a formação de mestres
capacitados para o desenvolvimento de pesquisas, planejamentos e ações no âmbito da
caracterização, conservação e manejo racional dos recursos genéticos da região, resultando
em benefícios sociais, econômicos e ambientais. As atividades do programa têm grande
impacto regional, considerando-se que a Bahia é o único Estado brasileiro que possui cinco
biomas em seu território e com elevado grau de endemismo, principalmente no Cerrado e na
Mata Atlântica. As duas Instituições envolvidas têm uma longa tradição de cooperação que
vem dando certo ao longo dos anos, tanto na execução de trabalhos de pesquisa em conjunto,
como na orientação compartilhada de trabalhos de dissertação e tese.
Apoio: CAPES

O DILEMA DAS MULHERES EXTRATIVISTAS NA CONSERVAÇÃO IN SITU DAS
MANGABEIRAS NO NORTE E NORDESTE DO BRASIL
Dalva Maria da Mota - Embrapa Amazônia Oriental – Belém-PA dalva@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: catadoras de mangaba, conservação in situ. Extrativismo da mangaba
O trabalho trata das mulheres catadoras de mangaba, reconhecidas como as principais
responsáveis pela conservação in situ dos recursos genéticos da mangabeira, mas atualmente
ameaçadas de interdição do acesso às plantas nas quais praticam o extrativismo e,
conseqüentemente, da sua condição de catadoras. Condição esta, fundamental no atributo da
auto-identidade de catadora e na sobrevivência de grupos em situação de maior
vulnerabilidade social (mulheres e crianças).
Expansão imobiliária, instalação de
viveiros de camarão, cercamento das áreas para fins agropecuários ou especulativos são
algumas das iniciativas que têm desestruturado o tradicional sistema de acesso aos recursos
diante da valorização econômica da fruta no mercado de produtos frescos e saudáveis.
Paralelamente, vem ocorrendo a maior visibilização das catadoras, resultante da sua
mobilização no espaço local, despertando o medo de desapropriação, via políticas públicas,
dos “proprietários” das áreas nas quais se encontram as mangabeiras. Nesse cenário, em
algumas regiões, constataram-se mudanças nos saberes das mulheres e dos seus filhos; perdas
de um dos mais significativos meios de obtenção de renda, de coesão social pelos modos de
sociabilidade desenvolvidos no processo extrativista; e empobrecimento da oferta de recursos,
a partir dos quais elas desenvolvem diferentes estratégias de reprodução social. Tudo
isso
tem desencadeado uma tensão, inclusive, entre as catadoras que, pressionadas, disputam os
recursos entre si e com outros grupos mais poderosos economicamente. As conseqüências
poderão ser o comprometimento da íntima vinculação entre uma população denominada
tradicional e o manejo dos recursos naturais do território no qual habitam e o
desmantelamento de um modo de vida que alia práticas e saberes com recursos e tempo, num
mundo em que a diferenciação entre os povos tem sido bastante diminuída.
Diante disso,
trabalhos de pesquisa vêm sendo conduzidos por uma equipe interdisciplinar e
interinstitucional desde 2003, no litoral do Nordeste, cerrados do Brasil Central e Nordeste
Paraense, com o objetivo de se estudar os modos de vida, formas de gestão, acesso e
conservação, conflitos e trabalho das catadoras de mangaba e a sua relação com o meio
ambiente e a biodiversidade, assim como, de organizar dados e informações que permitam
uma base segura para a conservação in situ dos recursos genéticos e a formulação de políticas
destinadas às catadoras no atual contexto de reconhecimento da sua importância. Mas também
pela importância que tem assumido a problemática ambiental no mundo moderno.

O PROGRAMA BIODIVERSIDADE BRASIL ITALIA, UMA EXPERIENCIA
EXITOSA DE RESGATE, CONSERVAÇAO,USO SUSTENTAVEL E PROMOÇAO
COMERCIAL DOS RECURSOS FITOGENETICOS BRASILEIROS EM PROL DAS
COMUNIDADES CARENTES
Marcello Broggio1, Altair Machado2, Carlos Dayrell

A conservação e uso sustentável dos recursos fitogenéticos é objeto de dois Acordos
multilaterais vinculados, a CBD e o TIRFAA. A partir da Conferência Técnica Internacional
de Leipzig de 1996, a abordagem da conservação on farm e in situ, além daquela
convencional ex situ (bancos de germoplasma) esta sendo considerada essencial para
conseguir os objetivos destes Acordos. O acúmulo de experiências nesta práticas inovadoras
levou também à tona a necessidade de enxergar e utilizar metodologias participativas nos
trabalhos de resgate, conservação, multiplicação e valorização socioeconômica da
biodiversidade, sendo que as comunidades detentoras desta riqueza de diversidade biológica,
sejam elas indígenas, quilombolas, locais ou da reforma agrária, deveriam ser protagonistas e
não beneficiárias passivas ou, até pior, meras fornecedoras de recursos genéticos. Para isso, é
preciso rever a conduta das instituições de pesquisa e conservação, assim como a atitude dos
pesquisadores e técnicos perante as comunidades e o acervo de saberes informais, tradicionais
ou populares, acumulados sobre a biodiversidade por eles mantida e utilizada. O Programa
Biodiversidade Brasil Itália pode ser considerado uma iniciativa piloto que pretendeu
construir um exemplo de boas práticas na conservação e uso sustentável da biodiversidade de
plantas agrárias e sujeitas a extrativismo pelas comunidades de três biomas brasileiros:
Amazônia, Cerrado e Caatinga. A palestra vai descrever objetivos, resultados técnicos e
impacto deste Programa nos anos 2003-2008.

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS
DA UEFS.
José Raniere Ferreira de Santana1
1Unidade Experimental Horto Florestal, Departamento de Ciências Biológicas, Universidade
Estadual de Feira de Santana. E.mail: raniere@uefs.br, ppg.rgv@uefs.br).

Palavras-chave: Pós-Graduação Stricto sensu, Agronomia, Ciências Agrárias.

O Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPG-RGV), da
Universidade Estadual de Feira de Santana, teve início em setembro de 2007, sendo o
segundo programa na Área de Ciências Agrárias recomendado pela CAPES. O PPG-RGV
tem como objetivo principal formar recursos humanos que se dediquem à produção de
conhecimento relevante e que sejam capazes de coletar, caracterizar, conservar, manejar e
melhorar a grande variabilidade de recursos genéticos existente na região, em espécies nativas
e exóticas, de modo a conduzir à domesticação e exploração destes recursos para diversos
fins, tais como farmacêuticos, industriais, alimentícios e ornamentais na Bahia, e por extensão
no Semi-árido brasileiro. O curso é estruturado em uma área de concentração, denominada
"Recursos Genéticos Vegetais", composta de três linhas de pesquisa: 1) Coleta, caracterização
e conservação de Germoplasma; 2) Biodiversidade, bioprospecção e manejo sustentável de
plantas nativas e cultivadas; e 3) Genética e melhoramento de plantas. A matriz curricular é
organizada em 26 disciplinas, sendo cinco obrigatórias, articulada com as linhas de pesquisa,
área de concentração e com o perfil de formação pretendido. O PPG-RGV desenvolve
atividades conjuntas com outros programas de PG da UEFS, principalmente, os programas de
Biotecnologia e Botânica. Merece destaque, também, os convênios de cooperação com a
Embrapa Mandioca e Fruticultura e a Embrapa Semi-Árido, que permitem a participação
efetiva de pesquisadores em atividades de orientação e docência.

PONTENCIAL DE USO AGRÍCOLA DE MICRORGANISMOS DE SOLOS DE
VÁRZEAS SUBTROPICAIS
Maria Laura Turino Mattos1

1Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, Brasil. E-mail: mattos@cpact.embrapa.br

Nas regiões de cultivo de arroz irrigado por inundação, no bioma Pampa, no Estado do Rio
Grande do Sul, predominam solos mal drenados, formados em áreas de topografia plana e
suave ondulada, sendo conhecidos como solos de várzea subtropical. Neste agroecossistema,
há uso intensivo de agrotóxicos que pode, em determinadas situações, provocar a perda da
diversidade microbiana dos solos. No âmbito das pesquisas do Laboratório de Microbiologia
Agrícola e Ambiental da Embrapa Clima Temperado, Pelotas/RS, foram isoladas de solos
classificados como Planossolo Háplico e Gleissolo Háplico, 66 bactérias e quatro fungos
degradadores dos herbicidas: clomazona, glifosato, quinclorac, pirazolsufuron-etil e atrazina;
e dos inseticidas: carbofurano, carbosulfano e fipronil. Esses germoplasmas estão depositados
na Coleção de Microrganismos Biodegradadores e Biorremediadores (CMBB) da Embrapa
Clima Temperado, integrante da Rede Nacional de Microrganismos (RedeMicro) coordenada
pela Embrapa Recursos Genéticos. Nesse ambiente, também foram isoladas 36 bactérias
diazotróficas e promotoras de crescimento, de superfície e endofíticas, de folhas, colmos e
raízes de plantas de arroz, que compõem a Coleção de Microrganismos Promotores de
Crescimento de Plantas (CMPCP) da Embrapa Agrobiologia, RedeMicro. Estes
microrganismos multifuncionais estão sendo bioprospectados para uso agrícola e
biotecnológico, como: biodegradação, biorremediação e fitorremediação de agrotóxicos,
produção de biosurfactantes, produção de biopolímeros (PHA e PHB) e produção de
inoculantes para fixação de N e proteção de plantas de arroz. A presença do PHB já foi
confirmada em dois acessos degradadores de carbofurano: STC1 (Pseudomonas sp.) e STC3
(biovar de P. putida). Pseudomonas fluorescens degradadora de clomazona, cepa CLZG1, é
capaz de produzir um biosurfactante. Onze rizobactérias associadas com sorgo forrageiro
estão sendo avaliados para biorremediar solos contaminados com clomazona. Entretanto, o
uso potencial dos microrganismos dessas coleções, depende de esforços no desenvolvimento
de nanotecnologias e produção de processos em benefício da agricultura e do meio ambiente.

POTENCIAL USO DE ESPÉCIES DO GÊNERO Arachis PARA PRODUÇÃO DE
FÁRMACOS E DE COMPOSTOS NUTRACÊUTICOS
Catalina Romero Lopes1; Roberto Namur2
1Depto

de

Genética/IBB-UNESP-Botucatu-SP;EcoBioTech-Biotecnologia

Aplicada

à

Agricultura- Incubadora Tecnológica de Botucatu,Fazenda Experimental Lageado-FCA,
UNESP-Botucatu-SP, dtcatalina@terra.com.br catalina@pq.cnpq.br ecobiotech@terra.com.br
2 MPR Industria e Comercio de Oleos Vegetais Ltda, Rua CRT 297 A, s/nº São Roque Novo
– Bofete/SP robertonamur@yahoo.com.br

Palavras-chave: amendoim, fitoalexinas, Gênero Arachis, Acidos Graxos

O gênero Arachis, exclusivamente sul-americano, compreende 80 espécies já descritas.
Dentre estas, destaca-se a A. hypogaea, o amendoim mais conhecido e amplamente cultivado
em todos os países de clima tropical, com larga influência na alimentação humana devido ao
alto valor protéico e consumo in natura. Nas últimas décadas, o gênero em questão tem
despertado grande interesse por apresentar uma série de compostos bioativos caracterizandose, entre outros, como um relevante modelo para a indução da biossíntese de estilbenos.
Vários estudos têm comprovado os inúmeros benefícios dessas fitoalexinas para a saúde
humana e animal: atividades antioxidante, antiinflamatória, antileucêmica, antibacteriana,
antifúngica., vasodilatadora, anticarcinogênica e anti-envelhecimento. Alguns ácidos graxos
também derivados de Arachis exibiram participação na prevenção e modulação de certas
doenças comuns à civilização ocidental, a mencionar doenças coronarianas, arritmias,
deficiências de óleos essenciais na infância, desordens autoimunes, doença de Crohn,
hipertensão, artrite reumatóide e morte neuronal induzida por isquemia. Adicionalmente, o
interesse do estudo de fitoesteróides encontra-se ainda na sua efetividade em reduzir a
absorção intestinal do colesterol e, portanto, proteção mais uma vez contra doenças
cardiovasculares e certos tipos de câncer como câncer de cólon, de mama e de próstata,
semelhante às propriedades observadas para os ácidos. Desta forma, a investigação das mais
variadas espécies tem sido extensivamente atrativo para os setores alimentício, farmacológico,
cosmecêutico e nutracêutico.

Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP (Projeto PIPE e Auxilio à Pesquisa).

PRODUÇÃO DE FÁRMACOS E INTERMEDIÁRIOS QUIRAIS POR
MICRORGANISMOS
Maria Antonieta Ferrara
Instituto de Tecnologia em Fármacos – Farmanguinhos/FIOCRUZ – ferrara@far.fiocruz.br

Palavras-chave: metabólitos microbianos bioativos, biotransformação, fármacos

Os microrganismos apresentam capacidade metabólica de produzir uma grande diversidade de
moléculas bioativas. Inicialmente empregados apenas como agentes antibacterianos, os
produtos de origem microbiana evoluíram para os mais diferentes usos terapêuticos, entre os
quais se incluem o tratamento de arteriosclerose, mal de Alzheimer, câncer, inflamação,
osteoporose, além de terapias sofisticadas, como imunossupressão em pacientes
transplantados. Esta evolução relaciona-se com o isolamento de novas culturas a partir de uma
ampla variedade de ambientes e substratos; o entendimento de muitas doenças a nível
bioquímico e genético, que torna possível a busca de metabólitos microbianos com ação
direcionada para alvos específicos no metabolismo celular; o avanço recente das técnicas
químicas, que tornaram o isolamento e caracterização destes compostos muito mais rápidos.
Em adição, existe atualmente uma grande tendência para a produção de drogas por processos
fermentativos, alicerçada pelo desenvolvimento da biologia molecular, em função de
possíveis vantagens técnicas, econômicas, energéticas e ambientais. Apesar da variedade de
agentes terapêuticos derivados de microrganismos, esta é uma área com enorme potencial: a
maior parte da biodiversidade microbiana do planeta não foi ainda explorada como fonte de
novas drogas e encontra-se em franca expansão a procura por novos agentes bioativos em
nichos ambientais específicos, como o interior das plantas (microrganismos endofíticos) e
hábitats marinhos e polares, entre outros. Adicionalmente, vem crescendo em importância o
uso de microrganismos, ou de seus aparatos enzimáticos, para a produção industrial de
fármacos e intermediários quirais a partir de compostos xenobióticos. Esses processos,
conhecidos como biotransformação, permitem a obtenção seletiva de produtos com quimio,
régio e enentioseletividade com vantagens em relação à conversão química devido à menor
quantidade de subprodutos, uso de condições reacionais brandas e conseqüente menor
consumo energético.

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA: 10 ANOS FORMANDO
RECURSOS HUMANOS
Maurício Sedrez dos Reis¹, Afonso Inácio Orth¹, Miguel Pedro Guerra¹
¹Docentes do PPG-RGV – Departamento de Fitotecnia/ Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC) (rgv@cca.ufsc.br)
Palavras-chave: Pós-graduação stricto sensu, Mestrado, Doutorado
O Programa de Pós Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPG-RGV) da Universidade
Federal de Santa Catarina tem como objetivo principal formar mestres e doutores capazes de
caracterizar, conservar, manejar e melhorar recursos genéticos vegetais domesticados e não
domesticados, com o emprego de tecnologias e metodologias apropriadas. O PPG-RGV
iniciou suas atividades em 1998 com o curso de mestrado e implantou o curso de doutorado
em 2003 O Programa estará voltado preponderantemente às problemáticas do hemisfério sul e
em seu escopo são priorizados enfoques multidisciplinares e inter-institucionais. Sua
concepção se fundamenta na necessidade de serem geradas novas tecnologias para a produção
vegetal. As limitações à expansão da fronteira agrícola e a necessidade de se compatibilizar a
produção agrícola com a conservação ambiental, associadas a uma expectativa de melhoria da
qualidade de vida, exigem uma maior eficiência dos processos relacionados à produção
vegetal, através do uso das tecnologias pertinentes. O PPGRGV conta com a participação de
13 docentes da UFSC e três docentes de outras Instituições (INPA e EMBRAPA). Os
docentes e discentes estão envolvidos em vários projetos, os quais estão estruturados em cinco
linhas de pesquisa: Biologia Reprodutiva e Fluxo Gênico; Genética e Melhoramento de
Plantas; Caracterização, Coleta e Conservação de Germoplasma; Ecologia e Manejo
Sustentável de Plantas; Fisiologia do Desenvolvimento e Metabolismo. Nestes 10 anos o
Programa já formou 88 mestres e seis doutores. Neste momento apresenta um total de 26
mestrandos e 22 doutorandos matriculados. As dissertações e teses produzidas incluíram 24
espécies nativas da Mata Atlântica, 5 da Amazônia e 16 espécies exóticas; entre as teses e
dissertações 55 foram com material domesticado ou semi-domesticado e 39 com populações
naturais. Entre as espécies com maior número de trabalhos estão: araucária, goiabeira serrana,
videira e macieira. O PPG-RGV tem conceito 5 na CAPES.
Apoio: CAPES/ PROF, CNPq

PROGRAMAS DE CONSERVAÇÃO DA FLORA E O PROCESSO DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
Hamilton Garboggini Pinho dos Santos1
1BAESA Energética Barra Grande S.A - . hamilton.santos@baesa.com.br
Palavras-chave: licenciamento, hidrelétrica, conservação
A preocupação com os impactos advindos das atividades antrópicas é recente, e começaram a
se consolidar na década de 1980, particularmente com a criação do Conama e do Ibama. Até
então, as ações foram pontuais e focadas nas operações de “salvamento da fauna”, criação de
piscicultura e reassentamentos das populações atingidas. A década de 1990 foi um marco na
evolução das questões ambientais ligadas a empreendimentos impactantes, especialmente
porque os processos passaram a ser mais transparentes; a legislação ambiental mais rigorosa e
houve a participação ativa da comunidade científica na definição das atividades de mitigação
dos impactos. Tal cenário pode ser observado nos resultados obtidos em ações de conservação
da flora em hidrelétricas como Serra da Mesa, Corumbá e Cana Brava (GO), Batalha e Serra
do Facão (GO/MG), Barra Grande (SC/RS), Campos Novos (SC), Manso (MT) e Simplício
(RJ/MG). Tal know how, inclusive, serviu de base para a elaborar estratégias para usinas em
outros países, como Angola. Apesar do avanço metodológico (amostragem, resgate,
conservação) e da incorporação de ações para conservação da flora como condicionantes do
processo de licenciamento ambiental, é necessário um amplo debate sobre o tema, envolvendo
as empresas, os órgãos ambientais e a academia, buscando solucionar lacunas e potencializar
os recursos humanos e financeiros envolvidos no processo, como: 1. áreas impactadas:
definições do que e onde coletar e destino final do material, envolvendo um esforço integrado
entre herbários para evitar redundâncias de amostragens e maximizar o tempo (muitas vezes
exíguos); 2. licenciamento: definição de um termo de referência objetivo, pautado em dados
concretos e não em “achismos”; e 3. empreendedor: entendimento de que ações concretas
para mitigar impactos não significam apenas marketing, e sim em medidas que garantam o
incremento da pesquisa, geração de conhecimento, formação de pessoal e conservação de uma
parcela do que seria perdido. O caminho é longo e as discussões difíceis, pois envolvem
questões financeiras, falta de preparo e preciosismos. A saída depende do diálogo entre as
partes envolvidas, buscando soluções que atendam não a interesses particulares, mas de um
todo, onde seja possível aliar as nossas crescentes necessidades energéticas sem afetar
dramaticamente o ambiente.

PROGRAMAS DE RESGATE DE GERMOPLASMA VEGETAL EM PROJETOS DE
LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA: UMA ANÁLISE CRÍTICA.
Sebastião Pinheiro Cordovil da Silva1
1Plena Transmissoras. Gerente de Meio Ambiente. sebastiao@plenatrans.com.br
Palavras-chave: resgate de flora, linhas de transmissão, coleta de germoplasma
Os problemas ambientais de escala global e a crescente preocupação da sociedade e dos
governos para a implementação de um novo modelo de desenvolvimento, harmonizando o
crescimento econômico com a sustentabilidade dos recursos naturais, levaram as grandes
corporações a se colocarem ante ao seguinte desafio: realizar suas atividades econômicas
promovendo o desenvolvimento, com o menor impacto ambiental e sem comprometer as
necessidades das atuais e futuras gerações. Neste contexto, novas tecnologias e procedimentos
ambientalmente mais adequados surgiram em resposta às legislações cada vez mais
específicas e procedimentos mais rigorosos, especialmente no que diz respeito ao
licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental. Para os
empreendimentos de transmissão de energia elétrica (linhas de transmissão - LTs), cujo setor
passa por um incremento extremamente significativo no Brasil, mudanças significativas
foram introduzidas, com adequações dos métodos construtivos a critérios ambientais cada vez
mais rigorosos, ocasionando reduções significativas de seu principal impacto: a supressão de
vegetação. Ainda que novos procedimentos sejam desenvolvidos, minorando os impactos das
atividades, os órgãos ambientais de licenciamento exigem medidas mitigadoras cada vez mais
rigorosas, e no caso de LTs, incluindo, nos últimos anos, a proposição de programas de
resgate de flora como condicionantes do processo de licenciamento ambiental. A análise dos
resultados de três programas de resgate de germoplasma em linhas de transmissão de energia
(licenciadas pelo órgão federal de licenciamento) permite-nos algumas inferências de ordem
mais geral (cronograma reduzido de obras x tempo de resgate, definição de prioridades,
conexão entre resgate e conservação, etc.) e uma conclusão final: não há uma metodologia
consolidada para a realização destes resgates o que nos sugere que universidades e instituições
de pesquisa que atuam nesta área, devem estimular e intensificar, através de parcerias, o
desenvolvimento de programas específicos de resgate de flora em projetos de transmissão de
energia, buscando a consolidação de uma metodologia que resulte em resultados mais
efetivos.

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE RECURSOS
GENÉTICOS ANIMAIS
José Robson Bezerra Sereno
Embrapa Cerrados (sereno@cpac.embrapa.br)
Palavras-chave: Recurso genético animal, associações científicas, raças naturalizadas
brasileiras.
As atividades de pesquisa, proteção, fomento e exploração sustentada dos recursos genéticos
animais brasileiros têm crescido significativamente nos últimos anos graças aos esforços
coletivos das instituições de pesquisa, ensino e extensão rural, bem como associações de
criadores. A Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos Animais, identificada pela sigla
(SBRGA), será uma associação científica sem fins lucrativos e com duração ilimitada, que
congregará profissionais envolvidos na Genética e Conservação Animal, cujos objetivos
serão: a) promover intercâmbio entre os profissionais com vínculo com a Conservação
Animal no País e no Exterior, favorecendo as relações mútuas; b) realizar reuniões técnicas
bianuais, bem como promover reuniões extraordinárias, congressos, conferências ou
convenções, nacionais ou internacionais, sobre qualquer tema da Conservação Animal; c)
difundir a todos os associados e a sociedade de forma geral, por meio de publicações
eletrônicas, os trabalhos e atividades desenvolvidas no âmbito Íbero-Americano em prol da
Conservação Animal e d) organizar comissões especializadas entre membros e profissionais
renomados para estudar e debater assuntos técnicos de interesse nacional. Esta proposta tem
como objetivo criar as bases e infra-estrutura necessárias para a criação desta sociedade
utilizando-se de articulação com as diversas regiões e/ou grupos brasileiros envolvidos na
conservação animal, além da criação de uma revista eletrônica para divulgação dos artigos
técnico-cientificos e atividades correlacionadas. Para iniciarmos este desafio criou-se um
grupo no google denominado “Amigos da SBRGA” para reunir os interessados e definir a
melhor estratégia de formação desta sociedade. Finalmente, para que os objetivos possam ser
alcançados faz-se necessário a realização de uma reunião geral com representação nacional,
por regiões, para concretizarmos a sua criação e iniciarmos um trabalho organizado em prol
dos recursos genéticos animais brasileiros.

PRÉ-MELHORAMENTO DE AMENDOIM
Alessandra Pereira Fávero1, Ignácio José de Godoy2
1 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – Brasília
favero@cenargen.embrapa.br
2 Instituto Agronômico de Campinas - Campinas, SP - ijgodoy@iac.sp.gov.br

–

DF

-

Palavras-chave: Arachis, pré-melhoramento, poliploidização, amendoim
O amendoim (Arachis hypogaea) é uma importante cultura para diversos países, pois suas
sementes são ricas em proteína e óleo. Um dos principais problemas de seu manejo são as
doenças e pragas da parte aérea. No caso das doenças, algumas espécies silvestres do gênero
Arachis são consideradas resistentes às mesmas. O programa de pré-melhoramento no Brasil
tem buscado identificar e usar essas espécies silvestres visando gerar populações de plantas
portadoras dos genes de resistência e com características agronômicas similares ao amendoim
cultivado. O trabalho inclui a identificação de acessos de espécies silvestres resistentes à
mancha preta, mancha castanha, ferrugem, tripes, lagarta-do-pescoço-vermelho e com
genoma similar ao A ou B do amendoim. São realizados cruzamentos interespecíficos,
poliploidização dos mesmos, hibridação entre anfidiplóides, cruzamentos deste material
silvestre com A. hypogaea e retrocruzamentos. O programa obteve até o momento 18 híbridos
diplóides AB, 11 anfidiplóides sintéticos, nove populações F1 oriundas de cruzamentos entre
Arachis hypogaea e os anfidiplóides e cinco híbridos complexos, e já tem duas populações em
retrocruzamentos. Diversos estudos de caracterização morfológica, reprodutiva e citogenética
dos híbridos têm sido realizados. Ensaios de campo com espécies silvestres e híbridos
interespecíficos são realizados no Instituto Agronômico de Campinas e na Embrapa Algodão,
visando à identificação de indivíduos e acessos resistências a pragas e doenças, em condições
naturais de ocorrência desses fatores bióticos. Os melhores materiais são incorporados nas
linhas de melhoramento. São realizados também ensaios de laboratório visando à
caracterização de acessos de espécies silvestres quanto a aspectos físico-químicos do
amendoim, como o teor de óleo e proteína. Assim, os resultados obtidos até o momento pelo
programa confirmam a viabilidade e perspectivas positivas quanto à introgressão de genes
silvestres no amendoim cultivado, via cruzamentos. É importante salientar o caráter
multidisciplinar que o pré-melhoramento precisar atingir para que haja sucesso em todas as
suas etapas.

PRÉ-MELHORAMENTO DE CAFÉ
Luiz Carlos Fazuoli2,3
Pesquisador Científico IAC/APTA-SAA, Centro de Café ‘Alcides Carvalho’- Campinas, SP. Bolsista
de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E- mail: fazuoli@iac.sp.gov.br.
Palavras-chave: Pré-Melhoramento, Café, Espécies, Hibridação
O Brasil é o maior produtor mundial de café e um dos fatores responsáveis por essa produção tem sido
a utilização de cultivares altamente produtivas. A obtenção dessas cultivares provém de contínuo
trabalho referente inicialmente a pré-melhoramento e posteriormente ao melhoramento genético
clássico do cafeeiro utilizando metodologias tradicionais, e teve seu início no país em 1932, no IAC.
Esta continuidade de pesquisa tem sido um fator preponderante na seleção e evolução das cultivares de
café recomendadas para o plantio comercial. Para os trabalhos de pré-melhoramento de café, o IAC
conta com 16 espécies do gênero Coffea, embora o número total de espécies seja de 104. É muito
importante o estabelecimento de um Banco de Germoplasma das espécies conhecidas e seus
derivados, pois entre as formas selvagens, algumas encerram características altamente vantajosas do
ponto de vista de resistência a moléstias e pragas, tolerância à seca e outras variações de ambiente,
bem como diferentes características das plantas (sistema radicular, folhas, flores, frutos, etc) e das
sementes, principalmente em relação a atributos químicos (cafeína, trigonelina, ácidos clorogênicos,
niacina, óleos, sólidos solúveis, açúcares, etc.). Dentre as espécies conhecidas, C. arabica (café
arábica) e C. canephora (café robusta) são as duas mais importantes no mercado internacional. Cerca
de 70% do café negociado no mundo é do tipo arábica e 30% robusta. As outras espécies de café têm
importância para serem utilizadas em programas de pré-melhoramento de acordo com as
características agronômicas que possuem. A espécie C. arabica é tetraplóide com 2n=44
cromossomos, autocompatível e multiplica-se predominantemente por autofecundação, que ocorre em
aproximadamente 90% das flores. A espécie C. canephora e as outras espécies conhecidas do gênero
Coffea são diplóides, possuem 2n=22 cromossomos, são autoincompatíveis e multiplicam-se
exclusivamente por fecundação cruzada. As pesquisas de pré-melhoramento sobre herança das
principais características das variedades de C. arabica têm-se mostrado importantes na obtenção de
novas cultivares. No decorrer de 76 anos de observações encontraram-se aproximadamente 45
mutantes. Um exemplo significativo no programa de pré-melhoramento do café no IAC foi o
desenvolvimento das cultivares Icatu Vermelho, Icatu Amarelo e Icatu Precoce, com resistência à
ferrugem causada pelo fungo Hemileia vastatrix. Estas cultivares são provenientes do cruzamento de
C. arabica e C. canephora com o número de cromossomos duplicados. Outras cultivares com
resistência à ferrugem foram desenvolvidas utilizando essas duas espécies de café.
Em todos os
projetos de pré- melhoramento em que as espécies silvestres são aproveitadas, há necessidade de se
realizarem provas de qualidade de bebida para fins de seleção, pois apenas C. arabica produz bebida
considerada ótima. Outra característica importante avaliada no programa de pré-melhoramento é o teor
de cafeína, que é um dos componentes químicos de grande interesse, devido ao efeito estimulante que
apresenta. Reduzir ou aumentar o seu teor é importante para atender distintos nichos de mercados. A
redução poderá ser conseguida pelo emprego, nas hibridações, de cafeeiros silvestres de Madagascar
sem cafeína, ou então pela transferência do gene recessivo laurina (lr) de C. arabica para os cultivares
comerciais, uma vez que esse fator reduz à metade o teor de cafeína ou ainda do(s) gene(s) AC de C.
arabica que conferem teores praticamente nulos de cafeína nas sementes (0,07%). Dentre as técnicas
de biotecnologia que poderiam ajudar no programa de pré-melhoramento do cafeeiro destacam-se:
cultura de tecidos, transformação genética, marcadores moleculares e estudos sobre o genoma do café.

PRÉ-MELHORAMENTO DE MANDIOCA: Utilização de espécies silvestres de
Manihot como fonte de resistência a estresses bióticos e abióticos
Alfredo Augusto Cunha Alves1; Miguel Angel Dita Rodriguez1; Alba Rejane Nunes Farias1;
Alineaurea Florentino Silva2; Anthony Bellotti3; Martin Fregene3
1Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, aalves@cnpmf.embrapa.br
2Embrapa Semi-Árido, alinefs@cpatsa.embrapa.br
3Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Cali, Colômbia.
Palavras-chave: Manihot spp., resistência a doenças, resistência a pragas, tolerância à seca
A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é considerada um dos mais importantes alimentos
básicos na dieta humana dos trópicos. Apesar de sua rusticidade, ela sofre grandes perdas
causadas por fatores bióticos e abióticos. O programa de melhoramento de mandioca da
Embrapa vem trabalhando apenas com a diversidade genética desta única espécie cultivada do
gênero Manihot. As espécies silvestres, que abrigam genes de resistência aos principais
estresses que afetam a mandioca, são muito pouco estudadas e muitas delas estão ameaçadas
de extinção. O potencial de utilização de espécies silvestres tem sido confirmado por vários
estudos desenvolvidos pelo CIAT, na Colômbia e pela EMBRAPA, no Brasil, dos quais
destacamos os seguintes resultados: 1) Moderado a alto níveis de resistência a ácaro, mosca
branca e cochonilha foram encontrados em híbridos interespecíficos de M. esculenta sub spp
flabellifolia; 2) A única fonte de resistência a mandarová e uma fonte de resistência ao vírus
do mosaico foram identificadas na 4a progenie de retrocruzamentos de M. glaziovii; 3)
Surpreendente redução da deterioração fisiológica pós-colheita foi identificada em um híbrido
interespecífico entre M. esculenta e M. walkerae; 4) Híbridos interespecíficos apresentaram
altos níveis de resistência à antracnose e cercosporiose, envolvendo a M. tristis, e à ferrugem,
envolvendo M. flabellifolia e M. peruviana; e 5) M. glaziovii, M. dichotoma e M.
carthaginensis, são consideradas potenciais fontes de genes para tolerância à seca. Por outro
lado, a natureza heterozigota e o longo ciclo reprodutivo da mandioca torna a introgressão e a
piramidação desses genes um esforço de longo prazo. A Embrapa vem desenvolvendo
projetos visando minimizar este problema, ampliar a variabilidade genética de espécies
silvestres de Manihot, estabelecer uma avaliação sistemática de acessos de espécies silvestres
e híbridos inter-específicos para resistência a seca, pragas e doenças, e criar uma base de
dados dos resultados dessas avaliações.
Fontes financiadoras: Generation Challenge Programme, Embrapa

PRÉ-MELHORAMENTO DO MARACUJÁ
Fábio Gelape Faleiro1; Nilton Tadeu Vilela Junqueira1
1Embrapa Cerrados, Caixa Postal 08223, Planaltina, DF. ffaleiro@cpac.embrapa.br

As atividades de pré-melhoramento envolvendo o conhecimento de genes potencialmente
úteis de espécies silvestres e sua incorporação em variedades com características comerciais
são de grande importância para subsidiar a utilização prática dos recursos genéticos e ampliar
a base genética dos programas de melhoramento. No caso do maracujazeiro (Passiflora spp.),
a importância das atividades de pré-melhoramento é ainda maior, considerando a exploração
diversificada do maracujá na produção de polpa para sucos, de frutos para consumo in natura
e de plantas com potencialidade ornamental, funcional e medicinal. O cultivo do
maracujazeiro em escala comercial teve inicio no começo da década de 70, com a espécie
Passiflora edulis, também conhecida como maracujá azedo. Adicionalmente a P. edulis,
espécies silvestres do gênero Passiflora tem apresentado elevado potencial para uso em
programas de melhoramento genético como fonte de resistência a doenças e de outras
características agronômicas de interesse como a autocompatibilidade, a produção no período
da entressafra, a morfologia da flor para possibilitar a polinização por pequenos insetos e
melhores características químicas da polpa dos frutos. No programa de melhoramento
genético do maracujazeiro realizado na Embrapa Cerrados, híbridos inter-específicos de P.
edulis com P. setacea, P. coccinea e P. caerulea, entre outras, têm sido obtidos com sucesso.
Produtos tecnológicos têm sido obtidos, podendo-se destacar o primeiro híbrido de
maracujazeiro ornamental do Brasil, BRS Estrela do Cerrado e os híbridos de maracujazeiroazedo BRS Sol do Cerrado, BRS Ouro Vermelho e BRS Gigante amarelo que apresentam
polpa com coloração mais avermelhada e menor dependência da polinização manual. A
exploração de todo potencial das espécies silvestres de maracujazeiro envolve trabalhos de
pesquisa básica nas áreas de conservação, e caracterização dos recursos genéticos e pesquisa
aplicada voltada para o melhoramento genético. Além disso, são essenciais o fortalecimento e
a consolidação de redes de pesquisas transdisciplinares e interinstitucionais na formação de
recursos humanos, na articulação de parcerias para otimização dos recursos financeiros e
humanos e para facilitar e intensificar o intercâmbio de germoplasma e informações.

RAÇA CRIOULA LAGEANA: ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS
José Antônio Ribas Ribeiro1
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana - ABCCL.
abccl@abccl.org.br
Palavras-chave: Recursos Genéticos, Bovinos, Crioulo Lageano.
O gado Crioulo Lageano, remanescente das Missões Jesuíticas, quase desapareceu pelo
descaso com a história e com a cultura regionais que se generalizou na América Latina por
meados do século XX. José Maria de Arruda Filho, nessa época, foi a primeira voz, na região,
a se levantar contra o modernismo e ao alertar à sociedade o prejuízo que teria se permitisse a
perda desse patrimônio, através de seu livro “Coisas do Passado”, mostrou que o Gado
Crioulo dos Campos de Lages teria muito a contribuir na exploração do ambiente natural e
vaticinou que isso... “somente acontecerá quando governos, técnicos e criadores se
congregarem”. Em parte seguindo as suas recomendações, em parte por instinto
conservacionista, Nelson Camargo (que herdou gado Crioulo de seu sogro, Sr. “Didi” de
Souza, e o multiplicou), e Antonio Camargo ( que o resgatou nos mais exóticos recantos e
registrou a sua genealogia), nos deixaram esse importante legado. Enquanto isso, nas
universidades da América Latina acontecia um despertar para o estudo das raças nativas e da
nova abordagem sobre os perigos da “revolução verde” e seus impactos sobre a humanidade.
Assim, houve, nos jovens técnicos de então, motivação para as causas ambientais e o Gado
Crioulo representava uma alternativa. Esse movimento ocorreu em fins dos anos 60, mas
logo foi seguido por uma. pausa para o amadurecimento das consciências que demorou até
fins dos anos 70. Grande atividade acadêmica e científica, registrou-se de meados dos anos 80
a meados de 90 puxada pela UFSC e EMBRAPA-CENARGEN, e ombreada pela EPAGRI e
depois pela UDESC, onde se atestou que este gado pode competir, no seu ambiente natural
com qualquer das raças puras, sendo seus cruzamentos ainda melhores. Um pouco depois, a
profecia do sr. José Maria de Arruda Filho se concretizava. A Associação de Criadores da
Raça Crioula Lageana (ABCCL) nascia, na Fazenda do Sr. Nelson Camargo, em 30 de
outubro de 2003, diante da congregação governamental, de técnicos e vários criadores. Em
seguida, com os mesmos atores e com o apoio do SEBRAE montou seu planejamento
estratégico. Diversas ações daí decorreram, sendo o projeto para formalização da ABCCL no
MAPA dos mais importantes. Espera-se que a expansão da raça aconteça por todos os
Campos Catarinenses. Pois ela se identifica com o meio e este meio tem potencial para
oferecer produtos de qualidade insuperável. Assim, a raça Crioula Lageana, ajudará a
sustentando a atividade pecuária e mantendo a sua memória a sua cultura e a paisagem.

RECURSOS GENÉTICOS PARA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS
Frederico Ozanan Machado Durães1; Esdras Sundfeld1; José Eurípedes da Silva1; Hugo
Bruno Corrêa Molinari1; Bruno Galveas Laviola1; Leonardo Lopes Bhering1; Betania
Quirino1
1Embrapa Agroenergia – frederico.duraes@embrapa.br
Palavras-chave: etanol, biodiesel, cana-de-açúcar, sorgo sacarino, soja, palmeiras oleíferas,
Jatropha, eucalipto, variabilidade
A agroenergia é a energia que se planta e a energia que se colhe. Os desafios nacionais na área
de produção de alimentos, biomassa energética e de florestas (fibras/papel/celulose) são
focados em quatro plataformas: etanol, biodiesel, florestas energéticas e resíduos/co-produtos.
Para os biocombustíveis - líquidos, sólidos ou gasosos, há uma necessidade premente de
vencer gargalos desafiadores, que se constituem grandes oportunidades e riscos. No Brasil, o
potencial de matérias-primas para biocombustíveis é amplo e diverso, focando-se em espécies
vegetais superiores e de microorganismos. Destaques são requeridos para o conhecimento,
manutenção e uso de recursos genéticos de cana-de-açúcar, sorgo sacarino e mandioca para
produção de etanol (tecnologia de 1a geração); biomassa tipificada para abastecer rota
tecnológica de etanol lignocelulósico (tecnologia de 2a geração) e/ou co-geração de energia
(calor e bioeletricidade); soja, girassol, mamona, pinhão manso e palmeiras oleíferas
(especialmente dendê e macaúba) para óleos e produtos da bioenergia; eucalipto para florestas
energéticas, e capim elefante do gênero Pennisetum para produção de biomassa. Microalgas e
microorganismos úteis a sistemas enzimáticos eficientes na produção de etanol e biodiesel são
opções tecnológicas em progresso e apresentam potencial via biologia avançada, reengenharia
biológica e processos tecnológicos. Um grande esforço de pesquisa está sendo implementado
em parceria com empresas e instituições público-privadas atuantes no setor de
biocombustíveis para constituição de bancos ativos de germoplasma (BAG) de espécies
energéticas e de microrganismos. A criação destes bancos visa ampliar a variabilidade
genética de espécies (incluindo acessos - híbridos e espécies prospectadas nos biomas
nacionais e do exterior), contendo informações sobre morfologia, fenótipo, citogenética,
genotipagem molecular para livre acesso e intercâmbio entre instituições de pesquisa.
Estratégia adicional e complementar visa manter os acessos do BAG conservados in vitro,
dada à vulnerabilidade das coleções mantidas in vivo.
Fontes financiadoras: FINEP, CNPq, Embrapa

REDE DE COLEÇÕES DE CULTURA DE MICRORGANISMOS DO NORTE E
NORDESTE DO BRASIL (RENNEBRA)
Cristina Maria de Souza Motta - Departamento de Micologia/CCB/UFPE - smotta@ufpe.br
Palavras-chave: coleções de cultura, nordeste, RENNEBRA
As coleções microbiológicas são recursos estratégicos, de segurança nacional, que podem
fazer parte da infraestrutura de inovação do País. O objetivo principal desta proposta é a
formação da Rede de Coleções de Cultura de Microrganismos do Norte e Nordeste do Brasil
(RENNEBRA), a qual será composta pela Coleção de Culturas - Micoteca URM/UFPE,
Coleção de Bactérias do Departamento de Antibióticos/UFPE, Coleção de Culturas de
Microrganismos da Bahia (CCMB)/UEFS, Coleção Biológica do Instituto Leônidas e Maria
Deane-CBiLMD, FIOCRUZ/Amazônia e Coleção de Culturas DPUA/UFAM, surge da
iniciativa destas coleções e tem como objetivos específicos: (i) aumentar o número e a
qualidade de microrganismos do acervo de cada coleção, (ii) caracterização do acervo quanto
a aplicação biotecnológica, (iii) melhoramento das técnicas de preservação já utilizadas; (iv)
implantação de novas técnicas taxonômicas (v) implantação e uniformização da
informatização das coleções, (vi) disponibilização do acervo on line, (vii) ampliação dos
serviços prestados, (viii) adequação das coleções aos padrões de qualidade necessárias para
facilitar a rastreabilidade dos serviços prestados, e a (ix) formação de recursos humanos nos
níveis técnico, de graduação e de pós-graduação. Um dos motivos da criação da Rede é a
interação entre coleções que possuem um grupo de pesquisadores especialistas em taxonomia
microbiana e que trabalham com a microbiota do Norte e Nordeste do Brasil, garantindo a
preservação da biodiversidade de microrganismos destas regiões. O aumento nos acervos será
inicialmente obtido a partir do deposito de microrganismos já isolados por outros
pesquisadores do Nordeste (UESC, UFBA, UEFS, UFPE e outros) incentivados pelas
coleções a depositarem seu material. Outra parte será proveniente de coletas de pesquisadores.
A implantação de novas técnicas taxonômicas moleculares (e essencial para a identificação de
grupos de microrganismos não diferenciados por métodos tradicionais como, por exemplo,
fungos do grupo "Micellia Sterilia" e diferenciação de linhagens de um mesmo
microrganismo. Além disso, serão adotados procedimentos para a melhoria da qualidade dos
serviços prestados pelas coleções. Os resultados esperados são a melhoria e expansão dos
serviços das coleções da REENEBRA tornando-as coleções de referência no Brasil em
microrganismos provenientes de uma região com características de relevo e climática
peculiares, ainda pouco estudadas e de grande potencial biotecnológico. Em breve será
disponibilizada a home page da Rede de Coleções de Cultura de Microrganismos do Norte e
Nordeste do Brasil (RENNEBRA).
Apoio: CNPq

REDE DE RECURSOS GENÉTICOS MICROBIANOS DA EMBRAPA
Myrian Silvana Tigano
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – myrian@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: Microrganismos, Coleções de Culturas, Preservação

Embora a maior diversidade do sistema vivo esteja ligada aos microrganismos, poucas
espécies foram descritas e estão armazenadas em coleções de culturas. A conservação de
recursos genéticos microbianos, assim como a pesquisa com esses organismos, constituem
práticas indispensáveis ao desenvolvimento científico e tecnológico, atendendo a demandas
de matéria prima e insumos para as áreas industrial, farmacêutica e agropecuária, e à
necessidade de preservação do meio ambiente. Existe um número inestimável de
microrganismos que interessam diretamente ao setor agropecuário. Destes, podemos destacar
os de uso direto como os diazotróficos, micorrízicos, promotores de crescimento de plantas,
os agentes de controle biológico de pragas, e os de interesse à agroenergia. Além disso,
existem os que causam problemas sérios aos produtos agropecuários, como os fitopatogênicos
e os relacionados à sanidade animal, além daqueles relacionados ao meio ambiente e à
agroindústria. Portanto, os recursos genéticos microbianos são de primordial importância para
a pesquisa agropecuária, e constituem prática indispensável ao desenvolvimento tecnológico
neste setor. No Brasil, a manutenção de coleções destes microrganismos é feita, em geral, em
pequena escala por diversas instituições sem adoção de uma organização sistematizada que
favoreça o intercâmbio de informações e o fornecimento de isolados para estudos. A Rede de
Recursos Genéticos Microbianos da Embrapa, sob a liderança da Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, pretende melhorar a organização das coleções de culturas da
Embrapa e de seus parceiros, estimulando as atividades de coleta, intercâmbio, caracterização,
preservação e documentação de isolados. A Rede promoverá maior interação entre as
coleções envolvidas, e dará ênfase ao desenvolvimento e uso de um sistema informatizado
para armazenamento de dados das coleções. Além disso, a rede estimulará a organização de
coleções de referência ou de serviço na Embrapa, com o estabelecimento de procedimentos
padrões para fornecimento de serviços e material biológico certificados.

REDE RGV-BAHIA: ORGANIZAÇÃO ESTRÁTEGICA PARA AGLUTINAR
COMPETENCIAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS RGVs
LOCALMENTE
Roberto Lisboa Romão
Universidade Estadual de Feira de Santana, Laboratório de Ecologia Evolutiva, Feira de
Santana, Bahia, Brasil. E-mail: romaoroberto@gmail.com
Palavras-chave: redes, conservação e uso de plantas, sistema estadual, Bahia, germoplasma
Arranjos em redes em diversos campos do conhecimento têm permitido o surgimento de
ações cooperadas, e contribuído a melhorar o processo de geração e difusão de conhecimento
e inovação. Este com a participação de diversos atores, com competências e habilidades
particulares, somando experiências permite a aprendizagem compartilhada e o surgimento de
complementaridades. No caso de áreas interdisciplinares como a de recursos genéticos este
tipo de arranjo, é uma necessidade. O estado da Bahia alberga uma grande diversidade
biológica. Possui uma atividade acadêmica expressiva com três universidades federais e
quatro estaduais. Conta ainda com instituições de pesquisa: Embrapa Mandioca e Fruticultura
e a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário e cerca de 9 mil acessos conservados
nessas instituições. Nesse cenário foi criada a rede de recursos genéticos vegetais da Bahia
RGV- Bahia envolvendo as instituições do Estado com os objetivos: promover a pesquisa
científica na conservação e uso dos recursos genéticos vegetais, a aplicação responsável dos
conhecimentos de RGVs, aumentar o intercâmbio de informações entre pesquisa e o
desenvolvimento e a comunicação entre ciência e sociedade. Criada em 2005, a Rede vem
desde então desempenhado ações relevantes na área: fomentou uma interlocução entre os
diferentes atores da rede e o poder público estadual, (Secretaria de Agricultura, Irrigação e
Reforma Agrária, Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação, Secretaria de Meio Ambiente
e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia) organizou uma página web que tem
facilitado o contato entre membros, permitido dar visibilidade aos trabalhos e pesquisadores
da rede, organizou três eventos regionais, publicou um livro com as contribuições do primeiro
evento e os anais do segundo evento, em parceria com a revista Magistra. Fomentou a
organização de dois cursos de mestrado em Recursos Genéticos Vegetais (sediados na Uefs e
na Ufrb – Universidade Federal do Recôncavo Baiano), assim como a formação de diversas
parcerias interinstitucionais em pesquisa, dentre outras ações. A estruturação da rede, com a
organização da rede de bancos de germoplasma distribuídos por todo o Estado, esta sentando
as bases para a estruturação do Sistema Estadual de Recursos Genéticos Vegetais da Bahia.
Apoio: FAPESB, SECTI, SEMA, CAPES

RESGATE DE GERMOPLASMA VEGETAL EM ÁREAS SUBMETIDAS A
IMPACTO AMBIENTAL.
Bruno Machado Teles Walter
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Herbário. bwalter@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: resgate de flora, coleta, hidrelétrica, conservação
No Brasil, o resgate de germoplasma vegetal ou, simplesmente, resgate de flora, foi colocado
na pauta de discussões das questões ambientais na segunda metade da década de 1970,
quando da construção dos grandes empreendimentos hidrelétricos daquele período. Nos anos
1980, em Itaipu e Tucuruí, foram feitas as primeiras tentativas de resgate, que obtiveram
resultados teóricos e práticos mínimos, mas que foram importantes por chamar a atenção
sobre o tema. Questionado nos meios acadêmicos com relação à sua eficácia e mesmo sua
necessidade, foi somente nos anos 1990, nas hidrelétricas de Serra da Mesa e Corumbá-IV,
ambas em Goiás, que projetos de longo prazo vieram a ser financiados, alcançando resultados
promissores. Esses trabalhos, trilhando um caminho teórico ainda obscuro e até desacreditado,
abriram as portas para que propostas posteriores fossem lançadas. Com os resultados obtidos,
o tema resgate de flora foi inserido em definitivo na agenda ambiental, pela possibilidade real
de mitigar impactos sobre elementos importantes das floras afetadas. Em Serra da Mesa foram
traçados os princípios e indicadas as principais linhas metodológicas do tema que, até o
presente, norteiam as ações de resgate de flora em hidrelétricas. Premissas são: populações
atingidas pelos alagamentos podem conter genótipos não encontrados nas populações
remanescentes e nem todas as espécies são igualmente importantes para a humanidade. Podese, portanto, priorizar o trabalho de resgate em algumas delas já que, em reservatórios de
hidrelétricas, é impossível resgatar todas as espécies atingidas. Critérios para priorizar o
resgate de algumas espécies, em detrimento de outras, hoje estão bem delineados. Táxons que
possuam interesse econômico, populações concentradas nos futuros reservatórios, espécies
endêmicas e ameaçadas estão entre eles. Medidas mitigadoras a serem tomadas, destino do
germoplasma resgatado, formas e estudos para conservação ex situ de sementes nativas
também foram estimulados. Hoje, resgate de flora vem sendo preconizado não só em
hidrelétricas, mas também em áreas de mineração e zonas urbanas, o que consolida e
internaliza o resgate entre as questões ambientais relevantes. Atualmente, métodos para
melhorar a eficiência das estratégias de conservação e resgate ainda estão sendo buscados e
devem ser estimulados.

SISTEMA DE CURADORIAS DE COLEÇOES BIOLÓGICAS DA APTA - SP
Renato Ferraz de Arruda Veiga,
PqC VI – APTA/IAC, Campinas- SP
Palavras-chave: curadorias, germoplasma, recursos genéticos, APTA
A Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), aglutina instituições de
pesquisa do Estado de São Paulo como o Instituto Agronômico (41 BAG), Instituto de
Zootecnia (4 BAG), Instituto de Pesca (11 BAG), Instituto Biológico (37 BAG), Instituto de
Tecnologia dos Alimentos (4 BAG) e os pólos: Noroeste Paulista, em Votuporanga; ExtremoOeste, em Andradina; Alta Paulista, em Adamantina; Alta Sorocabana, em Presidente
Prudente; Médio Paranapanema, em Assis; Sudoeste Paulista, em Capão Bonito; Vale do
Ribeira, em Pariquera-Açu; Vale do Paraíba, em Pindamonhangaba; Leste Paulista, em Monte
Alegre do Sul; Nordeste Paulista, em Mococa; Alta Mogiana, em Colina; Centro-Norte, em
Pindorama; Centro-Leste, em Ribeirão Preto; Centro-Oeste, em Jaú e Centro-Sul, em
Piracicaba, (13 BAG) respondendo pela conservação um grande patrimônio genético. Através
das Portarias APTA: N.os 785 e 960/2005, a APTA considerando a necessidade de manejo,
conservação e uso do patrimônio genético agropecuário sob a guarda do Estado de São Paulo,
especialmente no que se refere às coleções e aos bancos de germoplasma de plantas,
microrganismos e animais, mantidos ex situ e in situ, in vivo ou na forma de herbários,
museus e coleções científicas correlatas, decidiu criar o Sistema de Curadoria de Coleções
Biológicas da APTA, composto por uma Comissão de Coordenação com nove Pesquisadores
Científicos, indicados pelo Coordenador da APTA. Para cada coleção foi definida uma
Curadoria tendo por Curador apenas um Pesquisador Científico, com comprovada experiência
e capacidade técnica na preservação, manutenção e manuseio de recursos biológicos, indicado
pelo Diretor Técnico do Departamento mantenedor da Coleção e referendado pelo
Coordenador da APTA.

USO DE PATRIMÔNIO GENÉTICO E ELABORAÇÃO DE PRODUTOS
Fernanda Alvares da Silva1
1Depto. do Patrimônio Genético/DPG/MMA fernanda.silva@mma.gov.br
Palavras-chave:
Tecnológico

Patrimônio

Genético,

Acesso,

Bioprospecção,

Desenvolvimento

Após ratificar a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, o Brasil tornou-se soberano
sobre os recursos existentes em seu território, a partir do qual, editou a Medida Provisória MP
nº 2.186-16, de agosto de 2001. A MP regulamentou internamente o art. 225 da Constituição
Federal e os arts. 1º, 8º, 15º e 16º da DCB, e dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, a
proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o
acesso à tecnologia e transferência de tecnologia. A MP é aplicada ao desenvolvimento de
projetos de pesquisa que se enquadram nas finalidades de pesquisa científica, bioprospecção e
desenvolvimento tecnológico, relacionados ao acesso ao patrimônio genético e aos
conhecimentos tradicionais associados. Em 2003, o IBAMA foi credenciado pelo Conselho
de Gestão do Patrimônio Genético – CGEN, passando a autorizar o acesso ao patrimônio
genético para finalidade de pesquisa científica, reduzindo assim a burocratização do sistema.
Após a edição da Resolução nº 21, algumas pesquisas foram descaracterizadas como acesso,
não sendo necessário solicitar autorização para o desenvolvimento desses projetos. Várias
resoluções foram editadas pelo CGEN: estabelecendo procedimentos para remessa definitiva
ou temporária de material entre instituições nacionais e estrangeiras (resoluções nº 15, 20 e
25), depósito de subamostras para garantir a origem do material acessado (Res. nº 18),
vinculando a concessão de patentes de invenção sobre produtos da biodiversidade e as
autorizações de acesso ao patrimônio genético (Res. nº 23), acesso a amostras obtidas a partir
de coleções (Res. nº 32), entre outras. Algumas orientações técnicas - OTs esclareceram os
conceitos da MP: sobre o conceito de acesso e remessa (OT nº 1), conceito de subamostra
(OT nº 2) entre outras. Com a OT nº 6, o enquadramento de projetos de acesso ao patrimônio
genético para fins de bioprospecção passou a ser depender de autorização para o momento em
que a atividade exploratória confirme a viabilidade de produção industrial ou comercial de um
produto ou processo a partir de um atributo funcional do componente de patrimônio genético.
Dessa forma, vários projetos que seriam enquadrados como bioprospecção, passam a ser
considerados como pesquisa científica, contribuindo, assim, para desburocratizar o sistema.
Um novo projeto de lei tem sido trabalhado para substituir a MP, e recebeu contribuições de
todos os setores envolvidos, dando transparência ao sistema.

USO DE RECURSOS GENÉTICOS NO PRÉ-MELHORAMENTO E NO
MELHORAMENTO DE HORTALIÇAS
Derly José Henriques da Silva
Professor Associado I - Departamento de Fitotecnia – Universidade Federal de Viçosa.
derly@ufv.br
Palavras-chave: hortaliças, recursos genéticos, pré-melhoramento
No Brasil, o primeiro banco de germoplasma a ser criado foi o do Instituto Agronômico de
Campinas (IAC), em 1930, o segundo em 1966 o Banco de Germoplasma de Hortaliças da
Universidade Federal de Viçosa (BGH-UFV) e o terceiro, em 1974, foi criado o Centro
Nacional de Pesquisas em Recurso Genético e Biotecnologia, atualmente o quarto maior
banco de germoplasma do mundo, com mais 100 mil amostras. No Brasil tem-se relatos
científicos de caracterização e avaliação de recursos genéticos desde 1968. Neste sentido
diversas fontes de genes de resistência a pragas, doenças e adaptação a novos ambientes tem
sido descritos. Atualmente um dos maiores exemplos de utilização, em hortaliças, de
germoplasma, armazenado em Banco, é o programa de melhoramento de cenoura de verão da
EMBRAPA HORTALIÇAS. Este programa iniciou com uma população coletada no Rio
Grande do Sul e hoje tem as variedades Brasília e Alvorada que são as mais plantadas no
período de verão do Brasil.

UTILIZAÇÃO DE Arachis SILVESTRES PARA A CONSTRUÇÃO DE RECURSOS
GENÉTICOS E GENÔMICAS PARA AMENDOIM CULTIVADO.
David Bertioli1, Patricia Guimarães2, Márcio Moretzsohn2, Soraya Leal-Bertioli2, Stephan
Nielen2, Ediene Gouvêa2, Flávia Lustosa2, Dione Mendes1, Sílvio Santos1, Selma Macedo1,
Ana Carolina José1, Rodrigo Santos1,2, Bruna Vidigal1, Ana Cristina Brasileiro2, Marilda
Oliveira2, Vincent Vadez3, Ana Claudia Araújo2, Aruna Rupakula3, Marcos Gimenes2, José
Valls2, Andrew Paterson4, Jean-Francois Rami5, Angélique d’Hont5, Daniel Foncéka5,
Ousmane Ndoye6, Niels Sandal7, Birgit Hougaard7, Lene Madsen7, Doug Cook8, Jens
Stougaard7, Rajeev Varshney3.
1Universidade Católica de Brasília, Brasil. david@pos.ucb.br;2EMBRAPA Recursos
Geneticos e Biotecnologia, Brasil; 3International Crops Research Institute for the Semi-Arid
Tropics, Índia; 4University of Georgia, Estados Unidos; 5Centre de Coopération
Internationale en Recherche Agronomique Pour Le Développement - CIRAD, França;
6Centre d’Etude Régional pour l’Amélioration de l’Adaptation à la Sécheresse, Senegal;
7Aarhus University, Dinamarca; 8University of California-Davis, Estados Unidos.
A baixa diversidade alélica em amendoim cultivado tem limitado o trabalho de melhoramento
tradicional e a construção dos mapas necessários para a implementação de seleção assistida
por marcadores moleculares. Espécies silvestres de Arachis são uma fonte rica de novos
alelos e polimorfismo necessário para melhoramento assistido e análise genética de alta
densidade. Para a produção de mapas de referência para amendoim foram construídas três
populações de mapeamento: uma diplóide de genoma tipo A, uma diplóide de genoma tipo B,
e uma tetraplóide com genoma AB derivada de um cruzamento entre amendoim cultivado e
um anfidiplóide sintético. Estas populações foram “imortalizadas” através da obtenção de
RILs (Recombinant Inbred Lines). Mapas genéticos foram construídos para todas estas
populações utilizando marcadores microsatélites. Microsatélites foram escolhidos por terem
alta transferabilidade entre espécies de Arachis. O mapa AA também foi enriquecido com
genes de cópia única, chamados `marcadores-ancora`, que são ideais para comparação de
genomas de leguminosas. O mapa foi alinhado com os genomas de Lotus, Medicago, feijão e,
parcialmente, com o primeiro mapa de amendoim cultivado. Com o intuito de maximizar
recursos genômicos, nós construímos bibliotecas BAC a partir do DNA das espécies hoje
aceitas como prováveis progenitores do amendoim cultivado A. duranensis (genoma A) e A.
ipaensis (genoma B). Estas bibliotecas simplificam os desafios que um genoma tetraploide
apresenta. A biblioteca BAC de A. duranensis está atualmente sendo utilizada para a
construção de um mapa físico para Arachis. Finalmente, através de retrocruzamentos de
híbridos sintéticos e variedades cultivadas disponíveis, estão sendo criadas linhas de
substituição de segmentos cromossômicos. Este trabalho esta sendo realizado no Brasil,
Senegal e Índia para produzir um conjunto de linhas em três diferentes backgrounds
genéticos. Estas linhas oferecerão uma grande oportunidade para testar como alelos silvestres
podem conferir novos características para o amendoim.
Fontes financiadoras: EU (ARAMAP: ICA4-2001-10072, GLIP: FOOD-CT-2004-506223),
the Danish Ministry of Foreign Affairs RUF (Project#91210), Generation Challenge Program
(Project G3005.05, and TLI).

VISÃO ESTRATÉGICA DA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS
ANIMAIS PARA OS PRÓXIMOS VINTE ANOS
Arthur da Silva Mariante1; Samuel Rezende Paiva1; Maria do Socorro Maués Albuquerque1;
Andréa Alves Egito1; Sílvia Tereza Ribeiro Castro; Alexandre Floriani Ramos1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – mariante@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Raças ameaçadas, caracterização genética, Produção animal
Em 1983 a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia incluiu a conservação de recursos
genéticos animais em sua programação de pesquisas, e a partir daí conseguiu criar uma
atuante rede de pesquisadores, que foi fundamental para o sucesso desse trabalho. Embora
muito já tenha sido feito, ainda falta percorrer uma longa trajetória até que se consiga afastar
as raças naturalizadas de animais domésticos da ameaça de extinção. Na conservação ex situ,
espera-se um avanço das técnicas de congelamento de sêmen, melhorando o aproveitamento e
a qualidade do material estocado. Espera-se ainda desenvolver protocolos de superovulação
específicos, e um avanço na coleta e criopreservação de ovócitos. Essa última técnica
permitirá a produção de animais menos aparentados possível, a partir de material genético
estocado no Banco de Germoplasma. Outro ponto crítico será o desenvolvimento de
tecnologias de avaliação de sêmen e embriões de forma a atender os cada vez mais rígidos
protocolos de sanidade animal. A associação das técnicas de reprodução com a caracterização
genética permitirá um melhor direcionamento na escolha dos doadores, garantindo a
diversidade genética do material armazenado. Em duas décadas a caracterização genética
dessas raças estará concluída bem como a quantificação da diversidade genética dentro e entre
as espécies/raça. Com a finalização do seqüenciamento e anotação dos genomas das principais
espécies bem como a real identificação dos principais genes/alelos relacionados à produção e
resistência a doenças, espera-se também que o monitoramento genético e seleção dos

rebanhos/núcleos de conservação seja feito regularmente de forma a otimizar as práticas de
manejo em sistemas de criação diferenciados, específicos para cada região. Desta forma, a
seleção genômica será uma rotina para as raças que estiverem com seus dados zootécnicos
devidamente coletados e disponibilizados em um Sistema Nacional de Documentação de
maneira que muitas das raças naturalizadas poderão estar efetivamente inseridas em nichos
comerciais de mercado. Ao mesmo tempo, será inevitável que algumas raças venham a se
extinguir, devido aos cruzamentos absorventes e à constante introdução de novas raças
exóticas nos sistemas de produção brasileiros. Por último, a organização dos pecuaristas em
associações de criadores será de extrema importância para a real conservação e uso das raças
naturalizadas, caso contrário muito pouco será efetivamente conservado.
Fontes financiadoras: Embrapa e CNPq.

USO DE RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS EM PROGRAMAS DE
MELHORAMENTO
Concepta McManus1, Helder Louvandini1, Samuel Rezende Paiva2
1
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O procedimento para definir metas de melhoramento requer que prioridades éticas e a
inclusão de valores apropriados para características de mercado e não mercado no genótipo
agregado pode permitir que melhoramento animal contribua para sistemas sustentáveis de
produção. Ênfase em valores alem de lucro no curto prazo pode abaixar o valor de mercado
no curto prazo e aumentar o valor não mercado de ganho genético ou pode requerer esquemas
de teste com características além de os de produção.

Políticas de desenvolvimento

favorecendo raças exóticas (importação e multiplicação de material genético exótico
subsidiado) e tecnologias (máquinas subsidiadas, substituição de raças de tração tradicionais)
são as causas primárias de degradação das raças tradicionais. Programas de melhoramento
em gado de leite até o presente têm prejudicado aspectos de reprodução, a consangüinidade
está aumentando junto com a prevalência de doenças que é motivo de preocupação. Estudos
de produção animais mundialmente têm mostrado que haverá necessidade de substituir raças e
espécies em sistemas de produção nos próximos 30 anos devido a mudanças no ambiente e
demandas de mercado. A raça ou espécie a ser usado tem que ser avaliada frente a uma série
de possibilidades para ver o seu potencial para uso, agora ou no futuro e a inserção de raças
dentro de sistemas de produção deve ser considerado com o uso de cruzamentos entre raças,
uso de linhagens diferentes dentro das raças ou uso de reprodutores, dentro de cada raça, que
aumentem o lucro, via o calculo de índices de seleção que levam em consideração aspectos
importantes da produção e ambiente.

IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE RECURSOS BIOLÓGICOS
EM SAÚDE E AMBIENTE DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Elisa Cupolillo1, Ary Miranda2
1
2

Laboratório de Pesquisa em Leishmaniose, Instituto Oswaldo Cruz,
Vice-Presidência de Serviço de Referência e Ambiente, Fundação Oswaldo Cruz.
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Coleções Microbiológicas
Criada em 25 de maio de 1900, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nasceu com a missão de
combater os grandes problemas da saúde pública brasileira. Para isso, moldou-se ao longo de
sua história como centro de conhecimento da realidade do País e de valorização da medicina
experimental. Hoje, a instituição, vinculada ao Ministério da Saúde, abriga atividades que
incluem o desenvolvimento de pesquisas; a prestação de serviços hospitalares e ambulatoriais
de referência em saúde; a fabricação de vacinas, medicamentos, reagentes e kits de
diagnóstico; o ensino e a formação de recursos humanos; a informação e a comunicação em
saúde, ciência e tecnologia; o controle da qualidade de produtos e serviços e a implantação de
programas sociais. Considerando a atuação de seus laboratórios de referência, a Fiocruz notou
a necessidade da institucionalização das Coleções Biológicas mantidas na Instituição e, desta
forma, detectou a necessidade da formalização de um Centro de Recursos Biológico (CRB) na
Fiocruz, como mais um prestador de serviço de referência desta Instituição. Primeiramente foi
acordada a inserção da Coleção de Leishmania do Instituto Oswaldo Cruz dentro do projeto
Rede de Centros de Recursos Biológicos para avaliação da conformidade de material
biológicos, REDECRB, coordenado pelo CRIA e apoiado pelo programa TIB do
MCT/FINEP. Posteriormente, com o lançamento da Chamada Pública para ampliação da
Rede CRB, a Fiocruz apresentou uma proposta se comprometendo então com a estruturação
do Centro de Recursos Biológicos em Saúde e Ambiente da Fundação Oswaldo Cruz.
Este CRB será consolidado agregando um conjunto de acervos biológicos da Instituição, hoje
disponíveis em seus laboratórios de pesquisa e/ou serviço de referência. O CRB Fiocruz será
constituído da seguinte forma: (1) Objetivo: Vigilância Epidemiológica – Fungos, Bactérias e
protozoários; (2) Objetivo: Vigilância Sanitária - Fungos e bactérias (Coleção de
Microorganismos de Referência do INCQS) e (3) Objetivo: Meio ambiente - Bactérias (Mata
Atlântica) e Fungos (Mata Atlântica e Região Amazônica).
Fontes financiadoras: Fiocruz, FINEP

A GENÔMICA APLICADA AO MELHORAMENTO GENÉTICO DO CAFÉ
Alan Carvalho Andrade1
1
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Palavras-chave: Coffea, genômica, marcadores moleculares, seleção assistida
Entre uma centena de espécies de Coffea já identificadas, Coffea arabica é a única tetraplóide
e a mais cultivada comercialmente. A outra espécie cultivada (C. canephora) e todas as outras
espécies selvagens são diplóides e alógamas e por isto, apesar de uma ampla variabilidade
genética natural, potencialmente disponível, a sua utilização nos programas de melhoramento
genético de Arabica, ainda é um processo longo e difícil. A geração de um novo cultivar de
café Arabica, utilizando-se os métodos clássicos leva cerca de 30 anos, devido ao longo
período para a produção de frutos e desenvolvimento de novas gerações. O advento das
técnicas avançadas da biologia tais como a genômica, possibilitaram a geração da base de
dados brasileira do Genoma Café (Vieira et al. 2006), uma iniciativa pioneira desenvolvida
com o apoio do CBP&D/Café, que possibilitou a identificação de mais de 33 mil genes
distintos e dentre esses, genes candidatos para a tolerância aos estresses bióticos e abióticos,
assim como genes envolvidos em rotas metabólicas importantes para a qualidade de bebida. A
identificação desses genes possibilitará a implantação de uma metodologia de seleção
assistida por marcadores, nos programas de melhoramento genético do cafeeiro, acelerando e
reduzindo os custos no processo de obtenção de novas variedades. A implantação dessas
metodologias terá grande impacto no melhoramento genético, principalmente nos casos em
que as características desejáveis são de difícil avaliação visual e também no caso de
características governadas por vários genes ou quantitativas. Além disto, resultados iniciais da
integração das técnicas proteômicas e metabolômicas aos estudos de genômica funcional,
aliadas à rápida geração de seqüências gênicas por meio das novas tecnologias de
seqüenciamento, sinalizam para um grande salto nos conhecimentos de fisiologia e
bioquímica do cafeeiro. Os avanços nesses conhecimentos proverão acesso a fontes de
variabilidade genética ainda não caracterizadas e o uso dessa variabilidade para o rápido
desenvolvimento de cultivares melhorados, em termos de qualidade e outras características
agronômicas importantes, assegurando ganhos em eficiência e qualidade, bem como na
sustentabilidade da cadeia produtiva de café. Alguns resultados ilustrando o estado atual das
pesquisas em genômica do cafeeiro e as perspectivas futuras serão apresentados e discutidos.

RESUMOS ÁREA VEGETAL - CARACTERIZAÇÃO

ANALISE GENÉTICA E FENOTÍPICA DE PROGÊNIES JOVENS DE
PUPUNHEIRA PARA FRUTO
João Tomé de Farias Neto1; Maria do Socorro Padilha de Oliveira1
1Embrapa Amazônia Oriental – tome@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: Variabilidade, Parâmetros Genéticos, Bactris gasipaes, Reml/Blup
A indisponibilidade de frutos de qualidade para os diversos caracteres do fruto como cor,
textura, fibra e teor de óleo etc., é um dos principais gargalos na expansão do consumo de
frutos da pupunha no estado do Pará. O produtor geralmente utiliza no plantio, sementes não
selecionadas e consequentemente coloca no mercado produto de qualidade duvidosa. Para
suprir o mercado com um produto que atenda a demanda do produtor, atacadista e
consumidor a Embrapa Amazônia Oriental iniciou um programa de melhoramento genético
da pupunheira para produção de frutos de qualidade. O presente trabalho apresenta
estimativas de parâmetros genéticos e ambientais que permitem inferir sobre o nível de
variabilidade genética presente na população, aos 12 meses pós-plantio para os caracteres
altura da planta (AP), diâmetro da planta (DP), número de folhas vivas (NFV) e perfilhos
(NP). O programa computacional Selegen-Reml/Blup foi utilizado para as análises. O caráter
NP foi o que apresentou maior coeficiente de variação experimental (CVe=58,83%), seguido
de AP (24,93%), DP (24,71%) e NFV (17,95%). Valores altos de CVe para NP têm sido
verificados em estudos com pupunheira e açaí. Foram obtidos valores médios de 57,7cm,
6,7cm, 6,1 e 5,5 para AP, DP, NFV e NP, respectivamente. O coeficiente de variação genética
entre progênies (CVg)) foi mais expressivo para NP (28,34%) vindo a seguir os caracteres AP
(15,38%), DP(13,52%) e NFV (5,48%). Esses valores quando comparados com os dados de
população de outras palmáceas em geral, mostram elevada variação genética e que pode ser
explorada por meio da seleção. A relação entre CVg/CVe mostrou valores mais elevados para
AP (0,617) e DP (0,547), fato que associado as maiores estimativas de herdabilidade
estimadas para AP (0,791) e DP (0,749) confirmam serem essas características mais
facilmente alterados pela seleção. Correlação genética de alta magnitude foi obtida entre AP e
DP (0,913) e de média maginute (0,521 a 0,686) entre os demais caracteres, fato que permite
afirmar que a seleção em um deles promoverá alterações positivas nos outros.

Fonte financiadora: Embrapa, CNPq.

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE DNA
GENÔMICO EM MARACUJAZEIRO AMARELO VISANDO ESTUDOS
MOLECULARES
Marla Arianne Almeida Silva1; Ângela Celis de Almeida Lopes1; Sérgio Emílio dos Santos Valente2;
Regina Lúcia Ferreira Gomes2;
1 Departamento de Biologia, Centro de Ciências da Natureza, Universidade Federal do Piauí.
mrl_arianne@hotmail.com; acalopes@ufpi.br
2 Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí.
svalente2@yahoo.com.br; rlfgomes@ufpi.br
Palavras - chave: Relação A260/280, CTAB, espectrofotometria, DNA genômico.
As espécies do gênero Passiflora são conhecidas como maracujazeiro, e ocorrem em todo o território
brasileiro. O maracujá amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) é uma das principais espécies
cultivadas do gênero Passiflora. Sua importância econômica é devido não apenas a seus frutos
comestíveis, mas também as exuberantes formas de suas flores e folhas com utilidade na
ornamentação, sua composição bioquímica também é útil na área farmacêutica, principalmente na
fabricação de sedativos. A extração de DNA de Passiflora é dificultada, pois folhas de diversas
espécies possuem níveis variados de alcalóides, esteróides, flavanóides, glicosídeos cianogênicos,
gomas, taninos, resinas e alguns ácidos que podem comprometer a extração do DNA. Neste trabalho
avaliou-se quatro métodos de extração de DNA em P. edulis f. flavicarpa, com o objetivo de verificar
quais protocolos resultam em amostras de DNA com melhor qualidade e quantidade. A metodologia
utilizada nas extrações é peculiar a cada um dos protocolos apresentados, contudo utilizou-se neste
trabalho 40mg de folhas jovens, nitrogênio líquido e o detergente CTAB em todos os protocolos. A
quantificação foi feita por meio de espectrofotômetro. O protocolo que apresentou o melhor resultado
foi o desenvolvido por Clark et al. (1989), com a concentração de 3825ng/µl e relação A260/280 de
1,79 e para A260/230 de 11,44. Nos métodos de Grattapaglia et al. (1995) e Romano et al. (1998)
obteve-se, respectivamente, como valores médios de concentração: 3479,5ng/µl e 1160,2ng/µl, relação
A260/280 de 2,04 e 1,98 e A260/230 de 2,09 e 1,67. No método de Doyle & Doyle et al. (1987) não
foi identificada a presença de ácido nucléico nas amostras. Para a extração de DNA de folhas do
maracujazeiro sugere-se a preferência pela técnica de Grattapaglia et al. (1998) ou de Clark et al.
(1989) por apresentarem os melhores resultados após quantificação no espectrofotômetro. O método
de Clark et al. (1989) possui a vantagem de ser mais rápido e menos oneroso. Para os protocolos
desenvolvidos por Grattapaglia et al. (1998), Clark et al. (1989) ou Romano et al. (1998) demonstrouse que a redução do material foliar e conseqüentemente dos reagentes a serem utilizados não
influenciaram na obtenção de um DNA de qualidade e em quantidades acessíveis para estudos
moleculares futuros.
Auxilio Financeiro: FAPEPI e UFPI

ANÁLISE DA ESTRUTURA GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE CAROÁ
Daniela Garcia Silveira1; Edson Perito Amorim2; Onildo Nunes de Jesus3; Fernanda Vidigal
Duarte Souza2; Kátia Nogueira Pestana4; Vânia Jesus dos Santos4; José Raniere Ferreira de
Santana1.
1Programa de Pós-Graduação em Botânica/UEFS, danielags@ig.com.br, raniere@uefs.br
2Embrapa
Mandioca
e
Fruticultura
Tropical,
edson@cnpmf.embrapa.br,
3Esalq/USP,
fernada@cnpmf.embrapa.br;
onildonunes@yahoo.com.br;
katypestana@yahoo.com.br, vania79br@hotmail.com
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Palavras-chave: Neoglaziovia variegata (Arr. Cam.) Mez, Bromeliáceas, RAPD
O Caroá é uma bromeliácea nativa da Caatinga brasileira que é coletada de forma extrativista
para produção de fibras. No século passado movimentou a economia nordestina com a
produção de linho e atualmente gera emprego e renda para diversas famílias nordestinas com
a produção de trabalhos artesanais. Este trabalho objetivou analisar as relações genéticas entre
e dentro populações de caroá, a partir de marcadores do tipo RAPD. As populações foram
coletadas nos municípios de Guanambi, Juazeiro e Valente (BA), sendo que cada população
foi representada por 60 indivíduos. Em cada município foi realizada a coleta dos genótipos
em três locais distintos, com 20 amostras cada. A análise de agrupamento das similaridades
genéticas foi realizada pelo método UPGMA. As similaridades foram analisadas pelo
software Structure 2.2 que identifica a presença de estrutura na população, bem como a
proporção do genoma de cada acesso advindo de outros grupos. Realizou-se também a análise
de variância. Por meio do estudo da estrutura genética das populações de Caroá, é possível
verificar que no município de Guanambi, nove genótipos apresentaram parte do seu genoma
semelhante ao observado em Juazeiro, com variação de aproximadamente 5 a 100%. Em
relação ao município de Juazeiro, foram identificados 23 genótipos com fração do genoma
pertencendo às populações de Valente e 26 genótipos com genoma da população de
Guanambi. No município de Valente, foram identificados cinco genótipos com proporções
dos seus genomas similares aos do município de Juazeiro, variando de aproximadamente 10 a
25%. A análise molecular da variância mostrou que 56,47% da variação total foi explicada
pela variação entre indivíduos dentro de locais. A variação entre municípios foi de 17,41% do
total, enquanto que entre locais dentro de municípios ficou em 26,12%. Estes resultados
podem servir como subsidio para a coleta, caracterização e conservação do germoplasma de
Caroá.
Fontes financiadoras: CAPES, Banco do Nordeste, COOPERAFIS.

ANÁLISE DE BULKS SEGREGANTES (BSA) PARA DETECÇÃO DE
MARCADORES DAF E MICROSSATÉLITE LIGADOS AO GENE DE
RESISTÊNCIA AO VÍRUS DO MOSAICO SEVEVO EM FEIJÃO-CAUPI
Alberto Vinicius Casimiro Onofre1,2, Lidiane L. Barbosa Amorim1,2, Ilza Maria Sittolin3,
Maurisrael de Moura Rocha3, Genira Pereira de Andrade4, Gilvan Pio-Ribeiro4, Ederson
Akio Kido1, Ana Maria Benko-Iseppon1.
1Depto.

de
Genética/CCB/UFPE
vinicius.alberto@gmail.com,
ana.benko.iseppon@pq.cnpq.br
2Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas CCB/UFPE. 33Embrapa
Meio-Norte (CPAMN), 4Depto. de Fitopatologia/UFRPE.
Palavras-chave: Feijão-Caupi, DAF, SSR, análise bulk segregante, Cowpea Severe Mosaic Virus.
No Brasil, a cultura do feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] representa uma
importante fonte de renda e constitui um dos produtos agrícolas de maior significado sócioeconômico. O mosaico severo do feijão-caupi, causado pelo Cowpea Severe Mosaic Virus, é
uma das mais importantes doenças dessa cultura, por apresentar difícil controle devido à
grande variedade de hospedeiros e à numerosa população de vetores, causando grandes
perdas. Partindo deste princípio, este trabalho teve o objetivo de avaliar um conjunto de
marcadores DAF e microssatélite (SSR) quanto à presença de polimorfismos entre os
parentais BR14-Mulato (resistente) e IT-85F2687 (suscetível). Os citados genótipos são
genitores de uma população endogâmica recombinante (RIL) em F6:7 para mapeamento de
feijão-caupi, identificando-se marcas associadas ao caráter de resistência ao CPSMV com
análise de bulks segregantes. Um isolado do CPSMV foi inoculado mecanicamente nos
parentais e em 147 indivíduos da população segregante via extrato vegetal tamponado. Dos
indivíduos avaliados visualmente, 83 apresentaram lesões locais necróticas, mosaico e
deformações foliares intensas e 64 foram assintomáticos. Foram montados Bulks de 10
indivíduos resistentes e 10 susceptíveis. Os marcadores DAF seguiram o protocolo de BenkoIseppon et al. (Theor. Appl. Genet. 107:379–386, 2003) e os SSR foram gerados conforme Li
et al. (Crop Sci. 41:189-197, 2001). Dos 31 marcadores DAF testados nenhum apresentou
produto de amplificação co-segregando com o gene de resistência ao CPSMV. No caso dos
microssatélites, foram avaliados sete pares de primers e dois (VM 37 e VM 31) apresentaram
marcas que co-segregaram com a resistência ao CPSMV. Etapas subseqüentes envolvem
determinação da proximidade dos marcadores ao loco de resistência através de mapas
genéticos saturados com marcadores de DNA, de modo a se obter informações mais precisas
e detalhadas sobre a localização dos alelos que conferem a resistência a esta importante
virose.
Fontes financiadoras: MCT/FINEP/CNPq/BNB/FACEPE (Programa RENORBIO), CAPES.

ANÁLISE DE RELAÇÕES GENÉTICAS ENTRE ACESSOS DE AMENDOIM E
ESPÉCIES SILVESTRES DE Arachis, POR MEIO DE MARCADORES
MICROSSATÉLITES FLUORESCENTES
Ediene Galdino Gouvea1, Flávia Ludmila Ferreira Lustosa1, Marilda Peres Oliveira1, Soraya
Cristina Leal-Bertioli1, Patrícia Messenberg Guimarães1, David John Bertioli2, José
Francisco Montenegro Valls1, Márcio de Carvalho Moretzsohn1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, dydygg@gmail.com,
flavialudmila@hotmail.com, marilda@cenargen.embrapa.br, soraya@cenargen.embrapa.br,
messenbe@cenargen.embrapa.br, marciocm@cenargen.embrapa.br.
2Universidade Católica de Brasília, david@pos.ucb.br
Palavras-chave: Arachis hypogaea, SSR, transferibilidade, UPGMA, melhoramento genético.
O gênero Arachis é dividido em nove seções, sendo a seção Arachis a de maior
interesse, por incluir o amendoim cultivado (A. hypogaea) e espécies relacionadas. A análise
da variabilidade genética é fundamental para a conservação e uso de coleções de
germoplasma. O objetivo deste trabalho foi, portanto, avaliar a variabilidade genética de
espécies da seção Arachis, utilizando marcadores microssatélites marcados com fluorescência.
Foram analisados 30 locos de 332 acessos, incluindo 29 das 31 espécies descritas, as seis
variedades botânicas de A. hypogaea, além de tipos locais cultivados no Parque Indígena do
Xingu. As distâncias genéticas foram obtidas pelo método dos alelos comuns. As análises
mostraram o agrupamento (UPGMA) de acessos de uma mesma espécie e dos acessos com o
mesmo tipo de genoma (A e B). Os acessos de A. kuhlmannii foram divididos em dois grupos,
confirmando diferenças morfológicas e de RAPD observadas, o que sugere que podem ser
duas espécies distintas. Foi observado o agrupamento dos acessos de A. monticola e de A.
hypogaea, de acordo com diversos autores que sugerem tratar-se de uma única espécie. Os
resultados obtidos para A. hypogaea foram consistentes com a classificação taxonômica atual,
exceto para as variedades peruviana e aequatoriana, que mostraram maior similaridade com
acessos da subespécie hypogaea. As análises de agrupamento indicaram, ainda, que acessos
do Xingu são geneticamente próximos da subespécie hypogaea. Apesar de diversos estudos
relatarem uma estreita base genética no amendoim, os marcadores SSR utilizados detectaram
consideráveis níveis de variabilidade. Grupos de similaridade foram estabelecidos e serão
úteis na seleção de plantas a serem usadas como parentais em programas de melhoramento e
na construção de mapas genéticos. O conhecimento da extensão e distribuição da variação
genética no amendoim cultivado e seus parentes silvestres, será de grande utilidade para uso
nos programas de melhoramento genético.
Apoio Financeiro: Embrapa (Projeto 02.061.03-00) e Generation Challenge Program (TL1).

ANÁLISE DE VARIABILIDADE GENÉTICA DE LINHAGENS DE MILHO COM
MARCADORES ISSR
Leão, DA1; Ciampi, AY1; Amaral, ZPS1; Ferreira, M.A., Mazzucato, A2; Buso, GSC1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, dougarend@yahoo.com.br
2Dipartimento di Agrobiologia e Agrochimica (DABAC) of Università degli Studi della
Tuscia, Viterbo
Palavras-chave: Zea mays, marcador molecular, variabilidade genética, Inter Simple
Sequence Repeats
Visando o manejo sustentável da agrobiodiversidade nos biomas Cerrado e Caatinga, o
Programa Biodiversidade Brasil-Itália fez um trabalho participativo para levantar as
características desejáveis de comunidades de pequenos agricultores em seu contexto
ambiental e socioeconômico. Estas características vêm sendo alvos das atividades com
marcadores moleculares a serem utilizados na conservação, no melhoramento genético e
eventual seleção. As modernas biotecnologias oferecem ferramentas muito aprimoradas para
aprofundar o conhecimento sobre a estrutura genética das populações de melhoramento. Esse
trabalho foi desenvolvido junto ao estudo e à catalogação das características das variedades
em geral, das variedades tradicionais (landraces) e das populações locais. Através da
investigação da estrutura socioeconômica das agriculturas locais envolvidas no projeto e suas
características ambientais (estrutura dos solos, meteorologia, fontes e hábitos alimentares,
etc.), foram levantados e avaliados, para milho as seguintes características: 1- eficiência na
absorção e uso do Nitrogênio; 2- eficiência na absorção e uso de Fósforo; 3- tolerância ao
estresse Hídrico; 4- tolerância ao Alumínio. A técnica de marcadores ISSR (Inter simple
sequence repeats) envolve a amplificação de DNA por PCR, usando um único iniciador
composto de uma seqüência de microssatélite, ancorado na região 3` ou 5` por dois a quatro
nucleotídeos arbitrários e sempre degenerados. São marcadores nucleares neutros e
dominantes, reproduzíveis e não requerem conhecimento prévio da seqüência genômica. A
utilização de ISSRs tem sido uma forma rápida, simples e barata para acessar a diversidade,
para identificação de cultivares e populações geneticamente próximas e para estudos de
processos evolucionários, como sistemas reprodutivos e fluxo gênico. Uma população de 322
linhagens de milho, disponibilizada pela Embrapa Cerrados, foi analisada com 38 iniciadores
ISSR. Os marcadores mostraram grande variação entre as linhagens, revelando-se muito
promissores para a análise genética do milho.
Fonte Financiadora: Projeto Biodiversidade Brasil-Italia (PBBI)

ANÁLISE DO ÍNDICE MEIÓTICO EM ACESSOS DE GERMOPLASMA DE TRIGO
ARMAZENADOS NA COLBASE DA EMBRAPA RECURSOS GENÉTICOS E
BIOTECNOLOGIA
Milene Rocha Ribeiro¹; Marisa Toniolo Pozzobon²; Sileuza dos Santos²; Clara de Oliveira
Goedert²; Sandra Brammer ³Andréa del Pilar de Souza Peñaloza²
¹Centro de Ensino Unificado de Brasília- milene@cenargen.embrapa.br; ²Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia marisa@cenargen.embrapa.br; sileuza@cenargen.embrapa.br;
cgoedert@cenargen.embrapa.br,
andrea@cenargen.embrapa.br;
³Embrapa
Trigo
sandra@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Triticum aestivum, meiose, Coleção de Base, conservação.
O trigo, grão mais produzido no mundo, é um hexaplóide de grande importância alimentar e
econômica. O Brasil conserva cerca de cinco mil acessos de trigo na Coleção de Base
(Colbase), na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen). Este acervo inclui
amostras armazenadas há 30 anos, a -20ºC, condição considerada ideal pela International
Seed Testing Association. A elevada viabilidade das sementes (≥ 90%), no momento da
entrada na Colbase, é considerada fundamental para garantir a qualidade fisiológica do
germoplasma no armazenamento a longo prazo. A análise do comportamento meiótico pode
indicar possíveis alteraçãos cromossômicas o índice meiótico (IM=100X(tetrades
normais/tétrades observadas)) indicam a estabilidade meiótica dos indivíduos, o que tem
reflexos na viabilidade do pólen. Neste estudo avaliou-se o comportamento meiótico de
acessos de germoplasma de trigo armazenados na Colbase há cerca de 30 anos, e que
apresentavam germinação inferior a 50%, comparando-os com os mesmos materiais,
regenerados ao nesse período, mas armazenados em câmaras, à 3ºC, no Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) de Trigo, na Embrapa Trigo. As inflorescências foram fixadas em
solução Carnoy (24h; T ambiente) e armazenadas em etanol 70% (4ºC). As anteras foram
maceradas em carmim acético 2%. Em cinco dos oito acessos analisados (BRA 043419,
021563, 142107, 142115 e 018287), o IM foi superior a 90% para ambas as condições de
armazenamento. Para o acesso BRA 142859, o IM do material armazenado no BAG foi de
82,45%, considerado baixo para a trigo. O acesso BRA 142123 apresentou IM=88,53% para
as sementes armazenadas na Colbase, valor próximo do mínimo aceitável, enquanto as
sementes armazenadas no BAG apresentaram IM=97,44%. As análises realizadas para o BRA
142123, mostraram IM de 83,67 e 85,71%, respectivamente, para o germoplasma armazenado
na Colbase e no BAG. Embora significativamente semelhantes, estes valores estão muito
aquem do valor ideal. As principais anomalias observadas, e que refletem uma instabilidade
citológica foram, em ordem decrescente, a presença de tétrades com micronúcleos e de
tríades. Em menor número foram observadas tétrades com micrócitos e díades. Apesar
observado um grau variado de anormalidades, essas não foram predominantes e podem
indicar materiais menos suscetíveis ao ambiente.
Apoio: CNPq, PIBIC

ANÁLISE GENÉTICA DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE PÊRA
Fernanda Roberta Rech1; Patrícia Silva Ritschel2; Luis Fernando Revers2; Paulo Ricardo
Dias de Oliveira2; Gabriel Berenhauser3.
1UERGS/Bolsista CNPq-PIBIC/Embrapa Uva e Vinho – fernandarec@gmail.com
2Embrapa Uva e Vinho – patrícia@cnpuv.embrapa.br; luis@ cnpuv.embrapa.br; Paulo@
cnpuv.embrapa.br;
3 Epagri EE- Gabriel@epagri.rct-sc.br
Palavras-chave: recursos genéticos, SSR, melhoramento genético, diversidade.
A pêra é a terceira fruta mais produzida no mundo depois da uva e da maçã. O Brasil consome
quase dez vezes mais do que produz, por isso torna-se um mercado bastante dependente de
importações. Os marcadores SSR são importantes para o estudo de polimorfismo em espécies
vegetais possuindo vantagens como co-dominância e multialelismo. Para iniciar o estudo
genético do Banco Ativo de Germoplasma de pêra (BAG-pêra) com a utilização de
marcadores SSR, foram selecionados 43 acessos, incluindo espécies asiáticas, híbridas e
européias ,cujo DNA genômico foi extraído de folhas jovens. Foram usados 62 locos
microssatélites desenvolvidos para espécies frutíferas e recuperados na literatura.Para testar os
locos microssatélites e ajustar sua temperatura de anelamento utilizou-se uma sub-amostra de
seis espécies de pêra. As reações foram realizadas com cada par de iniciadores de locos
microssatélites em várias temperaturas de anelamento, na faixa entre 50oC e 58oC, para
determinação daquela mais adequada para amplificar o DNA de pêra . As amostras das
reações de PCR foram visualizadas em gel de poliacrilamida. Doze marcadores apresentaram
polimorfismo e foram aplicados na amostra de 43 acessos com a finalidade de identificar
variabilidade genética. Os produtos da amplificação foram utilizados para calcular as
estimativas de distância baseadas em compartilhamento de alelos (“shared allele distance”) e
na construção do dendograma (UPGMA). A análise resultou na formação de três grupos
principais: 1-Pêras Européias, 2-Pêras Híbridas, 3-Pêras Asiáticas. O grupo das híbridas ficou
mais próximo do grupo das européias. Este estudo pode auxiliar os melhoristas na
organização do BAG de pêra, na identificação de parentais para uso em cruzamentos e na
identificação de duplicatas mantidas na coleção.
Fontes Financiadoras: CNPq/PIBIC, Embrapa, Epagri.

ANÁLISE POPULACIONAL DE ACESSOS DE Cratylia argentea (Desv.) O. Kuntze
(Fabaceae) E A RELAÇÃO DESTE GÊNERO COM OUTRAS LEGUMINOSAS.
Alexsandro Sobreira Galdino1, João Paulo Matos Santos Lima2, Paulo Roberto Lopes
Thiers3, Glocimar Pereira da Silva4, Thalles Barbosa Grangeiro5.
1Depto. de Biologia Celular/UnB asgaldino@unb.br
2Depto. de Biquímica/UFRN jpmslima@gmail.com
3Depto. de Geografia/UFC pthiers@ufc.br
4Embrapa Recursos genéticos e Biotecnologia glocimar@cenargen.embrapa.br.
5Depto. de Biologia/UFC thalles@ufc.br
Palavras-chave:Cratylia argentea, Seqüências de DNA, Variabilidade.
Cratylia argentea é uma leguminosa de ampla distribuição geográfica pertencente à subtribo
Diocleinae, que possui um grande potencial econômico para melhorar os sistemas de
produção de ruminantes, particularmente em zonas subúmidas dos trópicos. Essa espécie é
capaz de resistir a secas prolongadas e possui grande tolerância a solos ácidos. O objetivo
deste trabalho foi realizar uma análise populacional, em nível de seqüências de DNA, entre 11
acessos desta leguminosa coletados em diferentes municípios dos Estados de Goiás (10) e
Mato Grosso (1), mediante a amplificação e seqüenciamento do cluster gênico ITS1, 5,8S,
ITS-2 (Região ITS). Esses acessos foram obtidos do Banco de Germoplasma da EMBRAPA
Recursos Genéticos e Biotecnologia (Brasília-DF). O tamanho das seqüências da região ITS
dos acessos variaram de 565 pb a 615bp. O alinhamento da região ITS revelou a presença de
várias remoções e inserções de nucleotídeos. Para o cálculo da matriz de distância, foi
escolhido o modelo Kimura-2 parâmetros. O algoritmo escolhido para a construção das
topologias foi o agrupamento de vizinhos (Neighbor joining), por levar em consideração
evolução entre as seqüências. Esta análise mostrou que os 11 acessos de C. argentea
formaram um único clado politômico, o que pode ser suportado pela tese da pouca
antiguidade do gênero. Outro estudo, utilizando seqüências do rDNA 18S, mostrou que C.
argentea ficou agrupada em um clado separado, com espécies que indiscutivelmente são
membros da mesma subtribo. Portanto, os resultados desse trabalho revelaram que o estudo
comparativo de seqüências do rDNA pode constituir uma ferramenta poderosa para fins
filogenéticos ou como um futuro marcador genético promissor para as espécies de Cratylia.
Apoio financeiro: FUNCAP, CNPq e CAPES

ANÁLISE PROTEÔMICA DO TOMATEIRO SUBMETIDO À INOCULAÇÃO COM
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici
Daniel Oliveira Jordão do Amaral1; Felipe Silva Ferreira1; Túlio Diego da Silva¹; Rildo
Sartori Barbosa Coelho2; Edinardo Ferraz2; Maria Tereza dos Santos Correia1; Vera Lúcia
Menezes de Lima1; Márcia Vanusa da Silva1
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Palavras-Chave: tomate, fusariose, 2D-PAGE, expressão diferencial de proteínas.
No Brasil, a cultura do tomate é destacada como a segunda hortaliça em importância
econômica. Entretanto, um dos maiores problemas enfrentados pelos produtores dessa
olerícola é a murcha-de-fusarium, doença causada pelo fungo Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici, que ocorre em todas as regiões do mundo onde o tomate é cultivado. Como a
resistência genética tem sido apontada como a melhor estratégia para o manejo dessa doença,
a identificação de genes tem contribuído para nossa compreensão do mecanismo de defesa de
plantas à patógenos. Entretanto, abordagens complementares como o estudo de proteomas
podem ajudar a identificar as proteínas relacionadas na interação planta-patógeno. O nosso
objetivo foi identificar e caracterizar proteínas envolvidas no mecanismo de resistência no
tomateiro submetido ao ataque de fusário. Plantas da cultivar BRH, genótipo resistente, foram
inoculadas com a raça 2 de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici e após 6, 12, 24 e 48h,
além das plantas controle, tiveram as folhas coletadas e as proteínas totais extraídas utilizando
o reagente Trizol (Invitrogen) seguindo as instruções do fabricante. A concentração de
proteína total de cada amostra foi determinada pelo método de Bradford (1976). As proteínas
foram separadas por eletroforese bidimensional segundo O' Farrel (1975) empregando os
equipamentos IPGphor3 e MULTIphorII (GE Healthcare) de acordo com instruções do
fabricante. As fitas de IPG com gradiente de pH imobilizado linear de 4-7 na primeira
dimensão e gel de poliacrilamida (12,5%) na segunda dimensão. A coloração dos géis foi
corado com Comassie brilhant Blue - G250. Proteínas foram acumuladas diferencialmente
entre os tratamentos analisados. As proteínas selecionadas serão caracterizadas por
espectrometria de massa e/ou seqüenciamento N-terminal e poderá contribuir para definir suas
possíveis funções na resposta da planta a estresses bióticos.
Apoio Financeiro: Embrapa/Programa Macro3 e FACEPE.

ANÁLISES PROTEÔMICAS E FISIOLÓGICAS EM Saccharum spp. SUBMETIDAS
A ESTRESSE SALINO
Aline Melro Murad1,2; Hugo Bruno Correa Molinari2; Fred Takahashi3; Octávio Luiz
Franco1,2; Betania Ferraz Quirino1,2
1Programa de Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia, Universidade Católica
de Brasília. – alinemelro@gmail.com, ocfranco@pos.ucb.br; 2Embrapa Agroenergia,
Brasília-DF - hugo.molinari@embrapa.br, betania.quirino@embrapa.br; 3Universidade de
Brasília – UnB fredtaka@unb.br
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A cana-de-açúcar é uma importante cultura tropical, sendo o Brasil o maior produtor mundial.
Usualmente é utilizada para a produção de açúcar, mas também é usada como fonte para a
produção de bioetanol a partir da fermentação da sacarose. Fatores que alteram a
produtividade vão desde estresses bióticos causados por fitopatógenos, à estresses abióticos,
como a salinidade. Estima-se que 20% das áreas irrigadas no mundo apresentam esse
problema. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é caracterizar fisiológica e bioquimicamente
duas variedades de cana-de-açúcar contrastantes em relação à tolerância ao estresse salino
visando identificar proteínas diferencialmente expressas, a partir de análises em gel 2D. Neste
estudo, foram utilizadas 12 repetições de cada variedade de cana (RB855536 - susceptível e
RB867515 - tolerante). O delineamento experimental consistiu: 1. 6 repetições de cada
variedades (tolerante e susceptível) como tratamento controle (irrigadas somente com H2O
destilada) e 2. 6 repetições de cada variedade como tratamento teste (irrigadas com solução de
100 mM NaCl). As plantas foram mantidas em casa-de-vegetação sob condições controladas
de temperatura e umidade por 30 dias. Durante as análises fisiológicas em diferentes
intervalos de dias (medidas de fotossíntese, fluorescência da clorofila a e potencial total de
água), amostras foliares foram coletadas para posteriores análises bioquímicas e proteômicas.
Estudos preliminares foram realizados visando otimizar um protocolo de extração de
proteínas para cana-de-açúcar sendo selecionado o protocolo de Wang et al. 2003 modificado.
A eficiência deste protocolo foi verificada em mini gel de SDS-PAGE a 12% utilizando as
seguintes concentrações de proteínas: 25, 50 e 100 µg. Desta forma, o protocolo selecionado
mostrou-se bastante eficiente na extração de proteínas totais, bem como na eliminação de
compostos interferentes. Para o gel 2D corado com Coomassie Blue, a concentração de 500
µg de proteínas total não mostrou-se adequada para uma boa definição/visualização no gel.
Assim, novas concentrações estão sendo avaliadas para determinar qual a melhor
concentração de proteínas a ser usada. Esse trabalho está em andamento e os próximos passos
serão avaliar os parâmetros bioquímicos e proteômicos das amostras submetidas a estresse
visando a integração destes resultados com o comportamento fisiológico/biofísico em
condições de salinidade.
Fonte financiadora: CNPq

ANÁLISES GENÉTICAS DAS ESPÉCIES Copaifera langsdorffii, Hymenaea courbaril,
Eugenia uniflora e Tabebuia roseo alba CONSERVADAS NO BANCO DE
GERMOPLASMA DA FLORESTA DA USP/RP
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Palavras-chave: Copaifera langsdorffii, Eugenia uniflora, Hymenaea courbaril e Tabebuia
roseo alba, SSR
Durante o século passado, as florestas Estacionais Semideciduais da Região de Ribeirão Preto
(SP) foram praticamente destruídas após da ocupação pela agricultura. Ante esta
problemática, iniciou-se em 1997 no campus da USP/RP, um inovador projeto de implantação
de um banco de Germoplasma com 44 espécies florestais da região em uma área de 45 ha
(BG/USP/RP). A caracterização da variabilidade genética contida neste banco contribuirá
para sua adequada manutenção, prevendo possíveis perdas genéticas e possibilitando o
estabelecimento de melhores áreas de coleta. Além disso, a correta identificação da origem
das progênies conservadas garantirá futuros reflorestamentos bem sucedidos, resultado da
seleção de materiais de alta variabilidade genética. Assim, neste trabalho utilizaram-se, por
primeira vez, marcadores moleculares SSR, com o objetivo de estudar a diversidade genética
nas progênies das espécies Copaíba (Copaifera langosdorfii), Jatobá (Hymenaea courbaril),
Pitanga (Eugenia uniflora) e Ipê branco (Tabebuia roseo-alba) conservadas no BG/USP/RP e
suas respectivas matrizes localizadas nas bacias dos Rios Pardo e Mogi-Guaçu. Para isto
coletaram-se amostras de folhas de uma média de 180 progênies e 75 árvores matrizes por
espécie para extração de DNA, as quais foram amplificadas com 6 (C. langsdorffii), 7 (H.
courbaril), 7 (E. uniflora) e 8 (T. roseo-alba) locos SSR. Parâmetros genéticos de diversidade
foram estimados com os programas GDA e CERVUS. Como resultado foi observado
equilíbrio de ligação dos locos SSR das 4 espécies, detectando-se alto nível de polimorfismo
(8,9 - 23,33 e 9,0 – 20,11 alelos/loco para as matrizes e progênies, respectivamente) e
diversidade genética (He matrizes: 0,416 - 0,882; He progênies: 0,731 – 0,861). Em geral foi
observado que a riqueza alélica presente nas matrizes das quatro espécies está sendo
conservada no BG/USP/RP. No entanto, análises de maternidade identificaram-se alguns
erros na identificação de origem em amostras de progênies de copaíba, jatobá e pitanga,
sugerindo falhas durante o estabelecimento do BG/USP/RP. Estes resultados servirão como
auxilio na formulação de recomendações de conservação in situ e ex situ destes importantes
recursos genéticos florestais brasileiros e na seleção de progênies que possam garantir o
reflorestamento futuro da região.
Fontes financiadoras: FAPESP e FAEPA

ARMAZENAMENTO DE TECIDO FOLIAR FRESCO DE GERMOPLASMA DE
BACABY PARA OBTENÇÃO DE DNA DE QUALIDADE
Jean Roberto Silva da Costa1; Maria do Socorro Padilha de Oliveira2; Elisa Ferreira Moura 3
1 Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, e-mail: jeancosta_bio@yahoo.com.br
2 Embrapa Amazônia Oriental, e-mail: spadilha@cpatu.embrapa.br;
3 DCR FAPESPA/CNPq Embrapa Amazônia Oriental, e-mail: ferrmoura@hotmail.com
Palavras-chave: Germoplasma, palmeira, extração de DNA, conservação.
Na caracterização molecular a qualidade do DNA é um dos itens relevantes para o sucesso,
onde a amostra recém-colhida é a mais indicada. Contudo, a obtenção desse tipo de amostra,
em Bancos de germoplasma - BAG de palmeiras perenes, torna-se muito trabalhosa e
onerosa. No caso da bacaby (Oenocarpus mapora Kasten.), palmeira perene nativa da
Amazônia, a obtenção de DNA de qualidade, ainda, é dificultada pela presença de compostos
fenólicos e outras substâncias oxidantes. Assim, avaliou-se diferentes condições de
armazenamento para folíolos de bacaby. Foram coletados folíolos em quatro palmeiras
adultas do BAG - bacaba da Embrapa Amazônia Oriental. Imediatamente após a coleta, os
folíolos foram acondicionados em saco plástico comum de 250 ml com e sem jornal úmido,
colocados em isopor com gelo, transportados ao laboratório e armazenados em geladeira ou
freezer a -10ºC. A extração de DNA foi realizada pelo método CTAB em seis períodos
(0,1,2,3,7 e 14 dias após a coleta) utilizando 100 mg de folíolo. O DNA obtido foi
ressuspendido em 400 µl de T.E. A avaliação da qualidade dos folíolos foi efetuada
visualmente e a quantificação do DNA foi realizada em gel de agarose a 1% pela comparação
de três concentrações de DNA lambda (50, 100 e 200 ng/µl). Os folíolos conservados em
geladeira e em freezer exibiram variações quanto a aparência no decorrer do tempo, mas a
turgidez foi similar a de folíolo recém-colhido. Foram detectadas diferenças significativas (P≤
0,01) para local, embalagem e período de armazenamento, além de suas interações. No geral,
a concentração média de DNA foi de 114 ng/µl. O armazenamento em geladeira foi mais
eficiente que em freezer com média de 125 ng/µl de DNA. A embalagem saco plástico com
jornal úmido foi a melhor, com média de 116 ng/µl. No caso do período, foi obtido em média
mais de 124 ng/µl de DNA até o 7º. dia e aos 14 dias a concentração diminui. assim, pode-se
obter concentrações similares de DNA a partir de folíolos de bacaby armazenados em saco
plástico com jornal úmido, armazenados em geladeira por até sete dias após a coleta.
Fonte financiadora: FAPESPA/CNPq

AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE TECIDO FOLIAR FRESCO
DE BACABA-DE-AZEITE PARA OBTENÇÃO DE DNA DE QUALIDADE
Jean Roberto Silva da Costa 1; Elisa Ferreira Moura2; Maria do Socorro Padilha de Oliveira3
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Palavras-chave: Armazenamento, folíolos, extração de DNA, palmeira.

Palmeiras do gênero Oenocarpus apresentam potencial sócio-econômico, mas são pouco
conhecidas. A espécie O. distichus tem importância na qualidade dos produtos obtidos de seus
frutos, especialmente às populações amazônicas. Germoplasma dessa espécie, conservado in
vivo, precisa ter sua variabilidade quantifica da para uso em programas de melhoramento
genético, mas por ser arbóreo há dificuldades na coleta e extração de DNA de folíolos recémcolhidos. O objetivo deste trabalho foi quantificar DNA’s obtidos de folíolos dessa palmeira
recém-colhidos e acondicionados sob diferentes condições para a obtenção de DNA de
qualidade. Folíolos jovens foram coletados de quatro palmeiras adultas do Banco de
Germoplasma de bacaba da Embrapa Amazônia Oriental, localizado a 15 km da sede. Após a
coleta, os folíolos foram acondicionados em saco plástico comum de 250 ml com e sem jornal
úmido, colocados em isopor com gelo, transportados ao Laboratório de Genética molecular e
armazenados sob refrigeração em geladeira e em freezer a -10ºC por seis períodos (0,1,2,3,7 e
14 dias após a coleta). A extração de DNA foi efetuada em 100 mg de folíolo com base no
protocolo CTAB. O DNA extraído foi ressuspendido em 400 µl TE. A qualidade dos folíolos
foi feita visualmente e a quantificação do DNA em gel de agarose a 1%. Foram detectadas
diferenças (P≤ 0,01) para local e período de armazenamento, mas não houve para tipo de
embalagem. No caso das interações, com exceção do local x embalagem, as demais diferiram
ao nível de 1 % de probabilidade. No geral, a quantidade média de DNA foi de 93 ng. O
armazenamento em geladeira foi mais eficiente produzindo 119 ng de DNA. Os melhores
períodos de armazenamento foram de 1, 2 e 3 dias após a coleta, com médias de 107, 109 e
108 ng, respectivamente, nos demais houve uma drástica redução na quantidade de DNA.
Logo, para se obter DNA de qualidade dessa palmeira deve-se extrair DNA de folíolos recémcolhidos e armazenados em geladeira por até três dias.

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA E CITOGENÉTICA DAS ESPÉCIES
Passiflora mucronata e P. ligularis
Marta Dias Soares-Scott1; Juliana Guardia da Silva1; Luís Carlos Bernacci1; Laura M.Molina
Meletti1; Joaquim A. Azevedo Filho2
1 Centro de P&D em Recursos Genéticos Vegetais/IAC scott@iac.sp.gov.br.,
juguardia@yahoo.com.br, bernacci@iac.sp.gov.br, lmmm@iac.sp.gov.br
2 Pólo Leste Paulista/APTA joaquimadelino@apta.sp.gov.br
Palavras-chave: Passiflora, caracterização, citogenética
O gênero Passiflora é o maior da família Passifloraceae e destaca-se entre os principais
grupos vegetais nativos distribuídas em regiões tropicais e subtropicais, sendo que cerca de
120 espécies ocorrem no Brasil. O estudo da biologia floral, associada aos mecanismos
reprodutivos da espécie vegetal, é de fundamental importância não só para a sua conservação,
mas também para definir métodos de melhoramento genético e de domesticação das espécies.
Espécies nativas do Banco de Germoplasma de Passifloras do IAC, localizado em Monte
Alegre do Sul (SP) estão sendo estudadas, buscando identificar e caracterizar a diversidade
genética para o programa de melhoramento. No presente trabalho, foram avaliadas Passiflora
mucronata e Passiflora ligularis visando fornecer informações quanto ao desenvolvimento
vegetativo, época de florescimento, período de antese, produção de frutos, produção e
viabilidade de pólen, análise meiótica e cariotípica. Passiflora mucronata, mostrou um amplo
período de florescimento ao longo do ano e antese noturna, sendo polinizada por morcegos e
mariposas. A análise de viabilidade polínica mostrou alta viabilidade, em torno de 75 %.
Foram obtidos diversos frutos, a partir de cruzamentos controlados, tendo-se detectado a
presença de mecanismos de autocompatibilidade na espécie. A espécie mostrou bom índice de
germinação de sementes, diferentemente de outras espécies nativas e apresentou 2n = 18, com
comprimento haplóide do genoma (CLH) de 18,44 ± 0,45 µm. Passiflora ligularis apresentou
período de florescimento muito curto e desenvolvimento vegetativo vigoroso, viabilidade
polínica de 73,5 %, 2n = 18 e CLH de 17,82 ± 0,55 µm. Ambas as espécies mostram
cromossomos pequenos e simétricos, e presença de constrições secundárias, já observados em
outras espécies de Passiflora.
Fontes financiadoras: FUNDAG,CNPq, FAPESP

ASPECTOS GENÉTICOS E HISTÓRICOS DE BRACATINGAIS (Mimosa scabrella):
UMA PAISAGEM DOMESTICADA EM ASSENTAMENTOS RURAIS NO MEIO OESTE CATARINENSE
Priscila Ambrósio Moreira 1,3 Walter Steenbock 1,3 Tiago Montagna 2,3, Fernando André
Loch S. da Silva 2,3, Mauricio Sedrez dos Reis 3,4
1 Pós Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (RGV/UFSC) aliscipri@gmail.com,
walteribama@yahoo.com.br
2 Graduação Agronomia (UFSC) gunnermontagna@gmail.com, andloch@gmail.com
3 Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT)
4 Professor (RGV/UFSC), coordenação NPFT msreis@cca.ufsc.br
Palavras -chave: estrutura genética, domesticação de paisagem, manejo
A estrutura genética de populações de bracatinga, árvore leguminosa e pioneira das Florestas
de Araucária foi analisada. Foram coletadas folhas em 13 pontos caracterizados pelo
favorecimento de adensamentos monoespecíficos (bracatingais), mantidos há 20 anos para
produção de carvão em assentamento rural, indicando domesticação recente da paisagem; e na
Reserva Genética Epagri, com bracatingas originadas de aberturas de clareiras naturais.
Foram analisados 8 locos alozímicos a partir de eletroforese em gel de amido. O histórico de
cada ponto de coleta foi obtido por entrevistas semi-estruturadas aos agricultores. A análise
mostrou índice de fixação alto, reduzindo-se com a idade (f=0.425 a f= 0.296), o que sugere
seleção a favor de heterozigotos no ciclo de vida dos bracatingais. Tanto os bracatingais
originados onde anteriormente havia roças ou manchas de mata nativa (presença de canelas e
imbuias), mostraram baixa divergência genética (Fst=0.053) e índices de heterozigosidade e
fixação semelhantes. A baixa divergência sugere alto fluxo gênico no passado; contudo, o alto
valor de endogamia total (Fit=0.362) corrobora a opinião dos agricultores de que as árvores
de hoje são irmãs e filhas das poucas bracatingas existentes há 20 anos nos lotes. Os
indivíduos dos bracatingais adultos do assentamento (n=385) foram analisados em conjunto e
comparados à população Epagri (n=42). Apesar da amostragem e do grau diferenciado de
intervenção a que são submetidos hoje, apresentaram índices de fixação altos e semelhantes
(0.340 e 0.351) e baixa divergência genética (Fst=0,062), também indicando histórias de
origem comuns. Apoio: CNPq, CAPES

ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DE ETNOVARIEDADES DE ALHO (Allium
sativum) DA REGIÃO DE PICOS – PI
Karine Gabrielle Alves Sobrinho1; Edson Francisco da Rocha1; Gleice Ribeiro Orasmo2;
Ângela Celis de Almeida Lopes3; Regina Lucia Ferreira Gomes4.
1Universidade Federal do Piauí / Campus de Picos – Curso de Ciências Biológicas; 2
Universidade Federal do Piauí / Campus de Picos - gleice@ufpi.edu.br; 3Dep. Biologia /
Universidade Federal do Piauí / Campus de Teresina; 4Dep. Fitotecnia / Universidade Federal
do Piauí / Campus da Socopo-Teresina.
Palavras-chave: Alho, Variedades Crioulas, Sócio-economia; Região Semi-Árida.
Para traçar o perfil sócio-econômico dos produtores de alho da região de Picos, Piauí, foi
aplicado um formulário contendo 29 questões à nove produtores da região. Os dados obtidos
mostraram que a maioria dos produtores é do sexo masculino, casados, com idade variando de
38 a 72 anos; e 70% possuem apenas o ensino fundamental. A média de dependentes
familiares é 2,1 e a renda anual obtida pela produção de alho varia de 200 a 2.000 reais, sendo
que em 100% dos casos, o alho é cultivado com outras culturas (feijão-caupi, cebola e batata
doce), 45% recebem aposentadoria e 35% o ‘bolsa família’. Quase 100% dos produtores
moram na unidade de produção em casas de alvenaria com energia elétrica. Para 55% a
unidade de produção é própria e os demais é arrendada, sendo que a maioria cultiva alho por
tradição familiar. A área de cultivo varia de 2,5 braças a 21 braças e a produção de 8 a 100
milheiros. A comercialização ocorre principalmente na ‘feira do alho’, em Picos, e uma
pequena parcela é utilizada no consumo próprio. As variedades crioulas são informalmente
classificadas quanto ao tamanho (pequeno, médio e grande). Os bulbos produzidos no leito do
rio apresentam coloração da casca esbranquiçada enquanto os produzidos em solo são
arroxeados e um pouco maiores, indicando com isso, a variabilidade existente. Na ‘feira do
alho’ foram encontrados e coletados, materiais provenientes da Argentina e de outros estados
brasileiros, os quais apresentam bulbo com o dobro de tamanho dos produzidos em Picos e
por serem de fácil uso na culinária, garantem a preferência dos consumidores, embora,
segundo os produtores, apresentem sabor e aroma mais acentuados. Em conseqüência disto,
somado, ainda, à falta de incentivo, os pequenos produtores se mostram insatisfeitos, o que é
preocupante, uma vez que a diminuição do cultivo destas variedades crioulas pode agravar
ainda mais a erosão genética. Embora o plantio de alho tenha reduzido bastante nessa região,
o aspecto ‘tradicional’ e a existência da ‘feira do alho’ fazem com que a cultura ainda
sobreviva em Picos e cidades vizinhas, o que pode ajudar a conservar algumas dessas
etnovariedades. Desta forma, faz-se necessário conhecer melhor a variabilidade genética
existente em raças crioulas de alho, ampliar programas de coleta, caracterizações e formação
de bancos de germoplasma.
Fonte: CNPq

ASSOCIAÇÃO ENTRE A DISTÂNCIA GENÉTICA ESTIMADA POR MEIO DE
MARCADORES MOLECULARES E CARACTERES FENOTÍPICOS ENTRE
ACESSOS DE MANDIOCA AÇUCARADOS
Eduardo Alano Vieira1, Josefino de Freitas Fialho1, Fábio Gelape Faleiro1, Graciele
Bellon1, Kenia Graciele da Fonseca1, Luiz Joaquim Castelo Branco Carvalho2, Marilia
Santos Silva1, Silvana Vieira de Paula-Moraes1, Mário Ozeas Sampaio dos Santos Filho1 e
Karina Nascimento da Silva1
1Embrapa
Cerrados
vieiraea@cpac.embrapa.br,
josefino@cpac.embrapa.br,
ffaleiro@cpac.embrapa.br,
bellon@cpac.embrapa.br,
kenia@cpac.embrapa.br,
marilia@cpac.embrapa.br, silvana@cpac.embrapa.br, mario.sampaio@cpac.embrapa.br,
karina.nascimento@cpac.embrapa.br
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - carvalho@cenargen.embrapa.br.
Palavras-Chave: Manihot esculenta Crantz, Recursos Genéticos, RAPD, Melhoramento
Atualmente, vêm recebendo amplo destaque acessos de mandioca (Manihot esculenta Crantz)
que armazenam açúcares livres em suas raízes de reserva e não somente amido, como os
acessos de mandioca cultivados comercialmente. Esses acessos são popularmente conhecidos
como mandiocas açucaradas, ou mandiocabas, e evidenciam potencial de uso na produção de
álcool combustível. Entretanto, esse germoplasma ainda não foi suficientemente estudado
quanto a sua variabilidade genotípica e fenotípica, o que é fundamental para sua conservação
e utilização no melhoramento genético. O objetivo do trabalho foi estimar a associação entre a
distância genética estimada por meio de marcadores moleculares caracteres fenotípicos entre
acessos de mandioca açucarados e não açucarados. Foram utilizados quatro acessos de
mandioca açucarados, dois acessos locais introduzidos como açucarados e dois acessos
melhorados não açucarados. Os acessos foram avaliados a campo quanto a 12 caracteres
agronômicos e 33 marcadores morfológicos, em experimento conduzido na Embrapa
Cerrados. Em laboratório, os acessos foram avaliados com marcadores RAPD.
Posteriormente, foram estimadas as matrizes de dissimilaridade/distância genética entre os
acessos por meio dos marcadores morfológicos, caracteres agronômicos e marcadores
moleculares, por meio da utilização do complemento do índice de coincidência simples,
distância de Mahalanobis e complemento do índice de Jacard. A significância da correlação
entre as matrizes foi estimada por meio do teste de Mantel. Os resultados revelaram a
existência de elevada variabilidade genética entre os acessos e diferenciaram os acessos
açucarados dos acessos locais não açucarados e dos acessos melhorados. As distâncias
estimadas por meio de marcadores moleculares e morfológicos evidenciaram elevada
associação entre si (r = 0,83) e moderada com a estimada por meio de caracteres
agronômicos, com correlações de 0,50 e 0,58, respectivamente. Dentre os acessos açucarados,
nenhum apresentou potencial imediato de cultivo na região do Cerrado, uma vez que o mais
produtivo apresentou uma produtividade média de raízes de apenas 8900 kg ha-1 sendo,
portanto necessária à realização de melhoramento genético.
Fontes Financiadoras: Embrapa, Fundação Banco do Brasil, CNPq, Programa
Biodiversidade Brasil x Itália e FAPDF

AVALIAÇÃO DA COLEÇÃO DE HELICONIAS DA EMBRAPA MANDIOCA E
FRUTICULTURA TROPICAL EM RELAÇÃO ÀS PRINCIPAIS DOENÇAS DA
BANANEIRA
Emília Gabriela Jesus da Conceição1; Everton Hilo de Souza1; Janay Almeida dos SantosSerejo2; Fernanda Vidigal Duarte Souza2; Zilton José Maciel Cordeiro2; Luadir Gasparotto3;
Sebastião de Oliveira e Silva2
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Palavras-chave: Heliconiaceae; ornamental; fitossanidade.
Entre as plantas e flores ornamentais, as helicônias (Heliconia spp.) têm se destacado entre as
plantas tipicamente tropicais. Um dos aspectos a ser considerado no seu cultivo é a
fitossanidade, uma vez que doenças da bananeira, podem ocorrer nas helicônias, como é o
caso da Sigatoka-negra, causada pelo fungo Mycospharella fijiensis Morelet, Sigatokaamarela, causada por M. musicola, o moko causado por Ralstonia solanacearum e o mal-doPanamá, causado por Fusarium oxysporum f. sp. cubense. Este trabalho teve como objetivo
avaliar o comportamento de espécies de helicônia em relação aos agentes causais da Sigatokaamarela e negra e mal-do-Panamá. Dessa forma, 24 genótipos de helicônias (Heliconia
rostrata, H. wagneriana, H. bihai cv. Nappi Yellow, cv. Chocolate Dancer, H. chartacea cv.
Sexy Pink, cv. Sexy Scarlet, H. collinsiana, H. episcopalis, H. hirsuta, H. latispatha cv.
Distans, H.latispatha cv. Red-Yellow Gyro, H. latispatha cv. Orange Gyro, H. stricta cv. Bob
Wilson, H. stricta cv. Dorado Gold, H. stricta cv. Dwarf Jamaican, H. caribeae x H. bihai cv.
Jacquinii, H. psittacorum cv. Sassy, cv. Lady Di, cv. St. Vincent Red, H. psittacorum x H.
spathocircinata cv. Alan Carle, cv. Golden Torch, cv. Golden Torch Adrian, H. lingulata,
Heliconia x rauliniana) foram submetidos à inoculação com M. fijiensis, M. musicola e F.
oxysporum f. sp. cubense. Os resultados preliminares revelaram que a H. psittacorum e H.
hirsuta são hospedeiras de M. fijiens, não se observando o desenvolvimento de sintomas da
Sigatoka-amarela e mal-do-Panamá em nenhum dos acessos testados.
Fonte financiadora: CNPq e CAPES

CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE Heliconia psittacorum L.F. CV.
STRAWBERRIES & CREAM
Kessyana Pereira Leite1, Francisco Herverton Albuquerque Rocha2, André Luiz Verona3,
Rafael José Gomes4, Vivian Loges5
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Palavras-chave: Helicônia, Hastes Florais, Florescimento
Para atender a demanda crescente do consumo de flores tropicais, existe uma necessidade de
avaliar e disponibilizar informações aos produtores em relação à produtividade, crescimento e
características das inflorescências que facilitem a embalagem. O conhecimento dessas
características é importante para a seleção e introdução de novos materiais. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar agronomicamente Heliconia psittacorum L.f. cv. Strawberries &
Cream. O experimento foi conduzido de 2003 a 2006, na Coleção de Germoplasma de
Helicônias da UFRPE, Camaragibe-PE. O delineamento foi em blocos ao acaso, com quatro
repetições, a partir do plantio de um rizoma no espaçamento de 1,5 x 3,0 m. A cultivar
Strawberries & Cream obteve 372 hastes por touceira, iniciando florescimento em outubro de
2004. O perfilhamento acumulado por touceira foi de 85,79 e 532,50 perfilhos aos 359 e 742
dias após o plantio (DAP), respectivamente. A área de ocupação da touceira aos 304 e 630
DAP foi de 1,76 m2 e 6,33 m2. As hastes florais produzidas apresentaram ciclo produtivo, isto
é, da emergência do perfilho a colheita da haste floral que variou de 102,86 a 198,00 dias,
com média de 140,10 dias. A colheita das hastes ocorreu em torno de 14,77 dias após a
emissão da inflorescência. As hastes florais foram colhidas de plantas que apresentaram em
média 5,61 folhas completamente abertas, inflorescências que apresentavam de duas a três
brácteas abertas e hastes com massa fresca em média de 0,03 kg. A média do diâmetro das
hastes florais foi 4,49 mm. O comprimento médio da haste floral 85,53 cm e inflorescência
12,38 cm. Quanto às características consideradas importantes para comercialização como flor
de corte, esta cultivar apresentou os seguintes caracteres: são tardias, iniciando o
florescimento 11 meses após o plantio; de média a elevada produção de perfilhos;
perfilhamento aberto; ciclo produtivo curto; diâmetro das hastes florais fino; comprimento das
hastes florais médio; comprimento das inflorescências médio; hastes florais leves; hastes
florais dispostas em único plano.
Fontes financiadoras: BNB, FACEPE, PROMATA, CAPES e CNPq.

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE EXTRAÇÃO DO DNA DE Cavanillesia arborea
K. Schum OBTIDO A PARTIR DO CAULE
Gabriela Medeiros Silva1; Maria Fernanda Maia Ferreira1; Leide Gonçalves Cota1; Marcio
Antonio Silva Pimenta1,2; Afrânio Farias de Melo Júnior1,3
1Depto. de Biologia Geral/UNIMONTES - gms.bio@gmail.com, ferreiramfm@yahoo.com.br
2 Bolsista BIPDT/FAPEMIG – marcio.pimenta@unimontes.br
3 Bolsista – PCRH/FAPEMIG – afranio.farias@unimontes.br
Palavras-chave: Cavanillesia arborea, Caule, Protocolos, Extração de DNA
A barriguda (Cavanillesia arborea K.Schum) é uma árvore típica da Mata Seca Descídua
pertencente da Família Malvaceae. A espécie também conhecida por imbaré é característica
da caatinga arbórea (Mata Seca), fitofisionomia presente na área de transição entre os
domínios da caatinga e do cerrado. Essa espécie encontra-se figurando entre as espécies
ameaçadas de extinção no Estado de Minas Gerais, principalmente por causa dos altos índices
de fragmentação na Região Norte de Minas Gerais. Para o estabelecimento de estratégias de
conservação é importante o conhecimento da diversidade genética atual, que pode ser feito
por meio de técnicas moleculares, as quais, por sua vez, necessitam de métodos rápidos e
precisos de extração de DNA. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a
qualidade do DNA de C. arborea obtido a partir do caule. A possibilidade de extração de
DNA a partir do caule é extremamente útil no caso da barriguda, uma vez que suas folhas se
encontram a vários metros de altura, dificultando a coleta deste material. Para isto, Amostras
de caule de C. arborea foram coletadas no Parque Estadual da Mata Seca (Norte de Minas
Gerais) e mantidas em CTAB 5% à -20°C até o momento da extração, a qual foi realizada no
Laboratório de Métodos Analíticos da Universidade Estadual de Montes Claros. Foram
testados os protocolos propostos por Mogg e Bond (2003) e por Doyle e Doyle (1990)
modificado por Faleiro et al. (2003). Após as extrações, a integridade do DNA extraído foi
analisada em gel de agarose 1,5%, fotografado sob luz ultravioleta. Os dois protocolos
mostraram-se satisfatórios para a extração de DNA de C. arborea, uma vez que em ambos o
resultado foi positivo para a presença de DNA íntegro. Entretanto, maior rapidez de execução
foi observada para o protocolo de extração proposto por Mogg e Bond (2003). Portanto, foi
possível a extração de DNA de C. arbórea a partir do caule. Dessa forma, em futuros estudos
de diversidade genética da espécie relatada neste trabalho será utilizado o caule como fonte de
DNA e o protocolo descrito por Mogg e Bond (2003) no seu processo de extração.
Fontes financiadoras: FAPEMIG, IEF, UNIMONTES e ao Inter-Americam Institute for
Global Change Research.

AVALIAÇÃO DA FENOLOGIA DE GERMOPLASMA DE VIDEIRA
Umberto Almeida Camargo2; João Dimas Garcia Maia1; Patrícia Silva Ritschel2; Carlos
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Palavras-chave: Vitis spp., Precocidade, Fenologia, Melhoramento.
A duração do ciclo da videira é determinada geneticamente e também condicionada pelas
temperaturas máximas e mínimas. Os genótipos podem ser classificados em: muito precoce
(MP), precoce (P), médio (M), tardio (T) e muito tardio (MT). Em condições de clima
temperado, com base na escala do IPGRI/UPOV, o ciclo pode ser considerado como MP
(menor que 138 dias), P (139 a 159 dias), M (160 a 180 dias), T (181 a 201 dias) e MT (maior
que 201 dias). Na região sul do Brasil, condição de clima temperado, onde é possível apenas
um ciclo anual, a disponibilidade de cultivares com diferenças na precocidade permite ampliar
o período de colheita e de processamento. Em condições tropicais, cultivares precoces permite
a obtenção de dois a dois e meio ciclos anuais. Outra vantagem da precocidade é a menor
demanda por fungicidas em um mesmo nível de susceptibilidade às doenças fúngicas. Por
estas razões o melhoramento genético busca a criação de variedades com diferentes ciclos
para compor a matriz produtiva de sistemas de produção para cada seguimento da viticultura.
Este trabalho foi desenvolvido na Embrapa Uva e Vinho, Bento Gonçalves, RS, 29º09’S,
longitude 51º31’W, altitude de 640m, onde o clima é temperado quente. Durante dez anos
foram registradas as datas para o início e final da: brotação, floração, maturação, e queda de
folhas, no Banco Ativo de Germoplasma de Uva. Foram avaliados 728 acessos, obtendo-se os
seguintes resultados por grupo: MP 0,55%, P 13,87%, M 43,54%, T 41,76%, e MT 0,27%. O
acesso mais precoce foi a cv. Perla de Csaba com 127 dias, já o mais tardio foi o H.22-52-41
com 213 dias. O BAG-Uvas possui variabilidade genética suficiente para o desenvolvimento
de cultivares com diferentes ciclos. Os dados fenológicos dos acessos avaliados estão no site
da Embrapa Uva e Vinho: http://.cnpuv.embrapa.br/serviços/germoplasma.
Fontes financiadoras: Embrapa Uva e Vinho, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

AVALIAÇÃO DE DESCRITORES MORFOLÓGICOS EM DUAS POPULAÇÕES DE
AÇAIZEIRO DA ILHA DE MARAJÓ, PA
Maria do Socorro Padilha de Oliveira1; João Tomé de Farias Neto2
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Palavras-chave: Amazônia, Euterpe oleracea, caracteres, frutos, planta.

A produção de frutos de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) tem crescido consideravelmente,
nas últimas décadas, com vista aos mercados nacional e internacional de polpa e de produtos
derivados. Grande parte dessa produção ainda provém de populações naturais localizadas em
vários locais do Pará com variações para diferentes caracteres. Há informações que
populações da Ilha de Marajó sofreram intensos cortes para extração de palmito, na década de
70, o que pode ter afetado essas variações. Neste trabalho avaliou-se a variação de descritores
morfológicos em populações de açaizeiro da Ilha de Marajó. Para tanto foram escolhidas duas
populações: pop.1, em São Sebastião da Boa Vista, com pouca intervenção e pop.2, em
Breves, que sofreu forte extração de palmito. A coleta de dados ocorreu no mês de novembro
de 2006, período de safra. Em cada população foram avaliados 25 indivíduos, escolhidos ao
acaso, para três descritores da planta (n.º de perfilhos por planta – NPP; comprimento de
cinco internós – CEN; e circunferência do estipe – CAP) e seis de cacho (peso do cacho –
PTC e de frutos por cacho – PFC; rendimento de frutos – RFC; n.º de ráquilas – NRC e
comprimento da ráquis do cacho – CRC; e peso de cem frutos – PCF). Os dados foram
analisados por estatística simples e a comparação das médias pelo teste de Student (t). As
populações apresentaram variações para todos os descritores, especialmente para NPP, PFC e
PTC, sendo mais variáveis na população de Breves (pop. 2) com CV’s de 86,86%, 51,93% e
44,77%, respectivamente. Os intervalos de confiança (IC0,95) variaram de 7, 97 ± 2,44
(pop.1) a 8,64 ± 3,10 (pop. 2) para NPP; de 2,18 ± 0,47 kg (pop. 2) a 3,51 ± 0,56 kg (pop. 1)
para PFC; e de 3,00 ± 0,56 kg (pop. 2) a 4,19 ± 0,62 kg (pop. 1) para PTC. Para os descritores
NPP, PTC, PFC, NRC e CRC as variâncias amostrais (s2) foram iguais, enquanto os demais
diferiram significativamente. Na comparação entre médias foram detectadas diferenças
significativas para dois descritores da planta (CEN e CAP) e cinco do cacho (PTC, PFC, RFC,
NRC e CRC). Logo, as duas populações possuem variações para a maioria dos caracteres
avaliados, sendo distintas para oito deles, exceto para PCF.
Fontes financiadoras: EMBRAPA/AGROFUTURO, FAPESPA.

CRIOPRESERVAÇÃO DE SEMENTES DE BROMELIACEAE AMEAÇADAS DE
EXTINÇÃO
Alba Regina Pereira1; Rafaela Campostrini Forzza1; Antônio Carlos Silva de Andrade1
1Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro - alba@jbrj.gov.br,
rafaela@jbrj.gov.br, candrade@jbrj.gov.br
Palavras-chave: Bromélias, Conservação ex situ, Nitrogênio Líquido, Teor de Água
A devastação do ambiente natural e a coleta predatória são responsáveis pela ameaça de
extinção de inúmeras espécies da família Bromeliaceae. Apesar da importância ecológica das
espécies desta família, há carência de informações sobre as condições ideais de
armazenamento de germoplasma, visando à conservação ex situ dessas plantas. Entre os
métodos de conservação ex situ, a criopreservação tem sido considerada a maneira mais
promissora de preservação ilimitada de DNA, tecidos e germoplasma, pois se acredita que
temperaturas extremamente baixas (-120 a -196°C) paralisam a maioria das atividades
biológicas. O objetivo deste trabalho foi determinar o teor de água ótimo para a
criopreservação de sementes de dez espécies de Bromeliaceae (Alcantarea imperialis, Vriesea
bituminosa, V. cacuminis, V. friburgensis, Nidularium ferdinandocoburgii, Pitcairnia albiflos,
P. corcovadensis, P. encholirioides, P. flammea e Wittrockia gigantea). As amostras de
sementes foram coletadas no Parque Estadual de Ibitipoca-MG, Santa Maria Madalena-RJ e
Rio de Janeiro-RJ. As sementes foram submetidas à secagem a teores de 9%, 7%, 5% e 3% de
água, utilizando-se dessecadores plásticos, contendo 200 g de sílica-gel ativada. Cada um dos
lotes dos quatro teores de água foi armazenado a -196ºC. A qualidade fisiológica das
sementes foi avaliada nos períodos de 7, 30, 180 e 365 dias. As sementes foram semeadas em
placas de Petri com papel de filtro úmido (quatro repetições de 25-50 sementes) e colocadas
em germinadores nas melhores temperaturas para cada espécie, entre 20 e 30°C. Avaliou-se a
porcentagem final e a velocidade de germinação de sementes e plântulas utilizando ANOVA,
seguida pelo teste de Tukey. Para a maioria das espécies estudadas o teor de água ótimo para
a criopreservação foi de 7%. A ultra-secagem (3% teor de água) teve efeito detrimental
longevidade das sementes criopreservadas. No entanto, a tolerância à desidratação e
armazenamento sob temperatura subzero confirma o comportamento ortodoxo para
sementes das espécies estudadas, permitindo sua conservação por longo-prazo em bancos
sementes.
Fontes financiadoras: CNPq, BIODIVERSITAS
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CARACTERISTICAS MORFOLOGICAS DE ANTURIOS PARA FOLHAGEM
ORNAMENTAL
Ana Cecília Ribeiro de Castro1, Érica Barroso de Morais2, Esdras Rocha da Silva3, Iury
César de Sousa Mourão3, Marcio Santos de Oliveira3
1Embrapa Agroindústria Tropical cecilia@cnpat.embrapa.br
2 Departamento de Biologia/Universidade Federal do Ceará.
3 Departamento de Agronomia/Universidade Federal do Ceará
Palavras-chave: Banco de germoplasma, antúrios, folhagem, plantas ornamentais.
O gênero Anthurium, o maior da família Araceae é de ocorrência neotropical e reúne 713
espécies, existindo no Brasil, 94 espécies. O cultivo de espécies deste gênero para folhagem
de corte, no Brasil, é limitado a um pequeno número de espécies, sendo muitas delas
exploradas de forma extrativista. A exploração comercial desses recursos de forma
sustentável depende do conhecimento biológico dessas espécies para que, posteriormente,
sejam inseridas em programas de melhoramento. Para isso é fundamental a formação de
bancos de germoplasma bem caracterizados para auxiliar os esforços de conservação e
utilização de parte da variabilidade genética. O objetivo deste trabalho foi caracterizar
morfologicamente 28 acessos de Anthurium do Banco de Germoplasma de Flores Tropicais
da Embrapa, oriundos de diferentes regiões do Brasil. Foram estudados os seguintes
caracteres morfológicos e fenológicos: numero de dias para emissão e desenvolvimento da
inflorescência e da folha, ângulo da espata em relação à espádice; comprimento do estípite;
diâmetro e cor da espádice imatura e madura; forma, comprimento e largura da espata;
posição da inflorescência em relação às folhas; proeminência da nervura principal e do
pulvino; cor e comprimento do pecíolo; presença de carenas; cor da face abaxial e adaxial do
limbo; textura, ondulação dos bordos do limbo; forma da base e ápice do limbo; cor do fruto
entre outros. Algumas características tais como: cor do fruto, espádice e espata e comprimento
do pecíolo, são altamente variáveis, dentro da mesma espécie e diferentes estágios de
desenvolvimento. Quanto ao ciclo das plantas, que emitem uma inflorescência, após a
emissão e inicio da expansão da folha, de forma seqüenciada, notou-se grande diferença entre
os acessos, variando o período para emissão de inflorescência ate a expansão total de 10 a 20
dias e abertura das flores ate o inicio da produção de pólen de 8 a 16 dias. Do ponto de vista
morfológico, os acessos apresentam diferenças em quase todas as características avaliadas
relacionadas à inflorescência e à folha e os caracteres comprimento do pecíolo e posição da
inflorescência em relação à planta, são importantes para indicação de uso, como folhagem de
corte ou planta de vaso.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE FRUTOS DE UMBU-CAJAZEIRA
PROVENIENTES DA BAHIA
Adelmo Pinheiro Santos1, Ana Cristina Vello Loyola Dantas2, Jamile Maria da Silva dos
Santos3, Vanessa de Oliveira Almeida4, Fabiana Costa Almeida5
1Mestrando em Ciências Agrárias – Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e
Biológicas/UFRB – adelmo_pinheiro@yahoo.com.br,
2Profa. Dra. CCAAB/UFRB - acloyola@ufrb.edu.br
3Acadêmica do Curso de Agronomia do CCAAB/UFRB, bolsista PIBIC/FAPESB
jamilepink@yahoo.com.br
4Acadêmica do Curso de Agronomia do CCAAB/UFRB, bolsista PIBIC/CNPQ
voagro@click21.com.br
5Estudante do Ensino Médio, bolsista PIBIC JÚNIOR/FAPESB - fastar14@hotmail.com
Palavras-chave: Spondias, fruteira, recursos genéticos, semi-árido, umbu-cajá
A umbu-cajazeira (Spondias sp.) é uma fruteira da família Anacardiaceae comum no
Nordeste do Brasil e que vegeta bem, tanto no semi-árido quanto na Zona da Mata. O fruto é
chamado umbu-cajá, é bastante apreciado e apresenta grande variação nas características
físicas (formato, tamanho, cor, diâmetros, massa, aparência e outras). Em função da grande
variabilidade de tais características, é necessário o desenvolvimento de estudos básicos. O
presente trabalho teve como objetivo a caracterização física de frutos de 35 plantas da espécie
provenientes de municípios situados na Região do Recôncavo Sul do Estado da Bahia e na
Região Semi-árida adjacente. As áreas com populações da espécie foram identificadas e
foram realizadas expedições de coleta. Frutos de cada planta foram coletados e quinze deles
foram avaliados quanto a: diâmetro longitudinal e transversal, massa do fruto, da casca, da
semente, da polpa e foi calculado o rendimento de polpa. Os dados foram submetidos à
análise estatística, utilizando-se medidas de tendência central (média) e de variabilidade dos
dados (coeficiente de variação). Os frutos apresentaram diâmetro longitudinal e transversal
médio de 37,47mm e 29,57mm, caracterizando formato alongado. A massa dos frutos variou
de 6,48g a 28,92g e o rendimento médio de polpa encontrado foi de 63,10%. O coeficiente de
variação apresentou valores situados entre 10,28% (diâmetro transversal) e 44,63 % (massa da
casca), indicando existência da variabilidade para as características avaliadas.
Fonte financiadora: FAPESB

CARACTERIZAÇÃO DE FRUTOS DO CUPUAÇUZEIRO SEM SEMENTES
José Edmar Urano de Carvalho1; Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos1; Walnice Maria
Oliveira do Nascimento1; Paula Isabelle Oliveira Moreira2
1Embrapa Amazônia Oriental. urano@cpatu.embrapa.br; mavasc@cpatu.embrapa.br,
walnice@cpatu.embrapa.br;
Palavras-chave: Theobroma grandiflorum, triplóide, rendimento de polpa
O cupuaçuzeiro sem sementes é um triplóide natural (3n=30 cromossomos)
encontrado em 1960, no município de Cametá, PA. Conquanto apresente rendimento
percentual de polpa bem superior aos tipos com sementes, é cultivado em pequena escala,
haja vista ser altamente susceptível à doença vassoura-de-bruxa. O objetivo desse trabalho foi
caracterizar frutos do cupuaçuzeiro sem sementes, um acesso da Coleção de Fruteiras
Tropicais da Embrapa Amazônia Oriental. A caracterização morfológica foi efetuada com
base em uma amostra de 25 frutos oriundos de plantas propagadas por enxertia, com idade
entre seis e sete anos. Os frutos foram individualmente caracterizados quanto aos seguintes
aspectos: peso, comprimento, diâmetro espessura da casca, e rendimentos percentuais de
casca, polpa, óvulos abortados e restos placentários. A polpa de dez frutos foi caracterizada
quanto aos teores de umidade, sólidos solúveis totais, açúcares totais, sacarose, pH e acidez
total titulável. Os resultados obtidos evidenciaram que o cupuaçu sem sementes apresenta
tamanho relativamente grande com comprimento e diâmetro, em média, de 21,5±2,4 cm e
13,8±1,11 cm, respectivamente. O peso médio dos frutos é de 1.875,4±507,5 g, com limite
mínimo de 1.016,2 g e máximo de 2.972,1 g. A casca apresenta espessura de 0,72±01,0 cm e
representa 35,4±3,1% do peso do fruto. O rendimento percentual de polpa é de 61,5±2,89%,
bem superior aos dos tipos com sementes que, geralmente, apresentam rendimento de polpa
em torno de 37%. O restante do fruto é constituído pelos óvulos abortados (2,7±0,6%), os
quais se apresentam com integumentos ligeiramente desenvolvidos, e pelos restos
placentários (0,4±0,1%). A polpa do cupuaçu sem sementes contém, em média, 84,9±2,32%
de água e apresenta teor de sólidos solúveis totais de 12,06±0,97 °Brix. A acidez total
titulável é baixa, em média, 1,12±0,16% e o pH relativamente alto (3,64±0,16). O teor de
açúcares totais é de 7,02±0,52%, sendo que a sacarose se apresenta em maior proporção,
representando 71,9% dos açúcares totais. A polpa do cupuaçu sem sementes é menos ácida
que a dos tipos com sementes, cuja acidez normalmente se situa entre 1,9 e 2,7%.

CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE Heliconia psittacorum L.F. X H.
spathocircinata Aristeguieta CV. GOLDEN TORCH ADRIAN
Francisco Herverton Albuquerque Rocha1, Fernando Antonio Souza de Aragão2, Paula
Guimarães Lago Pinheiro3, Andreza Santos da Costa4, Vivian Loges5
1Mestrando em Agronomia/UFRPE. Email: herverton@gmail.com
2Pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical. E-mail: aragao@cnpat.embrapa.br
3Mestranda PPGMGP-UFRPE. E-mail: paulinhapinheiro@gmail.com
4Doutoranda PPGMGP-UFRPE. E-mail: andreza.costa@gmail.com
5Professora do Departamento de Fitotecnia/UFRPE. Email: vloges@yahoo.com
Palavras-chave: Helicônia, H. psittacorum, Variabilidade
O objetivo deste trabalho foi caracterizar agronomicamente o híbrido Heliconia psittacorum
L.F. X H. spathocircinata Aristeguieta cultivar Golden Torch Adrian. O experimento foi
conduzido de 2003 a 2006, na Coleção de Germoplasma de Helicônias da UFRPE,
Camaragibe-PE. O delineamento foi em blocos ao acaso, quatro repetições, a partir do plantio
de um rizoma no espaçamento de 1,5 x 3,0 m. A cultivar de Golden Torch Adrian obteve 149
hastes por touceira, iniciando este florescimento no oitavo mês. O perfilhamento acumulado
por touceira foi de 64 e 217 perfilhos aos 359 e 742 dias após o plantio (DAP),
respectivamente. A área de ocupação da touceira aos 304 e 630 DAP foi de 0,44 e 1,46 m2.
Houve grande variação no período da emissão de cada perfilho para emissão da
inflorescência, com amplitude de 71 a 219 dias, podendo ser devido a emissão do perfilho em
épocas do ano mais e menos favoráveis. A colheita das hastes ocorreu em torno de 16 dias
após a emissão da inflorescência. As hastes apresentaram 60 gramas de peso, 8,7 cm de
diâmetro, 83,32 cm de comprimento e de 3 a 10 folhas no momento da colheita. A
inflorescência variou de 9,5 a 25 cm de comprimento com média de 15,10 cm, contendo de
duas a quatro brácteas abertas sem cerosidade. Quanto às características consideradas
importantes para comercialização como flor de corte, esta cultivar apresentou os seguintes
caracteres: elevado perfilhamento, perfilhamento aberto, precoce, colheita regular, haste
florais leve, diâmetro e comprimento das hastes adequado, hastes disposta em único plano.
Fontes financiadoras: BNB, FACEPE, PROMATA, CAPES e CNPq.

CARACTERIZAÇÃO AGRONÔMICA DE Heliconia wagneriana Peters PARA USO
NA FLORICULTURA
Walma Nogueira Ramos Guimarães1; Vivian Loges2
1Doutoranda Renorbio, Depto. de Agronomia/DEPA-UFRPE walmalamo@gmail.com
2Professora Adjunta, Depto. de Agronomia/DEPA-UFRPE vloges@yahoo.com
Palavras-chave: Coleção de germoplasma, flor de corte, produção
No Brasil, dentre as espécies e cultivares mais comercializadas, a Heliconia wagneriana tem
sido utilizada como flor de corte, principalmente para o mercado interno. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar agronomicamente o genótipo H. wagneriana Peters existente na
Coleção de Germoplasma de Helicônias da UFRPE, Camaragibe-PE. Em dezembro de 2003,
foi plantado um rizoma por bloco deste genótipo, quatro repetições, no espaçamento de 1,5 x
3,0 m, sendo acompanhado o desenvolvimento da touceira até junho de 2006. O
perfilhamento acumulado por touceira foi de 53 a 128 perfilhos aos 359 e 742 dias após o
plantio (DAP), respectivamente. A área de ocupação da touceira aos 304 e 630 DAP foi de
0,2 e 0,6 m2, caracterizando desenvolvimento agrupado da touceira. Este genótipo apresentou
o florescimento com 8 meses após o plantio, nos meses de julho a dezembro de 2004 e julho a
setembro de 2005, caracterizando-a como sazonal, sendo colhidas de 0,33 a 8,67 hastes florais
por touceira por mês. As hastes florais foram colhidas com 3,00 a 4,50 brácteas abertas de
plantas com média de 5 folhas, dependendo do período do ano. O tempo de surgimento da
inflorescência até o ponto de corte foi de 17,62 dias, totalizando um ciclo de 231,00 dias
variando de 157 a 278 dias. Foram colhidas hastes florais com massa fresca de 0,20 kg,
diâmetro de 27,56 mm, comprimento médio de 75,66 cm e inflorescência com 27,21 cm. Este
genótipo apresentou a seguinte classificação quanto às características consideradas
importantes para a comercialização como flor de corte: precoce, iniciando o florescimento
oito meses após o plantio; apresentaram reduzida a elevada produção de perfilhos; ciclo
produtivo longo; diâmetro das hastes florais médio; comprimento das hastes florais médio;
comprimento das inflorescências médio; hastes florais pesadas.
Fontes financiadoras: BNB-ETENE-FUNDECI, CAPES, CNPq, PROMATA-FACEPE.

CARACTERIZAÇÃO BOTÂNICA E FENOLOGIA DE FORMAS DE Heliconia
velloziana L. Em. ESTABELECIDAS POR MARCADORES MOLECULARES
Carlos Eduardo F. Castro1, Charleston Gonçalves2,, Silvia R. Moreira2, Otávio Augusto
Faria3, Joaquim A. A. Filho4, Mariane Q. Pinheiro5.
1. Pesquisador Científico, CH/ IAC, ccastro@iac.sp.gov.br
2. Pesquisador Científico, UPD de Ubatuba/PRDTA do Vale do Paraíba/APTA,
charleston@apta.sp.gov.br e silviamoreira@apta.sp.gov.br
3. Engenheiro Agrônomo, estagiário. UPD de Ubatuba/PRDTA do Vale do Paraíba/APTA,
otavio.faria@gmail.com
4. Pesquisador Científico, PRDTA do Leste Paulista/APTA, jadelino@apta.sp.gov.br
5. Estagiário, CH/IAC.
Palavras-chave: Heliconia velloziana, flores tropicais, caracterização botânica, fenologia,
A H. velloziana L., espécie de ocorrência natural do sudeste brasileiro é adequada para o uso
como flor de corte. Coletas em uma população natural no litoral norte paulista resultaram em
um grande número de formas dessa espécie. Esse material cultivado desde 2005, tem
produzido inflorescências com variações de formato, coloração e desenvolvimento e, quando
caracterizado molecularmente, foi separado em nove agrupamentos distintos. Este trabalho,
teve como objetivos a caracterização morfológica, fenológica e agronômica do germoplasma
de H. velloziana, da coleção do Instituto Agronômico (IAC). Foram caracterizadas
morfologicamente, 10 plantas, de cada um dos nove agrupamentos homogêneos (AH),
estabelecidos através de caracterização molecular efetuada anteriormente. Para a comparação
de diferenças morfológicas entre possíveis cultivares consideraram-se as médias das
mensurações de comprimento, largura e tamanho, das 10 amostras de cada AH. Para o
acompanhamento fenológico foram avaliadas a emissão de folhas, a emissão de
inflorescência, a senescência e a frutificação. Outras avaliações foram de ocorrência de pragas
e doenças, do número de inflorescências/touceira e a durabilidade pós-colheita das
inflorescências. As diferenças observadas entre as amostragens, foram a forma das brácteas
das plantas do AH 3, a sinuosidade da raque das plantas do AH 7, o grande tamanho da
inflorescência das plantas do AH 9, a posição reta da raque nos AH 1, 3 e 5 e a ausência de
apêndice foliar na bráctea basal de plantas dos AH 2, 3 e 8. Outras diferenças foram a
coloração das brácteas nos AH 1, 2 e 5, a inserção das brácteas na raque, nos AH 1, 4, 5 com
ângulo igual ou pouco superior a 30º, e o número de brácteas por inflorescência de 7, nos
AH 1, 2, 4 e 6 e 9 ou 10 nos AH 3, 5, 7, 8 e 9. O florescimento ocorreu entre dezembro e
fevereiro (AH 1 e 3), de agosto a novembro (AH 2), outubro a fevereiro (AH 4), julho a
dezembro (AH 5, 7, 8 e 9), e julho a outubro (AH 6). Só frutificaram as plantas do AH 9.
Plantas dos AHs 1, 2, 4, 6, 7 e 8 produziram 8 inflorescências, dos AHs 3 e 5, 12
inflorescências e do AH 9, 20 inflorescências. Concluiu-se que os genótipos dos nove
agrupamentos caracterizam-se morfologicamente como variedades distintas.

POTENCIAL ORNAMENTAL DAS CACTÁCEAS NATIVAS DO LESTE DO
BRASIL
José Geraldo de Aquino Assis1, Alberto Bispo dos Santos1, Cássia Marques Viana1, Jamile
Câmara de Aquino1, Maria Nazaré Guimarães Marchi1, Moema Cortizo Bellintani1, Sheila
Vitória Resende2
1

Instituto de Biologia - Universidade Federal da Bahia- jgaassis@ufba.br

2

Pós- Graduação em Botânica -Universidade Estadual de Feira de Santana

Palavras-chave: Cactos, plantas ornamentais, recursos genéticos vegetais

Exemplares da coleção de cactáceas do Instituto de Biologia –UFBA foram expostos durante
um evento científico local,

com objetivo de analisar o seu potencial ornamental.

Questionários foram aplicados aos visitantes, incluindo uma tabela para que fossem atribuídas
notas de 0 a 5 a cada uma das plantas, incluindo espécies nativas e introduzidas. Estas
possuíam diferentes arquiteturas (globulares, colunares e palmas) e tamanhos. Com o intuito
de uniformizar a apresentação das plantas, os vasos e os substratos seguiram o mesmo padrão,
além das quatro plântulas in vitro obtidas de espécies nativas. Dos 47 questionários aplicados,
aproximadamente 66% dos entrevistados são naturais de capitais e os demais de cidades de
médio ou pequeno porte. Cerca de 68 % declararam possuir plantas ornamentais em casa e
destes quase 70% cultivam cactos. Em relação às plantas globulares nativas, os espécimes de
Discocactus zehntneri e D. catingicola obtiveram as menores médias, porém os espécimes de
Melocactus zehntneri e M. ernesti, todos com médias acima de 4, foram mais atrativas, não
diferindo das globulares introduzidas. Entre as palmas nativas, Opuntia inamoena obteve
média 4,4, semelhante ao tipo comercial introduzido mais popular, O. microdaysis com 4,3.
Já a espécie O. palmadora obteve média de 3,5, semelhante a espécie O. dileni, com 3,2. As
colunares representadas pelas espécies Harrisia adscendens, Pilosocereus catingicola, P.
gounelii, Arrojadoa rodhanta, A. penicilata, Leocereus sp. e Cereus sp., obtiveram média de
3,6, diferindo das duas espécies comerciais de Echinopsis que obtiveram média de 4,2. Entre
as nativas, destacaram-se a Cereus sp, de formato helicoidal incomum e os indivíduos
maiores de P. gounelli e P. pachycladus obtiveram médias altas (4 a 4,5). As quatro plântulas
in vitro de Melocactus receberam avaliação entre 4,2 e 4,7. Os resultados demonstraram que
as espécies nativas do leste do Brasil possuem valor ornamental compatível com as
introduzidas.

CARACTERIZAÇÃO CIOGENÉTICA, COMPORTAMENTO MEIÓTICO E
BIOLOGIA REPRODUTIVA DE DUAS ESPÉCIES BRASILEIRAS DE ALFAVACA
Anderson Brito da Silva1; Eliane Mariza Dortas Maffei1; Alisson Harley Brito da Silva2;
Marcela Fonseca Souza2; Anderson Barbosa Silva1; Juan Tomás Ayala Osuna2
1Depto. de Ciências Naturais/UESB - anderbs@uol.com.br, brito_genetica@yahoo.com.br
2Horto Florestal/UEFS- alissonharley@yahoo.com.br
Palavras-chave: O. campechianum, O. canum, cromossomos, óleos essenciais.
Ocimum campechianum Mill. e Ocimum canum Sims, conhecidas no nordeste brasileiro como
alfavacas ou basílicos, são importantes fontes de óleos essenciais, utilizados pelas indústrias
farmacêutica, de cosméticos e de alimentos. O objetivo deste trabalho foi estudar a variação
citogenética, o comportamento meiótico e a biologia reprodutiva de O. campechianum e O.
canum. Cinco acessos do O. campechianum foram coletados em populações naturais de
Vitória da Conquista, Planalto, Jequié e Feira de Santana no Estado da Bahia, e Fortaleza no
Estado do Ceará. Dois acessos do O. canum coletados em Jequié e Jaguaquara, Estado da
Bahia, Brasil. Análises citogenéticas confirmaram o pareamento de 24 bivalentes na Metáfase
I de O. campechianum e 12 bivalentes no O. canum. Algumas irregularidades meióticas
foram observadas no O. campechianum, tais como díades, tríades, tétrades com micronúcleos,
e abortamento polínico. Estes eventos não tiveram influência significativa na viabilidade dos
grãos de pólen, demonstrado no percentual de viabilidade polínica na antese de 99,906 %,
expresso em um índice meiótico de 99,599 %. Contudo, no O. canum, as aberrações meióticas
influenciaram na viabilidade dos grãos de pólen, demonstrado no percentual de viabilidade
polínica de 95,362 % na antese, com índice meiótico de 93,574 %. As espécies estudadas são
protândricas e apresentam autogamia facultativa. Estudos citogenéticos utilizando coloração
pelo método de Feulgen e Bandeamento G confirmaram que os citópipos de O.
campechianum possuíam número variável de cromossomos supranumerários muito pequenos
(cromossomos B) encontrados em todas as populações investigadas. As populações de O.
campechianum usadas neste estudo tinham 2n = 48 + 2-4 Bs. A variação no número de
cromossomos B possibilitou a segregação de dois grupos distintos de acessos, um no Estado
da Bahia (2n = 48 + 2 Bs), outro no Estado do Ceará (2n = 48 + 4 Bs). Não houve variação no
número de cromossomos B entre os acessos de Jequié e Jaguaquara para O. canum,
apresentando 2n = 24 + 2 Bs.
Fonte financiadora: FAPESB.

CARACTERIZAÇÃO DA BIOLOGIA FLORAL E OCORRÊNCIA DE VARIAÇÃO
NO NÚMERO DE ESTIGMAS EM ACESSOS DE Passiflora cincinnata MAST. EM
COLEÇÃO DE TRABALHO ESTABELECIDA EM PETROLINA-PE.
Francisco Pinheiro de Araújo1 ; Norberto da Silva2 ; Manoel Abílio de Queiroz3 ; Natoniel
Franklin de Melo1 ; Lúcia Helena Piedade Kiill1
1EmbrapaSemi-Árido, pinheiro@cpatsa.embrapa.br, norberto@fca.unesp.br
manoelabilio@terra.com.br , natoniel@cpatsa.embrapa.br kiill@cpatsa.embrapa.br>
2 Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu-SP
3 Universidade do Estado da Bahia UNEB Juazeiro-BA
Palavras-chaves: Maracujá do mato, caracterização, germoplasma
A caracterização e uso da biodiversidade de plantas do bioma Caatinga são ações estratégicas
para o desenvolvimento do país. Dentre essas, destacamos P. cincinnata Mast. como uma das
espécies de maior potencial, porém com poucos estudos biológicos e agronômicos realizados.
Este trabalho teve como finalidade avaliar a caracterização morfoagronômica com ênfase na
biologia floral, entre 32 acessos de P. cincinnata conservados na coleção de trabalho da
Embrapa Semi-Árido, em Petrolina-PE. Para comparação entre acessos, foi utilizado o
delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições. A parcela foi composta
por duas plantas. Os descritores qualitativos avaliados de interesse botânico na filogenia das
espécies, relacionados às flores foram: número de dias para abertura da primeira flor, horário
de abertura, viabilidade de pólen, cor e comprimento dos filamentos e o número de estigmas
presentes. Os resultados evidenciaram que todos os acessos de P. cincinnata iniciaram a
abertura das flores a partir das 5 horas da manhã, permanecendo abertas até o final da tarde 17
horas. Nos dias nublados, com temperaturas mais baixas, associadas à ocorrência de chuvas
nas primeiras horas da manhã, a antese floral foi registrada a partir das 7 horas, mantendo-se,
porém, o horário de fechamento. Por outro lado, verificou-se entre os acessos avaliados, a
ocorrência de flores com dois, três, quatro e cinco estigmas. O acesso 2-A0424, por exemplo,
apresentou quatro estigmas em 75% das flores, durante todo o período de realização do
trabalho. Neste mesmo acesso também foi registrada a presença de 2% de flores com cinco
estigmas. A presença de apenas três estigmas é um caráter determinante nas espécies do
gênero Passiflora. Essa variação pode estar associada a alterações na regulação gênica
durante a formação dos verticilos florais. Para o uso agrícola, os acessos com maior número
de estigmas proporcionam mais oportunidades de adesão de grãos de pólen e,
conseqüentemente, poderiam produzir mais sementes e mais polpa no fruto.

CARACTERIZAÇÃO DA DIVERSIDADE DE GERMOPLASMA DE PINHÃO
MANSO EMBRAPA ALGODÃO
Silvia Gabriela Avelino Silva1,2, Fernanda Kelly Gomes da Silva1,2, Augusto Lima
Diniz1,2, Nair Helena Castro Arriel2
1Depto. de Biologia/CCBS-UEPB – gabi.silvia@hotmail.com, kelotaff@hotmail.com,
augustolimacz@gmail.com 2Embrapa Algodão – nair@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: Jatropha curcas L., oleaginosas, melhoramento genético, descritores.
Jatropha curcas L., espécie perene pertencente à família das Euphorbiaceae, é cultivada em
todo o continente americano. Apresenta grande potencial econômico, visto suas sementes
apresentarem teor de óleo entre 34 a 54%, com potencial para a produção de biodiesel. A
Embrapa Algodão iniciou pesquisas com esta oleaginosa com o intuito de formar um Banco
de Germoplasma a fim de realizar futuros trabalhos de melhoramento genético para a espécie.
A presente pesquisa teve por objetivo determinar a diversidade entre 71 acessos de pinhão
manso, implantados no campo experimental da Embrapa em Patos – PB, Brasil, provenientes
de materiais coletados e introduzidos no Brasil (Pernambuco e Paraíba) e Peru,
respectivamente. Os acessos foram avaliados a partir dos seguintes descritores: altura da
planta, diâmetro do caule, número de ramos, entrenós, inflorescências e frutos. Para análise da
diversidade calculou-se o coeficiente de dissimilaridade, e para o agrupamento dos acessos
usou-se os critérios de UPGMA e Tochër, pelo programa GENES.Em média os acessos
apresentaram: altura – 85,6; diâmetro – 3,71; número de entrenós - 17,7; número de ramos 1,94; número de inflorescências – 1,5; número de frutos – 1,19. Para o agrupamento dos
acessos constatou-se que pelo Tochër foram formados 7 grupos e pelo UPGMA, adotando-se
um percentual de divergência genética de 35% ocorreu a formação de 6 grupamentos. De
acordo com os dados obtidos, foi possível detectar a ocorrência de variabilidade relevante
entre as plantas que foram avaliadas, o que ratifica a necessidade de uma caracterização dos
indivíduos de diferentes origens a fim de se determinar a diversidade genética disponível,
fornecendo assim, subsídios para os programas de melhoramento.
Fontes financiadoras: BNB
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Palavras-chaves: variabilidade genética, pinhão-manso, procedências, produção de biodiesel
Por ser um cultivo relativamente recente, avaliações da variabilidade e do controle genético
dos componentes de produção do pinhão-manso (Jatropha curcas) são importantes para o
estabelecimento de estratégias mais apropriadas para desenvolvimento de novos materiais. O
objetivo deste trabalho foi quantificar a variabilidade genética entre e dentro procedências de
pinhão manso visando identificar as populações com maior potencial para seleção de plantas.
Foi instalado experimento em blocos casualizados com três repetições para a avaliação de
quatro procedências de pinhão-manso plantadas no campo experimental da Embrapa
Rondônia em Porto Velho, em parcelas quadradas de trinta e seis plantas. As procedências
são originárias dos municípios de Ariquemes – RO (1 e 2), Senador Firmino – MG (3) e
Janaúba – MG (4). Foram avaliados os descritores altura total ALT (m), diâmetro do caule
DC (cm) a três cm do solo, ramificação primaria RP (m), altura do primeiro nó ALTPN (cm)
e comprimento entre nó CENO (cm). A contribuição dos efeitos genéticos para a expressão
das características foi estimada utilizando procedimento REML/BLUP (Máxima
Verossimilhança Restrita/Melhor Predição Linear Não Viesada) e a diversidade entre os
acessos quantificada utilizando a distância generalizada de Mahalanobis. As estimativas
genéticas mostraram a predominância do componente genético na expressão das
características entre procedências, e o agrupamento mostrou que as quatro procedências se
organizaram em dois grandes grupos de variabilidade.

CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DE BACURIZEIRO POR MEIO DE
DESCRITORES DA FLOR
Valdomiro Aurélio Barbosa de Souza1, Alane Rosane Castro Guimarães1, Maria do Perpetuo
Socorro Damasceno Costa3, Sulimary Oliveira Gomes2, Ellen de Moura Vale2, Mônica de
Sousa3, Crisley Cristina Pereira da Silva3 e Najara Ferreira Lima3
1Embrapa Meio-Norte valdo@cpamn.embrapa.br. 2Estudantes de graduação/UFPI
agroalane@hotmail.com,
sgomes_pi@hotmail.com,
ellenmoura27@hotmail.com.
3Estudantes de graduação/UESPI lindamara.1@hotmail.com, monykta@hotmail.com,
najaraflima@hotmail.com, crisley.sillva@hotmail.com
Palavras-chave: Fruteira Nativa, Platonia insignis, Descritores Morfológicos, Recursos
Genéticos, Variabilidade Fenotípica
O bacurizeiro (Platonia insignis Mart.) é uma espécie originária da Amazônia, mas com
dispersão por todo o Meio-Norte, onde forma densas populações, especialmente, nas áreas de
“chapadas”. Apresenta elevado potencial de uso na alimentação humana dada a grande
apreciação de seus frutos, que podem ser utilizados para consumo in natura e processamento.
Contudo, ainda há carência de conhecimentos científicos sobre a espécie, com destaque para
biologia floral, mecanismos reprodutivos, manejo cultural e estabelecimento de descritores
mínimos. Este trabalho objetivou caracterizar acessos de bacurizeiro com base em descritores
da flor. O estudo foi realizado no período de 01/06 a 15/09/2008, em Teresina, PI. Foram
utilizados 16 acessos da Coleção de Germoplasma de Bacurizeiro da Embrapa Meio-Norte,
propagados por enxertia e com idade entre 4 e 6 anos. Utilizaram-se 14 descritores da flor,
avaliados em 10 flores/planta. Efetuou-se a análise dos dados por meio de estatística
descritiva e da análise de variância. Utilizou-se o teste Scott-Knott a 5% para a comparação
das médias (acessos). Houve variação entre acessos para todos os 14 descritores avaliados,
com destaque para: altura da flor - 3,8 cm (BGB 1715) a 6,0 cm (BGB 415); comprimento do
pedicelo - 2,0 cm (Clonal-1) a 4,3 cm (BGB 1221); comprimento do estilete - 2,3 cm (BGB
1715) a 3,8 cm (BGB 321); comprimento dos filetes - 3,1 cm (BGB 1715) a 5,2 cm (BGB
4214); número de filetes/feixe estaminar - 58,1 (BGB 615) a 108,2 (BGB 415); altura do
ovário - 1,0 cm (BGB 1715) a 2,1 cm (BGB 1212); e distância entre estigma e anteras - 0,2
cm (BGB 715) a 1,1 cm (BGB 1212). Verificou-se, também, elevada variação dentro de
acessos, indicando que amostragens maiores precisam ser avaliadas.
Apoio financeiro: Banco do Nordeste

CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DE Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Degener
MEDIANTE DESCRITORES MORFOLÓGICOS
Ivonilda Barbosa Brito Santana1; Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa2; Carlos Alberto
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Palavras-chave: maracujá-amarelo, recursos genéticos, conservação ex situ
Grande parte da diversidade genética das fruteiras está encerrada em Bancos de Germoplasma
(BAGs) de várias Instituições de pesquisa e ensino no país. O gênero Passiflora apresenta um
grande número de espécies e uma enorme variabilidade genética inter e intra-específica, de
interesse para bancos de germoplasma. O uso da variabilidade tem focado a busca de frutas
voltadas para alimentação, com qualidades organolépticas superiores e resistentes às
principais pragas e doenças da cultura. O objetivo deste trabalho foi caracterizar, por meio de
descritores morfológicos, vinte acessos de Passiflora edulis Sims f. flavicarpa Deg do BAG
da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das Almas-BA). Foram considerados
os seguintes descritores morfológicos: a) descritores quantitativos - comprimento/altura da
folha, largura total da folha, comprimento do pecíolo da folha, formato da folha, formato do
fruto, cor da polpa, número de glândulas foliares e peciolares, margem da folha, presença de
antocianina nas estípulas e presença de antocianina nas gavinhas; b) descritores qualitativos comprimento/altura da folha, largura da folha e comprimento do pecíolo da folha. Os dados
quantitativos foram submetidos à análise de agrupamento e análise de componentes principais
enquanto que os caracteres qualitativos foram analisados por porcentagem. Diferentemente
dos descritores qualitativos, os descritores quantitativos demonstraram variação intra e
interespecífica. A análise de agrupamento, realizada com base nas distâncias genéticas,
permitiu subdividir os 20 acessos em, pelo menos, 6 grupos de similaridade genética. A
menor distância genética foi de 0,3 obtida entre os acessos BGP007 E BGP224. A maior
distância genética foi de 2,6 do acesso BGP226. A existência de variabilidade dentro e entre
acessos mostra ampla base genética da espécie, permitindo a seleção de genótipos superiores.
Fonte financiadora: CAPES

CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE
CEBOLA DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO QUANTO A RESISTÊNCIA ÀS
PRINCIPAIS DOENÇAS FOLIARES
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Palavras-chave: Allium cepa, Diversidade Genética, Cultivares Locais
O cultivo da cebola é o principal meio de subsistência de milhares de famílias de pequenos
agricultores na região Sul do Brasil. As oscilações comuns de temperatura ao longo do ciclo e
a alta umidade fazem com que as doenças se constituam em problemas limitantes de
produtividade. Atualmente, para o controle dos efeitos das doenças predomina o uso de
pesticidas. Cada vez mais está crescendo a consciência social e política para minimização e,
se possível, até eliminação do uso de agrotóxicos. O trabalho objetivou avaliar acessos
integrantes do banco ativo de germoplasma de cebola da Embrapa Clima Temperado,
incluindo cultivares locais e comerciais quanto à ação de fungos, a fim de identificar fontes de
resistência as principais doenças que interferem no rendimento e na qualidade da cultura da
cebola. O experimento foi conduzido à campo e de forma orgânica, na Estação Experimental
de Cascata, da Embrapa Clima Temperado, no ano de 2007. Quatorze genótipos foram
avaliados, visualmente em três períodos ao longo do ciclo vegetativo das plantas. O
delineamento experimental foi o de blocos inteiramente casualizados, com três repetições e 80
plantas por parcela e a unidade experimental era composta por 10 plantas. As doenças
avaliadas foram a mancha-púrpura causada pela Alternaria porri (Ellis) Cif., queimaacinzentada causada por Botrytis squamosa Walker e míldio causada por Peronospora
destructor (Berk) Casp. Ex Berk. Nas avaliações visuais utilizaram-se escalas de notas. Os
sintomas de míldio surgiram na terceira avaliação, em todos os acessos, com destaque para
um acesso de Baia Periforme pela baixa incidência de sintomas. Os dados das avaliações das
demais doenças foram submetidos ao teste de Duncan. Os genótipos diferiram entre sí, ao
nível de 0,01% de significância. Houve interação entre época e acesso avaliados, salientandose que em todas as épocas, os genótipos que em geral apresentaram menores sintomas, foram
os da população Crioula. O experimento foi conduzido até a colheita. Foram colhidos os
bulbos das plantas sem sintomas de doenças para produção de sementes no ano seguinte,
como auxílio aos trabalhos de melhoramento genético.

CARACTERIZAÇÃO DE CAROTENÓIDES E COMPOSTOS FENÓLICOS EM
FRUTOS DE Pereskia aculeata Mill.
Daniele Cristina Wondracek1; Wesley Silveira Rocha1; Dijalma Barbosa da Silva1; Roberto
Fontes Vieira 1; Tânia da Silveira Agostini-Costa1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - daniele@cenargen.embrapa.br,
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Palavras-chave: ora-pro-nobis, Pereskia aculeata, substâncias bioativas
A espécie Pereskia aculeata Mill. (ora-pro-nobis) é uma cactácea nativa da América Tropical,
popularmente conhecida como carne dos pobres, em função do elevado teor protéico de suas
folhas. No Brasil, é encontrada vegetando entre os estados da Bahia e Rio Grande do Sul.
Grande parte dos dados encontrados na literatura sobre ora-pro-nobis concentram-se na
caracterização química das folhas. A ausência de estudos sobre a caracterização química dos
frutos torna relevante a realização deste estudo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
presença de substâncias bioativas em frutos de P. aculeata. Os compostos fenólicos totais
foram determinados pelos métodos de Fólin-Ciocalteou e da vanilina. Os carotenóides foram
determinados por espectrofotometria e separados por HPLC (high performance liquid
chromatography), empregando coluna C18, ODS-2, 3 micras, 150 x 46 mm e detector de
arranjo de diodos. De acordo com os métodos para determinação de compostos fenólicos
totais, foram encontrados 64,9 ± 1,1 mg/100g de ácido gálico equivalente; 59,2 ± 1,0 mg/100g
de ácido tânico equivalente e 14,8 ± 0,2 mg/100g de catequina equivalente. Por método
espectrofotométrico, foram encontradas concentrações bastante elevadas de carotenóides
totais (7167 ± 191 µg/100g). A separação por HPLC permitiu a identificação do beta-caroteno
como o principal carotenóide (3427 ± 63 µg/100g) presente em frutos de P. aculeta, seguido
pelo alfa-caroteno (cerca de 2267 ± 65 µg/100g), luteína (cerca de 652 ± 43 µg/100g), cisbeta-caroteno (276 ± 15 µg/100g), alfa-criptoxantina (cerca de 273 ± 23 µg/100g) e betacriptoxantina (cerca de 228 ± 8 µg/100g), além de outros carotenóides minoritários. Os
resultados obtidos neste estudo indicam que os frutos de P. aculeata, assim, como as folhas,
são fontes ricas em substâncias bioativas.
Fonte financiadora: Programa Biodiversidade Brasil-Itália.

CARACTERIZAÇÃO DE GENÓTIPOS DE Coffea canephora TOLERANTES AO
ESTRESSE HÍDRICO
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1Universidade Federal de Lavras – UFLA vinecky@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia alan@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: C. canephora, qPCR, Macroarranjo, estresse hídrico
A cultura cafeeira é amplamente explorada no Brasil. A área plantada está bem difundida em
todo território, onde são produzidos C. arabica e C. canephora, dependendo da região
plantada. De modo geral, seca e temperaturas desfavoráveis são as principais limitações
climáticas à produção do cafeeiro. A importância de tais limitações deve aumentar, em função
das mudanças reconhecidas no clima global e, também, porque a cafeicultura vem sendo
expandida para regiões marginais onde secas e temperaturas desfavoráveis se constituem em
grandes limitações à produção do café. Por isso a pesquisa científica com foco em minimizar
os danos causados pelos estresses abióticos é de fundamental importância para os
cafeicultores. O objetivo deste trabalho foi identificar através da hibridização de
macroarranjos de cDNA de café, o perfil de expressão gênica em folhas de duas cultivares de
café, uma tolerante ao estresse hídrico (Clone 14) e outra sensível (Clone 22), ambas
submetidas a irrigação normal (controle) e a restrição no fornecimento de água, ocasionando
um estresse por déficit hídrico. Analisando a expressão diferencial dos genes entre os
tratamentos, foram desenhados 29 pares de primers para validar a expressão gênica utilizando
a técnica de PCR quantitativo em tempo real (qPCR). Para as reações de qPCR as amostras
utilizadas foram os Clones 14 e 22 irrigado e não irrigado e outros dois clones tolerantes
(Clone 73 e Clone 120 irrigados e não irrigados). Após as análises 16 pares de primers
apresentaram os resultados esperados com as membranas e literatura. Com outros oito pares
de primers não foi possível correlacionar com os resultados da hibridização e os cinco primers
restantes não amplificaram. A união das ferramentas de hibridização de macroarranjo de
cDNA, para selecionar genes candidatos usando-os para desenhar primers, e a amplificação
por qPCR é de fundamental importância para eleger e validar os genes candidatos aos
estresses abióticos caracterizando assim os genótipos tolerantes.
Fontes financiadoras: FINEP e Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do
Café

CARACTERIZAÇÃO DE Heliconia pseudoaemygdiana PARA USO NA
FLORICULTURA
Vivian Loges1, Paula Guimarães Lago Pinheiro2, Walma Nogueira Ramos Guimarães3
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Palavras-chave: Planta ornamental, produção, inflorescência, flores tropicais
Devido a expansão do cultivo de helicônias no Brasil, muitas das espécies foram coletadas
nas matas por colecionadores, adquiridas por produtores e cultivadas sem antes serem
avaliadas quanto a características agronômicas importantes para o cultivo como flor de corte.
O objetivo deste trabalho foi caracterizar agronomicamente o genótipo Heliconia
pseudoaemygdiana(L.) Emygdioie. & E. Santos existente na Coleção de Germoplasma de
Heliconias da UFRPE, Camaragibe-PE. Em dezembro de 2003, foram plantados um rizoma
por bloco deste genótipo, quatro repetições, no espaçamento de 2 x 3 m, sendo acompanhado
a touceira até junho de 2006. O perfilhamento acumulado por touceira foi de 30 e 62 perfilhos
aos 359 e 742 dias após o plantio (DAP), respectivamente. A área de ocupação da touceira aos
304 e 630 DAP foi de 0,13 e 0,34 m2, caracterizando desenvolvimento agrupado da touceira.
O início do florescimento foi em julho de 2004, com oito meses após o plantio. Este genótipo
apresentou irregularidade quanto a produção de hastes florais, sendo colhidas de 0,25 a 2,25
hastes florais por touceira por mês, com maior produção no período de dezembro de 2004 a
junho de 2005. As hastes florais foram colhidas com 3 a 8 brácteas abertas de plantas com
média de 6 folhas. O ciclo foi de 157 a 273 dias após a emissão do perfilho, dependendo do
período do ano. O tempo de surgimento da inflorescência até ponto de corte foi de 16,63 dias.
Foram colhidas hastes florais com massa fresca de 0,36 kg, diâmetro de 23,18 mm,
comprimento médio de 123,09 cm e inflorescência com 28,29 cm de comprimento. Este
genótipo apresentou a seguinte classificação quanto às características consideradas
importantes para a comercialização como flor de corte: brácteas com coloração
predominantemente amarela, sem cerosidade e dispostas em um único plano; início da
produção precoce; reduzida produção de perfilhos; ciclo produtivo médio; diâmetro das hastes
florais e comprimento médio; comprimento das inflorescências médio; hastes florais pesadas.
Estes genótipo apresenta restrições para uso como flor de corte, porém pode ser indicada
como planta ornamental.
Fontes financiadoras: BNB-ETENE-FUNDECI, CAPES, CNPq, PROMATA-FACEPE.

CARACTERIZAÇÃO DE MAPAS PROTÉICOS BIDIMENSIONAIS DURANTE A
GERMINAÇÃO DE Araucaria angustifolia
Leonardo Jo1; Tiago Santana Balbuena1; Fernanda Piccolo Pieruzzi1; Vanildo Silveira2; Eny
Iochevet Segal Floh1*
1 BIOCEL - Depto. de Botânica/IB-USP - * enyfloh@usp.br
2 LBT - Centro Brasileiro de Biotecnologia/UENF
Palavras-chave: Eletroforese, Germinação, Proteômica
A germinação é um evento crucial no desenvolvimento dos vegetais e que caracteriza a
transição de um estado quiescente da semente para uma fase complexa de intensa atividade
metabólica. Ferramentas complementares à genômica são necessárias para uma melhor
compreensão das alterações metabólicas durante o desenvolvimento, em sistemas biológicos
complexos. O objetivo desse trabalho foi obter e caracterizar os mapas proteômicos
bidimensionais (2-D) durante a germinação de Araucaria angustifolia, uma espécie nativa da
Mata Atlântica, que encontra-se ameaçada de extinção. Foram obtidos géis 2-D de proteínas
extraídas dos embriões e dos megagametófitos das sementes no tempo zero e 8 dias após a
semeadura, quando verificou-se a emissão da radícula. As análises foram realizadas
utilizando-se triplicatas biológicas, onde avaliaram-se: conteúdo total de proteínas, o padrão
de proteínas nos mapas 2-D e a distribuição dessas de acordo com a massa molecular. Não
foram observadas variações significativas (teste-t; p<0,05) para o conteúdo total de proteínas,
nos embriões e megagametófitos, antes e após o processo germinativo (8 dias). De maneira
similar, o número total de proteínas detectadas nos mapas 2-D de proteínas extraídas do
embrião não variou significativamente. Entretanto, ocorre uma redução no número total de
proteínas nos tecidos gametofíticos após a germinação. Uma análise detalhada da distribuição
das proteínas de acordo com o peso molecular nos mapas 2-D obtidos a partir dos
megagametófitos, indicou uma redução na quantidade de proteínas de baixo peso molecular.
Estudos anteriores demostraram que proteínas de baixo peso molecular, detectadas em mapas
2-D, durante o desenvolvimento da semente nessa espécie, correspondem a proteínas de
reserva do tipo vicilina. A detecção e identificação de proteínas diferencialmente expressas
durante a germinação de A. angustifolia permitirá uma melhor compreensão dos eventos
metabólicos que ocorrem durante esse processo.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP

CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES DE CAMU-CAMUZEIRO, COM
VARIÁVEIS QUÍMICAS DA POLPA DO FRUTO, EM TOMÉ AÇU, PARÁ
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Palavras-chave: Fruteira nativa, Variabilidade, Pré-melhoramento, Vitamina C,
O camu-camuzeiro é uma fruteira nativa da região amazônica que se destaca pela elevada
produção de ácido ascórbico, precursor da vitamina C. No Brasil encontra-se em processo
inicial de domesticação. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar as
plantas de três plantações comerciais de camu-camuzeiro, existentes nos municípios de Tomé
Açu e Igarapé Açu, através da análise química de amostras de frutos (polpa), para colher
subsídios que permitissem identificar matrizes para comporem uma quadra de pré –
melhoramento da espécie. Dessa quadra deverão sair, futuramente, as cultivares que serão
oferecidas aos agricultores. Das 11.000 plantas que compunham as três quadras, foram
amostradas 196 plantas, correspondendo a 1,8% do total. Em cada planta foi colhida uma
amostra de aproximadamente 40 frutos maduros, ou próximos à maturação. Foram
determinados: o pH, acidez total titulável, sólidos solúveis totais (°Brix); razão ºBrix/acidez e
o teor de ácido ascórbico (vitamina C). Foi realizada, também, a avaliação da coloração da
polpa. Os resultados demonstraram que, as três populações de camu-camuzeiro estudadas
conservam bom nível de variabilidade genética, no tocante às características químicas da
polpa, que poderá ser aproveitada tanto em trabalhos de recursos genéticos, como diretamente
no pré-melhoramento da cultura. A população 1 poderá ser fonte das matrizes mais
interessantes quanto às características tecnológicas da polpa, especialmente no tocante ao teor
de ácido ascórbico (vitamina C), pois algumas plantas dessa população apresentaram teores
de ácido ascórbico superiores a 2.000 mg/100 g de polpa fresca.
Fontes financiadoras: CAMTA, EMBRAPA

CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES DE CUMU-CUMUZEIRO, COM
VARIÁVEIS FÍSICAS DO FRUTO, EM TOMÉ AÇU, PARÁ
Rafael Moysés Alves 1; Thiago Martins Pinheiro2; Jaílson Akihiro Takamatsu3; Helina Lumi
Moritsuka4
1

Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. Belém – PA.: rafael@cpatu.embrapa.br;

2

Discente de Agronomia pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA e bolsista do

CNPq pela Embrapa Amazônia Oriental. Belém – PA.: thiago_mpinheiro@yahoo.com.br;
3

Engenheiro Agrônomo da CAMTA. Tomé-Açu – PA.: atea@camta.com.br

4

Laboratorista da CAMTA. Tomé-Açu – PA. Correio eletrônico: industria@camta.com.br

Palavras-chave: Fruteira nativa, Variabilidade, Pré-melhoramento, rendimento de polpa.
O camu camuzeiro, Myrciaria dubia (H.B.K). McVaugh é uma fruteira que se caracteriza por
apresentar elevados teores de vitamina C. Com a popularização dos alimentos funcionais, essa
fruteira ganhou destaque tanto nos mercados nacional quanto internacional, por suas
excepcionais propriedades nutracêuticas. Assim, houve interesse por parte dos produtores do
município de Tomé Açu – Pará, em expandir as áreas de cultivo para atender a demanda
emergente. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar as plantas de três
quadras comerciais de camu-camuzeiro, existentes nos municípios de Tomé Açu e Igarapé
Açu, utilizando variáveis físicas de fruto, para colher subsídios que permitissem identificar
matrizes para comporem uma quadra de pré – melhoramento da espécie. Três plantações
foram analisadas, totalizando 11.000 plantas. Destas, foram amostradas 196 plantas,
correspondendo a 1,8% do total. Em cada planta foi colhida uma amostra de
aproximadamente 40 frutos maduros, ou próximos à maturação, que foi levada imediatamente
ao laboratório da CAMTA, em Tomé Açu. A caracterização física dos frutos foi realizada
através das seguintes variáveis: peso médio de frutos; rendimento de polpa, rendimento de
sementes e rendimento de casca, bem como, número e peso total de sementes. Foi observada
grande variabilidade entre plantas dentro de cada propriedade, e entre propriedades, para a
maioria dos caracteres estudados. Isso em parte pode ser explicado por se tratar de mudas
originadas de sementes sexuadas, provindas de populações silvestres. As três populações de
camu camuzeiro estudadas conservam alto nível de variabilidade, que poderá ser aproveitada
tanto em trabalhos de recursos genéticos, como diretamente no pré-melhoramento. A
população 2 deverá ser a principal fonte de genótipos com características agronômicas
desejáveis para o sistema de produção, em um programa de pré-melhoramento.
Fontes financiadoras: CAMTA, EMBRAPA

CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES LOCAIS DE AMENDOIM COLETADAS
NO RIO GRANDE DO SUL
Alexsander Neves dos Santos1, Cíntia de Moraes Fagundes2, Leonardo Guedes Duarte2,
Andréa Mittelmann3
1Estudante do curso Técnico em Agropecuária, E.T.E. Cruzeiro do Sul, 2Estudantes do curso
Técnico em Agropecuária, CAVG/UFPel, 3Pesquisadora da Embrapa Gado de Leite/
Embrapa

Clima

Temperado,

C.P.

403,

96001-970-Pelotas,

RS-Brasil,

andream@cpact.embrapa.br
Palavras-chave: germoplasma, sementes crioulas, Arachis hipogea
A caracterização morfológica dos acessos de um Banco de Germoplasma é muito importante
para que estes sejam utilizados pelos programas de melhoramento. O objetivo deste trabalho
foi caracterizar sete genótipos de amendoim (Arachis hipogaea), coletados em diferentes
ambientes do Rio Grande do Sul. Os acessos avaliados foram: Herval, Piratini, 3, 4, 5, 6 e 7.
Os genótipos foram avaliados quanto aos seguintes descritores morfológicos: comprimento e
largura de vagem, número de sementes por vagem, coloração do tegumento, peso de cem
sementes. Essas características foram avaliadas a partir de 50 vagens de cada genótipo. Foram
separadas 50 sementes ao acaso de cada acesso e medidos o comprimento e largura. Nas
características avaliadas, ocorreu uma grande diferenciação dos genótipos. O maior
comprimento foi do acesso 5, com 4,57 cm, e o menor o acesso 3, com 2,66 cm. Para a
largura destacou-se o acesso 6, 1,60 cm, e o acesso 3 foi o menor, com 1,02 cm. O número de
sementes por vagem variou entre o acesso 1 com uma média de 1,72, e o acesso 5 com 3,08.
O peso de cem sementes tem por extremos o acesso 6, com 144,65 g e o acesso 4 com 31,61
g. A coloração variou entre bege nos acessos 1 e 2, branco no acesso 3, preto nos acessos 4 e
7, e vermelho nos acessos 5 e 6. No comprimento e largura da semente, o acesso 6 foi o
melhor, com 18,27 mm e 11,94 mm respectivamente. O acesso 3 encontra-se abaixo, com
11,31 mm de comprimento, juntamente com o acesso 4 com 6,84 mm de largura. O peso de
cem sementes foi o caráter que teve o maior coeficiente de variação, seguido do comprimento
da semente. Existem grandes diferenças entre os genótipos analisados.

CARACTERIZAÇÃO DE TUCUMÃZEIROS DO NORDESTE PARAENSE
Maria do Socorro Padilha de Oliveira1; Augusto José Silva Pedroso2, Natália Padilha de
Oliveira3; Marcos Enê Chaves de Oliveira4
1 Embrapa Amazônia Oriental - spadilha@cpatu.embrapa.br
2 Universidade Federal Rural da Amazônia - augustopedroso@yahoo.com.br
3 Universidade Federal do Pará - natybiologia@uol.com.br
4 Embrapa Amazônia Oriental - meneov@cpatu.embrapa.br.
Palavras-chave: Palmeira, Amazônia, Astrocaryum vulgare, coleta, populações.
O mais importante centro de diversidade do gênero Astrocaryum ocorre na Amazônia. O
tucumãzeiro (A. vulgare Mart.), palmeira de cultura pré-colombiana, que apresenta
distribuição ampla tem forte ocorrência na parte Oriental dessa região. A coleta e a
caracterização de germoplasma em locais de alta diversidade são primordiais por fornecerem
subsídios para programas de melhoramento. O objetivo deste trabalho foi coletar e
caracterizar germoplasma dessa palmeira no Nordeste Paraense. A coleta foi realizada no
período de maior frutificação, em propriedades rurais dos municípios de Santa Maria do Pará
(1), Irituia (2) e São Miguel do Guamá (3). Caracterizaram-se os locais, as populações e os
indivíduos amostrados. A vegetação predominante foi pastagem, com topografia planta e tipo
climático Ami, diferindo quanto ao tipo (latossolo amarelo, nos locais 1 e 3 e argiloso no 2) e
drenagem dos solos (bem drenados, 1 e 2, e mal drenado no 3). As populações ocorreram de
forma similar, em aglomerados heterogêneos a pleno sol, associadas de forma mista, com
freqüência de até 50% de plantas da população; em terra alta; com uma fina camada de
serrapilheira no solo (até 1 cm); abundante presença de plântulas da espécie em baixo ou perto
da planta mãe. Mas, variaram quanto ao nº. aproximado de indivíduos existentes (de 26 a 50,
nos locais 1 e 2, e de 101 a 500, no 3) e amostrados por população (13, no local 1, e 15, no 2 e
3). As 43 matrizes apresentaram caule em touceira, variando de 4 a 6 perfilhos/planta; além de
variações para comprimento dos internódios (18 a 24 cm) e diâmetro (15 a 16,2 cm), mas
com espinhos em todas as partes, exceto nos frutos, sendo esses variáveis quanto ao nº.,
tamanho e forma. O nº. médio de cachos por planta variou de 5 a 10, os quais variaram no
tamanho, forma e peso, assim como seus frutos, cuja coloração variou de amarelo, laranja
(maioria) e vermelho. Podendo-se concluir que germoplasma de tucumãzeiro coletado no
nordeste paraense apresenta ampla variação para a maioria dos caracteres avaliados.
Fontes financiadoras: CNPq, FINEP.

CARACTERIZAÇÃO DO GERMOPLASMA DE AÇAFRÃO-DA-TERRA
UTILIZANDO MARCADORES MORFOMÉTRICOS E MICROSSATÉLITES
Mário Sérgio Sigrist1; José Baldin Pinheiro2; Maria Imaculada Zucchi1
1Centro de P&D em Recursos Genéticos Vegetais / IAC - mariosigrist@yahoo.com.br,
mizucchi@iac.sp.gov.br
2Depto. de Genética / ESALQ-USP - baldin@esalq.usp.br
Palavras-chave: Curcuma longa, Germoplasma, Microssatélites, Variabilidade.
O açafrão-da-terra (Curcuma longa L.) é uma espécie nativa do sudeste asiático, sendo
introduzida no Brasil durante a colonização. Trata-se de uma cultura agronômica apreciada
como condimento culinário, mas que atualmente tem recebido atenção do mercado
internacional devido às propriedades corantes de seus rizomas, com aplicações nas indústrias
têxtil, alimentícia, de fármacos e cosméticos. O presente trabalho teve como objetivo
caracterizar a diversidade genética dos 41 acessos da espécie mantidos no banco de
germoplasma da ESALQ/USP, utilizando marcadores moleculares microssatélites (SSR) e
avaliações morfo-agronômicas. Foi desenvolvida uma biblioteca genômica enriquecida com
locos microssatélites e selecionados 9 pares de primers para genotipagem dos acessos. O
número médio de alelos por loco foi de 2,56, sendo o máximo de 5 alelos. O índice de fixação
intrapopulacional médio (f) estimado através das heterozigosidades (Ho e He), foi de -0,36,
sugerindo excesso de heterozigotos. A análise de cluster realizada no programa Structure
indicou a formação de apenas dois grupos, um formado pelos acessos provenientes do IAC e
outro pelos demais acessos brasileiros. Os experimentos de campo foram conduzidos em
Piracicaba - SP e Monte Alegre do Sul – SP em delineamento de blocos casualizados com
cinco repetições. As repetições foram organizadas utilizando-se rizomas de diferentes
tamanhos, sendo esta fonte de variação avaliada pelo efeito de blocos na análise de variância.
Foram avaliadas até o momento as características agronômicas de pré-colheita: altura da
planta e número de perfilhos. Em ambos os locais os valores de F foram significativos (5%)
para blocos para as duas variáveis avaliadas, sendo as maiores médias verificadas para os
rizomas-sementes de maior tamanho. Diferenças significativas entre os tratamentos foram
verificadas apenas em Piracicaba, para a característica número de perfilhos. Os resultados até
o momento indicam uma baixa variabilidade dos acessos. Contudo, novos locos aliados às
avaliações de pós-colheita, serão necessários para se concluir sobre a necessidade de
introduções de germoplasma ou emprego de técnicas que ampliem a variabilidade disponível.
Fonte financiadora: FAPESP

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E AGRONÔMICA DE ACESSOS DE
CÁRTAMO DA EMBRAPA ALGODÃO
Fernanda Kelly Gomes da Silva1,2, Nair Helena Castro Arriel2, Silvia Gabriela Avelino
Silva1,2, Augusto Lima Diniz1,2, Alessandra Pereira Fávero3
1Depto. de Biologia/CCBS-UEPB kelotaff@hotmail.com, gabi.silvia@hotmail.com,
augustocz@gmail.com 2Embrapa Algodão – nair@cnpa.embrapa.br,³Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia - favero@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Carthamus tinctorius L., diversidade genética, oleaginosa
O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é espécie oleaginosa, anual, única domesticada do
gênero, que provavelmente originou-se no Oriente. No Brasil, é uma cultura tipicamente de
safrinha, sendo também cultivada em países como China, Egito, Estados Unidos, Índia,
México e Rússia. Devido à grande demanda por óleos vegetais para a composição do
biodiesel, como também pela ótima qualidade do óleo extraído de suas sementes (teor de 30 a
40%), a cultura apresenta significativo potencial econômico e agronômico, visto que
apresenta adaptabilidade às regiões áridas ou semi-áridas. No presente estudo objetivou-se
caracterizar e multiplicar 11 acessos da espécie, mantidos sob conservação na Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia, a fim de regenerar os acessos de cártamo. O material foi
semeado em recipientes plásticos de 20L contendo substrato (solo, areia e esterco) e mantidos
em casa-de-vegetação em delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições. A
caracterização foi baseada em descritores morfo-agronômicos: hábito de crescimento,
coloração do caule, altura da planta; formato, borda, coloração, pilosidade e textura das
folhas; formato e diâmetro do capítulo principal, coloração da corola no florescimento e
maturação, do pólen e sementes; número de capítulos por planta, forma da semente,
aparecimento da primeira flor, ciclo (semeadura à colheita), rendimento e peso médio de 100
sementes. Para a análise de diversidade, o coeficiente de dissimilaridade foi calculado,
agrupando-se os acessos pelo método Töcher, no qual observou-se a formação de dois grupos
e, UPGMA em que, adotando-se percentual de divergência genética de 45%, ocorreu a
formação de 3 agrupamentos. Os acessos mais divergentes foram BRA 32229, BRA 222276
e BRA 32225, sendo que os caracteres, número de capítulos por planta, altura da planta e
ciclo contribuíram para o agrupamento dos acessos.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DA COLEÇÃO DE BASTÃO
DO IMPERADOR (Et lingera elatior) DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL
Marli Costa Poltronieri ¹ Oriel Filgueira Lemos ¹ Alejandra Semiramis Albuquerque ¹ Sônia
Maria Botelho ¹
¹Embrapa Amazônia Oriental
Palavras-chave: Bastão do imperador; flores, tropical, acessos, variabilidade
O Pará é o principal pólo produtor e consumidor de flores tropicais da Amazônia Legal, cuja
produção é concentrada em um raio de 200 quilômetros da capital, abrangendo seis
municípios da Região Metropolitana de Belém. O objetivo deste trabalho foi efetuar
caracterização morfológica, em 151 acessos da coleção de bastão do imperador (Et lingera
elatior), provenientes de duas populações (inflorescência rosa e vermelha). Os descritores
utilizados foram cor de brácteas; comprimento das primeiras brácteas, b1 e b2; largura das
primeiras brácteas, b1 e b2 ; espessura das brácteas; presença/ausência de apêndice nas
brácteas; ocorrência de antracnose (Colletotrichum gloesporioides) na inflorescência; cor da
flor; cor da borda do labelo. Avaliaram-se os caracteres reprodutivos relacionados ao:número
de brácteas; número de flores; número de anéis, número de flores por anel , longevidade e
vegetativos por meio de perfilhamento e altura de plantas, que foram analisados em
agrupamentos pelo método de Tocher. Houve variação para cor de brácteas nas duas
procedências. O comprimento e a largura das brácteas b1 e b2 discriminaram a aparência do
conjunto floral, em relação ao tamanho da inflorescência. A espessura das brácteas (b1 e b2)
está relacionada ao impacto táctil e à durabilidade pós-corte. A presença de um apêndice na
extremidade das brácteas foi predominante, assim como a presença de bordas nas mesmas. As
inflorescências nas plantas de bastão rosa apresentaram média de 225 brácteas e 193 flores, e
as de procedência vermelha 220 e 208, sendo 22 a média do número de anéis nas
inflorescências. Constatou-se a presença de antracnose em três acessos da procedência
vermelha e rosa. Os acessos foram agrupados em sete grupos, mas não houve significância
estatística das correlações fenotípicas entre o número de perfilhos e a altura das plantas nos
111 acessos de bastão do imperador com brácteas vermelhas (r = –0,1454), e nos 40 acesssos
de bastão cor de rosa (r = -0,0945). Observou-se uma tendência de associação inversa entre
estas variáveis, possivelmente, devido ao efeito negativo no crescimento das plantas, em
função do aumento do número de perfilhos na touceira.
Fonte financiadora: SECTAM

CARACTERIZAÇÃO DOS CACHOS E DOS FRUTOS DE DOIS ACESSOS
PROMISSORES DE MURUCIZEIRO
José Edmar Urano de Carvalho1, Marcus Arthur Marçal de Vasconcelos1, Walnice Maria
Oliveira do Nascimento1, Auriane Consolação da Silva Gonçalves2
1. Embrapa Amazônia Oriental. urano@cpatu.embrapa.br; mavasc@cpatu.embrapa.br,
walnice@cpatu.embrapa.br. 2.Estagiária da Embrapa Amazônia Oriental.
auriane@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: Byrsonima crassifolia, muruci, murici.
Foram caracterizados os cachos e os frutos dos clones Açu e Cristo, dois acessos da
Coleção de Germoplasma de Murucizeiro (Byrsonima crassifolia L.(Kunth.)) da Embrapa
Amazônia Oriental, que se distinguem da maioria dos tipos de muruci ocorrentes em
populações naturais e em áreas de cultivo por apresentarem dimensões bem maiores Na
caracterização dos cachos considerou-se o comprimento e o número de frutos por cacho. A
caracterização dos frutos envolveu aspectos físicos, físico-químicos e químicos. Os resultados
obtidos evidenciaram que não obstante os cachos de ambos os clones apresentarem
comprimento em torno de 11,0 cm, a conversão de flores em frutos maduros foi maior nos
cachos do clone Açu, com média de 16,2 frutos por cacho, enquanto no clone Cristo o número
médio de frutos por cacho foi de apenas 9,1. A forma dos frutos do primeiro acesso é
predominantemente suboblata e a do segundo oblata-esferoidal. O peso dos frutos do clone
Açu foi maior que os do clone Cristo, com médias de 5,37 g e 4,29 g, respectivamente. Os
pirênios de ambos os clones são também relativamente grandes e contêm entre uma e três
sementes. No clone Açu, com maior freqüência (46%) foram observados pirênios contendo
duas sementes, enquanto no clone Cristo a maior freqüência (52%) foi de pirênios com três
sementes. O rendimento percentual de polpa dos frutos desses dois clones foi elevado, em
torno de 81%. A polpa dos frutos do clone Açu apresentou maiores teores de umidade
(76,25%) e de sólidos solúveis totais (16,00%) e acidez total titulável mais elevada (2,36%),
quando comparada com a polpa dos frutos do clone Cristo, cujos valores observados para
essas características foram: 75,26%, 15,68% e 2,52%, respectivamente. O pH da polpa dos
frutos de ambos os clones foi em torno de 3,25. Os frutos do clone Açu são mais ricos em
carotenóides totais (13,46 µg/g) e em vitamina C (36,64 mg/100g) que os do clone Cristo,
cujos valores observados foram de 10,62 µg/g e 21,05 mg/100g, respectivamente. A polpa dos
frutos dos dois clones constituem-se em boa fonte de cálcio, magnésio e, principalmente,
fósforo.

CARACTERIZAÇÃO DOS SÍTIOS DA COLETA DE GERMOPLASMA DA
GRAMA-DO-CERRADO (Mesosetum chaseae) NO PANTANAL ARENOSO
Sandra Aparecida Santos1, Laura A.C. da Silva2, Liana Jank3, José F.M. Valls4, Andréa Del
Pilar de Souza Penaloza4, Maria Suely Pagliarini²,Cacilda B. do Valle3, Urbano G. Pinto de
Abreu1
1Embrapa Pantanal. E-mail:sasantos@cpap.embrapa.br
2Departamento de Biologia Celular e Genética/UEM. E-mail: mspagliarini@uem.br
3Embrapa Gado de Corte. E-mail: liana@cnpgc.embrapa.br
4 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E-mail:valls@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: banco de germoplasma, forrageiras, espécies nativas
Em levantamento florístico do Pantanal foram identificadas 212 gramíneas, das quais várias
têm potencial de utilização sob cultivo. Dentre as espécies com tal potencial, destaca-se a
grama-do-cerrado (Mesosetum chaseae), uma das principais forrageiras tolerantes à seca e aos
solos pobres e arenosos do Pantanal. Um banco de germoplasma in situ da grama-do-cerrado
foi implantado na fazenda Nhumirim em fevereiro de 2006, visando conservar e melhor
conhecer a variabilidade desta espécie. Este primeiro estudo teve como objetivo caracterizar
os sítios de coleta dos acessos da grama-do-cerrado que compuseram o banco visando a
armazenar e comparar seus dados geográficos. Foram feitas coletas em 23 sítios nas subregiões da Nhecolândia e Paiaguás, Pantanal, MS. Em cada sítio, foram registrados os tipos de
ambiente conforme o gradiente altimétrico (seco, sazonal e úmido) e fitofisionomia (campo
limpo, campo cerrado e borda de cordilheiras) e as coordenadas geográficas. Dos 23 acessos
coletados, 19 são da sub-região da Nhecolândia, sendo 63% de ambiente seco e 37% de
ambiente sazonal. As fitofisionomias de ambiente seco foram campo limpo (42%), campo
cerrado (33%) e borda de cordilheiras (25%). Em ambiente sazonal, 100% das coletas foram
nas fitofisionomias de campo limpo. Na sub-região de Paiaguás, foram coletados apenas
quatro acessos, dos quais dois em ambientes secos e dois em ambiente sazonal. No ambiente
seco foram feitas coletas em fitofisionomias de campo cerrado e borda de cordilheiras
enquanto que no sazonal somente em campo limpo. A caracterização destes acessos indicam a
ocorrência de variabilidade e potencial para seleção e melhoramento com perspectiva de
lançamento de cultivares, não apenas para os diferentes ambientes e fitofisionomias do
Pantanal, como também para locais áridos e pobres de outras regiões.

CARACTERIZAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE ACESSOS DE Passiflora cincinnata
Mast. PARA CULTIVO EXPERIMENTAL EM ÁREAS DE PRODUTORES
Francisco Pinheiro de Araújo1, Norberto da Silva2; Manoel Abílio de Queiroz3; Natoniel
Franklin de Melo1 Lúcia Helena Piedade Kiill1
1 Embrapa Semi-Árido, pinheiro@cpatsa.embrapa.br, norberto@fca.unesp.br>
manoelabilio@terra.com.br, natoniel@cpatsa.embrapa.br, kiill@cpatsa.embrapa.br
2 Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu-SP
3 Universidade do estado da Bahia UNEB Juazeiro-BA
Palavras-chaves: Maracujá do mato, germoplasma e espécies silvestres
A busca da harmonia entre as atividades econômicas e a preservação dos recursos naturais
demanda ações bastante abrangentes. O conhecimento do germoplasma de espécies silvestres
de maracujazeiros para produção de frutos, como planta ornamental, fornecedora de
componentes químicos interessantes para a indústria farmacêutica, porta-enxerto de outra
espécie ou, ainda, como material genético para trabalhos de melhoramento, precisa ser
conhecida e estudada. Neste contexto, este trabalho teve como finalidade avaliar a
caracterização morfoagronômica entre 32 acessos de Passiflora cincinnata Mast. conservados
na coleção de trabalho da Embrapa Semi-Árido, em Petrolina-PE. Para comparação entre
acessos, foi utilizado o delineamento experimental de blocos ao acaso, com quatro repetições.
Os descritores morfoagronômicos utilizados para os frutos foram: massa média do fruto (MF),
comprimento médio do fruto, diâmetro médio do fruto (DF) e espessura da casca do fruto
(ECF). Diferenças significativas (p<0,01) foram observadas entre as médias dos acessos para
todos os caracteres avaliados, o que evidencia alta variabilidade entre os acessos de P.
cincinnata. A maior variabilidade encontrada entre os descritores de maior destaque, do ponto
de vista do melhoramento, foi determinada pelo caráter massa total dos frutos (MTF), também
uma das características de grande importância para a cultura. Os acessos 3-A0425 e 18-D0542
apresentaram as maiores médias para esse caráter, destacando-se dos demais com 17 t/ha de
frutos e são recomendados para cultivos experimentais em áreas de produtores. Considerando
que os descritores quantitativos são caracteres influenciados pelo ambiente, os dois acessos
recomendados precisam ser avaliados em novos ambientes.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE PLANTAS
NATIVAS DE UMBUZEIRO ORIUNDOS DO SEMI-ÁRIDO PIAUIENSE
Adriano da Silva Almeida1,3; Fernando Antonio Souza Aragão2,3; Ricardo Elesbão Alves2;
Denise Josino Soares2; Sâmia Paula de Assis Freitas2
1Professor

do Curso de Agronomia, Universidade Estadual do Piauí, E-mail:
adrianosalmeida@yahoo.com.br; 2Embrapa Agroindústria Tropical, CP 3761, 60511-110,
Fortaleza, CE. E-mail: elesbao@cnpat.embrapa.br; 3Pós-graduação em Fitotecnia da
UFERSA, Mossoró-RN. E-mail: aragao@cnpat.embrapa.br
Palavras-chave: Spondias tuberosa, Umbu, Fruteira Nativa, Pós-colheita
O umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Câm.) pertence à família Anacardiaceae, é uma fruteira
nativa do semi-árido nordestino de grande potencial para cultivo. Seus frutos podem ser
consumidos in natura e/ou nas diversas formas por apresentarem excelente sabor, aroma e
qualidade nutritiva, além de elevada porcentagem de rendimento em polpa de frutos maduros.
As características físicas dos frutos de umbuzeiro são de grande importância para sua
comercialização, manuseio e aceitabilidade por parte dos consumidores. Por outro lado, a
caracterização físico-química interessa à indústria de processamento de frutos. Este trabalho
teve como objetivo caracterizar fisicamente e físico-quimicamente frutos de 12 matrizes de
umbuzeiro, oriundas da comunidade de Coroatá no município de Picos – PI. Os frutos foram
colhidos no estádio de maturação de vez e transportados para o Laboratório de Fisiologia e
Tecnologia Pós-Colheita da Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza-CE. As
características físicas analisadas foram: peso da casca, peso do caroço, peso da polpa, peso
total, diâmetro, comprimento, firmeza e rendimento de polpa e, as físico-químicas e químicas
avaliadas foram: sólidos solúveis, pH, acidez total, vitamina-C, açúcares totais e redutores,
fenólicos e carotenóides. O peso dos frutos variou entre 10 e 25,94 g e, o peso da polpa
oscilou entre 4,07 e 17,97 g. O peso médio da casca foi de 3,66 g com amplitude entre 1,74 e
6,26 g, semelhante à variação obtida pelo peso médio do caroço a qual foi de 1,14 a 6,08 g,
todavia, esta característica apresentou média 2,55 g. O diâmetro médio do fruto foi de 30,09
mm e o comprimento médio foi de 32,35 mm, ambos apresentando baixo coeficiente de
variação. A firmeza apresentou a maior variação, com amplitude de 4,45 a 80,10 N e média
de plantas oscilando entre 17,07 (planta 9) e 38,67 N (planta 5). As características físicoquímicas apresentaram de baixa a moderada variação. Os caracteres com maior falta de
uniformidade foram fenólicos, açúcar total e vitamina C. O açúcar total e a vitamina C
obtiveram maior variação genética e o pH foi o caractere mais invariável. Por fim, os sólidos
solúveis e açúcar total foram as características que demonstraram maior influência ambiental.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE GERMOPLASMA DE MAMOEIRO
Eder Jorge de Oliveira1, Rangel Sales Lucena2, Diego Souza de Lima2, Tiago Borges Nunes
Motta2, Marlos Dourado Machado2 e Jorge Luiz Loyola Dantas1
1Embrapa
Mandioca
e
Fruticultura
Tropical:
eder@cnpmf.embrapa.br,
loyola@cnpmf.embrapa.br; 2Universidade Federal do Recôncavo da Bahia:
rangel_lucena@yahoo.com.br,
marlosdourado@yahoo.com.br

diegodelima10@yahoo.com.br,

tico_motta@hotmail.com,

Palavras-chave: mamoeiro, qualidade de fruto, germoplasma, caracterização.
Diversas características são levadas em consideração para a escolha de genitores utilizados
nos programas de melhoramento genético do mamoeiro, porém aquelas relacionadas a
qualidade de frutos são especialmente importantes, pois determinam a aceitabilidade da
variedade pelo consumidor. O principal objetivo deste trabalho foi a caracterização físicoquímica de acessos do Banco Ativo de Germoplasma de Mamoeiro (BAG-Mamão) da
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, para as características: firmeza de fruto (FF),
medida em kg.cm-2; peso de fruto (PF), comprimento de fruto (CF), diâmetro do fruto (DF),
diâmetro da cavidade interna (DCI), espessura da casca (EC), espessura da polpa (EP), acidez
total titulável (ATT), medida em gramas de ácido cítrico por 100 g de amostra, ºBrix (Brix),
Ratio (RA) e pH (pH). Os dados foram submetidos à análise de variância, constatando-se
significância a 1% de probabilidade para todas as características avaliadas. O grau médio de
FF foi de 3,38, com variação de 1,89 a 7,75 kg.cm-2. Em relação ao PF, os valores variaram
de 261,83 a 1.351,00 g, com média de 684,77g. A espessura média da casca e da polpa dos
frutos foi de 1,44 e 2,46 cm, respectivamente. Já o comprimento dos frutos variou de 12,83 a
27,89 cm, com média de 18,28 cm. Em relação ao diâmetro do fruto e da cavidade interna,
observaram-se valores médios de 9,18 e 5,09 cm, respectivamente. Para as características
químicas, foram observados valores de 0,08, 11,55º e 5,18, para ATT, Brix e pH,
respectivamente. Destas três características, a maior variação observada foi para Brix, cuja
variação foi de 7,11 a 14,98º. O valor médio obtido para o Ratio foi de 160,13, com enorme
variação (33,02 a 239,23). Os dados da caracterização físico-química de frutos permitiram a
identificação de ampla variabilidade genética presente no BAG-Mamão, que será utilizada no
desenvolvimento de novas variedades, contribuindo para ampliar a base genética da cultura.
Fonte financiadora: Embrapa e Fapesb

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DE ACESSOS DE Gossypium mustelinum EM
MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA COM BASE EM MARCADORES SSR
Milena Ferreira Alves1,; Uiara Cavalcante Silva1,; Rodolfo Barbosa de Freitas1; Vanessa
Cavalcante de Almeida1; Ana Yamaguishi Ciampi2; Lúcia Vieira Hoffmann3; Paulo Augusto
Vianna Barroso3.
1Laboratório de Biotecnologia, Embrapa Algodão (milenafalves@yahoo.com.br)
2Pesquisador Embrapa Algodão (hoff@cnpa.embrapa.br), (pbarroso@cnpa.embrapa.br)
3Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia aciampi@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Gossypium mustelinum, variabilidade, conservação in situ
Das cinco espécies tetraplóides do gênero Gossypium conhecidas atualmente, G. mustelinum é
a única espécie nativa e endêmica do Brasil. Trata-se de espécie selvagem, que ocorre apenas
no semi-árido, próximas a fontes de água persistentes. A pecuária extensiva aliada ao
desmatamento, torna estes locais bastante devastados, dificultando a manutenção in situ desta
espécie. Caprinos e bovinos, se alimentam de brotos, folhas, frutos, sementes e da casca do
caule, prejudicando o desenvolvimento e, em alguns casos, eliminando as plantas adultas.
Para elaborar estratégias adequadas de conservação é imprescindível conhecer a estrutura
genética das populações. Este trabalho teve o objetivo de caracterizar a variabilidade e
estrutura genética de populações de G. mustelinum no estado da Bahia, através da utilização
de marcadores SSR. Nos municípios de Jequié, Boa Nova, Manoel Vitorino e Itaberaba,
foram coletados 90 acessos. Estes foram submetidos à extração de DNA pelo método CTAB,
e reações de amplificação de locos SSR foram realizadas com 13 pares de primers. As
freqüências alélicas e a heterozigozidade esperada e observada foram estimadas pelos
programas GDA e FSTAT. A distância genética de Nei foi calculada pelo programa
MICROSAT e usada para construir um dendrograma (UPGMA). Foram encontrados 49
alelos, média de 3,84 alelos por loco. O alto índice de endogamia intrapopualcional
encontrado (Fis=0,957) e a baixa quantidade de heterozigotos (Ho = 0,019) indicam que as
populações propagam-se em maior quantidade por autofecundação ou por cruzamento entre
indivíduos aparentados. A heterozigosidade esperada (HE), que corresponde a diversidade
genética foi alta 0,458. A análise do dendrograma revelou a formação de dois grupos
distintos, um contendo os acessos do município de Itaberaba, e outro abrangendo os demais
acessos. Este agrupamento ocorreu provavelmente devido a distancia do município de
Itaberaba em relação aos demais, uma vez que a probabilidade destas plantas trocarem alelos
é restrita. A elevada diversidade genética dos acessos de G. mustelinum mantida in situ, valida
a importância da conservação ex situ deste germoplasma.

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA E FENOTÍPICA DE UMA POPULAÇÃO DE
AÇAIZEIRO
João Tomé de Farias Neto1; Maria do Socorro Padilha de Oliveira1; Oscar Lameira
Nogueira1
1Embrapa Amazônia Oriental – tome@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: Variabilidade, Parâmetros Genéticos, Correlações Genéticas, Reml/Blup
O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma espécie frutífera e produtora de palmito, nativa
da Amazônia sendo o Estado do Pará maior produtor e principal consumidor onde estão
estabelecidas densas e diversificadas populações naturais. A demanda e o potencial de
mercado do açaí cresceram de maneira significativa e deixou de possuir uma dimensão
regional para ganhar importância nacional e mais recentemente internacional, graças à
qualidade nutricional da bebida que apresenta baixo nível de calorias, altas concentrações de
vitaminas, fibras, sais minerais e elevado teor de antocianinas. O presente trabalho relata a
caracterização genética e fenotípica de 50 progênies de população aberta envolvendo os
caracteres altura da planta (AP), diâmetro da planta (DP), número de perfilhos (NP) e
produção de frutos (PF). Apresenta também estimativas de parâmetros genéticos e ambientais
e sua evolução ao longo de três anos que permitem inferir sobre o nível de variabilidade
genética presente na população. O programa computacional Selegen-Reml/Blup foi utilizado
para as análises. A herdabilidade a nível individual foi baixa e decresceu com a idade, de 1
aos 3 anos, com uma queda mais acentuada do primeiro para o segundo ano para todos os
caracteres. Esse decréscimo pode ser explicado tanto pela diminuição da quantidade da
variação genética como do aumento da variação fenotípica. Os coeficientes de variação
genética (CVg) apresentaram um decréscimo com a idade, da mesma forma e com a mesma
tendência que a verificada pela herdabilidade. Os CVg para a AP e DP, que a idade de 1 ano
era de 6,21% e 3,901 ficaram em 2,29% e 0,871 no segundo ano, respectivamente. Para PF
decresceu de 26,766% para 13,568%. Para o caráter PF existem excelentes possibilidades
para a seleção, pois apresentou herdabilidade individual nos dois anos de produção de 38,98%
e 21,03% e herdabilidade de médias de progênies de 60,654% e 49,1%. Foram obtidas
estimativas de correlação genética positivas de baixas magnitudes entre as diferentes idades
entre AP e DP com PF e valores de correlação próximos à zero entre NP e PF, fato que pode
ser decorrente da idade de avaliação da população (apenas os dois primeiros anos de
produção), idade onde a participação dos perfilhos na PF da touceira é insignificante.
Fonte financiadora: Embrapa, CNPq.

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR E AGRÔNOMICA DE LINHAGENS E
CULTIVARES DA COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA EMBRAPA
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Palavras-chave: Arroz, recursos genéticos, marcadores moleculares, caracterização
agronômica
A coleção nuclear de arroz da Embrapa (CNAE) é constituída por 550 acessos
representando 10000 acessos de arroz conservados no BAG da Embrapa Arroz e Feijão. Este
trabalho teve como principais objetivos a caracterização molecular e agronômica dos 242
acessos dos estratos de acessos melhorados no Brasil e exterior da CNAE, a determinação da
estrutura genética, a obtenção de uma mini coleção nuclear e a construção de um painel
multiplex de marcadores fluorescentes. Os 86 SSR identificaram 1006 alelos, com média de
12,4 alelos/loco e PIC médio de 0,75. O conjunto de SSR não identificou acessos
geneticamente idênticos. Os acessos foram avaliados em bulk de DNA de quatro plantas, o
que possibilitou a detecção de heterogeneidade para pelo menos um marcador em 67% dos
acessos. A análise de estrutura genética identificou dois padrões: o primeiro formado por dois
subgrupos, de acordo com o sistema de cultivo (irrigado ou terras altas), e o segundo formado
por quatro subgrupos, de acordo com o tipo de cultivo e a origem dos acessos (Brasil ou
exterior). Entre os subgrupos, o que apresentou maior variabilidade foi o melhorado no
exterior com cultivo irrigado, apresentando maiores valores de distância genética média,
número médio de alelos e de alelos privados. A mini coleção nuclear foi estabelecida com os
24 acessos de maior valor de distância genética média e poderá ser utilizada como controle
em experimentos de campo e estudos de caracterização molecular. O painel composto por 24
SSR arranjados em quatro multiplexes distinguiu todos os 242 acessos, apresentou uma média
de 15,4 alelos/loco e PIC médio de 0,80. A avaliação agronômica, conduzida em nove locais,
permitiu a identificação de acessos com produtividade diferenciada. Entre os acessos com
maior produtividade no sistema de cultivo irrigado tropical estão o BRSBiguá e METICA1
com 8983 e 8816 kg/ha, respectivamente. Já no sistema de cultivo irrigado subtropical, os
acessos que mais se destacaram foram o TNAU 26861 e o EMPASC104 com 9439 e 8320
kg/ha, respectivamente. Quando avaliados no sistema de cultivo de terras altas, os acessos que
mais se destacaram foram o IAC165 e o CT1357032 com 4246 e 3917 kg/ha,
respectivamente. O perfil molecular dos 242 acessos compõe um banco de dados em que a
variabilidade genética de cada acesso pode ser relacionada com seu respectivo desempenho
agronômico.
Fontes financiadoras: CNPq, Embrapa Arroz e Feijão

CARACTERIZAÇÃO MORFO-AGRONÔMICA DE ACESSOS DE MANDIOCA
AÇUCARADA DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MANDIOCA DA
EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Miguel Costa Dias¹; João Ferdinando Barreto¹; José Jackson Bacelar Nunes Xavier²
¹Pesquisadores MSc. Embrapa Amazônia Ocidental; miguel.dias@cpaa.embrapa.br;
²Pesquisador, Dr. Embrapa Amazônia Ocidental (aposentado)
Palavras chaves: Mandioca açucarada, Acessos, Mandiocaba, Caracterização, Manicuera
A mandioca açucarada, regionalmente conhecida como mandiocaba ou manicuera, é
encontrada em alguns municípios do Amazonas; contudo, não é utilizada pelos agricultores
para o fabrico da farinha, principal produto dessa espécie no Estado, devido ser aguada, com
baixo teor de amido. O objetivo deste trabalho foi de caracterizar e identificar potencialidades
desses genótipos que resultem em busca de novas alternativas de uso. Fizeram parte desta
avaliação 03 acessos considerados de mandioca açucarada (IM-1588, IM-1589 e IM-1590),
provenientes de colheitas realizadas aos 12 meses em condições de terra firme em Manaus
(AM). Foram utilizados 26 descritores morfológicos e agronômicos preconizados por Fukuda
& Guevara (1998). Os acessos estudados diferiram entre si, em relação a cor do pecíolo, da
epiderme, do caule, da nervura foliar, na presença de pedúnculo, na posição do pecíolo, no
hábito de ramificação, no tipo de planta, na sinuosidade do lóbulo foliar, na floração, no teor
de amido, do brix e de HCN. Os acessos estudados apresentaram produções de raízes acima
de 45 t/ha e o teor de HCN abaixo de 50 mg/kg de polpa de raiz. O teor de amido foi de
21,65% para IM-1589 e 23,06% para IM-1590, considerados baixos, obtidos pelo método
físico (balança hidrostática). Enquanto o acesso IM-1588 não foi possível detectar o teor de
amido por este mesmo método, indicando esse acesso a possibilidade de outros usos. Um
caráter também importante observado foi o teor de açúcar nas raízes (brix), que variou de
6,5% a 7% entre os acessos IM-1590 e IM-1588, respectivamente e 8% no acesso IM-1589.
Conclui-se preliminarmente com os resultados, que os acessos possuem potencial de uso em
programas de melhoramento de mandioca em busca de novas alternativas de alimento.
Fontes financiadoras: Projeto Renargen/Embrapa
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Palavras-chave: Maracujazeiro, descritores morfológicos, melhoramento.
A avaliação de populações nativas e comerciais de Passiflora permite a identificação de
genótipos mais produtivos, tolerantes a doenças e/ou com características comercialmente
desejáveis. Assim, objetivou-se realizar a caracterização morfoagronômica de sub-amostras
de Passiflora, visando à seleção de genótipos mais produtivos e com boas características
indústriais para uso em programas de melhoramento. Foram caracterizadas sub-amostras
provenientes do Banco de Germoplasma da UNESP de Jaboticabal: 1-Passiflora edulis (fruto
grande), 2-Passiflora edulis (casca de ovo), 3-Passiflora cincinnada, 4-Passiflora edulis
(maracujá amarelo), 5-Passiflora edulis, 6-Passiflora morifolia, 7-Passiflora kenia x
Passiflora edulis e 8-Maracujá do Mato (Itaueira, PI), delineadas em blocos ao acaso, com
três repetições, sendo três plantas por parcela. Os descritores utilizados na caracterização
foram: período de floração, peso do fruto, tamanho do fruto, diâmetro do fruto, espessura da
casca, número de sementes/fruto, teor de sólidos solúveis totais, acidez titulável, rendimento
de suco e auto-incompatibilidade. A avaliação do grau de incompatibilidade demonstrou que
as sub-amostras 1, 2, 4, 5 e 7 apresentaram auto-incompatibilidade. Tal fenômeno é
característico da espécie Passiflora edulis. Já as sub-amostras 3, 6 e 8 apresentaram formação
de frutos a partir de autofecundação, com percentuais de 16%, 20% e 62,5%, respectivamente.
Com relação às características industriais desejáveis, a sub-amostra 4 (Passiflora edulis, fruto
amarelo) destacou-se, apresentando maiores médias para tamanho, diâmetro do fruto e o
melhor rendimento de suco.
Fontes financiadoras: UFPI, CNPq

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE 10 CLONES DE LIMA ÁCIDA TAHITI
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Palavras-chave: Caracterização morfológica, Lima ácida, Variabilidade
A limeira ácida Tahiti (Citrus latifolia Tanaka) é uma frutífera que tem crescido na pauta de
exportação brasileira, é bastante utilizada na culinária, é excelente fonte de vitamina C e
caracteriza-se pelo seu vigor. A detecção da variabilidade genética é fundamental para a
obtenção, via melhoramento genético, de variedades mais produtivas, resistentes a pragas e
adaptadas aos mais diferentes ambientes. Conservar e caracterizar a variabilidade genética em
bancos ativos de germoplasma é uma das estratégias de conservação ex situ mais utilizadas,
por permitir disponibilizar, de forma quase imediata, os genótipos conservados para utilização
em programas de melhoramento. O objetivo desse trabalho foi proceder à caracterização
morfológica de 10 clones de lima ácida tahiti (CNPMF 01, CNPMF 02, CNPMF 08, CNPMF
2001, IAC 5 (EECB), IAC 5.1, Galego, Tahiti 5059, Bearrs Lime e Persian 58) baseada em 10
descritores: altura da planta, raio da copa, volume da copa, diâmetro do tronco da copa,
largura da ala do pecíolo, comprimento da ala do pecíolo, peso do fruto, diâmetro do fruto,
comprimento do fruto, presença de sementes, forma da árvore e formato do fruto, através de
análise multivariada, para determinação do nível de variabilidade entre os acessos. Na análise
dos dados foi usado o método de agrupamentos UPGMA, gerando um dendrograma de
similaridade a partir das distâncias euclidianas, o qual indicou uma considerável
variabilidade. E um gráfico da dispersão dos dois primeiros componentes principais, que
explicaram 74,26% de toda a variação observada, concordando com os resultados obtidos na
análise de agrupamento. A análise das distâncias genéticas, obtidas a partir dos marcadores
morfológicos, evidenciou o agrupamento de clones formando um grupo com sete genótipos
(CNPMF 01, CNPMF 2001, IAC 5 (EECB), Bearrs Lime, Persian 58, CNPMF 02 e Tahiti
5059), enquanto cada um dos três outros acessos (IAC 5.1, Galego e CNPMF 08) formaram
grupos isolados. Os acessos avaliados apresentaram um nível de variabilidade genética
importante para a definição de estratégias a serem utilizadas nos programas de melhoramento
e na montagem de bancos de germoplasma.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE MAMONA
Milena Silva Porto1; Fabianne Vasconcelos Dantas1; Francynês da Conceição de Oliveira
Macêdo1; Máira Milani2
1

Depto. de Ciências Biológicas da UEPB, milenasporto@gmail.com,

fabiannevdantas@oi.com.br, francynesoli.macedo@yahoo.com.br
2

Embrapa Algodão, maira@cnpa.embrapa.com

Palavras-chave: Ricinus communis L., descritores, variabilidade.

A mamona (Ricinus communis L.) é uma planta com ampla adaptação e alta variabilidade, na
coloração de frutos, caules e ramos, porte da planta, teor e composição do óleo, entre outras.
Objetivou-se com esse trabalho caracterizar morfologicamente 42 acessos do Banco Ativo de
Germoplasma de Mamona da Embrapa Algodão. Os acessos foram cultivados em vasos de 30
litros em casa de vegetação, 28 possuindo 2 plantas em cada vaso, e 2 repetições,
caracterizados de acordo com os descritores de mamona utilizados pela Embrapa. Dentre os
acessos avaliados, verificou-se que 12 acessos apresentaram variação dentro para pelo menos
2 das características consideradas. A presença de cera nos caules e ramos e nos frutos e
acúleos ocorrem conjuntamente; somente 4 acessos não apresentaram cera em nenhuma parte
da planta, 19 apresentaram cera no caule e nos frutos; 6 no caule, frutos e folhas; 4 nos frutos;
7 no caule e 2 mostraram variação. A presença de cera é um indicativo de resistência a pragas
e doenças e tolerância a seca. Para coloração das folhas jovens, 26 foram verdes, 13
bronzeadas e 3 acessos mostraram variação. Já para as folhas adultas, 18 foram verdes, 17
verde escuro e 7 com variação. Para as nervuras, 38 tiveram as nervuras verdes, 3 vermelhas e
1 com variação. Não se verificou presença de acessos pistilados (somente flores femininas) e
1 dos acessos avaliados tinha flores masculinas dispersas entre as femininas; os demais
possuíam as flores femininas no terço superior do racemo. A ausência de acúleos nos frutos
pode ser um indicativo de resistência ao mofo cinzento, já que não criariam um microclima
favorável ao desenvolvimento do fungo. Um dos acessos foi inerme. A coloração dos acúleos
pode ou não ser igual à coloração dos frutos. Neste caso, 19 acessos apresentaram frutos e
acúleos verdes, 10 com frutos verde escuro, 10 frutos verde claro, 1 com fruto amarelo. A
caracterização correta e criação de banco de dados são essenciais ao programa de
melhoramento.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DO BAG DE ABACAXI DA
EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICUTURA TROPICAL
Lívia de Jesus Vieira1; Ivonilda Barbosa Brito Santana1; Milene da Silva Castellen2; Davi
Theodoro Junghans2; Carlos Alberto da Silva Ledo2
1Mestrandas do Curso de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB - liviabiol@gmail.com; ivonsantana@ig.com.br
2Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical e Embrapa Sede - davi@cnpmf.embrapa.br;
ledo@cnpmf.embrapa.br; milene.castellen@embrapa.br
Palavras-chave: Ananas comosus, descritores morfológicos, melhoramento genético
O Brasil é considerado um dos principais centros de diversidade genética do abacaxi, tendo
como centro de origem das espécies do gênero Ananas, às regiões Sudeste e Centro-Oeste,
além do norte da Argentina e do Paraguai. A caracterização e avaliação de germoplasma de
abacaxi podem indicar genótipos com potencial para o uso direto pelos produtores. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar morfologicamente o banco ativo de
germoplasma de abacaxi da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, atualmente,
constituído por 699 acessos. Do material disponível no BAG de Abacaxi, foram
caracterizados e avaliados 20 acessos de A. comosus utilizando-se 10 descritores estabelecidos
para a cultura no Catálogo de Caracterização e Avaliação de Germoplasma de Abacaxi. Os
descritores utilizados foram: habito da planta, vigor vegetativo, altura da planta, comprimento
da folha D, largura da folha D, variegação das folhas, espinescência, tamanho dos espinhos,
distancia entre os espinhos e borda do limbo foliar. Os dados de caráter quantitativo foram
analisados estatisticamente mediante a técnica Análise de Agrupamento “Cluster Analysis”
UPGA, MANAVA e PCA - Componentes Principais realizadas pelo programa STATISTICA,
enquanto que os caracteres qualitativos foram analisados por porcentagem. Observou-se a
formação de um grande grupo e dentro de cada grupo a formação de diversos subgrupos,
sendo que, os acessos Pérola e SNG-2 foram os mais contrastantes. O elevado valor da
distância euclidiana verificado entre os subgrupos permite inferir sobre a grande variabilidade
observada entre os acessos a partir das variáveis estudadas, concordando com os resultados
obtidos na análise de componentes principais. A largura da folha D e o tamanho dos espinhos
foram os descritores que mais influenciaram no agrupamento de acessos.
Fonte financiadora: CAPES

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE ACESSOS DO BANCO DE
GERMOPLASMA IN VITRO DE Pfaffia glomerata (SPRENG.) PEDERSEN
Rosa de Belem N. Alves1; Paulo Sérgio Pereira2; Bianca W. Bertoni2; Suzelei de Castro
França2; Roberto Fontes Vieira1; Ana Maria Soares Pereira2.
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, DF – rbelem@cenargen.embrapa.br
2Universidade de Ribeirão Preto, SP – apereira@unaerp.br
Palavras-chave: ginseng-brasileiro, conservação in vitro, β-ecdisona
A caracterização de acessos em bancos de germoplasma possibilita o conhecimento do
recurso genético conservado, facilitando o uso do acervo. Pfaffia glomerata (Amaranthaceae)
é uma planta medicinal obtida por meio de extrativismo intenso, assim, pesquisa visando o
manejo sustentável e o cultivo é fundamental para amenizar a pressão ecológica sobre a
espécie. O objetivo do presente estudo foi caracterizar genótipos de oito acessos do banco de
germoplasma in vitro de P. glomerata utilizando descritores morfológicos com ênfase nos
caracteres qualitativos. As características avaliadas foram: altura da planta, número de caules,
diâmetro e comprimento da raiz principal, matéria fresca e seca do caule, matéria fresca e seca
das raízes, ocorrência de nematóides de galhas, cor caule, da raiz e do pecíolo, pilosidade,
formato do limbo foliar e forma do ápice, largura da base do limbo e teor de β-ecdisona
(marcador químico). O delineamento experimental foi o blocos casualizados e os resultados
foram submetidos à análise de variância e ao teste de separação de médias de Scott Knott. O
teor médio de β-ecdisona nos acessos avaliados foi de 0,45%. Dos materiais caracterizados
seis apresentaram coloração amarela para a raiz e dois mostraram-se de cor creme. Verificouse que a coloração amarela esteve associada a três acessos com teores expressivos de βecdisona e com indicativo de resistência a nematóides de galhas. Em relação à forma do ápice
e da base do limbo foliar em 72,5% dos genótipos foi do tipo aguda e acuminada (ápice) e
oblíqua e acunheada (base). A característica pilosidade esteve presente em 57,5% dos
indivíduos e de forma abundante. Quanto à cor do caule foi observado que 43,75% dos
genótipos mostraram pigmentação avermelhada. Em relação à cor do pecíolo foi detectado
que 52,5% dos indivíduos mostraram mesofilo e pecíolo de cor verde. Verificou-se que o
crescimento em diâmetro contribuiu significativamente para a produção radicular quando
comparado com o crescimento em comprimento.
Fonte financiadora: Fapesp

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE SEMENTES DE Cereus peruvianus
MILL. (CACTACEAE) DA REGIÃO SEMI-ÁRIDA PIAUIENSE
Francykleia de Souza Alves1; Karolla Inezília Pereira1; Massaine Bandeira e Sousa2; Camila
Silva Alexandre Veronez2; Gleice Ribeiro Orasmo1; Jardel Oliveira Santos3; Maria de
Fátima P. da Silva Machado4
1 Universidade Federal do Piauí / Campus de Picos – Curso Ciências Biológicas gleice@ufpi.edu.br
2 Universidade Federal do Piauí / Campus de Teresina – Curso Ciências Biológicas
3 Universidade Federal do Piauí / Campus de Teresina – Curso Pós-Graduação em
Agronomia
4 Universidade Estadual de Maringá / Dep. Biologia Celular e Genética.
Palavras-chave: Mandacaru; Caracterização Morfológica; Recursos Genéticos Vegetais;
Região Semi-Árida.
Doze populações de Cereus peruvianus foram avaliadas quanto aos caracteres morfológicos
das sementes extraídas dos frutos, com o objetivo de caracterizar a variabilidade existente em
plantas cultivadas na região urbana, sob pressão de seleção humana. Os frutos foram
coletados de plantas de jardins e reservas vegetais nos municípios de Teresina (amostras 1 a
10) e Picos (amostras 11 e 12), no Estado do Piauí. Foi feita a contagem do número de
sementes por fruto, mensurada a produção do fruto pelo peso total das sementes de cada fruto
e o peso de 100 sementes por fruto. Após as pesagens, foram obtidas as médias de
comprimento, espessura e largura de 10 sementes por fruto, utilizando um paquímetro digital.
Pelo método de Tocher os acessos foram distinguidos em seis grupos, tendo sido as amostras
4, 11, 12, 9, 1, 10 e 3 agrupados num único grupo e as demais amostras (8, 2, 5, 6 e 7) cada
uma em um grupo separado. Pelo método de agrupamento UPGMA foram distinguidos sete
grupos, sendo que as amostras 4, 11 12, 9 e 1 foram agrupadas num mesmo grupo, as
amostras 3 e 10 num segundo grupo, e as demais amostras (8, 2, 5, 6 e 7) foram separadas
cada uma num grupo. Os resultados mostraram que houve uma concordância entre os
métodos analisados, pois tanto pelo método de Tocher quanto pelo agrupamento de UPGMA
as amostras 4, 11, 12, 9 e 1 foram agrupadas num mesmo grupo, ficando apenas as amostras
10 e 3, as quais haviam sido agrupadas pelo método de Tocher, em outro grupo pelo
agrupamento de UPGMA. Além disso, as demais amostras (8, 2, 5, 6 e 7) comportaram-se
igualmente nos dois métodos, ficando cada uma em um grupo separado. Os resultados
indicaram que a variabilidade detectada foi alta, pois em torno de 62% da distância genética
relativa, ainda foram formados sete grupos. A alta variabilidade encontrada nas sementes
produzidas pelas populações de C. peruvianus na região urbana do Piauí indica que a pressão
de seleção humana na forma de propagação vegetativa das plantas não tem sido suficiente
para reduzir o polimorfismo de sementes na espécie. Os resultados desta avaliação poderão
ser úteis para subsidiar programas de conservação da biodiversidade para esta espécie e
também poderão indicar as populações mais eficientes (em função de sua variabilidade
genética) para compor os programas de melhoramento com o objetivo de ampliar a base
genética da espécie.
Fonte financiadora: UFPI

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E AGRONÔMICA DE ACESSOS DE
CÁRTAMO DA EMBRAPA ALGODÃO
Fernanda Kelly Gomes da Silva1,2, Nair Helena Castro Arriel2, Silvia Gabriela Avelino
Silva1,2, Augusto Lima Diniz1,2, Alessandra Pereira Fávero3
1Depto. de Biologia/CCBS-UEPB kelotaff@hotmail.com, gabi.silvia@hotmail.com,
augustocz@gmail.com 2Embrapa Algodão – nair@cnpa.embrapa.br,³Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia - favero@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Carthamus tinctorius L., diversidade genética, oleaginosa
O cártamo (Carthamus tinctorius L.) é espécie oleaginosa, anual, única domesticada do
gênero, que provavelmente originou-se no Oriente. No Brasil, é uma cultura tipicamente de
safrinha, sendo também cultivada em países como China, Egito, Estados Unidos, Índia,
México e Rússia. Devido à grande demanda por óleos vegetais para a composição do
biodiesel, como também pela ótima qualidade do óleo extraído de suas sementes (teor de 30 a
40%), a cultura apresenta significativo potencial econômico e agronômico, visto que
apresenta adaptabilidade às regiões áridas ou semi-áridas. No presente estudo objetivou-se
caracterizar e multiplicar 11 acessos da espécie, mantidos sob conservação na Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia, a fim de regenerar os acessos de cártamo. O material foi
semeado em recipientes plásticos de 20L contendo substrato (solo, areia e esterco) e mantidos
em casa-de-vegetação em delineamento inteiramente casualizado com 10 repetições. A
caracterização foi baseada em descritores morfo-agronômicos: hábito de crescimento,
coloração do caule, altura da planta; formato, borda, coloração, pilosidade e textura das
folhas; formato e diâmetro do capítulo principal, coloração da corola no florescimento e
maturação, do pólen e sementes; número de capítulos por planta, forma da semente,
aparecimento da primeira flor, ciclo (semeadura à colheita), rendimento e peso médio de 100
sementes. Para a análise de diversidade, o coeficiente de dissimilaridade foi calculado,
agrupando-se os acessos pelo método Töcher, no qual observou-se a formação de dois grupos
e, UPGMA em que, adotando-se percentual de divergência genética de 45%, ocorreu a
formação de 3 agrupamentos. Os acessos mais divergentes foram BRA 32229, BRA 222276
e BRA 32225, sendo que os caracteres, número de capítulos por planta, altura da planta e
ciclo contribuíram para o agrupamento dos acessos.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E AGRONÔMICA DE ACESSOS DO
BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MANDIOCA DA EMBRAPA AMAZÔNIA
OCIDENTAL
João Ferdinando Barreto1; Miguel Costa Dias1 José Jackson B. Nunes Xavier2; Marcelo de
Queiroz Rocha3
1Pesquisadores, M.Sc., Embrapa Amazônia Ocidental; joao.ferdinando@cpaa.embrapa.br;
2Pesquisador, Dr., Embrapa Amazônia Ocidental (aposentado); 3Engº Agrônomo, Bolsista
DCTA/FAPEAM, Embrapa Amazônia Ocidental
Palavras-chave: Acesso, Germoplasma, Caracterização, Várzea, Mandioca
A caracterização morfológica e agronômica é de fundamental importância em recursos
genéticos, por possibilitar conhecer os germoplasma em estudo e em conservação. Mediante
estes conhecimentos permitem detectar a potencialidade dos genótipo que serão
recomendados para uso em programas de melhoramento. O objetivo do trabalho foi de
caracterizar, em condições de várzea, 13 acessos de mandioca avaliados inicialmente em área
de terra firme, provenientes do Banco Ativo de Germoplasma (BAG), pertencente à Embrapa
Amazônia Ocidental, com características apropriadas para a indústria de fécula. Os descritores
morfológicos e agronômicos utilizados foram os preconizados por Fukuda & Guevara (1998).
Constatou-se nos acessos trabalhados a predominância de genótipos com 69,2% de polpa
branca, enquanto os de polpa amarela com 30,8%. Nos acessos de polpa branca, foram
encontrados quatro com textura da epiderme da raiz lisa, de fácil destaque (IM-407, IM-942,
IM-1043 e IM-1448), que do ponto de vista agroindustrial, apresentam potencial para
extração de fécula, com teores de amido variando entre 25,31% a 28,41%, em um ciclo de
oito meses, obtidos pelo método físico (balança hidrostática). Quanto à determinação dos
teores de ácido cianídrico (HCN) em raízes obtido pelo método qualitativo, apenas os
genótipos IM-883 e IM-984 apresentaram valores acima de 50 mg/kg de polpa de raiz. Os
rendimentos de raízes variaram de 5,0 a 7,40 kg/planta. Os resultados do trabalho indicam a
existência de ampla variação entre os acessos avaliados na área de várzea e de grande
potencial de uso em programa de melhoramento de mandioca.
Fonte financiadora: Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA EM DEZ ACESSOS DE MURUCIZEIRO
NAS CONDIÇÕES EDAFOCLIMÁTICAS DE BELÉM, PA.
Walnice Maria Oliveira do Nascimento1; José Edmar Urano de Carvalho1; Bruno Calzavara
Flores1
1Laboratório de Ecofisiologia da Embrapa Amazônia Oriental- walnice@cpatu.embrapa.br,
urano@cpatu.embrapa.br, bruno.calzavara@hotmail.com
Palavras-chave: variabilidade, fruto, Amazônia, espécie nativa.
O murucizeiro (Byrsonima crassifolia (L.) Rich.) é um arbusto da família Malpighiaceae
nativo da Amazônia, com ampla distribuição geográfica no território brasileiro, sendo
encontrado com maior freqüência e abundância nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Em áreas de ocorrência natural, a variabilidade genética dentro da espécie é grande. Portanto,
a descrição das características morfológicas dos acessos é necessária para o estabelecimento
de futuros descritores da espécie. O trabalho teve como objetivo realizar a caracterização
morfológica em dez acessos de murucizeiro estabelecidos na Coleção de Germoplasma da
Embrapa Amazônia Oriental em Belém, PA. Para avaliação das características quantitativas e
qualitativas foram utilizadas 40 amostras de folhas. Avaliando-se: comprimento e largura da
folha e do pecíolo; tipos de ápice e base foliar, coloração da brotação apical e da superfície
abaxial e adaxial da folha. Os tratamentos foram constituídos por dez acessos de murucizeiro:
Açu, Cristo, Guataçara, Maracanã 2, Santarém 1, Santarém 2, Tocantins 1, Tocantins 2, São
José e Igarapé Açu, sendo cada um representado por quatro repetições. As médias foram
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados obtidos na avaliação
quantitativa das variáveis de análise foliar mostram que os clones Açu, São José, Guataçara e
Igarapé Açu apresentaram as maiores médias para comprimento de folha, diferindo
estatisticamente dos demais. Na avaliação da largura foliar, os clones Açu e Guataçara
também destacaram-se com médias significativamente superiores. Na avaliação qualitativa,
80% dos clones apresentaram ápice foliar de tipo cuneado. A base foliar do tipo atenuada foi
encontrada em 50% dos acessos. Na avaliação da coloração da brotação apical, houve
predominância da cor marrom em diferentes tonalidades, apenas o acesso Santarém 1 divergiu
dos demais. Existem diferenças morfológicas entre as características avaliadas, permitindo a
distinção entre os acessos.

CARACTERIZAÇÃO PRELIMINAR DE ACESSOS DO BANCO DE
GERMOPLASMA DE UMBUZEIRO DA EMBRAPA SEMI-ÁRIDO
Visêldo Ribeiro de Oliveira1; Carlos Antônio F. Santos1; Clóvis Eduardo de S. Nascimento1;
Francisco Pinheiro de Araújo1; Rita de Cássia Souza Dias; Marcos Antônio Drumond1;
Renata Natália Cândido de Souza2
1 Embrapa Semi-Árido viseldo@cpatsa.embrapa.br, casantos@cpatsa.embrapa.br,
clovisen@cpatsa.embrapa.br; pinheiro@cpatsa.embrapa.br; ritadias@cpatsa.embrapa.br;
drumond@cpatsa.embrapa.br; renata.natalia@cpatsa.embrapa.br
2Estagiária da Embrapa Semi-Árido
Palavras-chaves: Spondias tuberosa Arr., clone, variabilidade fenotípica
Os recursos genéticos vegetais representam uma riqueza estratégica de qualquer país para o
desenvolvimento de políticas públicas ligadas à pesquisa, à conservação e ao uso sustentável
dos mesmos. No Semi-Árido brasileiro, o umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr.) é uma das
poucas espécies frutíferas de uso potencial, para a economia da região. O trabalho teve como
objetivo caracterizar acessos do Banco de Germoplasma de Umbuzeiro (BGU) da Embrapa
Semi-Árido em Petrolina, PE, com base em parâmetros de crescimento e reprodutivos. Foram
avaliados: altura de plantas (ALP), maior e menor diâmetro de copa (MAD, MED), diâmetro
do caule (DIC), número de inflorescências por acesso (NINF) e número de ramos primários
(NRP). Os plantios foram realizados nos anos de 1994, 1996, 1997, 2000, 2002, 2003 com
espaçamento de 8mx8m. No entanto, nesse trabalho, foram avaliados apenas os clones dos
três primeiros anos que correspondem a 89% (70) do total de acessos implantados (79). Com
relação aos genótipos implantados em 1994 (25), pode-se afirmar que, para ALP, MAD,
MED, DIC, NINF e NRP, os valores máximos e mínimos foram, respectivamente: 0,60m2,10m; 1,80m-5,50m; 1,00m-5,30m; 3,10cm-12,60cm; 1-1820; 1-5. No ano de 1996
correspondente a (44) acessos, os valores encontrados foram, respectivamente: 0,50-1,80m;
1,80m-5,20m; 1,50m-4,80m; 2,00cm-12,20cm; 1-1290; 1-5. Com relação ao único acesso
implantado no BAG em 1997, os valores observados foram: 1,10m-1,30m; 1,80m-2,00m;
1,60m-2,00m; 4,70cm-6,50cm; 0; 2-2. Os resultados obtidos representam importantes
informações para o conhecimento e diferenciação dos acessos coletados nos estados da BA,
PE, MG e RN, bem como no estabelecimento dos descritores mínimos de Spondias tuberosa.
Verificou-se que há acessos precoces, intermediários e tardios, sendo este um dos motivos do
não florescimento do acesso implantado em 2007.

CARACTERIZAÇÃO REPRODUTIVA E MORFOLÓGICA DE HÍBRIDOS
DIPLÓIDES E ANFIDIPLÓIDES DE Arachis
Carla Martins de Oliveira1, José Francisco Montenegro Valls2, Alessandra Pereira Fávero2
1Faculdade da Terra de Brasília - Quadra 203 - Área Especial Lote 32 - Recanto das Emas –
CEP 72610-300 – Brasília - DF - carlacleiton@yahoo.com.br
2 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – PqEB W5 Norte Final – CP 02372 – CEP
70770-900 – Brasília – DF - favero@cenargen.embrapa.br, valls@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: caracterização reprodutiva, viabilidade de pólen, amendoim, híbridos
interespecíficos, caracterização morfológica
O gênero Arachis compreende 80 espécies, sendo o amendoim (Arachis hypogaea) de maior
importância econômica, por ser utilizado no consumo como confeitos ou in natura e para a
produção de óleo. A caracterização morfológica e reprodutiva de híbridos interespecíficos é
considerada importante para a manutenção, documentação e o uso de espécies silvestres no
pré-melhoramento do amendoim, com interesse especial na definição dos caracteres
dominantes. O objetivo deste trabalho foi caracterizar híbridos diplóides e possíveis
anfidiplóides quanto à sua morfologia e a viabilidade de pólen. Foram utilizadas seis
combinações de híbridos diplóides e anfidiplóides. Para a análise das estruturas morfológicas,
coletaram-se folhas e flores dos híbridos, tanto do eixo central como do ramo lateral, em
quatro repetições de cada. Utilizou-se a lupa para verificação de pêlos e cerdas e mediu-se
com o paquímetro digital todas as estruturas. Para a caracterização reprodutiva dos
indivíduos, avaliou-se a viabilidade dos grãos de pólen por coloração utilizando-se carmin
acético 1% com glicerina, e por germinação, pelo uso de meio 11. Verificou-se,
morfologicamente, diferenças entre diversas estruturas em condições diplóide e anfidiplóide,
como a altura e largura do estandarte, comprimento do hipanto, comprimento de folíolo e
outros. Pode-se observar que houve aumento significativo da porcentagem de grãos de pólen
viáveis nos possíveis anfidiplóides, tanto nos resultados obtidos com a técnica de coloração
quanto na de germinação, quando comparadas aos indivíduos diplóides. A porcentagem
média obtida dos indivíduos diplóides na técnica de coloração foi de 23,30% e na técnica de
germinação de 9,72%. Já a porcentagem média obtida dos indivíduos anfidiplóides pela
técnica de coloração foi de 93,23% e pela de germinação de 60,97%.
Fontes financiadoras: CNPq, EMBRAPA

CARACTERÍSTICAS DAS SEMENTES DE ACESSOS DE ARROZ (Oryza sativa L.)
DO BANCO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA
Jackeline Marques Faria¹; Andressa Rodrigues Elias Gusmão¹; Fernanda Martins de Faria¹;
Jaime Roberto Fonseca²; Tereza Cristina de Oliveira Borba2
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Palavras-chave: Oryza sativa, Banco de germoplasma, Caracterização, Variabilidade
Conservar os recursos genéticos dos cereais cultivados é uma necessidade e uma questão de
segurança alimentar. Dessa forma, enriquecer a variabilidade genética, através de introduções
provenientes de instituições estrangeiras e de coletas, multiplicar, regenerar, caracterizar,
documentar e disponibilizar em bancos de dados, informações sobre o germoplasma de arroz,
é essencial para os programas de melhoramento. O objetivo deste trabalho é apresentar
algumas informações sobre 41 genótipos de arroz coletados em regiões brasileiras,
principalmente referentes às características das sementes das variedades tradicionais usadas
por pequenos agricultores. As amostras, retiradas da câmara de conservação (12ºC e 25%
UR), pertencentes ao BAG da Embrapa, foram caracterizadas quanto a coloração e
pubescência das glumelas, a cor do apículo, forma da cariopse e classe do grão sem casca.
Para a avaliação da cor das glumelas foram observados 400 grãos, sendo a avaliação feita de
acordo com a escala: dourada, manchas marrons, marrom e mistura. A presença de pilosidade
nas sementes foi classificada como lisa, pubescente e mistura. Quanto ao apículo, as sementes
foram classificadas em branca, marrom, preta e mistura, enquanto a forma da cariopse, em
semi-arredondada, meio alongada e alongada. Para a classe do grão, estes foram classificados
em curtos (até 4,99mm), médios (5 a 5,99mm), longos (6 a 6,99mm) e misturas. Verificou-se
que as amostras exibiram grande variação quanto as características estudadas. Quanto a cor do
apículo, 70% das amostras apresentaram-se branca, 16% preta, 7% marrom e 7% mistura.
Houve predominância de amostras de sementes lisas (70%) seguidas de pubescentes (25%),
apenas 5% das sementes continham mistura. Em 66% das amostras a característica coloração
das glumelas foi avaliada como dourada, 20% como manchas marrons, 2% como marrom e
12% como misturada. No tocante a forma da cariopse, 70% dos acessos apresentaram a forma
meio alongada, 25% semi-arredondada e 5% alongada. Quanto a classe do grão predominou o
longo (76%) seguido do médio (17%), com apenas 5% das amostras apresentando grão curto.
Essas características são tão importantes para o melhoramento genético da espécie quanto na
distinguibilidade entre as variedades e na identificação de plantas atípicas no campo.
Fonte Financiadora: CNPq

CARACTERÍSTICAS DE FRUTOS DE ACESSOS DE PIMENTA DE CHEIRO
Silfran Rogério Marialva Alves1, Liliane dos Santos Oliveira1, Ricardo Lopes2, Raimundo
Nonato Vieira da Cunha2, Raimundo Nonato Carvalho da Rocha2
1Faculdade de Ciências Agrárias/Universidade Federal do Amazonas (FCA/UFAM) –
silfran@ufam.edu.br, liliane.oliveira@cpaa.embrapa.br
2 Embrapa Amazônia Ocidental - ricardo.lopes@cpaa.embrapa.br,
raimundo.cunha@cpaa.embrapa.br, raimundo.rocha@cpaa.embrapa.br
Palavras-chave: Capsicum chinense, Germoplasma, Variabilidade
As pimentas de cheiro são tradicionalmente produzidas e consumidas por indígenas,
ribeirinhos e pequenos produtores na Amazônia, e são importante fonte de renda para a
agricultura familiar. Não existem variedades recomendadas para cultivo na região e os
plantios são realizados com sementes obtidas de frutos adquiridos em mercados, feiras ou de
outros produtores e, em geral, verifica-se ampla variabilidade e segregação para
características de planta e fruto. A variabilidade de frutos resulta em menor rentabilidade para
os produtores, visto que na comercialização o preço é determinado pela classificação da
qualidade dos frutos. A seleção de genótipos com características de fruto que atendam às
exigências do mercado, principalmente: tamanho, forma, cor e aroma; fenotipicamente
estáveis e com alta produtividade, proporcionarão maior rentabilidade para os produtores.
Este trabalho teve como objetivo avaliar características de frutos de 24 acessos de pimenta de
cheiro não pungentes de diferentes origens do Amazonas: mercado de Manaus (3), Tabatinga
(6), Benjamin Constant (3), Rio Preto da Eva (3), São Gabriel da Cachoeira (4) e um do Pará:
Oriximina (5). Foram avaliadas as características de fruto: cor antes da maturação (CFAM) e
na maturação (CFM), forma (FF), comprimento (CF), diâmetro (DF), peso (PF), espessura do
mesocarpo (EM), formato da ponta (FPF), apêndice na ponta (APF), corrugação (CRF),
número de locos (NL), superfície (SF) e aroma (ARF). As avaliações foram realizadas de
acordo com as recomendações do IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute).
Com exceção da característica APF, verificou-se ampla variabilidade entre os acessos. As
características CFAM, CFM e FF apresentaram maior variabilidade, sendo verificadas cinco
classificações para CFAM, seis para CFM e cinco para FF. Para SF foram verificadas quatro
classes, para CF, DF, FF, FPF, CRF, NL e ARF três classes e para PF e EM, duas classes. Os
acessos estão sendo avaliados quanto à produção e serão selecionados os que apresentarem
características de fruto de melhor aceitação pelos consumidores e maior produtividade.
Fontes financiadoras: FINEP, CNPq, FAPEAM

AMOSTRAGEM DE FRUTOS PARA AVALIAÇÃO DE ACESSOS DE PIMENTA DE
CHEIRO
Liliane dos Santos Oliveira1, Silfran Rogério Marialva Alves1, Ricardo Lopes2, Raimundo
Nonato Vieira da Cunha2, Raimundo Nonato Carvalho da Rocha2
1
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2
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Palavras-chave: Capsicum chinense, Avaliação, Caracterização
As características de fruto são importantes variáveis na caracterização e avaliação de
germoplasma de pimenta de cheiro. A eficiência na discriminação do germoplasma depende,
em grande parte, do procedimento de amostragem, particularmente do tamanho da amostra.
Para que a caracterização ou avaliação seja realizada com eficiência e dispêndio mínimo de
recursos, devem-se determinar tamanhos mínimos de amostra que não comprometam a
precisão das estimativas. A partir da análise feita originalmente com tamanho de amostra
considerado adequado para representar o material, empregando-se procedimentos de
simulação com amostragens de tamanho reduzido, pode-se determinar o tamanho mínimo da
amostra que represente tão bem o material quanto a amostra original. O objetivo deste
trabalho foi determinar o tamanho mínimo de amostra para avaliação de características de
frutos de acessos de pimenta de cheiro. As análises foram realizadas originalmente com 40
frutos em três acessos com diferentes formas de fruto e avaliadas as características:
comprimento (mm) (CF), diâmetro (mm) (DF), peso (g) (PF), número de sementes (NS) e
peso de sementes (g) (PS). Para estabelecer o tamanho mínimo da amostra que proporcione
precisão semelhante à de 40 frutos foram analisados tamanhos reduzidos, de 2 a 38 frutos,
com 100 amostragens para cada tamanho, num processo de amostragem com reposição de
dados. Foram obtidos os intervalos de confiança (IC) (P = 95 %), e o tamanho mínimo
considerado aquele a partir do qual todas as réplicas da simulação proporcionaram valores da
média dentro do IC. Para os três acessos foram obtidos os seguintes tamanhos mínimos de
amostra: PF = 19, 21 e 22, CF = 15, 21 e 22, DF = 20, 21 e 24, NS = 19, 21, 25 e PS = 23, 23
e 25. Verificou-se variação no tamanho mínimo de amostra de acordo com o acesso e a
característica avaliada. Pode-se concluir que amostras de 25 frutos são adequadas para avaliar
as características de fruto: PF, CF, DF, NS e PS em pimenta de cheiro.
Fontes financiadoras: FINEP, CNPq, FAPEAM

DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE PIMENTAS ORNAMENTAIS DO GÊNERO
Capsicum
Leane Fialho de Melo1; Verônica Brito da Silva2; Tancredo Henrique Pereira Sousa1; Eliane
Rodrigues Monteiro3; Regina Lucia Ferreira Gomes4; Ângela Celis de Almeida Lopes5
1
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Palavras-chave: Capsicum spp, Caracterização Morfoagronômica, Análise Multivariada.
Estudos de divergência genética são importantes para o conhecimento da variabilidade
genética das populações e possibilitam o monitoramento dos bancos de germoplasma, pois
geram informações úteis para preservação e uso dos acessos. Objetivou-se estudar a
divergência genética entre dez sub-amostras de Capsicum spp. da Coleção de Germoplasma
da UFPI. O experimento foi conduzido de acordo com o delineamento inteiramente
casualizado, com três repetições, sendo quatro plantas por parcela. Utilizou-se descritores
relacionados à: 1) planta – altura da planta, largura da planta, comprimento do caule, diâmetro
do caule, comprimento da folha, largura da folha; e 2) fruto – comprimento do fruto, largura
do fruto, peso do fruto, espessura da parede do fruto, comprimento do pedicelo e persistência
do fruto maduro. Com esses descritores, realizou-se o estudo de dissimilaridade entre as subamostras, utilizando-se os métodos de agrupamentos de Tocher e UPGMA, com base na
distância generalizada de Mahalanobis. A importância relativa dos descritores foi determinada
pelo método de SINGH (1981) e variáveis canônicas. Os dois métodos de agrupamento
formaram dois grupos. O grupo I reuniu as sub-amostras BAGC 59, BAGC 67, BAGC 36,
BAGC 11, BAGC 06, BAGC 23, BAGC 07, BAGC 24 e BAGC 26, cujos comprimentos de
fruto variaram de 0,96 cm a 2,69 cm. No grupo II foi alocado apenas a sub-amostra BAGC
40, que apresentou a maior média para comprimento de fruto (9,65 cm). Os métodos de
SINGH (1981) e variáveis canônicas foram concordantes em apontar o descritor largura do
fruto, como o de menor contribuição para a diversidade (0.22%). Esses resultados indicam a
possibilidade de seleção de genótipos superiores para os referidos caracteres. Os
agrupamentos realizados com base em descritores quantitativos foram eficientes em
diferenciar as sub-amostras, desconsiderando as espécies às quais os mesmos pertenciam.
Fontes financiadoras: UFPI

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS DE CACHOS DE ACESSOS DE
DENDEZEIRO DO BANCO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA AMAZÔNIA
OCIDENTAL
Ricardo Lopes1; Raimundo Nonato Vieira da Cunha1; Raimundo Nonato Carvalho da
Rocha1; Wanderlei Alves de Lima1; Paulo Cesar Teixeira1; Maria do Rosário Lobato
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Palavras-chave: Elaeis guineensis, Oleaginosa, Germoplasma
O dendezeiro é atualmente a principal fonte de óleo vegetal no mundo e, embora 80% da
produção se concentre na Ásia (Malásia e Indonésia), a dendeicultura está se expandindo na
América Latina, inclusive no Brasil. A produção nacional de sementes não atende à demanda
dos produtores e as cultivares disponíveis tem estreita base genética. Para garantir a
sustentabilidade da dendeicultura nacional é necessário desenvolver cultivares mais adaptadas
e produtivas, e com base genética mais ampla. Este trabalho teve como objetivo avaliar as
características de cacho de 34 acessos não melhorados de dendezeiro (14 da Nigéria; 8 do
Congo, 6 de Camarões e 6 da Tanzânia) e selecionar genótipos para serem introduzidos no
programa de melhoramento genético. Foram avaliadas as variáveis: peso do cacho (PC), peso
do pedúnculo (PP), peso do fruto (PF), peso da amêndoa (PA), peso do endocarpo (PE),
fruto/cacho (FC), polpa/fruto (PPF), amêndoa/fruto (AMF), endocarpo/fruto (ENF), óleo na
polpa (OP) e óleo no cacho (OC). Os acessos foram representados por número variável de
plantas, de 3 a 18, e avaliadas individualmente 340 plantas. Considerando os valores
individuais, foram observados os seguintes coeficientes de variação: PE = 49,03 %, ENF =
45,73 %, PC = 39,51 %, PP = 39,47 %, OC = 31,24 %, PA = 30,99 %, PF = 29,96 %, PPF =
29,42 %, AMF = 26,12 %, OP = 14,72 % e FC = 11,22 %. Foram observados os seguintes
valores mínimos e máximos, respectivamente: PC = 1,4 e 16,4 kg, PP = 0,1 e 1,98 kg, PF =
3,27 e 17,32 g, PA = 0,28 e 2,23 g, PE = 0,49 e 9,54 g, FC = 27 e 76%, PPF = 11 e 92 %,
AMF = 3,23 e 24,24 %, ENF = 1,08 a 77,34 %, OP = 21 e 58 % e OC = 2 e 27 %. Ampla
variabilidade genética foi verificada para todas as características avaliadas e genótipos
potenciais serão avaliados em testes de progênies.
Fontes financiadoras: CNPq

CLASSIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DE MATRIZES DE BACURIZEIRO EM
FUNÇÃO DE PARTES COMPONENTES DO FRUTO
Walnice Maria Oliveira do Nascimento1; Moisés Mourão Júnior; José Edmar Urano de
Carvalho
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Palavras-chave: Platonia insignis, rendimento de polpa, espécie frutífera, seleção
O bacuri (Platonia insiognis Mart.) é um fruto do tipo bacáceo que pode ser fracionado nos
seguintes componentes: casca, polpa, sementes e restos placentários. A polpa pode ser
subdividida nas frações, polpa aderida às sementes e segmentos partenocárpicos. A primeira,
se desenvolve em lóculos em que houve a conversão de óvulos em sementes, estando,
portanto, aderida ao tegumento das sementes; a segunda se forma em lóculos em que não
houve a conversão de óvulos em sementes. Este trabalho teve como objetivo efetuar a
classificação e ordenação de 41 matrizes de bacurizeiro, sendo 37 do Banco de Germoplasma
de Bacurizeiro da Embrapa Amazônia Oriental e quatro de populações nativas, com base na
participação relativa das diferentes partes que compõem o fruto. Foram analisados 50 frutos
por planta em completo estádio de maturação. Para a classificação e ordenação foi efetuada
análise multivariada de agrupamento (cluster analysis), tomando como medida de distância a
de Mahalanobis (D2) e como método de amalgamação o de ligação completa. Os descritores
considerados foram os rendimentos percentuais de casca, polpa total (polpa aderida às
sementes e segmentos partenocárpicos), sementes, restos de placenta e a fração da polpa
representada pelos segmentos partenocárpicos. Observou-se que os valores de rendimento
percentual de casca foram os mais elevados (66,9-67,3%) vindo a seguir as sementes (17,818,2%), a polpa total (14,4-14,7%) e os restos placentários (0,35-0,37%). O rendimento
percentual de polpa representado pelos segmentos partenocárpicos foi inferior ao da porção de
polpa aderida às sementes. A partir de critério probabilístico, foram definidos oito
agrupamentos, constituindos de uma a 15 matrizes. A maioria das matrizes (71% do total)
apresentou rendimento percentual de polpa total inferior a 14%. Entretanto, cm base nesse
critério foi possivel selecionar 17% de matrizes com rendimento percentual de polpa entre
19% e 28%.

COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DE TERRAS ALTAS DIRECIONADA PARA
TOLERÂNCIA À SECA: GERAÇÃO, VALIDAÇÃO, E COMPARAÇÃO DE
METODOLOGIAS PARA AMOSTRAGEM DE COLEÇÃO NUCLEAR BASEADAS
EM DADOS MOLECULARES
Marco Pessoa-Filho1,2, Thiago Gledson Rios Terra3, Tarcísio Castro Alves de Barro Leal3,
Cléber Morais Guimarães4, Paulo Hideo Nakano Rangel4, Márcio Elias Ferreira1, 2, 5
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Palavras-chave: Oryza, coleção nuclear, microssatélites, seca
Uma coleção nuclear é definida como uma sub-amostra de acessos que representam, com o
menor índice de redundância possível, a diversidade genética de uma espécie cultivada. Seu
objetivo é facilitar o acesso de usuários a uma coleção de menor tamanho que represente a
diversidade contida no pool gênico da cultura, para fins de melhoramento e pesquisa. Este
trabalho propõe um algoritmo que utiliza dados de distância genética, obtidos a partir de
genotipagem com marcadores moleculares, para selecionar uma coleção nuclear que atenda
aos requisitos mínimos de sua definição. Perfis multi-loco de marcadores microssatélites em
acessos de arroz de terras altas (Oryza sativa spp. japonica) do banco de germoplasma da
EMBRAPA foram utilizados. Uma matriz de distâncias genéticas (coeficiente Shared Allele
Distance) foi utilizada como entrada para as análises do programa COREX, desenvolvido
para este trabalho. Estatísticas descritivas para as coleções obtidas foram calculadas com o
programa PowerMarker 3.25. A estruturação da variabilidade genética da coleção foi avaliada
com o programa STRUCTURE 2.1. Dois outros programas – Mstrat e PowerCore – para
geração de coleções nucleares foram utilizados, para fins comparativos. Avaliou-se a
maximização de variabilidade fenotípica, no campo, para tolerância à seca, a partir da
metodologia de geração de coleções nucleares proposta. Como resultado, foi definido um
grupo de amostras contendo 84,3% do total de alelos na coleção base em 18% do total de
acessos. Índices de diversidade gênica tiveram um valor médio de 0,764 e foram
significativamente maiores (p < 6,309 x 10-5 ; teste t) que a média de 0,667 obtida para a
coleção base. A estimativa média de FST diminuiu, havendo uma diferenciação moderada
entre os grupos inferidos. Houve aumento significativo da variabilidade fenotípica em uma
sub-coleção gerada, demonstrando que a metodologia é capaz de maximizar, também,
diversidade fenotípica. De fato, a coleção apresentou variabilidade fenotípica quando avaliada
no campo para caracteres morfo-agronômicos e para tolerância à seca. Portanto, foi
demonstrada a possibilidade de se selecionar uma coleção nuclear baseando-se somente em
dados genético-moleculares, para se extrair uma sub-amostra que reflete a riqueza alélica e
fenotípica da coleção base em um tamanho amostral mínimo.
Fontes financiadoras: CAPES, CNPq, EMBRAPA Macroprograma I

COMPOSIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E DE FITOESTERÓIS EM FRUTOS DE
QUATRO VARIEDADES DE ABACATE (Persea americana Mill.).
Tatiana Evangelista da S. Rocha1; Marina K. Ito1; Elaine M. de Assis2; Tadeu G.
Guimarães3
1Depto de Nutrição, Faculdade Ciências da Saúde, UnB - tatiana.evangelista@hotmail.com,
marina@unb.br; 2Universidade Federal de Goiás - elaineasquieri@hotmail.com; e
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Palavras-chave: Abacate, alimentos funcionais, ácidos graxos, fitoesteróis, cerrados.
A polpa do fruto do abacate (Persea americana Mill) deve ser incluída na dieta humana por
possuir ácidos graxos monoinsaturados e fitoesteróis benéficos ao sistema cardiovascular,
sendo o abacate, por isto, considerado alimento funcional. Em valores médios, a polpa perfaz
70% do peso dos frutos, e apresenta excelente valor nutritivo, com 17% de lipídios, 7% de
carbohidratos, 3% de fibras e 2% de proteínas. Porém, existe variação nas composições física
e química dos frutos em função da variedade e das condições de cultivo. Assim, os objetivos
deste trabalho foram avaliar as concentrações de ácidos graxos e de fitoesteróis na polpa de
quatro variedades de abacate (Fuerte, Wagner, Hass e Fortuna), cultivadas nas condições do
cerrado do Distrito Federal. As amostras foram coletadas no Banco de Germoplasma de
Abacate da EMBRAPA Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados (Planaltina-DF), no
período de abril a setembro de 2007. As concentrações de ácidos graxos foram determinadas
conforme Hamilton & Hamilton (1992) e as de fitoesteróis a partir de curva de calibração. Os
dados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey. O ácido graxo oléico
(18:1, n-9) e o fitoesterol β-sitosterol mostraram-se presentes em maiores proporções. As
concentrações de ácidos graxos monoinsaturados e de fitosteróis foram maiores na polpa da
variedade Fuerte, mostrando que existe variabilidade nas concentrações destes componentes
em função da variedade. A composição física dos frutos (casca, caroço e polpa) também
apresentou variabilidade nas quatro variedades estudadas. Visando obter os benefícios
advindos do consumo de alimentos frescos e ricos em ácidos graxos e fitoesteróis, os dados
deste estudo indicam a variedade Fuerte como a mais indicada para a inclusão na dieta
humana.
Fontes financiadoras: CNPq, SEG

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS SEMENTES DE ESPÉCIES SILVESTRES DE
Arachis
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Palavras-chave: Arachis, composição química, óleo, proteína, carboidratos
O amendoim (Arachis hypogaea) é uma espécie cujas sementes são ricas em proteínas e óleo.
O teor de proteína pode variar entre 25 e 30% e o de óleo, entre 45 e 50%, nos amendoins
comerciais. No Brasil, a produção atual de grãos destina-se prioritariamente para consumo
humano dos grãos (indústria de confeitaria). Entretanto, a sua utilização como matéria prima
para óleo está ganhando interesse, não só para o seu uso em culinária, como para a fabricação
de biodiesel. Para este segmento industrial, é importante que se desenvolvam cultivares que
apresentem alto teor de óleo, gerando um produto mais competitivo. Da mesma forma, o teor
protéico é uma característica visada para produtos de amendoim que se destinam a alimento.
Assim, a prospecção e uso de germoplasma com alto teor de óleo ou de proteína é um dos
objetivos iniciais do melhoramento. Isto inclui a avaliação de espécies silvestres de Arachis
cujo potencial ainda é pouco conhecido. O objetivo desse trabalho foi avaliar acessos de
espécies silvestres de Arachis quanto à composição das sementes em óleo, proteínas e
carboidratos. Amostras de sementes de 33 acessos de Arachis spp. e um controle de A.
hypogaea, colhidos de experimento de campo conduzido em Pindorama-SP, em 2006/2007,
foram avaliadas quanto aos teores de umidade, resíduo mineral fixo e lipídios, seguindo
métodos descritos em Carvalho et al. (1990), e de proteína bruta, empregando o método
descrito em Bataglia et al. (1983), com conversão do teor de nitrogênio para proteína total
(%N x 6,25). Os teores dos carboidratos totais foram calculados por diferença, após a
somatória dos demais componentes. Os teores de óleo, em base seca, variaram de 49,16 em A.
stenosperma (Lm 5) a 55,54% em A. stenosperma (K7988). Os teores de proteína, em base
seca, variaram de 25,95% em A. magna (V13751) a 33,09% em A. stenosperma (V13832),
enquanto que os teores de carboidratos variaram de 11,10 em A. benensis (KG 35005) a
21,17% em A. stenosperma (Lm 5). Não houve correlação entre os teores de óleo e proteína
nas amplitudes observadas, entretanto, correlações negativas foram encontradas entre os
conteúdos de óleo e de proteína bruta e os de carboidratos totais (-0,72 e -0,65,
respectivamente). Os dados sugerem que há variabilidade genética nas espécies silvestres que
possa contribuir no melhoramento do amendoim visando ao aumento do teor de óleo,
proteínas e carboidratos.
Fontes financiadoras: Fundag, CNPq

CONSTRUÇÃO DE PERFIL GENÉTICO DAS CULTIVARES DE PEREIRA YA-LI E
CARRICK UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES SSR
Fernanda Roberta Rech1; Patrícia Silva Ritschel2 ; Paulo Ricardo Dias de Oliveira2; Juliana
Degenhardt3; Sérgio Delmar dos Anjos e Silva3; José Antonio Peters4; Vera Lúcia
Bobrowski4; Carina Pereira da Silva4.
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Palavras-chave: radiação, mutação, variabilidade, DNA, Pyrus.
Mutações genéticas podem ser induzidas por radiações com o intuito de aumentar a
variabilidade genética entre frutíferas, visando o melhoramento para aumento de resistência a
doenças e da qualidade dos frutos. Esta abordagem está sendo usada pelo Programa de
Melhoramento de Pêra, por meio da aplicação de radiação gama em plantas das cultivares Yali e Carrick, mantidas in vitro, com o objetivo de incrementar a variabilidade genética
disponível para o Programa com a finalidade de confirmar e garantir a identidade destes
materiais, foi construído o perfil genético das plantas com o uso de marcadores
microssatélites. Os marcadores KA4B; Nh009b; Nh026a; Nh027a; Nh021a; Nb111a; Nb109a;
Nb105a e Nh023a previamente selecionados foram usados para a construção do perfil
genético das cultivares Ya-li e Carrick. Para a realização do trabalho foi extraído DNA
genômico desses genótipos, a partir de amostras de folhas coletadas em plantas mantidas na
Embrapa Uva e Vinho-Estação Experimental de Fruticultura Temperado. Após a extração do
DNA genômico, foram realizadas reações de PCR com os marcadores microssatélites
selecionados. Os produtos da amplificação foram separados em gel de poliacrilamida
denaturante 5%, visualizado por coloração com prata. A análise visual do perfil de marcas foi
realizada através da comparação entre o tamanho dos fragmentos amplificados. O padrão de
amplificação das amostras mantidas ‘in vitro’ foi idêntico ao padrão de amplificação das
plantas das cultivares Ya-li e Carrick mantidas a campo, confirmando a identidade das
mesmas. Caso o tratamento com radiação tenha sucesso na indução de mutações nestas
cultivares, a identidade de Ya-li e Carrick poderá ser confirmada pelo perfil genético
desenvolvido neste trabalho.
Fontes Financiadoras:, Embrapa Uva e Vinho; Embrapa Clima Temperado.

CONTAGEM CROMOSSÔMICA EM Astrocaryum vulgare Mart.
Natália Padilha de Oliveira1; Maria do Socorro Padilha de Oliveira2; Andréa del Pilar de
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Palavras-chave: Tucumã-do-Pará, palmeira, Amazônia, número cromossômico.
O estudo citogenético de qualquer espécie é de grande relevância para o avanço em
programas de melhoramento, uma vez que permite ao pesquisador entender melhor a biologia
da espécie de interesse e trabalhar suas potencialidades. Nesse enfoque deve-se,
primeiramente, conhecer o número cromossômico, para depois partir para questões mais
acuradas. O tucumã-do-Pará (Astrocaryum vulgare Mart.) é uma palmeira perene, nativa da
América do Sul que tem se destacado, quanto à sua potencialidade de produção de óleo, o
qual pode ser útil na produção de biodiesel. O objetivo do presente trabalho foi realizar a
contagem cromossômica dessa palmeira. Para tanto, foram analisadas lâminas preparadas com
raízes provenientes de seis sementes dessa espécie, coletadas na Coleção de germoplasma da
Embrapa Oriental. Para a análise citogenética foram testados os pré-tratamentos com solução
saturada de α-bromonaftaleno, 8-hidroxiquiloneína 0,02N e água gelada. Os melhores
resultados foram obtidos com o uso do α-bromonaftaleno por 2 horas à temperatura ambiente.
Após esta etapa, as pontas de raízes foram fixadas em solução Carnoy 3:1 (etanol:ácido
acético; v/v), e em seguida submetidas à hidrólise em HCl 1N (60ºC; 10 min). Por último, foi
feita digestão enzimática em solução depectinase 20%-celulase 2%, por 1:30h. As raízes
foram coradas com orceína acética 2%, no momento de preparo das lâminas. Apesar das
dificuldades para o espalhamento completo dos cromossomos, isso não impediu a contagem,
pela primeira vez para a espécie estudada, 2n=30 cromossomos. O número cromossômico
observado para A. vulgare, coincide com o observado para outros dois gêneros de Arecaceae,
Aiphane e Bactris.
Fontes financiadoras: CNPq, FINEP

DESCRITORES MORFOLÓGICOS DA GRAMA-DA-PRAIA (Paspalum vaginatum
SWARTZ)
Luiz Alberto Rocha Batista2, Ricardo Zanatta Machado3, Waldssimiler Teixeira de Mattos4,
Márcia Atauri Cardelli de Lucena4 e Aloizio Lino de Souza5
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Palavras-chave: Gramíneas, variabilidade, paisagismo, gramado, caracterização.
A espécie Paspalum vaginatum Swartz 1788, conhecida como seashore paspalum nos EUA e
grama-da-praia no Brasil, é encontrada no sudoeste e no sudeste da Europa, no continente
africano, nas regiões temperadas e tropicais da Ásia, na Austrália, na Nova Zelândia, na
América do Norte (centro-sul e sudeste dos EUA e México), na América Central (Caribe) e na
América do Sul (Brasil). Utilizada na formação de gramados de campos esportivos e no
paisagismo, é uma gramínea perene de região subtropical a tropical. Multiplica-se
vegetativamente por meio de rizomas e de estolões. Em determinadas regiões, alguns
cultivares produzem sementes viáveis, que podem ser usadas no plantio. Sua principal
característica é a tolerância a solos úmidos e salinos. Esta condição favorece seu
desenvolvimento nas regiões litorâneas próximas à praia, razão pela qual é denominada
popularmente de “grama-da-praia”. O Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de espécies do
gênero Paspalum, localizado nas coordenadas de 21º 57´41´´ S e 47º 50´ 28´´ W, no
município de São Carlos, SP, Brasil, possui dois acessos de P. vaginatum: o acesso BRA009857, coletado em Mostardas, RS, e o acesso BRA-009989, coletado em Laguna, SC.
Ambos não florescem nas condições climáticas da região central do Estado de São Paulo,
onde está localizado o BAG. Estes acessos foram utilizados na determinação dos descritores
principais para estabelecer diretrizes das avaliações de distingüibilidade, homogeneidade e
estabilidade, para registro e proteção de novas cultivares dessa espécie. Foram utilizados
descritores citológicos, tais como número de cromossomos, nível de ploidia, e descritores
morfológicos, como características de pilosidade, textura, coloração, formato das bordas,
comprimento e largura das lâminas foliares; presença, textura, comprimento e tipo de lígula; e
pilosidade e comprimento das bainhas foliares. Com o uso desses descritores pôde-se concluir
que ambos os acessos apresentam alta similaridade, o que sugere haver origem comum.

DESCRIÇÃO MORFOAGRONÔMICA DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE
ARROZ COLETADAS EM DIFERENTES REGIÕES PRODUTORAS BRASILEIRAS
Jackeline Marques Faria¹; Andressa Rodrigues Elias Gusmão¹; Fernanda Martins de Faria¹;
Jaime Roberto Fonseca²; Tereza Cristina de Oliveira Borba2
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Palavras-chave: Coleta, Oryza sativa, Descritores, Banco de germoplasma, Variabilidade
A Embrapa Arroz e Feijão coordena um programa de coleta de germoplasma de arroz visando
ampliar a coleção nacional, preservar e utilizar, de imediato e no futuro, germoplasma nos
programas de melhoramento. Por isso, o germoplasma introduzido necessita de atividades de
caracterização, pois a ampliação de informações inerentes aos acessos aumenta e facilita o uso
deste germoplasma. A caracterização preliminar é realizada utilizando-se descritores mínimos
pertinentes à planta. O objetivo deste trabalho é estudar as características morfoagronômicas
de 41 acessos de arroz coletados em regiões de cultivo no país. Os genótipos estavam
preservados no Banco Ativo de Germoplasma da Embrapa, em ambiente controlado (12ºC e
25% de UR). O plantio foi realizado em casa de vegetação, sendo cada genótipo plantado em
dois vasos previamente preparados, com densidade de seis sementes por vaso. Foram
descritas as características das plantas nas fases vegetativa, reprodutiva e durante a colheita.
As características que apresentaram pouca ou nenhuma variação genotípica foram: cor da
folha (100% verde) e da aurícula (90% verde-claro, 2% púrpura e 8% mistura), forma (98%
fendida e 2% truncada) e cor da lígula (100% incolor a verde), cor do colar (100% verde) e da
bainha da folha (98% verde e 2% púrpura), presença e intensidade de antocianina nos nós do
colmo (92% ausente/muito fraca e 8% fraca), tipo de panícula (93% intermediária, 2% aberta
e 5% mistura), emissão da panícula (93% completa, 5% média e 2% mistura) e cor do estigma
(90% branca, 8% amarelo-claro e 2% púrpura). Já a cor do apículo (68% branca, 26%
vermelha, 2% verde, 2% púrpura e 2% mistura) e do internódio (58% verde-claro, 27%
dourado-claro e 15% estrias púrpuras), os ângulos da folha bandeira (80% intermediário, 8%
ereto, 8% horizontal e 2% mistura) e dos perfilhos (52% ereto, 46% intermediário e 2%
aberto) e a pubescência da folha (76% lisa, 19% pubescente e 5% mistura) apresentaram alta
variabilidade genética. As características avaliadas, além de importantes aos programas de
melhoramento genético são úteis na identificação de plantas atípicas no campo. É interessante
ressaltar que vários acessos continham mistura, sugerindo que os agricultores das regiões
exploradas não mantêm as variedades tradicionais de arroz com alto grau de pureza das
sementes.
Fonte Financiadora: CNPq

DESENVOLVIMENTO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA BABAÇU
(Orbignya phalerata Mart).
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Palavras-chave: palmeira; SSR; genética de populações; conservação; Arecaceae
Orbignya phalerata Mart.(babaçu) pertencente à família das palmeiras Arecaceae é uma das
mais importantes representantes das palmeiras brasileiras, com alto potencial energético para
produção de biodisel. No Brasil, encontram-se espalhados ao sul da bacia amazônica, onde a
floresta úmida cede lugar à vegetação típica dos cerrados. São os Estados do Maranhão, Piauí
e Tocantins que concentram as maiores extensões de matas onde predominam os babaçus. O
uso da biotecnologia pode ser de grande valia, pela possibilidade de aumento da
produtividade e qualidade dos seus produtos. Até o momento, poucas são as informações a
respeito de marcadores moleculares, genes e regiões cromossômicas que controlam caracteres
de importância econômica neste gênero. No que se refere à estudos genéticos de populações
naturais, os marcadores moleculares representam uma ferramenta poderosa na quantificação
da diversidade genética. Dentre os diversos marcadores moleculares, os microssatélites-SSR
destacam-se nos estudos de caracterização da estrutura genética de populações naturais, por
apresentarem o maior conteúdo informativo por loco gênico entre as classes de marcadores
moleculares atualmente utilizadas. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de
microssatélites para O. phalerata visando a realização de estudos de caracterização e
diversidade genética da espécie. Cerca de 50µg de DNA genomico foi digerido com a enzima
de restrição MSE I. O processo de enriquecimento da biblioteca foi realizada com a
hibridização do complexo bio-oligo (TC14) e posteriormente sua recuperação com auxílio de
contas magnéticas ligadas a estreptavidina. Os fragmentos recuperados contendo poli AG/TC
foram amplificados e ligados ao vetor pGEM-T e transformados em E. coli, cepa XL 1-Blue.
As células transformadas foram multiplicadas meio de cultura LB-ampicilina, contendo XGal e IPTG. Das 672 colônias positivas, foram seqüenciados 288 produtos de PCR do DNA
plamidial, purificadas por ExoSap, os quais foram submetidos em seqüenciador automático
ABI 3700. As 288 seqüências obtidas foram processadas e analisadas utilizando-se o
programa Staden Package, com adaptações. Foram encontrados 158 microssatélites longos
(com mais de seis repetições), sendo que 58 evidenciaram regiões, para desenho de pares de
primers. Estes vêm sendo sintetizados para posterior otimização e caracterização em 24
acessos de O. phalerata. Esses SSRs abrem uma nova perspectiva para estudos de diversidade
genética debabaçu e de espécies silvestres afins, bem como para análise de germoplasma de
coleções conservados a campo.
Apoio financeiro: CNPq

DESENVOLVIMENTO DE MARCADORES SSR DE CAJU PARA ANÁLISE
GENÉTICA
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O cajueiro é uma planta cultivada em várias partes do mundo tropical direcionada para
produção de amêndoa, e no nordeste brasileiro, apresenta importância econômica em estados
como Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Adicionalmente, representa movimentação de 157
milhões de dólares em exportações de amêndoas, geração de empregos nas etapas de
produção, industrialização e comercialização. Apesar da importância socio-econômica da
cajucultura, esta exploração tem empregado poucas tecnologias, além de possuir fatores que
prejudicam sua plantação, como a ocorrência de pragas em várias fases do desenvolvimento.
O uso da biotecnologia pode ser de grande valia, pela possibilidade de aumento da
produtividade e qualidade dos seus produtos. Até o momento, poucas são as informações a
respeito de marcadores moleculares, genes e regiões cromossômicas que controlam caracteres
de importância econômica neste gênero. Este trabalho visa desenvolver e disponibilizar para a
comunidade científica uma bateria de locos microssatélites para A. occidentale a partir da
construção de bibliotecas genômicas enriquecidas. O DNA foi extraído de folhas frescas,
segundo o protocolo CTAB 2%. Cerca de 50µg de DNA foram digeridos com a enzima de
restrição Mse I. Os fragmentos entre 200 e 800pb foram recuperados e purificados do gel e
ligados aos adaptadores específicos à enzima. Foi feita hibridização com o complexo biooligo (TC14) e posteriormente sua recuperação com auxílio de contas magnéticas ligadas a
estreptavidina, caracterizando o enriquecimento. Foi feita reação de PCR com os fragmentos
recuperados e em seguida os mesmos foram ligados ao plasmídio pGEM-T e transformados
em E. coli, cepa XL 1-Blue. Os 960 clones contendo o fragmento foram seqüenciados e
analisados para a presença de microssatélites. As 100 seqüências contendo SSRs são
analisadas para o desenho de primers pelo programa Primer 3. Conclui-se que o método de
biblioteca enriquecida para desenvolvimento de primers de caju foi eficiente. Os primers
serão sintetizados, otimizados e utilizados no mapeamento de população segregante de caju e
representam ferramenta importante para os estudos genéticos do cajueiro.

DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS SETE MARCADORES SSR PARA
PEROBA-ROSA (Aspidosperma polyneuron - Apocynaceae), UMA ESPÉCIE
ARBÓREA AMEAÇADA NA REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO - SP
Ronai Ferreira-Ramos1,2, Marcela Corbo Guidugli2, Adna Cristina Barbosa de Sousa3,
Tatiana de Campos3, Moacyr Antonio Mestriner2, Ana Lilia Alzate-Marin2
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Sistema de cruzamento
A peroba-rosa (Aspidosperma polyneuron M. Arg. - Apocynaceae) é uma das mais
importantes espécies arbóreas do Brasil, sendo comumente encontrada nas florestas
estacionais semideciduais e ombrófilas densas. Na região de Ribeirão Preto-SP, a expansão da
agricultura e a urbanização têm afetado drasticamente o tamanho e a estrutura das poucas
populações remanescentes de A. polyneuron. Estudos de variabilidade genética e do sistema
de cruzamento são fundamentais para formular estratégias de conservação e manejo
sustentado desta espécie. Para estes estudos, os marcadores moleculares são bastante
recomendados e, dentre eles, os SSR são amplamente usados na compreensão da estrutura
genética de populações, fluxo gênico, quantificar os efeitos da fragmentação de habitats, entre
outros. O objetivo deste trabalho foi desenvolver marcadores SSR para A. polyneuron, por
meio da construção de uma biblioteca enriquecida em motivos (AC)n e (AG)n. O DNA de um
indivíduo de A. polyneuron foi extraído e digerido com Rsa1. Os fragmentos gerados foram
ligados a adaptadores com seqüências conhecidas (21 e 25 pb) e pré-amplificados via PCR.
Os fragmentos ricos nas repetições complementares foram selecionados por meio de
hibridização com oligonucleotídeos biotinilados (GT8 e CT8). Posteriormente, fez-se a
amplificação, a clonagem em células competentes (E. coli XL1-Blue) e a seleção das colônias
recombinantes. Neste trabalho foram seqüenciados os primeiros 48 clones e analisadas todas
as regiões SSR encontradas. A escolha dos locos SSR foi feita conforme o número de
repetições e suas posições no trecho seqüenciado, sendo os pares de primers desenhados nas
regiões flanqueadoras com o programa GeneRunner 3.05. Somente oito pares de primers SSR
puderam ser desenhados, os quais foram avaliados em 10 indivíduos regenerantes de A.
polyneuron coletados em um fragmento de 7,5-ha bastante alterado. Dentre os oito locos
avaliados, sete amplificaram produtos esperados e apresentaram polimorfismo. Assim, o
desenvolvimento deste primeiro conjunto de marcadores para A. polyneuron abre uma
perspectiva para gerar dados genéticos sobre espécie, servindo no planejamento de programas
de conservação e manejo deste importante recurso genético brasileiro, bem como de outros
representantes do gênero, por meio de estudos de transferibilidade.
Fontes Financiadoras: FAPESP e FAEPA
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A espécie Guarea guidonia é uma planta arbórea muito comum na Mata Atlântica e com
qualidades que a tornam importante do ponto de vista natural, ecológico e econômico, pois
além de seus exudatos resinosos e brotos foliares participarem da dieta alimentar de alguns
primatas, do seu córtex pode ser produzido inseticidas, drogas e corantes. Em razão da quase
inexistência de informações sobre a espécie, o trabalho em questão tem por objetivo estudar a
diversidade genética e estrutura populacional da mesma por meio da coleta de material
botânico de três fragmentos de ocorrência espontânea na Mata Atlântica (borda natural, borda
antrópica e borda de interior de fragmento). Para tanto 16 locos SSR foram desenvolvidos a
partir da biblioteca genômica, onde em um total de 45 indivíduos analisados (15 por
população), foram observados em média 2,38 alelos em um total de 6 locos SSR
polimórficos. As heterozigosidades médias esperadas e observadas foram baixas nas três
populações, médias de 0,465 e 0,593, respectivamente. Os baixos valores de heterozigosidade
refletiram nos testes de equilíbrio populacional, cujas probabilidades de aderência ao
equilíbrio de Hardy-Weinberg (HW) foram calculadas pelo Teste Exato de Fisher. Após
correção de Bonferroni, a maioria das populações não se apresentou sob equilíbrio de HW,
exceto para dois locos: um no fragmento de borda antrópica e outro no fragmento de borda
natural. Em relação às análises sobre a estruturação das populações, a endogamia total (F) da
espécie foi de -0,2880 (-0,5752 a 0,0665), o FST ou endogamia devido a subdivisão, foi de
0,0181 (0,0376 a 0,0012) e o f (endogamia devido ao sistema reprodutivo) foi de -0,3117
(0,0536 a -0,6071). Estas estimativas foram congruentes e significativamente diferentes de
zero e a única endogamia verificada foi devido à deriva genética, ou seja, FST de 1,2%,
significando que 1,2% da variação encontram-se entre as populações (fragmentos) e 98,8% da
variabilidade dentro destas populações. O parâmetro Nm estimado com base no valor de Fst
indicou uma taxa de 13,63 migrantes por geração e, portanto, ausência de comprometimento
da estrutura metapopulacional da espécie. Estes resultados, aliado aos já obtidos para outras
espécies do fragmento constituem o ponto de partida para o manejo e conservação de Guarea
guidonia na Mata Atlântica.

DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE PAINÉIS MULTIPLEX DE
MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA ANÁLISE GENÉTICA DE ARROZ
(Oryza sativa L.)
Andréa Branco Schmidt1,2; Paulo Hideo Rangel3; Márcio Elias Ferreira2.
1Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais – UFSC 2Embrapa
andreaschm@gmail.com;
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Palavras-chave: arroz, caracterização, germoplasma, microssatélites, melhoramento
Microssatélites são marcadores moleculares co-dominantes que revelam polimorfismo em
regiões hipervariáveis do DNA, distribuídas por todo o genoma. Microssatélites permitem
estimativas robustas de parâmetros genéticos em populações naturais e coleções de
germoplasma, e têm vasta aplicabilidade em programas de melhoramento. O uso de painéis de
marcadores microssatélites possibilita a genotipagem semi-automatizada de vários locos
simultaneamente para a caracterização de um grande número de acessos. O desenvolvimento
de painéis multiplex requer o ajuste de condições metodológicas que possibilitem a
genotipagem simultânea de um grande número de locos independentes, com elevado conteúdo
informativo e variabiliade alélica. Neste trabalho, 430 locos microssatélites marcados com
fluorocromos foram usados na genotipagem de 28 acessos de arroz, que compõem populações
de mapeamento genético e de melhoramento para resistência à brusone, tolerância à seca,
tolerância ao frio e qualidade de grão. Baseados nas informações geradas pelas genotipagens,
foram selecionados 40 locos distribuídos nos 12 cromossomos da espécie. Foram
desenvolvidos oito painéis multiplex, contendo entre 6 e 12 locos cada, que permitem a
genotipagem de vários locos ao mesmo tempo. Cada painel possui um loco em comum com
os demais, utilizado como controle de genotipagem entre painéis, minimizando potenciais
erros de análise. Na seleção de locos para construção de painéis foram avaliados parâmetros
como: qualidade e repetibilidade dos produtos de PCR, possibilidade de combinação máxima
das fluorescências marcadas dos iniciadores, amplitude alélica de cada loco, número de alelos
detectados para cada loco e o “motif” da seqüência repetitiva de cada loco (di, tri ou
tetranucleotídeos). A validação dos oito painéis foi feita em experimentos de genotipagem de
variedades tradicionais do banco de germoplasma e introgressão assistida para por marcadores
moleculares no programa de melhoramento. Os dados indicam que os oito painéis multiplex
de microssatélites, amplificando produtos de PCR em 40 locos independentes, demonstraram
ser ferramentas eficientes na ampliação da capacidade de genotipagem em programas de
conservação e uso de recursos genéticos de arroz.

DETERMINAÇÃO DO GRAU DE HETEROZIGOSE DE PROGÊNIES DE
GERAÇÕES AVANÇADAS DO HÍBRIDO NATURAL INTRAESPECIFICO W 34b
(BRA 041122) DE Arachis pintoi POR MARCADORES MOLECULARES SSR
Vanusa do Socorro Leite1; Julio Cezar Santos Otto1; Priscilla Davidson Negraes1; Sandremir
de Carvalho2; Catalina Romero Lopes1
1Depto. de Genética/IBB-UNESP - dtcatalina@terra.com.br
2Depto. de Ciências Biológicas e Tecnologia/UENP-Bandeirantes, PR
Palavras-chave: Arachis Pintoi; Caulorrhizae; microssatélites; heterozigose; genótipos
A utilização de espécies silvestres do Gênero Arachis para o estabelecimento de pastagens,
cobertura em culturas perenes, conservação do solo, como planta ornamental, além da
obtenção de compostos de interesse farmacológico ou cosmetológico vem sendo intensificada
nas graças ao aumento no número de acessos disponíveis para pesquisa. Dentre as espécies
com potencial uso em sistemas de cultivo e pastagem, bem como cobertura e controle de
erosão, temos A. pintoi e A. repens, pertencentes à Secção Caulorrhizae, apontadas como as
mais promissoras do gênero. Entre os acessos de A. pintoi, o híbrido intra-específico W34b
(BRA 041122) destaca-se devido à sua grande produção de forragem, alto teor de proteína,
elevado nível de fixação de nitrogênio atmosférico, rápida ocupação de solo, adaptação a
ambientes variados e capacidade de consorciação com diferentes gramíneas. O presente
trabalho objetivou a avaliação molecular de progênies de gerações avançadas do acesso BRA
041122 para definir o grau médio de homozigose visando à seleção de genótipos para o
melhoramento da espécie e futuro lançamento de cultivares. Empregou-se o marcador
molecular microssatélite, onde 83 indivíduos adultos de 37 genótipos foram avaliados a partir
de 20 locos. Dos 20 pares de “primers” utilizados, 15 amplificaram produtos e mostraram-se
polimórficos, tendo sido observados 109 alelos com média geral de 7,2 alelos/loco. Os locos
AP190, AP40, AP161 e Ag39 apresentaram 10 alelos cada e o loco Ah7, 3 alelos. Os
genótipos G25 e G13 exibiram o maior e menor grau de homozigose, com médias gerais de
90% e 41,67%, respectivamente. As plantas individuais G9-2, G9-3, G9-4 e G25-1
apresentaram o maior grau de homozigose, 93,33% e, as plantas individuais G8-1, G13-1 e
G13-3, o menor grau, 33,33%. A heterozigose média observada foi de 0,3571. A avaliação
dos indivíduos do acesso BRA 041122 permitiu detectar variabilidade genética entre as
plantas de cada genótipo e distingui-los entre si.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP

DETERMINAÇÃO DO NÚMERO CROMOSSÔMICO EM ESPÉCIES DO
COMPLEXO Oenocarpus/Jessenia.
Natália Padilha de Oliveira1; Andrea Del Pilar Peñaloza2; Maria do Socorro Padilha de
Oliveira3
1Universidade Federal do Pará - natybiologia2006@gmail.com
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - andrea@cenargen.embrapa.br
3Embrapa Amazônia Oriental - spadilha@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: Arecaeae, Amazônia, bacabi, bacaba-de-azeite, patauá.
Espécies do gênero Oenocarpus (O. mapora Kasten, O. minor Mart. e O. bacaba Mart.),
conhecidas por bacaba. São palmeiras perenes e diferem em vários aspectos, como no tipo de
caule, na disposição das folhas, entre outros. Apresentam importância econômica quanto à
produção de polpa, cuja utilidade é similar à do açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), ou seja,
para refresco, e produzem óleo similar ao de oliva. Jessenia bataua (Mart.) Burret é outra
palmeira cujos frutos têm a mesma utilidade que as bacabas. Esta espécie também pertencia
ao gênero Oenocarpus. Há controvérsias quanto à classificação taxonômica dessas espécies.
Estudos citogenéticos são importantes para analisar se há variação no complemento
cromossômico dessas espécies. O objetivo deste trabalho foi determinar o número
cromossômico de quatro espécies pertencentes ao complexo Oenocapus/Jessenia. Foram
realizadas análises citogenéticas, a partir de lâminas preparadas com pontas raízes
provenientes de sementes das espécies supracitadas coletadas no Banco de germoplasma da
Embrapa Oriental – BAG Bacaba/Patauá. As pontas de raízes foram pré-tratadas em solução
com α-bromonaftaleno, 8-hidroxiquiloneína e água gelada. Os melhores resultados foram
obtidos no pré-tratamento com água gelada, o qual inclusive é mais barato. Após esta etapa,
as pontas de raízes foram fixadas em solução Carnoy 3:1 e submetidas à hidrólise em HCl 1N.
Por último, foi feita digestão enzimática com pectinase-celulase por aproximadamente uma
hora e trinta minutos. Os meristemas das pontas das raízes foram corados com orceína acética
no momento de preparo das lâminas, para facilitar a visualização dos cromossomos no
microscópio. Apesar da necessidade de alguns ajustes metodológicos, para obtenção de
cromossomos mais afastados no citoplasma, foi possível determinar o número somático de
cromossomos para O. mapora como sendo 2n= 36. Para as outras espécies, os resultados
obtidos não foram confiáveis.
Fontes financiadoras: CNPq, FINEP

DIFERENCIAÇÃO DE DOIS TIPOS DE CASTANHEIRAS-DO-BRASIL POR MEIO
DE MARCADORES MOLECULARES
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Palavras-chave: Bertholletia excelsa, RAPD, iSSR, bulk
A castanha-do-brasil é um importante produto do extrativismo na região amazônica, de onde é
endêmica, sendo uma das principais fontes de renda florestal do Acre. As castanheiras, apesar
de pertencerem à mesma espécie, Bertholletia excelsa, são classificadas pela população local
como castanheira-branca e castanheira-vermelha. Essa classificação é baseada em
observações de características morfológicas (forma do tronco, cor da madeira e tipo de copa)
e de produtividade de sementes. Este trabalho teve como objetivo diferenciar por meio de
marcadores moleculares castanheiras-vermelhas e castanheiras-brancas. Foram utilizadas
amostras de DNA de 15 castanheiras-brancas para a montagem de um bulk e 15 de
castanheira-vermelha para o outro bulk, todas coletadas na fazenda Colônia São João –
Município Senador Guiomard, Acre. Foram testados 85 iniciadores RAPD (Random
Amplified Polimorphism DNA) da Operon Technologies e 29 iniciadores iSSR (inter Simple
Sequence Repeats) desenvolvidos para milho, com cada um dos bulks. Os produtos da reação
PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio.
Foram encontrados 11 iniciadores de cada tipo (RAPD e iSSR) que indicaram pelo menos
uma banda presente apenas em um dos bulks. Os iniciadores que apresentaram essa variação
foram utilizados para gerar os perfis de cada um dos 30 indivíduos separadamente. Os perfis
dos 30 indivíduos foram gerados utilizando seis dos iniciadores RAPD e oito dos iSSR.
Dentre esses, não foi possível confirmar nenhuma marca que pudesse diferenciar
geneticamente essas árvores de acordo com a classificação realizada pela comunidade local.
Os demais marcadores que apresentaram perfil com potencial de diferenciação dos dois tipos
de castanheira estão sendo testados. Os perfis gerados com os locos RAPD e iSSR serão
utilizados ainda para a criação de uma matriz de presença e ausência das marcas polimórficas
e a partir dessa matriz, será gerado um dendrograma com base nas análises de similaridade
com vistas à identificar possível agrupamento de similaridade de acordo com o perfil
morfológico.
Fonte financiadora: PPG7/CNPq e EMBRAPA

DISSIMILARIDADE GENÉTICA EM UMA POPULAÇÃO DE Phragmipedium
lindleyanum var. sargentianum (Rolfe) Gruss POR MEIO DE DADOS
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O Phragmipedium lindleyanum var. sargentianum (Rolfe) Gruss é uma espécie de orquídea
sapatinho nativa do Brasil, encontrada nos Estados de Pernambuco e Bahia. A espécie
apresenta flores de coloração mostarda rajada de rosa e folhagem verde escura, podendo
chegar a 1,60 m de altura. A exploração inadequada desta espécie e a degradação do meio
ambiente têm ocasionado o seu desaparecimento e conseqüentemente a perda da diversidade
genética, antes mesmo de ser estudada e de se conhecer seu potencial. O objetivo do trabalho
foi avaliar a dissimilaridade genética da espécie visando à obtenção dos genótipos mais
dissimilares, possibilitando a indicação para utilização em futuros trabalhos de melhoramento
genético e preservação da espécie. Viagens de prospecção foram realizadas no período de
floração para a Serra da Jibóia – Bahia, sendo identificados com auxilio de GPS 30 genótipos.
Na avaliação morfológica foram realizadas as seguintes aferições: comprimento e largura da
folha, comprimento e espessura do escapo floral; comprimento e largura da sépala;
comprimento e largura da pétala; comprimento e largura da sinsépala; comprimento e largura
do labelo; comprimento e espessura do ovário; comprimento e largura da coluna; ramificações
ao longo do escapo floral e número de flores. O comprimento das folhas apresentou valores
entre 55 cm e 88,9 cm, o comprimento do escapo floral variou de 60 cm a 103,67 cm, o
número de ramificações do escapo floral de 1 a 9, e o número de flores de 2 a 10. Na
contribuição relativa de cada caráter para o estudo da dissimilaridade da espécie, as variáveis
que mais contribuíram, por ordem de importância foram comprimento da sinsépala largura da
sinsépala. Na análise de agrupamento utilizou-se a técnica de Tocher, com base na matriz de
dissimilaridade, fundamentada na distância euclidiana média padronizada, que revelou o
aparecimento de cinco grupos distintos. Os grupos formados na análise de agrupamento
permitiram identificar os genótipos mais dissimilares.

DISSIMILARIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE FEIJÃO-CAUPI,
SUBCLASSE VERDE, POR MEIO DE ANÁLISES MULTIVARIADAS
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A determinação da dissimilaridade genética entre acessos pode proporcionar a identificação
de genitores que, quando cruzados, podem produzir progênies superiores. O presente trabalho
objetivou estimar a dissimilaridade genética entre acessos de feijão-caupi (Vigna unguiculata
L. Walp.) da subclasse verde por meio de análises multivariadas. Avaliou-se 20 acessos de
feijão-caupi, pertencentes ao BAG de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte: (1) MNC-1771,
(2) MNC-1772, (3) MNC-1773, (4) MNC-1774, (5) MNC-1775, (6) MNC-1776, (7) MNC1777, (8) MNC-1778, (9) MNC-1779, (10) MNC-1780, (11) MNC-1781, (12) MNC-1782,
(13) MNC-1783, (14) MNC-1784, (15) MNC-1785, (16) MNC-1786, (17) MNC-1787, (18)
MNC-1788, (19) MNC-1789, (20) MNC-1790. O ensaio foi conduzido no delineamento
experimental de blocos casualizados, com quatro repetições, sendo avaliados cinco caracteres
quantitativos: comprimento da vagem (COMPV), número de grãos por vagem (NGV),
número de dias para o início da floração (NDIF), número de vagens por pedúnculo (NVP) e
peso de 100 grãos (P100G). Tais caracteres foram submetidos à análise univariada e
multivariada. Estimou-se a divergência genética por meio da distância de Mahalanobis. As
análises de variância univariada indicaram diferenças significativas (P < 0,01), pelo teste F,
para os cinco caracteres estudados. Foram observadas baixas estimativas de coeficientes de
variação, de 2,61% a 10,79%, o que denota boa precisão experimental. A característica
COMPV foi a que mais contribuiu (22,3%) para a divergência genética. Os acessos 10 e 17
foram os que menos divergiram geneticamente, enquanto os acessos 18 e 19 apresentaram-se
como os mais distantes geneticamente. O cruzamento entre esses dois acessos poderá
propiciar a obtenção de genótipos superiores para grãos da subclasse verde.
Fonte financiadora: Embrapa Meio-Norte.

DIVERGÊNCIA GENÉTICA DE CULTIVARES E LINHAGENS DE SOJA COM
BASE NOS TEORES DE PROTEÍNA
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Palavras-chave: Glycine max, proteína, variabilidade fenotípica, divergência genética.
O conhecimento da divergência genética é um dos quesitos fundamentais na escolha de
germoplasma a ser utilizado como genitores em programas de melhoramento. Objetivou-se
neste trabalho caracterizar a divergência genética de 15 genótipos de soja, por meio de
técnicas multivariadas, com base nos teores de proteína. Os ensaios foram conduzidos nos
anos agrícolas 2004/05, 2005/06 e 2006/07 nos municípios de Viçosa-MG, Frutal-MG e
Pindorama-SP respectivamente, em diferentes épocas de plantio e diferentes tipos de solo,
perfazendo um total de 13 ambientes diferentes. O delineamento experimental foi o de blocos
casualizados, com três repetições. Os teores de proteína nos grãos foram determinados com
base na matéria seca. Foram realizadas análises de variância individuais, seguindo-se uma
análise de variância conjunta em que os efeitos de genótipos e ambientes foram considerados
fixos. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. No estudo de
divergência genética, foram utilizados os métodos de Tocher e UPGMA, fundamentados na
distância generalizada de Mahalanobis como medida de dissimilaridade. O teor médio de
proteína nos grãos variou de 37,52 MS% a 44,11MS%, com média geral entre os ambientes
de 40,98 MS%. O maior teor de proteína observado foi obtido pelo genótipo PTN-Bio com
50,98 MS%, que apresentou a maior média em todos os ambientes de 47,09 MS%. O menor
teor de proteína isolado foi obtido pelo genótipo UFV 18 com 34,50 MS%, e o menor teor de
proteína em todos os ambientes foi obtido pelo genótipo UFVS 2005 com 39,47 MS%. O
agrupamento pelas metodologias de Tocher e UPGMA mostrou a dissimilaridade do genótipo
PTN-Bio em relação aos demais, para o teor de proteína.
Fonte financiadora: CNPq
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O gênero Sansevieria Thunb. pertence à família Agavaceae e constitui-se aproximadamente
de 60 espécies e diversas cultivares usadas para variados fins. Muitas delas têm, por
excelência, caráter ornamental ou também são conhecidas como plantas de “defesa” contra o
"mau-olhado”. Objetivou-se realizar estudos de divergência genética com base em
caracterização morfológica de sub-amostras de espécies e variedades do gênero Sansevieria
Thunb. coletados no município de Teresina-PI. As sub-amostras foram obtidas através da
compra por intermédio de um floricultor residente no município. As doze sub-amostras
estudadas foram: Sansevieria sp¹ (SV 01), S. parva N.E.Br (SV 02), Sansevieria sp² (SV 03),
Sansevieria sp³ (SV 04), S. trisfasciata Pain ‘Hahnii’ (SV 05), S. trifasciata ‘Golden Hahnii’
(SV 06), Sansevieria sp4 (SV 07), S. cylindrica Bojer (SV 08), S. masoniana Chahin (SV 09),
Sansevieria sp5 (SV 10), S. trifasciata Hort.ex Prain (SV 11) e a S. trifasciata var. laurentii
(De Wild) N.E.Br (SV 12), sendo realizadas análises morfológicas para descritores
qualitativos foliares. Os dados foram submetidos à análise de divergência genética pelos
métodos de agrupamento de Tocher e o hierárquico UPGMA. Na análise do agrupamento das
sub-amostras pelo método de otimização de Tocher, houve a formação de apenas dois grupos;
no grupo 1 alocou-se 83% das sub-amostras e, no grupo 2 apenas as sub-amostras SV 08 e
SV 10. E na análise multivariada pelo método hierárquico UPGMA, foi evidenciado a
formação de seis grupos: O grupo I conteve as sub-amostras SV 01, SV 07 e SV 02; o grupo
II as sub-amostras SV 09 e SV 11; o grupo III alocou SV 05 e SV 06; o grupo IV apenas a SV
12; o V as sub-amostras SV 03 e SV04 e o grupo VI as sub-amostras SV 08 e SV 10. As doze
sub-amostras estudadas são divergentes, apresentando folhas com variação para cor, forma e
tamanho. O método de agrupamento de Tocher e o método hierárquico UPGMA foram
eficientes em diferenciar os espécimes, a partir de descritores qualitativos multicategóricos.
Fonte financiadora: CNPq

DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE ACESSOS DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE AMENDOIM DO INSTITUTO AGRONÔMICO DO PARANÁ
Erick Araújo Cancian1; Thiago Bertolla Borian1; Vânia Moda-Cirino2
1 Universidade Estadual de Londrina (UEL)/ Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR/AMG
- erick_stacruz@hotmail.com, thiago_borian@hotmail.com
2Área de Melhoramento e Genética Vegetal do Instituto Agronômico do Paraná IAPAR/AMG, bolsista de produtividade do CNPq - vamoci@iapar.br
Palavras-chave: Arachis hypogaea, Variabilidade, agrupamento
A importância econômica do amendoim (Arachis hypogaea L.) está relacionada ao fato das
sementes possuírem sabor agradável e serem ricas em óleo (aproximadamente 50%) e
proteína (22 a 30%). Além disso, contém carboidratos, sais minerais e vitaminas,
constituindo-se num alimento altamente energético (585 calorias/100 g/sementes). Além do
consumo "in natura", os grãos também podem ser utilizados para extração do óleo, empregado
diretamente na alimentação humana, produtos medicinais e atualmente como matéria prima
alternativa para produção de biodiesel. O objetivo deste trabalho foi caracterizar 131 acessos
do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR
quanto aos caracteres qualitativos e quantitativos. Os ensaios foram conduzidos na Área
Experimental da sede do IAPAR em Londrina - PR e na Estação Experimental Florestal de
Irati - PR, utilizando-se o delineamento de blocos aumentados de Federer sem repetição. Cada
parcela foi constituída de duas linhas de 5m espaçadas 0,6m, sendo utilizadas como
testemunhas em cada bloco as cultivares IAC Tatu ST e Runner IAC 886. Os dados foram
submetidos à análise multivariada, utilizando-se a Análise de Componentes Principais e
Análise de Cluster (agrupamento), realizadas no programa Statistica 6.0. A aplicação da
Análise de agrupamento levou a formação de grupos com características morfológicas e
agronômicas diferenciadas, evidenciando a presença de diversidade genética entre os acessos,
dos quais 76 com características agronômicas superiores foram selecionados e promovidos
para os Ensaios Preliminares podendo futuramente ser registrados no Serviço Nacional de
Proteção de Cultivares – SNPC/MAPA, e indicados para o cultivo no Estado, ou ainda
utilizados em programas de melhoramento como fonte de genes desejáveis.
Fontes financiadoras: SETI/FAUEL, IAPAR.

DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE CULTIVARES E HÍBRIDOS DE Heliconia
psittacorum
Francisco Herverton Albuquerque Rocha1, Fernando Antonio Souza de Aragão2, Walma
Nogueira Ramos Guimarães3, Cleucione de Oliveira Pessoa4 Vivian Loges5
1Mestrando em Agronomia/UFRPE. Email: herverton@gmail.com
2Pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical. E-mail: aragao@cnpat.embrapa.br
3Doutoranda Renorbio, DEPA-UFRPE. E-mail: walmalamo@gmail.com
4Graduanda em Agronomia-UFRPE. Email: cleupessoa@yahoo.com.br;
5Professora do Departamento Fitotecnia/UFRPE. Email: vloges@yahoo.com
Palavras-chave: Helicônia, H. psittacorum, Variabilidade
Dentre as helicônias, a espécie H. psittacorum está entre as mais comercializadas do mundo.
O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade genética entre oito cultivares e híbridos
naturais de H. psittacorum, com base em características agronômicas e determinar
características contribuíram para a divergência dos acessos, por meio de análises
multivariadas. O experimento foi conduzido de 2003 a 2006, na Coleção de Germoplasma de
Helicônias da UFRPE, Camaragibe-PE. O delineamento foi em blocos ao acaso, quatro
repetições, a partir do plantio de um rizoma no espaçamento de 1,5 x 3,0 m. As características
avaliadas foram: dias a partir do plantio do rizoma, para emissão da inflorescência deste
perfilho marcado – EMS; dias para emissão da inflorescência - DEI (dias); intervalo para
colheita da haste - ICH (dias); número de folhas nas hastes – NFH; peso das hastes - PHA
(kg); diâmetro da haste - DHA (cm); comprimento da haste - CHA (cm); comprimento da
inflorescência - CIN (cm); número de brácteas aberta – NBA. Os acessos avaliados foram:
Golden Torch Adrian, Alan Carle, Strawberries & Cream, Suriname Sassy , Red Opal, Red
Gold, Nickeriensis, Golden Torch. Os grupos formados por meio da otimização de Tocher,
considerando a distância Euclidiana média foram: (1) Golden Torch Adrian, Strawberries &
Cream, Suriname Sassy e Nickri, (2) Alan Carle e Red Opal e, (3) Red Gold. Esta mesma
classificação foi obtida a partir da análise de Componentes Principais e pelo método de
UPGMA. A análise de Componentes Principais evidenciou que as características que mais
contribuíram para a divergência das helicônias foram DEI, DHA e CIN.
Fontes financiadoras: BNB, FACEPE-PROMATA, CAPES e CNPq.

DIVERGÊNCIA GENÉTICA ESTIMADA POR DESCRITORES FENOTÍPICOS E
POR MICROSSATÉLITES EM SERINGUEIRA
Lígia Regina Lima Gouvêa1, Luciana Lasry Benchimol1, Alisson Fernando Chioratto1,
Maria Imaculada Zucchi1, Paulo de Souza Gonçalves1
1Instituto
Agronômico
(IAC)
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Palavras-chave: Hevea brasiliensis, análises multivariadas, microssatélites, dissimilaridade.
A seringueira (Hevea brasiliensis) é a maior fonte de borracha natural do mundo. O trabalho
teve como objetivo estimar a divergência genética através de medidas fenotípicas e
moleculares em genótipos do Programa de Melhoramento Genético da Seringueira do IAC. A
dissimilaridade entre 60 clones foi avaliada usando análises multivariadas baseadas em 15
caracteres fenotípicos e marcadores moleculares microssatélites (SSRs). As análises
multivariadas utilizadas foram: Distância Euclidiana Padronizada (DEP) e Método de
Agrupamento de Tocher (MAT). Na análise molecular, 69 SSRs acessaram a diversidade
genética dos genótipos. A Distância Modificada de Rogers (DMR) foi calculada e os valores
obtidos pela matriz de DMR foram agrupados (dendrograma) por UPGMA (“Unweighted
Pair Group Method”) utilizando o pacote NTSYS-pc. O agrupamento dos genótipos também
foi avaliado pelo programa Structure. A informatividade dos SSRs calculada pelo conteúdo
de informação polimórfica (PIC) foi alta e indicou considerável variabilidade entre os acessos.
Os clones mais divergentes por DEP não foram os mesmos encontrados pelo dendrograma.
Enquanto MAT dividiu os acessos em 11 grupos, o dendrograma dividiu-os em seis grupos, e
o Structure, em 17 grupos. Comparando-se as genealogias dos grupos formados pelo MAT e
pelo dendrograma, percebeu-se que os genótipos com clones amazônicos e clones com H.
benthaminana na ascendência, mostraram tendência de ficarem fora de grandes grupos.
Nestes grandes grupos, houve predominância de clones orientais na ascendência. Quatro dos
seis grupos do dendrograma foram divididos em mais grupos no Structure e dois grupos são
idênticos nos dois agrupamentos. Caracteres agronômicos e moleculares foram informativos
para estimar a divergência genética em seringueira. Os resultados foram promissores para
recomendar genótipos mais divergentes em futuros cruzamentos abreviando o tempo
necessário para avaliação de combinações gênicas superiores.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP

DIVERGÊNCIA GENÉTICA PARA CARACTERES AGRONÔMICOS ENTRE
ACESSOS DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE AMENDOIM
FORRAGEIRO
Giselle Mariano Lessa de Assis1; Judson Ferreira Valentim1; José Marlo Araújo de
Azevedo2; Hellen Sandra Freires da Silva1; Sabrina Sondre de Oliveira Reis2
1Embrapa Acre. giselle@cpafac.embrapa.br; judson@cpafac.embrapa.br
2Universidade Federal do Acre. m.marlo@yahoo.com.br; sabrinasondre@yahoo.com.br
3União Educacional do Norte – Uninorte. hellenfreires@gmail.com
Palavras-chave: agrupamento, Arachis, caracterização agronômica, divergência genética.
As espécies Arachis pintoi e Arachis repens apresentam grande potencial forrageiro e vêm
sendo empregadas com sucesso em pastagens consorciadas nos trópicos sul-americanos. O
conhecimento da divergência genética auxilia o melhorista na escolha de progenitores para
realização de cruzamentos. Este estudo teve como objetivo realizar estudo de divergência
genética para caracteres agronômicos entre acessos de amendoim forrageiro. Foram avaliados
21 acessos pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma de Amendoim Forrageiro
localizado na Embrapa Acre. Foram avaliadas: cobertura do solo e produção de matéria seca
no estabelecimento; relação folha/talo e produção de matéria seca em seis cortes; proteína
bruta, fibra em detergente neutro e fibra em detergente ácido. O delineamento foi o de blocos
ao acaso com quatro repetições. Foi realizada a análise de componentes principais e calculado
o quadrado da distância euclidiana média, considerando-se o valor genotípico predito pela
metodologia de modelos mistos. Posteriormente, empregou-se o método de otimização de
Tocher visando agrupamento dos acessos, de forma que existisse homogeneidade dentro dos
grupos e heterogeneidade entre os grupos. Na análise de componentes principais, os três
primeiros autovalores acumularam 79% da variação total, possibilitando a identificação de
acessos divergentes pela análise da dispersão gráfica. Foram estabelecidos oito grupos pelo
método de Tocher, sendo quatro grupos formados por apenas um indivíduo e os demais
formados por 7, 3, 5 e 2 acessos. Os acessos de A. repens foram alocados em dois grupos,
ambos separados dos acessos de A. pintoi. O híbrido interespecífico também foi alocado em
um grupo isolado dos demais. Essas informações associadas à superioridade genética para os
caracteres de interesse permitirão a escolha de progenitores para o programa de hibridação.
Conclui-se que há acessos divergentes na coleção avaliada, a qual possui ampla variabilidade
genética para caracteres agronômicos.
Fontes Financiadoras: CNPq, Unipasto e Tesouro Nacional.

DIVERGÊNCIA GENÉTICA PARA CARACTERES FOLIARES ENTRE ACESSOS
DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE PIMENTA LONGA
Giselle Mariano Lessa de Assis1; Jacson Rondinelli da Silva Negreiros1; Maria Clideana
Cabral Maia1; Altenira Maia Galvão2; Laís Fernanda Andrade dos Santos3
1Embrapa Acre. giselle@cpafac.embrapa.br; jacson@cpafac.embrapa.br;
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2Universidade Federal do Acre. niramaia@yahoo.com.br
3União Educacional do Norte – Uninorte. laisf05@bol.com.br
Palavras-chave: agrupamento, divergência genética, germoplasma, Piper hispidinervum
C.DC.
A pimenta longa (Piper hispidinervum C.DC.) é uma piperácea nativa da Amazônia
Ocidental, produtora de óleo essencial rico em safrol. O Banco Ativo de Germoplasma (BAG)
da Pimenta Longa, localizado na Embrapa Acre, possui cerca de 1.500 acessos de P.
hispidinervum. No entanto, poucos foram caracterizados morfologicamente, sendo necessário
realizar estudos adequados para se conhecer a divergência genética entre os acessos coletados.
Este trabalho teve como objetivo realizar estudo de divergência genética de caracteres foliares
entre acessos do BAG de Pimenta Longa. Foram avaliados 364 acessos, sendo mensuradas as
seguintes características foliares: comprimento do limbo, largura do limbo, comprimento do
pecíolo, diâmetro do pecíolo-maior dimensão (DPA), diâmetro do pecíolo-menor dimensão
(DPB), pilosidade da nervura central e pilosidade do pecíolo. O delineamento experimental
utilizado foi o inteiramente casualizado, com 5 repetições. Foram realizadas análises de
variância para cada característica. Os acessos foram agrupados conforme o método de
otimização de Tocher com base na distância de Mahalanobis, considerando as cinco primeiras
características. Efetuou-se o diagnóstico de multicolinearidade para descarte de caracteres
redundantes e, em seguida, foi realizada análise de variáveis canônicas, por meio do programa
Genes. Verificou-se variabilidade genética significativa para todas as características a 1% de
probabilidade. A análise de agrupamento indicou a formação de 19 grupos, sendo os sete
primeiros formados por 66, 44, 41, 38, 39, 35 e 27 indivíduos. Os demais grupos foram
formados por, no máximo, 12 indivíduos. A característica DPA foi descartada, pois
apresentou elevada correlação genotípica com DPB. Na análise de variáveis canônicas, os três
primeiros autovalores acumularam 84% da variabilidade total. A análise visual da dispersão
gráfica possibilitou a identificação de acessos bastante divergentes, resultado concordante
com o método de Tocher. Conclui-se que há acessos divergentes na coleção avaliada, a qual
possui ampla variabilidade genética para caracteres foliares.
Fontes Financiadoras: CNPq e Tesouro Nacional.

DIVERGÊNCIA GENÉTICO-MORFOLÓGICA ENTRE ACESSOS DE FEIJÃO
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Palavras-chave: Vigna unguiculata, divergência genética, genótipos, agrupamento.
O estudo da divergência genética é essencial para o melhoramento vegetal, pois possibilita a
quantificação da variabilidade genética. O objetivo deste trabalho foi estimar a divergência
genética entre acessos de feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) de porte ereto. Com base
em descritores qualitativos referentes à planta, à flor, à vagem e à semente, avaliou-se 20
acessos, sendo eles: (1) MNC-1731, (2) MNC-1732, (3) MNC-1733, (4) MNC-1734, (5)
MNC-1735, (6) MNC-1736, (7) MNC-1737, (8) MNC-1738, (9) MNC-1739, (10) MNC1740, (11) MNC-1741, (12) MNC-1742, (13) MNC-1743, (14) MNC-1744, (15) MNC-1745,
(16) MNC-1746, (17) MNC-1747, (18) MNC-1748, (19) MNC-1749, (20) MNC-1750. O
ensaio foi realizado no campo experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI, e
disposto em delineamento experimental de blocos casualizados, com quatro repetições. A
parcela experimental foi constituída por quatro linhas de cinco metros. Avaliou-se a
divergência genética por meio de análise multicategórica. Os genótipos 9 e 10 não
apresentaram diferenças para os caracteres avaliados, portanto são inadequados para
produzirem cruzamentos superiores. Verificou-se a maior distância genética entre os
genótipos 15 e 20, diferindo em 15 (51,72%) dos 29 caracteres avaliados, permitindo maiores
chances de combinações promissoras. A análise de agrupamento discriminou 7 grupos Grupo I: 9, 10, 13, 14, 17, 6, 11, 13, 5 e 16; Grupo II: 1, 2, 8 e 20; Grupo III: 18 e 19; Grupo
IV: 7; Grupo V: 12; Grupo VI: 15; e Grupo VII: 4. O grupo I é considerado o principal, por
envolver o maior número de indivíduos próximos geneticamente. Nos demais grupos
verificou-se características bem distintas em relação ao total de amostra. Os acessos
apresentaram um bom grau de divergência genética e, portanto, combinações entre grupos
diferentes devem ser priorizadas com o intuito de obter genótipos superiores.
Fonte financiadora: Embrapa Meio-Norte

DIVERGÊNCIA MULTICATEGÓRICA ENTRE ACESSOS DE FEIJÃO-CAUPI DA
SUBCLASSE FRADINHO
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Palavras-chave: Vigna unguiculata, Fradinho, Multicategórica, Divergência.
O BAG de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte dispõe de ampla variabilidade genética e
entre os acessos disponíveis destacam-se os pertencentes à subclasse fradinho, a qual tem boa
aceitação comercial, principalmente no mercado externo. A análise da divergência genética
entre esses acessos é uma etapa fundamental do melhoramento. O presente trabalho teve
como objetivo estimar a divergência genética entre acessos da subclasse fradinho do feijãocaupi por meio de análise multicategórica. Foram avaliados 30 descritores morfológicos
relacionados à planta, à flor, à vagem e à semente de vinte acessos pertencentes ao BAG de
feijão-caupi, sendo eles: (1) MNC-1751, (2) MNC-1752, (3) MNC-1753, (4) MNC-1754, (5)
MNC-1755, (6) MNC-1756, (7) MNC-1757, (8) MNC-1758, (9) MNC-1759, (10) MNC1760, (11) MNC-1761, (12) MNC-1762, (13) MNC-1763, (14) MNC-1764, (15) MNC-1765,
(16) MNC-1766, (17) MNC-1767, (18) MNC-1768, (19) MNC-1769, (20) MNC-1770. O
delineamento experimental utilizado foi o de blocos casualizados com quatro repetições. A
unidade experimental foi composta por quatro linhas de cinco metros, sendo a área útil
composta pelas duas linhas centrais, com espaçamento de 0,125 m entre plantas e de 0,4 m
entre linhas. Para a análise multicategórica utilizaram-se dados de moda. A característica que
apresentou maior variação entre os acessos foi a cor da vagem madura. Contudo, os genótipos
14 e 20 apresentaram a maior concordância de valores possível, não diferindo quanto aos 30
caracteres analisados. Os acessos 11 e 18 apresentaram o maior grau de discordância,
diferindo em 40% dos caracteres avaliados. Os genótipos estudados apresentaram grau de
divergência genética satisfatório para os caracteres considerados, sendo esta população
promissora para a identificação de parentais para o Programa de Melhoramento de Feijãocaupi.
Fonte financiadora: Embrapa Meio-Norte

DIVERSIDADE E ESTRUTURA GENÉTICA EM POPULAÇÕES DE PALMITEIRO
(Euterpe edulis Mart.) DO RIO GRANDE DO SUL, ATRAVÉS DE MARCADORES
RAPD
Maisa Pimentel Martins-Corder e Enéas Ricardo Konzen
Laboratório de Biotecnologia Florestal (BIOFLOR/DCFL/CCR/UFSM)
Campus Universitário, Santa Maria, RS
E-mails: maisapm@gmail; eneas_florestal@yahoo.com.br
Palavras-chave: variabilidade genética, espécies ameaçadas, endogamia heterogeneidade,
conservação genética, melhoramento genético.
As constantes pressões antrópicas às populações naturais do palmiteiro (Euterpe edulis
Mart.), mediante a intensa exploração e fragmentação das áreas de ocorrência, podem
conduzir à redução da variabilidade genética, ameaçando gravemente a sobrevivência da
espécie nas gerações subseqüentes. As análises da diversidade e estrutura genética em
populações de palmiteiro, através de marcadores RAPD, na Floresta Estacional Decidual e
Semidecidual e na Floresta Ombrófila Densa, localizadas nas regiões Central e Litorânea do
Rio Grande do Sul, respectivamente, se fizeram necessárias. A variabilidade genética, aferida
pelas estimativas da diversidade genética de Nei (H = 0,15) e pelo índice de Shannon (I =
0,22), apresentou-se reduzida, comparando-se com os níveis de diversidade encontrados em
outras espécies através da técnica RAPD. A maioria da diversidade genética (Hs = 72%) foi
encontrada dentro das subpopulações, seguindo a tendência comumente verificada nas
espécies alógamas tropicais de ciclo longo. A estimativa de fluxo gênico (Nm = 1,3) pode
representar trocas alélicas em gerações anteriores, quando as populações ainda estavam
ligadas pelas florestas contínuas. Sugere-se que a fragmentação florestal das populações de E.
edulis estudadas conduziu à redução da diversidade genética e à limitação do fluxo gênico,
comprometendo sua sobrevivência. Seria necessária a introdução de materiais genéticos de
outras regiões de ocorrência do palmiteiro e, também, a proteção intensiva dos palmitais, para
evitar a extinção dessas populações.
Fontes financiadoras: FNMA/MMA e PETROBRAS

DIVERSIDADE GENÉTICA DE ALGODOEIROS DE FUNDO DE QUINTAL DO
ESTADO DE GOIÁS
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Maria Aparecida de Moura1,3; Lúcia Vieira Hoffmann3; Francisco Pereira de Andrade3;
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Palavras-chave: Gossypium barbadense, diversidade genética, conservação
A espécie de algodão alotetraplóide Gossypium barbadense L. (Malvaceae) é amplamente
distribuída no Brasil. Contudo, devido aos riscos de descaracterização genética a que está
submetida, estudos com a finalidade de conhecer a diversidade genética e a estrutura de
populações naturalizadas de algodoeiros vêm sendo desenvolvidos para populações oriundas
de quase todos os estados do país. O objetivo deste trabalho foi caracterizar genótipos de G.
barbadense coletados no estado de Goiás. Procedeu-se a extração do DNA de cinco sementes
de cada uma das 83 amostras das plantas coletadas em quatro mesorregiões e marcadores do
tipo SSR foram amplificados utilizando sete pares de primers. Foram estimadas a diversidade
genética segundo Nei e estrutura genética de acordo com Weir & Cockerham. A distância
genética entre o conjuntos de plantas coletadas em cada mesorregião do estado foi estimada e
procedeu-se a análise de agrupamento pelo método UPGMA. Verificou-se uma baixa
heterozigosidade observada (HO= 0,023) e elevado índice de endogamia (FIS = 0,92),
evidenciando que a autofecundação é a principal forma de reprodução dessas populações. A
diversidade genética média (HE = 0,275) foi similar à estimada em populações de G.
barbadense provenientes de outros estados. A proporção da diversidade presente entre as
mesorregiões foi muito baixa (FST = 0,0303), indicando que as populações são muito
similares. Segundo a análise de agrupamento, os algodoeiros provenientes das mesorregiões
centro e norte foram mais próximos entre si e mais distantes dos coletados na região noroeste.
O conjunto de plantas da mesorregião sul se agrupou de modo intermediário entre estes dois
grupos. De acordo com os resultados, coletas realizadas em qualquer uma das mesorregiões
ou que abrangessem todas as quatro regiões amostradas teriam capacidade análoga de
preservar a diversidade de G. barbadense existente no estado de Goiás. Para a preservação in
situ, os esforços podem se concentar na região com maior diversidade (Sul).
Fontes financiadoras: Embrapa, MMA (PROBIO), CNPq, FINEP.

DIVERSIDADE GENÉTICA DE GENÓTIPOS INDEISCENTES DE GERGELIM
POR MARCADORES RAPD
Augusto Lima Diniz1, Silvia Gabriela A. Silva1, Fernanda Kelly G. da Silva1, Nair Helena C.
Arriel2
1 Graduandos do Curso de Ciências Biológicas da UEPB- Depto. de Biologia/CCBS-UEPB
augustocz@gmail.com, gabi.silvia@hotmail.com, kelotaff@hotmail.com
2Pesquisadora da Embrapa Algodão – nair@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: Sesamum indicum L., similaridade genética, frutos indeiscentes.
Oleaginosa difundida mundialmente, o gergelim é uma cultura bastante promissora no
nordeste brasileiro adaptada às condições semi-áridas da região. Apresenta centenas de
variedades e linhagens com ampla variação de caracteres, dos quais a indeiscência dos frutos
recebe destaque atualmente, pois interfere diretamente na perda de sementes na ocasião da
colheita. Seleção de variedades indeiscentes colabora para um melhor aproveitamento do
potencial produtivo da cultura e marcadores moleculares têm sido utilizados de várias formas
na análise genética e em programas de melhoramento da espécie. Este trabalho teve por
objetivo caracterizar a diversidade genética entre 17 genótipos de gergelim com característica
de indeiscência ou semi-indeiscência e a cultivar CNPA G4, de frutos deiscentes. A extração
do DNA e a amplificação de fragmentos polimórficos por PCR, usando 10 primers RAPD,
seguiram metodologias do protocolo CTAB. Cada produto de amplificação foi considerado
um marcador, avaliado pela presença ou ausência de bandas em gel de eletroforese. As 76
bandas polimórficas foram utilizadas para calcular as distâncias genéticas. Os acessos foram
agrupados pelo método hierárquico UPGMA e a representação simplificada das distâncias
genéticas por dendrograma. Observou-se a formação de dois grupos distintos, sendo um deles
composto por dois genótipos semi-indeiscentes. No outro grupo, doze genótipos apresentaram
grande similaridade, agrupados aos pares, compostos por um genótipo indeiscente e outro
semi-indeiscente, exceto um genótipo indeiscente associado a testemunha deiscente. Devido à
aleatoriedade dos marcadores utilizados, não foi observada nítida relação entre genótipos com
fenótipo indeiscente. Entretanto, as relações identificadas estão correlacionadas com
características fenotípicas de cada genótipo. Sendo assim, é necessário marcadores mais
específicos que possibilitem associá-los à característica de indeiscência dos frutos.
Fonte financiadora: CNPq

DIVERSIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE Gossypium mustelinum MIERS E
ESTRATÉGIA PARA A CONSERVAÇÃO IN SITU
Rodolfo Barbosa de Freitas1,2 ; Uiara Cavalcante Silva 2; Milena Ferreira Alves2; Lúcia
Vieira Hoffmann2; Ana Yamaguishi Ciampi3, Paulo Augusto Vianna Barroso2
1Depto. de Biologia/UEPB - rodolfobfreitas@hotmail.com
2 Embrapa Algodão – pbarroso@embrapa.cnpa.br, hoff@embrapa.cnpa.br,
milenafalves@yahoo.com.br, uiaracavalcante@yahoo.com.br
3 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – ayciampi@cenargen.embrapa.br.
Palavras-chave: Diversidade, G. mustelinum, marcadores SSR.
Gossypium mustelinum Miers é a única espécie alotetraplóide do gênero Gossypium nativa do
Brasil, mais precisamente no semi-árido nordestino. A elevada degradação das populações em
seu ambiente natural deve-se ao intemperismo do ambiente devido a práticas agropecuárias
inadequadas. Estabelecer estratégias de conservação eficientes depende de informações sobre
o modo com que a variabilidade está estruturada entre e dentro destas populações. Este
trabalho teve como objetivo caracterizar a variabilidade genética de populações de G.
mustelinum presentes nos municípios de Macururé (BA), Jaguarari (BA) e Caicó (RN) para
auxiliar o desenvolvimento de estratégias para conservação in situ. O DNA genômico foi
extraído e usado em reações de PCR para a obtenção de marcadores SSR. Os dados foram
usados para estimar as estatísticas F e a diversidade genética. A heterozigosidade observada
foi baixa (Ho = 0,061) e o índice de fixação ou endogamia elevado (FIS = 0,74). A
diversidade genética total foi relativamente elevada (HE = 0,472) o que indica haver grande
variabilidade nas populações. As populações com maior diversidade foram Caicó (He =
0.289) e Macururé (He = 0.273). Apesar de possuir o maior número de indivíduos, a
população presente em Jaguarari apresentou o menor nível de diversidade (He = 0.171),
indicando que esta população pode ter sofrido um estrangulamento genético (bottleneck)
antes da implementação de ações que permitiram melhor conservação in situ. Uma proporção
muito elevada da variabilidade estava presente entre as populações (Ө=0,58), provavelmente
em função da ausência de fluxo gênico entre as populações por um longo período. Como as
populações apresentam grandes diferenças não é possível priorizar a conservação de uma
população em detrimento das demais. Portanto, as estratégias para a preservação in situ e ex
situ somente serão adequadas caso as populações sejam resguardadas em seu ambiente e as
coletas de sementes englobem todas as populações.
Fonte financiadora: FINEPE e CNPq.

DIVERSIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE Gossypium mustelinum MIERS E
ESTRATÉGIA PARA A CONSERVAÇÃO EX SITU
Rodolfo Barbosa de Freitas1,2 ; Uiara Cavalcante Silva 2; Milena Ferreira Alves2; Lúcia Vieira
Hoffmann2; Ana Yamaguishi Ciampi3, Paulo Augusto Vianna Barroso2
1

Depto. de Biologia/UEPB - rodolfobfreitas@hotmail.com
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Embrapa Algodão – pbarroso@embrapa.cnpa.br

3

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Palavras-chave: Diversidade, G. mustelinum, marcadores SSR.

Gossypium mustelinum Miers é a única espécie alotetraplóide do gênero Gossypium nativa do
Brasil, mais precisamente no semi-árido nordestino. A elevada degradação das populações em
seu ambiente natural deve-se ao intemperismo do ambiente devido a práticas agropecuárias
inadequadas. Estabelecer estratégias de conservação eficientes depende de informações sobre
o modo com que a variabilidade está estruturada entre e dentro destas populações. Este
trabalho teve como objetivo caracterizar a variabilidade genética de populações de Gossypium
Muselinum Miers presentes nos municípios de Macururé (BA), Jaguarari (BA) e Caicó (RN)
para auxiliar o desenvolvimento de estratégias para conservação in situ. O DNA genômico foi
extraído e usado em reações de PCR para a obtenção de marcadores SSR. Os dados foram
usados para estimar as estatísticas F e a diversidade genética. A heterozigosidade observada
foi baixa (Ho = 0,061) e o índice de fixação ou endogamia elevado (FIS = 0,74). A diversidade
genética total foi relativamente elevada (HE = 0,472) o que indica haver grande variabilidade
nas populações. As populações com maior diversidade foram Caicó (He = 0.289) e Macururé
(He = 0.273). Apesar de possuir o maior número de indivíduos, a população presente em
Jaguarari apresentou o menor nível de diversidade (He = 0.171), indicando que esta população
pode ter sofrido um estrangulamento genético (bottleneck) antes da implementação de ações
que permitiram melhor conservação in situ. Uma proporção muito elevada da variabilidade
estava presente entre as populações (Ө=0,58), provavelmente em função da ausência de fluxo
gênico entre as populações por um longo período. Como as populações apresentam grandes
diferenças não é possível priorizar a conservação de uma população em detrimento das
demais. Portanto, as estratégias para a preservação in situ e ex situ somente serão adequadas
caso as populações sejam resguardadas em seu ambiente e as coletas de sementes englobem
todas as populações.
Fonte financiadora: FINEPE e CNPq.

BAIXA DIFERENCIAÇÃO ENTRE CONJUNTOS DE Gossypium barbadense
PROVENIENTES DO PANTANAL E DO CERRADO DO ESTADO DO MATO
GROSSO
Guilherme da Silva Pereira1; Vanessa Cavalcante de Almeida2; Morgana Conceição da Cruz
Gomes1; Ana Yamaguishi Ciampi3; Lúcia Vieira Hoffmann4; Paulo Augusto Vianna Barroso4
1
Depto. de Biologia/CCBS-UEPB – guispereira@hotmail.com
2
Depto. de Biologia/CCA-UFPB; 3Lab. Genética Vegetal/Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia; 4Lab. Biotecnologia/Embrapa Algodão – pbarroso@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: Gossypium barbadense; Pantanal; Cerrado; Conservação
Gossypium barbadense L. (Malvaceae) está presente em fundo de quintais em diversos
estados do Brasil. Sua conservação in situ depende de hábitos culturais e tradições que estão
se enfraquecendo e, em conseqüência, a quantidade de plantas mantidas está declinando. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética e a estrutura populacional dos
acessos de G. barbadense coletados nos biomas do Cerrado e do Pantanal no estado do Mato
Grosso. Oitenta e oito plantas de G. barbadense foram usadas no estudo. Cada planta foi
representada por um bulk de DNA, obtido a partir de tecidos retirados de cinco sementes
coletadas na planta original. Marcadores SSR foram amplificados usando nove pares de
primers, os produtos de amplificação foram separados por eletroforese em gel de
poliacrilamida e corados com nitrato de prata. As estimativas de diversidade para as
populações do Cerrado e do Pantanal foram obtidas pelo software FSTAT. A distância
genética (proporção de alelos compartilhados) entre os acessos foi usada para a construção de
dendrograma pelo método Neighbor-Joining. A heterozigosidade observada foi extremamente
baixa (HO = 0,011) e, em conseqüência, o coeficiente de endogamia muito elevado (f = 0,95).
A diversidade genética total foi similar à verificada em G. barbadense provenientes de outros
estados do Brasil (HE = 0,286). A proporção da diversidade entre os conjuntos de plantas
provenientes de cada um dos biomas foi muito baixa (FST=0,021), não sendo diferente de zero
segundo o intervalo de confiança bootstrap. O dendrograma não revelou a formação de
agrupamentos segundo biomas. A grande mobilidade das plantas, por meio do transporte de
sementes por humanos, deve ser a principal razão para a ausência de diferenças entre os
conjuntos de plantas. Sob o ponto de vista de conservação, a manutenção in situ e ex situ pode
ser implementada priorizando ações em apenas um do bioma. Como a possibilidade de fluxo
gênico com plantas cultivadas é menor no Pantanal devido a ausência de lavouras de algodão
na região, esta região deve ser preferida pois elimina-se um dos riscos potenciais.
Fontes financiadoras: FINEPE, CNPq e Embrapa

DIVERSIDADE GENÉTICA DE UMA POPULAÇÃO DE Manilkara huberi SOB
MANEJO NA FLORESTA NACIONAL DO TAPAJÓS, PARÁ
Patrícia Sanae Sujii1, João Paulo do Rêgo Lopes2, Ana Yamaguishi Ciampi1, Lúcia Helena
de Oliveira Wadt2, Vânia Cristina Rennó Azevedo1
1 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, sujiips@gmail.com,
aciampi@cenargen.embrapa.br, azevedovcr@cenragen.embrapa.br
2 Embrapa Acre,

lucia@cpafac.embrapa.br

Palavras-chave: maçaranduba-verdadeira, SSR, genética de populações, conservação,
Sapotaceae
Estudos de diversidade genética de espécies nativas com importância econômica como
Manilkara huberi (maçaranduba-verdadeira) utilizando marcadores SSR (Simple Sequence
Repeats) tem dado resultados práticos para o desenvolvimento de programas que visam a
sustentabilidade da Floresta Amazônica. O objetivo deste trabalho foi estimar a diversidade
genética na progênie de uma população sob manejo de M. huberi. A população estudada teve
sua diversidade genética estimada em um trabalho anterior em três gerações: adultos,
regenerantes e plântulas, pré-exploração. No presente estudo foram genotipados com oito
iniciadores SSR 543 indivíduos (517 plântulas de uma geração pós-exploração e 25 adultos
correspondentes às plantas-mãe). O adulto mais próximo a cada plântula coletada foi
considerado a planta mãe. A partir dos dados obtidos pela genotipagem dos fragmentos
amplificados via PCR, foram estimados o número de alelos polimórficos (Ap),
heterozigosidade esperada (He) e observada (Ho) e o índice de fixação (f). Todos os locos
amplificados apresentaram alto polimorfismo (6≤Ap≤12alelos/loco). Para a geração estudada,
foi observado He=0,654; Ho=0,609; e f=0,070. O resultado encontrado para f, apesar de não
ser consistente (IC entre -0,038 e 0,160), indica ligeira endogamia, entretanto relativamente
inferior à da geração de plântulas pré-exploração (f=0,23). Dos 517 indivíduos analisados,
cerca de 10% não tiveram a maternidade confirmada pela genotipagem. Isso pode ser
resultado da metodologia de coleta, pois as árvores apresentam alta densidade na região e
apresentam a copa ampla, o que torna possível que frutos de uma árvore caiam próximas a
árvores vizinhas ou que sejam transportados por animais, entretanto, a estratégia de coleta é
viável, por ter-se confirmado 90% da maternidade. Os valores encontrados para riqueza
alélica foram próximos aos obtidos para o número de alelos para a população, o que indica
que a amostragem representou a população de maneira significativa.

Apoio financeiro: PPG7/CNPq e Embrapa

DIVERSIDADE GENÉTICA DE VARIEDADES TRADICIONAIS DE FEIJÃO
(Phaseolus vulgaris L.) DO BRASIL: INTEGRANDO A CARACTERIZAÇÃO
MOLECULAR, MORFOLÓGICA, AGRONÔMICA E ECO-GEOGRÁFICA
Marília Lobo Burle1; Jaime Roberto Fonseca2; Steve Temple3; Maria José del Peloso2;
Leonardo Cunha Melo3; Paul Gepts3
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – marilia@cenargen.embrapa.br;
2Embrapa Arroz e Feijão – jfonseca, mjpeloso e leonardo@cnpaf.embrapa.br
3University of California – Davis – plgepts@ucdavis.edu
Palavras chave: Phaseolus vulgaris, estrutura genética, microsatélites, morfologia,
‘landscape genetics’.
O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é a principal fonte de proteína no Brasil e ainda é cultivado,
predominantemente, por pequenos agricultores. O BAG Feijão da EMBRAPA é a segunda
maior coleção do produto a nível mundial e possui um estratégico acervo de variedades
tradicionais. Esse estudo acessou a diversidade genética do feijão brasileiro integrando três
métodos: avaliação genotípica (marcadores moleculares), avaliação fenotípica (experimentos
de campo), e avaliação ambiental através de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Nossa
amostra se constituiu de 279 variedades tradicionais de feijão das diferentes regiões de cultivo
no Brasil. Sessenta e sete marcadores de microsatélites, faseolina, PvTFL1y, APA e quatro
marcadores SCAR foram utilizados para genotipar a amostra. Os gene pools de feijão Andino
e Mesoamericano foram claramente distinguidos baseado na análise molecular e em
descritores morfológicos. Utilizando-se um método baseado em modelagem (programa
STRUCTURE), quatro outras sub-populações foram identificadas no grupo Mesoamericano,
que diferiram também para descritores morfológicos, resistência a doenças, tipos comerciais
do feijão e para condições eco-geográficas dos locais de coleta. Os tipos comerciais de feijão
apresentaram diferenças significativas para todas as condições eco-geográficas avaliadas. Um
método de ‘landscape genome’ identificou alguns locos de microsatélites que se comportaram
como marcadores não neutros. Outros marcadores moleculares se correlacionaram
significativamente com condições ambientais dos locais de coleta dos acessos, principalmente
precipitação. Esse estudo agrega informações sobre a organização da diversidade nas
variedades tradicionais de feijão do Brasil, estrato estratégico como fonte de diversidade e
rusticidade para a cultura. O método de ‘landscape genetics’ enriquece a visualização dessa
diversidade e estabelece bases para pesquisas futuras.
Fontes financiadoras: Capes; USDA/FAS/ICD/RSED; Embrapa Arroz e Feijão

DIVERSIDADE GENÉTICA E ENDOGAMIA EM POPULAÇÃO DE Myracrodruon
urundeuva Fr. All. OCORRENTE EM ARAMINA-SP
Michele Perez Viegas1, Cristina Lacerda Soares Petrarolha Silva2, Ana Yamaguishi Ciampi3,
Vânia Cristina Rennó Azevedo3, Alexandre Magno Sebbenn4, Miguel Luiz Menezes
Freitas4, Mario Luiz Teixeira de Moraes1
1Departamento de Fitotecnia, Tecnologia de Alimentos e Sócio Economia – Faculdade de
Engenharia – Campus de Ilha Solteira – UNESP – michelepviegas@yahoo.com.br;
2Departamento de Biologia e Zootecnia - Faculdade de Engenharia – Campus de Ilha Solteira
– UNESP; 3Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; 4Instituto Florestal de São Paulo
Palavras-chave: Microssatélites, Conservação ex situ, Aroeira, endogamia.
Observam-se muitas mudanças na composição de espécies florestais, resultantes da constante
fragmentação dos contínuos florestais. Com a fragmentação, ocorre imediata extinção de
populações, redução no número de indivíduos de cada espécie e do tamanho médio de suas
populações. A exploração inadequada de populações naturais como Myracrodruon urundeuva
(aroeira), vêm comprometendo sua capacidade de sobrevivência em seu habitat natural. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética de um teste de progênie de M.
urundeuva, instalado na Fazenda de Ensino, Pesquisa e Extensão – FEPE - da Faculdade de
Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), localizada no município de Selvíria para fins de
sua conservação ex situ e melhoramento florestal. Essas progênies são provenientes de uma
população sob perturbação antrópica, ocorrente em Aramina-SP. Foram avaliados para oito
locos microssatélite em 492 indivíduos. Para detecção dos alelos foi utilizada eletroforese
capilar em seqüenciador ABI Prism 3700. A estimativa da diversidade genética foi calculada
agrupando as progênies. Os níveis de endogamia foram quantificados pelo índice de fixação
médio entre progênies. Estas análises foram feitas utilizando o programa FSTAT, versão
2.9.3.2. Observaram-se 94 alelos na população, sendo o número de alelos efetivos (Âe = 3,1)
inferior ao número médio de alelos por loco (Â = 11,75), indicando elevado número de alelos
de baixa freqüência. A heterozigozidade observada (Ho) foi de 0,535 e a diversidade gênica
(He) foi de 0,678. O índice de fixação foi positivo, alto e significativamente diferente de zero
(F=0,210; P<0,01), indicando ocorrência de endogamia. Como a espécie é dióica, esses níveis
de endogamia ocorrem devido a cruzamentos entre parentes e são também o indicativo de
estrutura genética espacial na população de origem. Embora, tenham sido observados
elevados níveis de endogamia biparental na população, o resultados indicam que esta
apresenta elevada diversidade alélica e que a estratégia amostral foi eficiente para reter ex situ
parte dessa diversidade natural.
Fonte Financiadora: FAPESP e CNPq

DIVERSIDADE GENÉTICA E ESTRUTURA ESPACIAL DE UMA POPULAÇÃO
ISOLADA DA ESPÉCIE FLORESTAL Cariniana estrellensis NO INTERIOR DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Marcela Corbo Guidugli1, Juliana Massimino Feres1, Moacyr Antonio Mestriner1, Eucleia
Primo Betioli Contel1, Ana Lilia Azate Marin1
1Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/Depto. de Genética
marcelacg81@gmail.com,
julianaferes@gmail.com,
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epbconte@rge.fmrp.usp.br, anaalzate@rge.fmrp.usp.br
Palavras-chave: Cariniana estrellensis, Conservação, Fragmentação, Jequitibá branco, SSR
Jequitibá branco (Cariniana estrellensis) é uma espécie arbórea de 35-45 m de altura com
grande importância ecológica e comercial, que está ameaçada de extinção principalmente
devido à intensa exploração de sua madeira. Segundo a Food and Agriculture Organization of
the United Nations – FAO, C. estrellensis é uma espécie prioritária para programas de
conservação de recursos genéticos florestais. Contudo, para efetivação de programas de
conservação e melhoramento genético deste importante recurso genético, é fundamental o
conhecimento dos níveis e da distribuição da variabilidade genética entre e dentro de suas
populações. Neste trabalho, foram utilizados marcadores moleculares microssatélites (SSR)
para investigar a diversidade e estrutura genética espacial de uma população natural de C.
estrellensis presente em um fragmento de floresta estacional semidecidual de
aproximadamente 8,0 ha, altamente perturbado e isolado, localizado na região de Ribeirão
Preto (SP). Amostras foliares das últimas 30 árvores adultas reprodutivas de C. estrellensis
presentes no fragmento florestal foram coletadas. O DNA das amostras foi extraído e
analisado com 15 locos SSR recentemente desenvolvidos para esta espécie, em géis de
poliacrilamida 10% sob condições desnaturantes. Parâmetros de diversidade genética e de
variação espacial foram estimados com auxílio dos programas GDA e SPAGeDI. Observouse um elevado polimorfismo (7,2 alelos/loco) e heterozigosidade média observada (0,496)
menor que a esperada (0,699). Deficiência significativa de heterozigotos foi observada nos 15
locos, sugerindo possível existência de um processo endogâmico, decorrente de desvios de
panmixia. As análises de autocorrelação espacial dos genótipos revelaram que a população de
jequitibá branco apresentou estruturação espacial até aproximadamente 496 metros (θxy=
0,033; P=0,027). O reconhecimento da existência de certo nível de estruturação genética
espacial nas populações da espécie nos auxiliará no estabelecimento de medidas de
conservação genética, indicando formas de maximizar a diversidade genética na coleta de
sementes para programas conservação ex situ, melhoramento genético, recuperação de áreas
degradadas, bem como na inferência sobre tamanhos mínimos de área para a sua conservação
in situ.
Fontes financiadoras: FAPESP e FAEPA

DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE VARIEDADES DE MANDIOCA
CONTRASTANTES PARA A TOLERÂNCIA À SECA
Lívia de Jesus Viera 1; Alfredo Augusto Cunha Alves 2; Pâmela Santana Daltro 3; Vânia
Jesus dos Santos 1; Carlos Alberto Vilarinhos 2
1Pós-Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB - E-mail
liviabiol@gmail.com, vania79br@hotmail.com
2Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - E-mail aalves@cnpmf.embrapa.br,
vilarinhos@cnpmf.embrapa.br
3Faculdade Maria Milza - E-mail: pamalpinista@hotmail.com.
Palavras-chave: Manihot esculenta, microssatélites, agrupamento genético

O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética entre 32 variedades de mandioca
contrastantes para tolerância a seca, utilizando marcadores do tipo microssatélites. O DNA do
tecido foliar jovem foi extraído no Laboratório de Virologia e Biologia Molecular da
Embrapa Mandioca e Fruticultira Tropical para os estudos de diversidade genética. Foram
avaliados 19 primers SSR cedidos pelo Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT).
O programa de amplificação do DNA contou com as seguintes etapas: uma desnaturação
inicial a 94oC por 5 minutos, 30 ciclos de desnaturação 94oC por 1 minuto, anelamento a
55oC por 2 minutos e um ciclo de extensão final de 5 minutos a 72ºC e, finalmente, mantidas
a 4oC até sua retirada do termociclador. Os produtos de amplificação foram separados por
eletroforese em gel de poliacrilamida 5%. As imagens foram armazendas em sistema de
fotodocumentação. O programa NTSYS foi utilizado para a análise das bandas polimórficas
geradas no gel de microssatélites. Os resultados gerados pelos dados permitiram a construção
do dendrograma a partir da metodologia de UPGMA. Foi possível observar que as 32
variedades se dividiram em dois grupos. A similaridade genética média entre todas as 32
variedades foi igual a 0,73. A maior similaridade genética foi de 0,87 entre as variedades
‘COL-2215’ e ‘TAI-8’, enquanto que a menor foi igual a 0,05 entre os acesso ‘SM-1438-2’ e
‘BRA 134’. Os resultados mostram que marcadores tipo microssatélites podem ser utilizados
para avaliar a diversidade genética de genótipos de mandioca contrastantes para tolerância à
seca, tornando-se uma ferramenta auxiliar para os programas de melhoramento genético.

Fontes financiadoras: Generation Challenge Programme, CAPES, CNPq

DIVERSIDADE GENÉTICA NAS HERBÁCEAS PIONEIRAS Cyperus ligularis L. e C.
odoratus L. (CYPERACEAE) DETECTADA POR fingerprinting DE DNA.
Geyner Alves dos Santos Cruz1; Rodrigo César G. de Oliveira1; Marccus Vinicius Alves2;
Ana Maria Benko-Iseppon1
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Palavras-chave: Cyperaceae, Floresta Atlântica, DAF, Bioindicadores, Diversidade.
As Ciperáceas são representadas em geral por ervas pioneiras daninhas em culturas agrícolas,
como o arroz. Contudo, o gênero Cyperus é um importante regenerador florestal, encontrado
em bordas e clareiras de Floresta Atlântica e de outros ecossistemas. O objetivo deste trabalho
foi estudar a diversidade genética de 40 indivíduos de C. ligularis (20) e C. odoratus (20),
coletados no Parque Estadual Dois Irmãos, um fragmento urbano de Mata Atlântica em
Recife (PE), mediante o uso de marcadores DAF (DNA Amplification Fingerprinting). Foram
utilizados dez primers não específicos que geraram 172 bandas polimórficas, plotadas em
uma matriz binária. Os dados foram analisados pelo método Neighbor Joining (Programa
MEGA 4.1), com bootstrap de 1000 replicações, gerando um fenograma de similaridade
genética. O fenograma demonstrou total separação genética entre as espécies sustentado por
165 marcas polimórficas interespecíficas. Embora todos os indivíduos de C. odoratus tenham
sido coletados na redondeza de dois açudes proximamente localizados na Reserva de Dois
Irmãos, observou-se maior variabilidade entre os indivíduos desta espécie do que entre
aqueles de C. ligularis, espécie que se apresenta mais abundante em áreas com forte
influência antrópica, havendo distância de até 3 km entre populações amostradas. Estes
resultados sugerem a existência de possíveis diferenças entre os perfis fenológicos de C.
odoratus, indicando variação intraespecífica e intrapopulacional para esta espécie. Por outro
lado a menor variabilidade observada em C. ligularis sugere a influência de um possível
efeito fundador na capacidade de ocupar áreas urbanas mais secas ou úmidas e poluídas,
limitada a uma combinação específica de fatores genéticos, a despeito da diversidade de
locais e áreas amostrados. A associação destes dados com observações de campo e de
biologia reprodutiva devem auxiliar no entendimento da dinâmica da população analisada e
do papel destas plantas nos processos sucessionais.
Fontes financiadoras: CNPq, Bundesministeriur für Bildung und Forschung (Alemanha).

CARACTERIZAÇÃO DO ÓLEO DA POLPA DE Butia capitata (Mart.) Becc var.
capitata
Renata Miranda Lopes¹; Roberto Fontes Vieira², Tânia da Silveira Agostini Costa²
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Palavras-chave: Ácido graxo, lipídeos, umidade, cromatografia a gás.
Os frutos da Butia capitata (coquinho-azedo) fazem parte da paisagem do Cerrado e da
cultura daquela região. Com aroma e sabor peculiares, são muito apreciados para o consumo
in natura, sendo consumidos também na forma de sucos, sorvetes e geléias; a polpa congelada
é comercializada no Norte de Minas Gerais, sendo incorporada, também, na merenda escolar.
O objetivo desse trabalho foi extrair os lipídeos e caracterizar o perfil de ésteres metílicos de
ácidos graxos presentes na polpa de quatro acessos de Butia capitata procedentes da região de
Montes Claros-MG. O teor de umidade foi determinado por secagem em estufa ventilada
(105oC) até peso constante. O teor de óleo foi determinado por extração contínua a quente
(70oC) com éter de petróleo 40-60oC em extrator de gordura Tecnal. Os ésteres metílicos de
ácidos graxos foram analisados em um cromatógrafo a gás, equipado com coluna capilar DB23 Agilent de 60m de comprimento e detector de ionização de chama (GC-FID Shimadzu), de
acordo com metodologia estabelecida pela American Oil Chemists’ Society (AOCS). A
umidade encontrada na polpa variou entre 82,5 (±0,08) e 86,3 (±0,25) % e o teor de lipídeos
variou entre 2,6 (±0,09) e 2,9 (±0,05) %. O óleo da polpa do coquinho-azedo apresentou
predomínio dos ésteres metílicos de ácido oléico (38,6-42,8%), palmítico (18,9-23,6%) e
linoléico ou ômega-6 (13,4-18,5%), seguidos por menores teores de ácido láurico (4,5-7,9%),
capróico (3,2-7,3%), mirístico (4,1-6,4%), linolênico ou ômega-3 (2,0-2,4%), caprílico (1,71,9%), cáprico (0,5-0,9%), palmitoléico (0,4-0,7%), esteárico (0,9-1,8%), araquídico (0,10,2%) e gadoléico (traços-0,1%). Os ésteres do ácido capróico (C6) saturados ou não
saturados estão envolvidos na produção do aroma de frutas tropicais, o que explica o elevado
conteúdo deste ácido graxo na polpa fortemente aromática do coquinho-azedo. Com relação
ao aspecto funcional, os ácidos graxos da polpa do coquinho-azedo apresentam um equilíbrio
muito apropriado entre os ácidos graxos essenciais ômega-6 e ômega-3, visando o consumo in
natura.

DNAs DE PLANTAS CONSERVADOS A -20C POR ATÉ 12 ANOS SÃO VIÁVEIS
PARA TRABALHO COM MARCADORES MOLECULARES?
Vânia Cristina Rennó Azevedo1, Márcio de Carvalho Moretzsohn1, Ana Yamaguishi
Ciampi1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, azevedovcr@cenargen.embrapa.br,
marciocm@cenargen.embrapa.br, aciampi@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Banco de DNA, conservação, genética, RAPD.
O armazenamento de material genético em Bancos de DNA tem se tornado comum em todo o
mundo, entretanto, pouco se sabe a respeito da eficiência da conservação do DNA a longo
prazo. O Laboratório de Genética Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
dispõe de material genético armazenado em freezer desde 1996. Com o objetivo de verificar a
qualidade desses DNAs, foram realizadas avaliações quanto à potencial degradação e
capacidade de amplificação com marcadores moleculares. Foram avaliados DNAs das
seguintes espécies (ano de extração do DNA): Amburana cearensis (2003); Cedrela fissilis
(2001); Cedrela odorata (2001); Copaifera langsdorffii (1996 e 1999); Hymenaea courbaril
(1997 e 2004); Euterpe edulis (1998); Myracrodruon urundeuva (1996); Tabebuia
impetiginosa (2001); Cocos nucifera (1997 e 2002) e Elaeis oleifera (1996). Para comparação
do perfil de DNA gerado, foram coletadas amostras foliares frescas de todas as espécies acima
descritas, exceto C. nucifera e E. oleifera. A extração de DNA genômico foi realizada com
base no protocolo de CTAB, o mesmo utilizado para obtenção dos DNAs armazenados.
Todas as amostras foram aplicadas em géis de agarose 1% corados com brometo de etídio
para verificação de degradação (rastro). Foi realizada uma triagem de primers RAPD com o
objetivo de detectar iniciadores capazes de gerar grande quantidade de fragmentos e
fragmentos grandes (>2000pb), sendo escolhidos quatro primers. A. cearensis (2003) e T.
impetiginosa (2001) apresentaram degradação devido às más condições do material vegetal
no momento da extração, conforme descrito em ata. Nos demais casos não foram observadas
diferenças de qualidade de DNA armazenado em relação ao controle. E. oleifera apresentou
indícios de degradação (rastro) e baixa concentração de DNA, mas houve amplificação com
marcadores RAPD. Entretanto, a ausência de material controle impossibilita afirmar se a
degradação ocorreu durante o armazenamento. Nos testes de RAPD não foi detectada
diferença entre os controles e os DNAs armazenados. Os resultados indicam que, de modo
geral, existe grande potencial para armazenamento de DNA por longos períodos, conservando
características necessárias para estudos com marcadores. Nenhum DNA foi purificado após a
extração, e ainda assim se conservaram em temperatura de -20°C por mais de dez anos nos
casos de C. langsdorffii, E. oleifera e M. urundeuva.

EFEITO DO pH DA SOLUÇÃO NUTRITIVA NA FITOTOXIDEZ CAUSADA PELO
ÁCIDO PROPIÔNICO EM ARROZ
Mauricio Marini Kopp1; Viviane Kopp da Luz2; Leônidas Paixão Passos1; Maria Coletta
Vidigal1; Rogério Oliveira de Sousa3; Antonio Costa de Oliveira4
1Embrapa Gado de Leite – kopp@cnpgl.embrap.br
2Departamento de Ciência e Tecnologia de Sementes/FAEM-UFPel
3Departamento de Solos/FAEM-UFPel
4Centro de Genômica e Fitomelhoramento/FAEM-UFPel
Palavras-chave: Oryza sativa, Estresse Abiótico, Ácidos Orgânicos, Níveis pH
A ocorrência de condições anaeróbias nos solos hidromórficos, associada com a presença de
matéria orgânica favorece o desenvolvimento de microrganismos fermentativos que produzem
substâncias fitotóxicas representadas principalmente pelos ácidos orgânicos de baixo peso
molecular. A seleção de genótipos de arroz promissores e adaptados para utilização nestas
situações requer avaliações de difícil execução a campo podem ser substituídas por avaliação
mais simples em cultivo hidropônico. O objetivo deste trabalho foi determinar a influência do
pH da solução hidropônica na fitotoxidade causada pelo ácido propiônico em arroz, bem
como o desempenho de algumas variáveis utilizadas em estudos de tolerância a estresses
abióticos. Foi utilizada a cultivar BRS 7 TAIM submetida a quatro níveis de pH da solução
nutritiva (4,0; 5,0; 6,0 e 7,0) e uma dose fixa de ácido propiônico (2,2 mM). O pH da solução
nutritiva foi monitorado diariamente e corrigido sempre que necessário. As variáveis
analisadas foram comprimento e matéria seca de raízes e parte aérea e número de raízes. De
acordo com as observações realizadas ao longo da condução do experimento foi possível
constatar que o pH da solução varia acentuadamente sempre tendendo a níveis mais baixos. O
aumento do nível de pH da solução nutritiva diminui a fitotoxidez do ácido propiônico com
melhora significativa de rendimento em todas as variáveis analisadas exceto número de raízes
que diminui acentuadamente. O comprimento de raiz foi a variável mais afetada pelo efeito
dos tratamentos e deve ser priorizada como critério de seleção para tolerância ao ácido
propiônico devido a sua maior amplitude de variação frente ao estresse. O nível de pH da
solução nutritiva não deve exceder 4,7 para que o efeito fitotóxico do ácido propiônico seja
evidenciado com maior clareza pelas plântulas.
Fontes financiadoras: CNPq, CAPES, FAO/IAEA

EFICÁCIA DO USO DE DESCRITORES MORFOLÓGICOS PARA AVALIAÇÃO
DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM TRITICALE
Jaqueline Soldá1; Simone Meredith Scheffer-Basso2; Alfredo do Nascimento Junior3
1 Universidade de Passo Fundo, Acadêmica de Ciências Biológicas, Bolsista de Iniciação
Científica, UPF - jaquelinesolda@yahoo.com.br; 2 Universidade de Passo Fundo, UPF sbasso@upf.br; 3 Embrapa Trigo - alfredo@cnpt.embrapa.br
Palavras-chave: Caracterização, Dissimilaridade, Morfologia, Triticosecale
O triticale (X Triticosecale Wittmack) é o primeiro cereal sintetizado pelo homem com a
combinação das melhores características de seus parentais, o trigo e o centeio e que teve
impacto econômico significativo. Apresenta tolerância à várias doenças, adaptação a solos
ácidos e ao déficit hídrico. Entretanto, a base genética da espécie é restrita, e no Brasil a
maioria dos genótipos disponíveis são exóticos e pouco adaptados. O desenvolvimento de
novos genótipos de triticale a partir de trigos e centeios adaptados às condições brasileiras
possibilitará o incremento da variabilidade e a seleção de materiais com melhores valores
adaptativos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a importância de distintos caracteres para a
avaliação do grau de dissimilaridade em um conjunto de 164 acessos de triticale, do Programa
de Melhoramento de Triticale da Embrapa-Trigo, dividido em oito grupos, formados com
base em critérios de seleção e cruzamentos, com distintas gerações, de F2 a F10, sendo
compostos, na sua maioria, por acessos octoplóides e alguns hexaplóides. A multiplicação dos
acessos ocorreu no ano de 2005 à campo, quando dez espigas de cada genótipo foram
colhidas após a fase de maturação das plantas e avaliadas na Universidade de Passo Fundo,
sendo utilizados 11 descritores oficiais da espécie. Os dados foram submetidos à análise de
variância e análise multivariada (Estimativa da distância de Mahalanobis) e a contribuição
relativa dos caracteres para a divergência genética (CRDG), pelo Programa Genes. Os
caracteres que mais contribuíram para a divergência genética foram o comprimento e
densidade da espiga e o comprimento do dente da gluma. A largura do grão e a largura do nó
poderiam ser, eventualmente, descartados em futuras avaliações do triticale, por terem pouca
importância na divergência genética. Existe variabilidade genética no germoplasma de
triticale e a matriz de distâncias gerada permite verificar os acessos mais distantes
geneticamente e, assim, contribuir para a escolha de parentais, com base em tais atributos para
a busca de melhores combinações gênicas.

ESTIMATIVA DA DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE CULTIVARES DO TIPO
CARIOCA DE FEIJÃO COMUM COM BASE EM MARCADORES AFLP
Juliana Morini Kupper Cardoso1; Sérgio Augusto Morais Carbonell1; Alisson Fernando
Chiorato1; Maria Imaculada Zucchi1; Luciana Lasry Benchimol1
1Instituto Agronômico de Campinas, Centro de Recursos Genéticos Vegetais julianamorini@hotmail.com,
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Palavras-chave: Feijão comum, AFLP, Diversidade, Marcadores Moleculares.
O grupo comercial carioca tem grande demanda no mercado e o conhecimento da
variabilidade presente entre os diferentes cultivares é de grande importância. Este projeto visa
ampliar o conhecimento da diversidade existente entre cultivares do grupo carioca. Para tanto,
a diversidade genética de um conjunto de 60 cultivares de feijão comum do tipo carioca foi
avaliada por meio de marcadores moleculares do tipo AFLP. O DNA genômico de cada
genótipo foi duplamente digerido usando as enzimas EcoRI e MseI,e após esse procedimento,
foi feita a ligação de adaptadores específicos ao DNA digerido. A pré-amplificação foi
realizada com “primers” carregando um nucleotídeo seletivo, enquanto a amplificação foi
realizada “primers” portando três nucleotídeos seletivos. As amostras foram genotipadas
poliacrilamida 6%, corada com prata. A similaridade genética foi estimada através do
coeficiente de Jaccard, utilizando o programa NTSYS, tendo sido usado o UPGMA para
produzir os agrupamentos. Seis combinações de EcoRI e MseI, contendo três nucleotídeos
seletivos, foram genotipadas em todos os acessos até o momento. A partir destas combinações
foi observado um número de 241 locos, sendo que destes 218 foram polimórficos e 23
apresentaram padrão monomórfico. A análise da similaridade genética revelou que há uma
alta variabilidade genética presente entre os 60 genótipos e os acessos foram divididos em três
grandes grupos, com base no dendrograma. Os marcadores AFLPs tem se mostrado
adequados para traduzir a variabilidade genética contida dentro deste grupo de cultivares. O
melhor conhecimento da diversidade genética presente dentro de acessos ‘Carioca’ é de
grande valia para direcionar cruzamentos dentro do programa de melhoramento genético do
feijoeiro do IAC.
Fonte financiadora: FAPESP

ESTIMATIVA DA DIVERSIDADE GENÉTICA ENTRE CULTIVARES DO TIPO
CARIOCA DE FEIJÃO COMUM COM BASE EM MARCADORES SSRs
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Palavras-chave: Feijão comum, SSR, Variabilidade, Marcadores Moleculares.
Tendo em vista a importância do cultivar ‘Carioca’, bem como a necessidade de se conhecer a
variabilidade genética para realizar um programa de melhoramento adequado, o presente
trabalho almeja explorar a diversidade genética presente entre cultivares do tipo ‘Carioca’
com marcadores moleculares microssatélites (SSRs), a fim de oferecer ferramentas que
venham a contribuir para o programa de melhoramento do feijoeiro. Para tanto, a diversidade
genética de um conjunto de 60 cultivares carioca, pertencentes ao Banco de Germoplasma do
Instituto Agronômico, foi avaliada por meio de marcadores SSRs, em poliacrilamida 6%
corada com prata. As distâncias genéticas foram calculadas utilizando a distância modificada
de Roger’s, através do programa TFPGA, e utilizou-se o coeficiente de UPGMA para
produzir os agrupamentos. O cálculo das heterozigosidades foi feito utilizando-se o programa
FSTAT. Dos 65 SSRs avaliados, 50 apresentaram padrão polimórfico em pelo menos um
genótipo. Os SSRs foram também analisados pelo número de alelos por loco, pela freqüência
alélica por loco e pelo conteúdo de polimorfismo (PIC). O dendograma confirmou uma
grande divergência nos materiais em estudo, sendo que a maior distância genética encontrada
foi de 0,74. Os 60 genótipos foram divididos em 6 subgrupos de acordo com certas
características preponderantes, tais como: alta produtividade, cultivares com tipo de grão
pequeno, cultivares provenientes do programa de melhoramento da mesma instituição de
pesquisa, grupo de cultivares provenientes do programa de melhoramento do IAC, grupo de
cultivares com resistência ao mosaico-dourado e grupo de cultivares com genitor na
ascendência em comum. Marcadores moleculares SSRs forneceram informações robustas
sobre o nível de polimorfismo e a diversidade presente entre os cultivares cariocas estudados,
sendo que estas informações serão empregadas para auxiliar programas de melhoramento
genético do feijoeiro.
Fonte financiadora: FAPESP

ESTIMATIVA DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM PLANTAS SEXUAIS DE
Panicum maximum BASEADA EM MARCADORES RAPD
Liana Jank1, Renata Caroline Binotti Pimenta de Mello2, Lucimara Chiari1, Cristiane
Zorzato3, Anna Carolina Bluma Marques4, Gisele Campos Olivas Leguizamon1
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Palavras-chave: Panicum maximum, Gramínea Forrageira, RAPD, Diversidade
O Brasil detém o maior rebanho comercial de bovinos do mundo onde forragens são à base da
alimentação animal. Estima-se que 100 milhões de hectares são formados por pastagens
cultivadas, das quais, Panicum maximum (Jacq.) representa cerca de 20%. O programa de
melhoramento genético dessa espécie, realizado pela Embrapa Gado de Corte (Campo
Grande, MS), visa um aumento na qualidade das pastagens e, conseqüentemente, na produção
de bovinos. O objetivo deste trabalho foi estimar a variabilidade genética existente entre 14
plantas sexuais de P. maximum mediante o uso de marcadores RAPD (“Random Amplified
Polymorphic DNA”). Os métodos utilizados neste experimento consistiram na extração do
DNA de folhas jovens das plantas sexuais coletadas no Banco de Germoplasma do Embrapa
Gado de Corte e amplificação com 14 “primers”. Os dados de presença “1” e ausência “0” de
bandas de DNA foram utilizados para obter a matriz de similaridade genética (S), utilizandose o coeficiente de Jaccard. Um dendrograma foi construído pelo método UPGMA
(“Unweighted Pair Group Method”), baseado nas dissimilaridades genéticas (D = 1 – S). Um
total de 111 bandas foi amplificado, sendo apenas 16 delas monomórficas. Os coeficientes de
similaridade genética variaram de 0,36 a 0,71, indicando que existe variabilidade genética
significativa entre as plantas sexuais analisadas. O dendrograma obtido separou essas plantas
em pelo menos quatro grupos, considerando-se a média de dissimilaridade genética (D =
0,46) entre elas. Os resultados aqui obtidos juntamente com os resultados de análises
morfoagronômicas serão utilizados na escolha de genitoras para hibridação, visando à
obtenção de populações mais divergentes para seleção e desenvolvimento de novas cultivares
no programa de melhoramento genético de P. maximum.
Fontes financiadoras: EMBRAPA, UNIPASTO

ESTIMATIVA DA VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS SILVESTRES
DE Passiflora setacea POR MEIO DE RAPD
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Palavras-chave: Diversidade, Marcadores moleculares, macaracujá-do-sono, passicultura
O Brasil destaca-se como maior produtor mundial de maracujá, contudo perdas relacionadas a
pragas e patógenos são significativas na cultura. Com intuito de minorar estas perdas o uso de
espécies silvestres em programas de melhoramento, a exemplo de maracujazeiro ‘do-sono’ (P.
setacea), tem sido sugerido na introgressão de genes de resistência. Para tanto, é fundamental
a caracterização da variabilidade genéticas de espécimes disponíveis para introgressão.
Objetivou-se estimar a variabilidade genética existente, por meio de RAPD, entre 16 acessos
de maracujazeiro ‘do-sono’, oriundos de Vitória da Conquista e região. Amostras de DNA
genômico extraídas de folhas de cada acesso foram amplificadas com 6 primers decâmeros
(OPD-7, OPD-11, OPE-7, OPE-15, OPE-16 e OPE-18), previamente selecionados do Kit
Operon (series D e E). As amplificações foram efetuadas em termociclador programado para
40 ciclos, cada qual composto por 1 min a 94ºC, 1 min a 35ºC e 2 min a 72ºC. Ao fim dos 40
ciclos foi realizada uma etapa de extensão de sete minutos a 72ºC. Amostras de DNA de um
dos acessos foram duplicados durante a reação e a repetibilidade do seu padrão de
amplificação considerado como controle. Um total de 60 amplicons foram gerados, dentre os
quais 57 (95%) foram polimórficos. Os amplicons obtidos foram codificados em matriz de
dados binários, a partir da qual foram estimadas a distância genética (DG), obtida por meio do
complemento do índice de similaridade de Nei e Li (1979). Com base no coeficiente de
correlação cofenética (CCC) e teste de Mantel foi selecionado, a partir de métodos de
agrupamento distintos, um dendograma. A ‘DG’ média dos acessos foi de 0,42 e apresentou
valores extremos de 0,26 a 0,63. O método de agrupamento UPGMA apresentou o melhor
valor de CCC (0,63). Os resultados demonstram existir variabilidade entre os acessos
avaliados, indicando elevado potencial de uso desta população em programas de
melhoramento.

ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE DE ÓLEO DA POLPA DE TUCUMÃ
(Astrocaryum vulgare Mart.) EM COLEÇÃO DE GERMOPLASMA
Laura Figueiredo Abreu1; Maria do Socorro Padilha de Oliveira1; Nádia Elígia Nunes Pinto
Paracampo1; Fabiolla dos Santos Damasceno2; Richelle Santa Maria Batista2
1Embrapa Amazônia Oriental - laura@cpatu.embrapa.br, spadilha@cpatu.embrapa.br
2Universidade do Estado do Pará - bia.sd@hotmail.com; bbchelle@hotmail.com
Palavras-Chave: tucumã-do-pará, óleo, rendimento
O tucumãzeiro (Astrocaryum vulgare Mart.) é uma palmeira que ocorre com freqüência na
Amazônia Oriental e seu fruto pode se tornar uma nova alternativa para a produção de óleos
na Amazônia, a custos baixos, por ser uma planta rústica. Além do tradicional uso na
alimentação local, no ano de 2006, essa palmeira foi inserida oficialmente na lista de espécies
potencialmente viáveis para geração de biodiesel, dentro dos programas de pesquisa
fomentados pela Embrapa. A Embrapa Amazônia Oriental dispõe de uma coleção de
germoplasma de tucumã constituída por 187 plantas de diferentes procedências, aonde vem
desenvolvendo atividades de caracterização e avaliação para subsidiar as etapas de
melhoramento genético, manejo e domesticação desta espécie. A produtividade de óleo é um
dos itens inseridos na avaliação agronômica. Este estudo teve por objetivo fazer uma
estimativa da obtenção de óleo da polpa de frutos de tucumã, do germoplasma conservado
nessa coleção. Foram utilizadas amostras constituídas de um quilo de frutos, coletados nos
anos de 2007 e 2008, com maturação completa, a partir de três plantas, de oito diferentes
progênies, totalizando 24 amostras, selecionadas dentre as mais promissoras em rendimento
de frutos e polpa. Foram realizadas análises de rendimento, umidade e extrato etéreo, de
acordo com as metodologias oficiais da AOAC. Para a estimativa de rendimento por hectare,
foram considerados o teor de óleo, a umidade dos frutos in natura, rendimento de polpa, quilo
de frutos por planta e o espaçamento entre plantas adotado na coleção. Foi observada uma
produção média de frutos de 12,7kg/planta/ano, rendimento de polpa entre 49,1 e 74,1%, de
44,3% a 57,8% de umidade, de 10,1% a 22,4% de óleo, em base úmida. Desta forma, as
progênies analisadas apresentaram uma estimativa que pode chegar a 1,7 toneladas
óleo/ha/ano. Estes resultados indicam que a produtividade do tucumã pode chegar a mais de
50% da produtividade referenciada do dendê (4 a 6 ton/óleo/ha/ano), considerando-se a
amêndoa. Estes dados reforçam a hipótese de que o tucumã pode ser uma fonte alternativa de
matéria graxa, com o conveniente de ser uma espécie nativa.
Fontes financiadoras: FINEP, EMBRAPA

ESTRUTURA E VARIABILIDADE GENÉTICA DE POPULAÇÕES DE
GOSSYPIUM MUSTELINUM NO ESTADO DA BAHIA VISANDO A
CONSERVAÇÃO
Milena Ferreira Alves1,; Uiara Cavalcante Silva1,; Rodolfo Barbosa de Freitas1; Ana
Yamaguishi Ciampi2; Lúcia Vieira Hoffmann1,3; Paulo Augusto Vianna Barroso1,3.
1Laboratório de Biotecnologia, Embrapa Algodão (milenafalves@yahoo.com.br)
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia aciampi@cenargen.embrapa.br
3Pesquisador Embrapa Algodão (hoff@cnpa.embrapa.br), (pbarroso@cnpa.embrapa.br)
Palavras-chave: Gossypium mustelinum, variabilidade, conservação in situ
Das cinco espécies tetraplóides do gênero Gossypium conhecidas atualmente, G. mustelinum é
a única nativa e endêmica do Brasil. Trata-se de espécie selvagem, que ocorre apenas no
semi-árido, próximas a fontes de água persistentes. A pecuária extensiva aliada ao
desmatamento, torna estes locais bastante devastados, dificultando a manutenção in situ desta
espécie. Caprinos e bovinos se alimentam de brotos, folhas, frutos, sementes e da casca do
caule, prejudicando o desenvolvimento e, em alguns casos, eliminando as plantas adultas.
Para elaborar estratégias adequadas de conservação é imprescindível conhecer a estrutura
genética das populações. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a variabilidade
genética existente entre 6 diferentes populações de G. mustelinum, localizadas em áreas de
pecuária extensiva no estado da Bahia. Foram coletados cerca de 100 genótipos nos
municípios de Riachão do Jacuípe, Nova Fátima, Iaçu e Milagres, no estado da Bahia, que
foram avaliados com marcadores SSR usando 13 pares de primers. Os produtos da PCR
foram separados por eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida 6% e corados com
nitrato de prata. As freqüências alélicas, a heterozigozidade e as estatísticas de Weir foram
estimadas pelos programas GDA e FSTAT. A distância genética foi calculada pelo programa
MICROSAT e usada para construir um dendograma (UPGMA). Foram gerados 47 alelos
(média de 3,61 alelos por loco). O alto índice de endogamia estimado (Fis=0,784) e a baixa
quantidade de heterozigotos (Ho=0,051) indicam que as populações propagam-se
preferencialmente por autofecundação e cruzamentos entre indivíduos aparentados. A
diversidade genética total foi relativamente alta (HE=0,233) e a diferenciação entre as
populações foi muito elevada (FST=0,593). O dendograma apresentou dois grupos distintos,
um contendo os acessos do município de Riachão do Jacuípe, e outro abrangendo os
genótipos dos demais municípios. Apesar da grande degradação in situ, foi observada elevada
diversidade genética entre as populações, que pode ser parcialmente perdida no curto prazo
caso ações imediatas de conservação in situ não sejam adotadas. Estratégias de coleta e
preservação ex situ devem incluir todas as populações para que a variabilidade seja
adequadamente preservada.

ESTRUTURA GENÉTICA ESPACIAL EM POPULAÇÕES FRAGMENTADAS DE
Myracroduon urundeuva: IMPLICAÇÕES NA COLETA DE SEMENTES PARA FINS
DE CONSERVAÇÃO GENÉTICA E MARCAÇÃO DE ÁRVORES-MATRIZES
Miguel Luiz Menezes FREITAS1; Ana Paula da Silva de CAMPOS2; Marcela Aparecida de
MORAES2; Patrícia Ferreira ALVES2; Selma Maria Bozzite de MORAES2; Alexandre
Marques da SILVA2; José CAMBUIM2; Cristina Lacerda Soares Petrarolha SILVA2; Mario
Luiz Teixeira de MORAES2; Alexandre Magno SEBBENN1
1Instituto Florestal de São Paulo/DFEE miguellmfreitas@yahoo.com.br
2Agronomia - FEIS/UNESP
Palavras-chave: Distribuição espacial, Conservação ex situ, Microssatélites, Diversidade
Genética, Espécies Arbóreas Nativas
O conhecimento de como é o padrão espacial intrapopulacional da distribuição dos genótipos
de uma população é de fundamental importância para a marcação de árvores matrizes para a
coleta de sementes visando a conservação ex situ, melhoramento genético e recuperação
ambiental. Assim, este trabalho teve como objetivo estudar, por locos microssatélites, o
padrão de distribuição espacial de genótipos entre gerações de uma população fragmentada da
espécie arbórea dióica Myracrodruon urundeuva, na Estação Ecológica de Paulo de Faria, SP
(~432 ha). A população da espécie em estudo ocupa uma área aproximada de 142 ha da
estação. Todas as 467 árvores adultas encontradas na área e mais 149 plantas juvenis foram
amostradas para análise genética e tiveram a sua posição espacial registrada. A distribuição
espacial dos genótipos foi analisada pela estimativa do coeficiente de coancestria entre pares
de árvores dentro de diferentes classes de distâncias. A análise da distribuição espacial dos
genótipos indicou a presença de estrutura genética espacial (EGS) na população adulta (até 60
m e entre 125 e 180 m) e nos regenerante (até 18 m), o que mostra que as sementes estão
sendo dispersas nas vizinhanças das árvores matrizes. A EGS na população adulta pode
permitir a ocorrência de cruzamentos entre parentes e pode levar a amostragem de sementes
em árvores parentes, caso estas sejam coletadas de árvores próximas. Isto, conseqüentemente,
vai levar a uma redução no tamanho efetivo e na diversidade genética das sementes coletadas
e nos subseqüentes bancos de germoplasma, testes de progênies e plantios de recuperação,
visto o aumento na identidade por descendência dos alelos nas populações descendentes. Os
resultados obtidos sugerem a necessidade de marcar árvores matrizes de M. urundeuva
distantes entre si, em pelo menos 60 m, a fim de evitar amostrar sementes de árvores parentes,
embora isso não evite a coleta de sementes endogâmicas, considerando que a população
apresenta EGS.
Fontes financiadoras: FAPESP e CNPQ

ESTRUTURA GENÉTICA INTRAPOPULACIONAL BASEADA NO
POLIMORFISMO DE GENE CLOROPLASTIDIAL EM Tibouchina papyrus
Dayane Borges Melo1,2; Juliana Rosa Ramos1; Thannya Nascimento Soares1,2; Mariana
Pires de Campos Telles1; Lázaro José Chaves2.
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Palavras chave: CAPS, conservação, endemismo, pau-papel
Tibouchina papyrus é uma árvore que possui grande potencial paisagístico. É endêmica do
Cerrado e possui distribuição restrita aos campos rupestres. O polimorfismo de genes
conservados pode ser acessado por sequenciamento ou por digestão do produto de PCR com
enzima de restrição. O objetivo do trabalho foi avaliar a estrutura genética espacial
intrapopulacional em subpopulações (S1 e S2) de T. papyrus utilizando a estratégia PCRRFLP (ou CAPS). Foram utilizadas 165 plantas para a amplificação, via PCR, da região Trn
do genoma cloroplastidial. Os fragmentos foram avaliados em gel de agarose 1,5%, corados
com Cyber Gold. Os produtos de PCR foram clivados com a enzima Eco-RV e avaliados em
gel de agarose. A matriz de haplótipos foi utilizada para as análises no programa SGS. As
subpopulações são compostas de 98 (S1) e 55 (S2) indivíduos, com distância geográfica
máxima entre plantas igual a 730 m e 1516 m, respectivamente. As plantas da S1 se
distribuem de forma contínua, enquanto na S2, existem pequenos agrupamentos mais ou
menos distantes entre si. Os 8 haplótipos gerados pela clivagem do gene Trn, apresentaram
polimorfismo satisfatório para a análise genética intrapopulacional de T. papyrus. O padrão de
estrutura genética espacial é forte e significativo, indicando que plantas próximas
geograficamente tendem a ser mais similares geneticamente e as mais distantes
geograficamente são mais diferentes geneticamente entre si. As plantas tendem a formar
grupos de vizinhança estruturados geneticamente no espaço, não havendo diferença neste
padrão entre as subpopulações, embora as mesmas estejam distribuídas de modo diferente no
espaço geográfico. Os distogramas indicam que o fluxo gênico dentro das subpopulações
segue o modelo de isolamento-por-distância. Esta informação é importante tanto para
entender processos microevolutivos quanto para definir coleta de germoplasma.
Fontes financiadoras: Naturae Consultoria Ambiental e CNPq (Proc. 471492/2007-8).

ESTUDO CITOGENÉTICO DE SISAL CULTIVADO NA BAHIA.
Sandra Regina de Oliveira Domingos Queiroz1, Fernando dos Santos Carneiro3; Ana Paula
de Souza Rios3; Márcia Fiorese Mataqueiro4, Flávia Aparecida Ortolani4 e José Roberto
Moro4.
1Bióloga, Dra. em Genética e Melhoramento de Plantas, Profa. Visitante da Universidade
Estadual de Feira de Santana-BA, Departamento de Ciências Biológicas, Unidade
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Palavras-chave: Agave sisalana; Agavaceae; cromossomos.
Sisal (Agave sisalana Perrine) é um clone sexualmente estéril, provavelmente de origem
híbrida, sendo evidenciado por sua inabilidade geral em produzir sementes e por seus
cromossomos. É propagado vegetativamente por meio de rebentões ou de bulbilhos. Em
trabalhos anteriores foram analisados o número de cromossomos de várias espécies do gênero
Agave e verificou-se poliploidia, em uma série de 2n, 3n, 4n, 5n e de 6n com um número
básico de 30. Na região sisaleira da Bahia, os plantios de sisal são basicamente da espécie
Agave sisalana e, em alguns casos, do Agave híbrido 11648. O objetivo desse estudo foi fazer
análise cromossômica de clones de sisal coletados no município de Valente - BA. Raízes de
bulbilhos de sisal medindo em média 1,0cm, foram colocadas em hidroxiquinoleína 0,003M,
por 3 horas. Em seguida, foram fixadas em solução Carnoy e mantidas em geladeira por, no
mínimo, 24 horas. Foram então lavadas 3 vezes em água destilada e posteriormente
permaneceram por 30 minutos em pectinase-celulase. Algumas lâminas foram coradas com
solução Giemsa 2% e outras pela técnica de “coloração por nitrato de prata”. As observações
foram realizadas em microscópio Zeiss em aumento de até 1000x. A contagem dos
cromossomos e a biometria cromossômica foi auxiliada pelos programas IKAROS
(Metasystens) e KS-300, versão 2. 02 da Kontron Eletronic. A média dos comprimentos
cromossômicos e seus respectivos desvios-padrão foram calculados com o programa Excel.
Verificou-se para o Agave híbrido 11648, que todas as metáfases analisadas apresentaram 2n
= 60 cromossomos. Os comprimentos cromossômicos variaram de 12,46µm a 1,00µm com
tamanho médio de 3,43µm. Para os espécimes de A. sisalana, encontrou-se metáfases com 2n
= 142 cromossomos c.a. (contagem aproximada). A cariotipagem revelou cromossomos com
mais de 16µm de comprimento e menores que 1µm. Vários autores encontraram resultados
semelhantes, metáfases com 2n = 147, 2n = 138, 2n = 149 e 138 cromossomos. Os números
obtidos neste estudo confirmam que o sisal cultivado na Bahia é um pentaplóide.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESB.

ESTUDO DE DIVERGÊNCIA GENÉTICA DO FEIJÃO-FAVA COM BASE NA
COMPOSIÇÃO FÍSICA E QUÍMICAS DAS SEMENTES
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Palavras-chave: Phaseolus lunatus, proteína, ácido cianídrico.
O feijão-fava, leguminosa que recebe várias outras denominações populares como: fava, favabelém, feijão-espadinho, feijão-farinha, feijão-fígado-de-galinha, feijão-de-lima ou fava-delima, é fonte de proteína vegetal e de outros compostos nutricionais em elevados teores, sendo
cultivado pricipalmente na região Nordeste do Brasil. Assim, objetivou-se realizar a
caracterização física e química em sementes de feijão-fava e estimar a divergência genética
entre sub-amostras do feijão-fava. O material genético constou de 27 sub-amostras,
provenientes do Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-Fava da Universidade Federal do
Piauí, cultivadas no ano agrícola de 2006. As sementes dessas sub-amostras foram avaliadas
com relação aos seguintes caracteres químicos: umidade (8,26 a 11,25 g/100g), cinzas (2,62 a
3,70 g/100g), extrato etéreo (0,16 a 0,93 g/100g), proteína bruta (16,85 a 23,41 g/100g),
extrato não nitrogenado (62,24 a 70,07 g/100g), fibra alimentar total (24,21 a 62,42 g/100g),
fibra insolúvel (5,65 a 11,88 g/100g), fibra solúvel (15,82 a 53,11 g/100g) e ácido cianídrico
(44,49 a 160,63 mg/kg). Os caracteres físicos avaliados nas sementes foram: comprimento
(9,66 a 18,52 mm), largura (7,41 a 11,83 mm), espessura (5,33 a 6,90 mm) e massa de 100
sementes (27,60 a 87,79 g), que possibilitaram a classificação quanto à forma (esférica,
elíptica e oblonga/reniforme), perfil (achatado e semi-achatado) e tamanho (pequeno, médio,
normal e grande). A divergência genética entre as sub-amostras foi estimada pelo método de
agrupamento de Tocher, com o emprego da distância de Mahalanobis, como medida de
dissimilaridade, formando-se dez grupos de divergência configurando a possibilidade de
ganho com seleção para todos caracteres avaliados.
Fonte financiadora: CNPq

ESTUDO DE DORMÊNCIA EM SEMENTES DE TIPOS ESPECIAIS DE ARROZ DO
BANCO DE GERMOPLASMA DA EMBRAPA
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Palavras-chave: Arroz-vermelho, Arroz cateto, Dormência pós-colheita
No Brasil, a maioria dos consumidores tem a preferência pelo arroz-branco do tipo agulhinha,
mas parte da população, que possui hábitos alimentares diversos, prefere os tipos especiais de
arroz, como o arroz-vermelho que está presente na alimentação na região do Sertão
Nordestino e o cateto que, em todo o Brasil, é consumido na forma de arroz integral. É
bastante conhecida a presença de dormência em sementes de arroz recém-colhidas, isto é, um
estado normal de repouso, em que elas não germinam mesmo em presença de fatores
favoráveis, como água, luz e oxigênio. Várias têm sido as causas apontadas como promotoras
da dormência, dentre as quais a presença de inibidores de germinação, como o ácido
abscísico, temperaturas elevadas (30°C) a partir de 10 dias após a floração e a
impermeabilidade ao oxigênio do complexo casca e pericarpo. O objetivo desse trabalho é
identificar a intensidade e duração da dormência das sementes de genótipos de arrozvermelho e cateto. O trabalho foi realizado na Embrapa Arroz e Feijão, avaliando a dormência
de cinco genótipos provenientes de expedições de coleta, sendo três de cariopses vermelha e
dois de cariopses branca, os quais foram semeados em vasos, em casa de vegetação. As
sementes colhidas foram submetidas à sombra por cinco dias. O trabalho foi dividido em duas
partes, a primeira destinada ao estudo de dormência em laboratório, que consistiu de testes de
germinação utilizando-se 50 sementes por genótipo. A contagem das sementes germinadas foi
feita aos sete e aos doze dias após a colocação no germinador. A segunda parte foi destinada
ao estudo de dormência pós colheita em solo, semeando-se dez sementes por genótipo, em
vasos colocados em casa de vegetação. A contagem das plântulas emergidas foi feita aos doze
dias após o plantio. As sementes de arroz vermelho, branco e cateto exibiram variação na
dormência nos dois ambientes estudados, porém verificou-se que a dormência demonstrou-se
menos intensa e duradoura no solo. Logo, sugere-se que quando houver necessidade de
utilização de sementes de arroz-vermelho ou cateto recém colhidas, deve-se considerar que os
genótipos estudados apresentam o fenômeno “dormência pós colheita” variável sendo pouco
persistente, com duração inferior a três meses.
Fontes financiadoras: Embrapa Arroz e Feijão

EXTRAÇÃO DE DNA DE CÂMBIO DE Bertholletia excelsa UTILIZANDO O
MACERADOR AUTOMÁTICO TISSUE LYSER.
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Palavras-chave: Bertholletia excelsa; extração; DNA; tissue lyser
A floresta Amazônica abriga numerosas plantas de valor econômico e a castanheira
(Lecythidaceae) e seus subprodutos se destacam por ser um dos produtos extrativista mais
importante do estado do Acre. Para que o uso das florestas seja uma atividade econômica e
biologicamente sustentável é preciso que se identifique, caracterize e conheça a distribuição e
a dinâmica populacional das espécies com interesse de uso. Nesse sentido é que se justifica o
estudo dos recursos genéticos de B. excelsa já que essa é uma importante espécie e existem
poucos estudos na área genética sobre a mesma. O presente trabalho foi desenvolvido com o
objetivo de encontrar a melhor qualidade de extração de DNA utilizando o macerador
automático tissue lyser (Quiagen) para a otimização do protocolo do laboratório de
Morfogênese e Biologia Molecular da Embrapa-Acre. Foram utilizadas as amostras NV 48,
NV 49 e NV 50, coletadas na fazenda Nova Jerusalém no município de Acrelândia. Para cada
amostra foram feitos testes de maceração de um minuto com uma bead, um minuto e trinta
segundos com uma bead, um minuto com duas beads e um minuto e trinta segundos com duas
beads. As beads utilizadas para a maceração são de Tungstênio. Foram feitos testes também
quanto à freqüência utilizada no tissue lyser, onde as amostras foram maceradas com a
freqüência de 20 Hz e 30 Hz, num total de 24 amostras. De acordo com o método descrito, as
amostras maceradas com a freqüência de 30 Hz conseguiu-se extrair DNA, resultado não
obtido nas amostras maceradas com 20 hz de freqüência, onde não obteve trituração do
material. Quanto à quantidade de bead, os melhores resultados foram com as amostras que
tinham duas beads obtendo-se concentrações de até 25 ng/ µl.quantos ao tempo e trituração,
as amostras melhores maceradas foram as com o tempo de um minuto e trinta segundos.

FENOLOGIA E ANÁLISE FITOQUÍMICA EM PLANTAS MEDICINAIS DO
HORTO DA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL
Osmar Alves Lameira1; Silvane Tavares Rodrigues1; Nádia Elígia Nunes Pinto Paracampo1
1Embrapa Amazônia Oriental – osmar@cpatu.embrapa.br, silvane@cpatu.embrapa.br,
nadia@cpatu.embrapa.br
Palavras-chaves: Croton cajucara, Turnera ulmifolia, screening fitoquímico, floração.
A determinação da fenologia e a fitoquímica das plantas medicinais é de fundamental
importância para a o processo de caracterização das espécies e obtenção de extratos. O
trabalho teve como objetivo avaliar a fenologia e caracterizar fitoquimicamente espécies
provenientes da coleção do horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental,
visando o uso e manejo correto das espécies. Na avaliação da fenologia das plantas
medicinais, foi considerada a época de floração e frutificação de 255 espécies do período
2002 a 2006. A abordagem fitoquímica foi realizada através de screening fitoquímico com as
espécies: Croton cajucara Benth., Himatanthus sucuuba Woodson, Turnera ulmifolia L.,
Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb., Elephantopus scaber L. e Mikania lindeleyana D.C.,
identificando os principais grupos de compostos orgânicos. Foram identificadas dentre as 255
espécies 54 famílias. A família Labiatae com 17 espécies apresentou o maior número, seguida
da Bignoniaceae, Euphorbiaceae e Piperaceae, respectivamente, com 8; 7 e 7 espécies. A
maior concentração de espécies que floraram ocorreu nos meses de abril e maio de 2003 e
2004 e em maio de 2006, enquanto que a de menor ocorreu no mês de outubro de 2002 e
2004. O período de maior frutificação ocorreu em maio de 2003 e novembro de 2004 e 2006,
enquanto que o de menor ocorreu em agosto 2002 e março de 2003. Os resultados da análise
fitoquímica revelaram a presença de saponina espumídica e taninos em todas as espécies
analisadas, ausência de ácidos orgânicos em C. cajucara,

açúcares redutores em M.

humilifolia, proteínas e aminoácidos em H. sucuuba e presença de flavonóides em E. mollis e
M. humilifolia. A maior quantidade de compostos orgânicos ocorreu nas espécies T. ulmifolia,
E. scaber e M. lindeleyana.

FENOTIPAGEM E SELEÇÃO DE MARCADORES EM POPULAÇÃO DE
MAPEAMENTO DE FEIJÃO-CAUPI SEGREGANTE PARA RESISTENCIA AO
VÍRUS DO MOSAICO SEVERO DO CAUPI (CPSMV)
,
,
Lidiane L. Barbosa Amorim¹ ², Alberto Vinicius Casimiro Onofre¹ ², Ilza Maria Sittolin³,
Maurisrael de Moura Rocha³, Genira Pereira de Andrade4, Gilvan Pio-Ribeiro4, Ederson
Akio Kido¹, Ana Maria Benko-Iseppon¹

¹Depto. de Genética/CCB/UFPE lidiane.amorim@gmail.com, ana.benko.iseppon@pq.cnpq.br
²Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas CCB/UFPE. ³3Embrapa
Meio-Norte (CPAMN), 4Depto. de Fitopatologia/UFRPE.
Palavras-chave: Feijão-Caupi, ISSR, Polimorfismos, Segregação, Cowpea severe mosaic
virus.
O feijão-caupi [Vigna unguiculata (L.) Walp.] é de extrema importância para países da África
e da América Latina, sendo uma das principais fontes de proteína para suas populações de
baixa renda. A produção dessa cultura é muito influenciada pela ocorrência de doenças que
têm dificultado o cultivo no Brasil, entre elas destaca-se o mosaico, causado pelo Cowpea
severe mosaic virus. A busca de fontes de resistência às doenças é essencial para programas
de melhoramento genético. O presente estudo objetivou avaliar fenotípica e genotipicamente
uma população F6:7 de feijão-caupi desenvolvida pela EMBRAPA-CPAMN oriunda do
cruzamento entre BR14 Mulato e IT85F2687 (genótipos contrastantes para diversas
características, inclusive para resistência ao CPSMV). Um isolado do CPSMV foi inoculado
mecanicamente nos parentais e em 186 indivíduos via extrato vegetal tamponado. Dos
indivíduos avaliados, 103 apresentaram lesões locais necróticas, mosaico e deformações
foliares intensas e 83 foram assintomáticos. Todas as plantas assintomáticas foram testadas
por dupla difusão em ágar com anti-soro contra CPSMV e apresentaram resultados negativos.
Para as análises de mapeamento, foram testados 22 primers ISSR (UBC set nº9) nos parentais
sendo selecionados os sete primers polimórficos (810, 812, 816, 825, 826, 859, 864) e
genotipados na população. Os marcadores ISSR seguiram o protocolo de Bornet e Branchard
(Plant Molecular Biology Reporter, 19:209-215, 2001). Na análise dos resultados foi
demonstrado que o caráter resistência à CPSMV é segregante na população de estudo,
podendo-se concluir que a mesma é útil para a construção do mapa genético de ligação.
Poucos marcadores ligados a genes de resistência a CPSMV foram obtidos até o momento. Os
marcadores obtidos por Ouédraogo et al. [Genome, 45(1)175-188, 2002] estão ligados ao
gene CPSMV oriundo de um cruzamento entre parentais contrastantes adaptados as condições
edafoclimáticas da África e dos Estados Unidos, diferente dos demandados para região
Brasileira, que por sua vez apresenta estirpes virais distintas. Os dados fenotípicos e
genotípicos avaliados nesta pesquisa são de suma importância para as etapas futuras, tal como
o mapeamento fino e detecção de QTLs, as quais serão direcionadas à identificação de genes
e genótipos superiores.
Fontes financiadoras: MCT/FINEP/CNPq/BNB/FACEPE (Programa RENORBIO), CAPES.

FILOGENIA MOLECULAR DO GENÊRO Diplusodon (LYTHRACEAE) BASEADA
NAS SEQÜÊNCIAS NUCLEARES DE ITS DO GENE RNA RIBOSSOMAL,
ÍNTRONS DO GENE WAXY E DA ORGANELA CLOROPLASTO - trnL.
Peter W. Inglis1, Ana Yamaguishi Ciampi1, Vânia Cristina Rennó Azevedo1 e Taciana
Barbosa Cavalcanti1
1 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF,- peterwinglis@gmail.com,
aciampi@cenargen.embrapa.br, azevedovcr@cenragen.embrapa.br,
taciana@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Diplusodon, Filogenia, nr-ITS, waxy, cp-trnL intron.
Com 85 espécies, o gênero Diplusodon, é o segundo mais numeroso da família Lythraceae.
As espécies de Diplusodon são endêmicas das áreas do cerrado brasileiro, ocupando habitats
diversos e mostram uma grande variação em seu hábito. Foram realizados análises
filogenéticas moleculares do gênero Diplusodon baseado em seqüências espaçadoras internas
transcritas (ITS) do gene nuclear de RNA ribossomal e do gene nuclear de cópia única waxy e
o íntron do gene trnL do cloroplasto. Os dados foram obtidos do seqüenciamento direto dos
fragmentos de PCR amplificados utilizando primers universais. No caso do gene waxy, foi
desenvolvido um sistema do “nested PCR”. As seqüências foram alinhadas inicialmente com
ClustalX v.2.0 e depois as relações filogenéticas foram estimadas utilizando as técnicas de
máxima parcimônia (Paup 4.0 e TNT) e Bayesiana (MrBayes 3.1.2). As distâncias entre as
seqüências do cloroplasto não possuíam resolução suficiente para diferenciar a maioria das
espécies de Diplusodon, mas os dados ITS e waxy permitiram uma hipótese filogenética. Os
resultados preliminares sugerem uma origem relativamente recente do gênero no cerrado
brasileiro, com processos independentes de especiação nas serras de Minas Gerais e Bahia, ao
leste do Rio São Francisco, e nas serras do Planalto Central (Goiás e Tocantins), a oeste do
Rio São Francisco, com especiação explosiva e numerosas novidades morfológicas
caracterizando as espécies desta região. A homoplasia é extensiva e as espécies são
delimitadas por conjuntos de estados de caracteres. O número cromossômico é constante para
o gênero (n=15), indicando que a especiação ocorreu ao nível diplóide.
Apoio financeiro: Agrofuturo

FLUXO GÊNICO ENTRE Gossypium barbadense E Gossypium hirsutum, NA REGIÃO
DO DISTRITO FEDERAL, ANALISADO POR MEIO DE MARCADORES
MOLECULARES MICROSSATÉLITES
Carla Elize Santos da Rocha1, Guilherme Rennó Azevedo2, Melissa Carolina Vieira
Guimarães Santos3, Vânia Cristina Rennó Azevedo1, Marilia Rodrigues Pappas1, Ana
Yamaguishi Ciampi1
1 EMBRAPA Recursos Genéticos e Biotecnologia carla.elize@gmail.com,
aciampi@cenargen.embrapa.br,
2Universidade de Brasília – UnB
3Centro Universitário de Brasília - UniCeub
Palavras-chave: SSR, algodão comercial, algodão silvestre
Gossypium barbadense é uma espécie naturalizada, amplamente distribuída no Brasil. O
Brasil é considerado um importante centro de diversidade de Gossypium com ocorrência da
espécie silvestre G. mustelinum e naturalizada G. barbadense e pela grande produção da fibra
de algodão obtida da cultivar comercial G. hirsutum var. marie galante. G. hirsutum e G.
barbadense co-existem em diversas regiões do Brasil e seus sistemas reprodutivos
evidenciam que são sexualmente compatíveis. Com o objetivo de verificar a presença de
alelos do algodão comercial em G. barbadense, foram realizadas análises genéticas com uso
de marcadores SSR - Simple Sequence Repeats. O polimorfismo desse marcador molecular é
baseado nas diferenças de comprimento das seqüências amplificadas por reações PCR
(Polymerase Chain Reaction), de acordo com o número de repetições em cada microssatélite
que é altamente variável no genoma. A amostra de folhas de indivíduos adultos e de sementes
de G. barbadense foi coletada em três regiões do Distrito Federal. Famílias meios-irmãos de
10 acessos com 15 descendentes por acesso foram germinadas. O DNA genômico foi extraído
a partir das folhas de G. barbadense e G. hirsutum, segundo o protocolo CTAB 2%. O DNA
de 245 indivíduos foi genotipado com sete primers SSRs. A detecção da amplificação dos
fragmentos foi realizada em gel desnaturante de poliacrilamida 4%, corado com nitrato de
prata. Sendo G. barbadense e G. hirsutum espécies alotetraplóides foi possível verificar dois
locos em todos os primers analisados após a amplificação. Os resultados foram comparados
com os alelos de um loco verificados em Gossypium de acordo com Liu e colaboradores.
Analisando os sete locos SSRs amplificados não foram verificados fluxo gênico entre os
indivíduos adultos de G. hirsutum e G. barbadense das regiões do Distrito Federal. A análise
direta de fluxo gênico vem sendo realizada em descendentes das Famílias meios-irmãos de
G. barbadense.
Fontes financiadoras: FINEP/CNPq/FUNARBE

IDENTIFICAÇÃO BOTÂNICA DE PIMENTAS (Capsicum) DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Ethyênne Moraes Bastos1, Eliane Rodrigues Monteiro2, Aline Teixeira Barbosa Lima1,
Ângela Celis de Almeida Lopes1, Regina Lucia Ferreira Gomes3
1 Dep.de Biologia, Universidade Federal do Piauí (UFPI), (ethy_enne@hotmail.com);
2 Mestrado em Agronomia/UFPI
3 Departamento de Fitotecnia/UFPI
Palavras-chave: Banco de Germoplasma, Capsicum, diversidade morfológica.
As pimentas e os pimentões são classificados na família Solanaceae, pertencentes ao gênero
Capsicum L. e dentre as espécies desse gênero, cinco são domesticadas e largamente
cultivadas e utilizadas pelo homem: Capsicum annuum domesticado; C. baccatum Vell.; C.
chinense Jacq ; C. frutescens L. e C. pubescens Ruiz & Pav. Com o presente trabalho
objetivou-se identificar botanicamente e descrever morfologicamente acessos de pimentas do
gênero Capsicum provenientes do México e das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil que
pertencem ao Banco de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal do Piauí (BGCUFPI). Foram realizados dois plantios (26/05/2006; 30/06/2006), em casa de vegetação. As
coletas foram realizadas em período matutino, em dias diferentes (11/07/2006; 17/10/2006).
Coletou-se 40 acessos do gênero Capsicum, para análises morfológicas e identificação
taxonômica. Para a descrição morfológica utilizaram-se nove descritores publicados pelo
IPGRI (1995). O critério de classificação das espécies foi baseado em três chaves dicotômicas
de identificação: Chave para identificação de espécies e variedades domesticadas e
semidomesticadas do gênero Capsicum, de ocorrência no Brasil; Chave dicotômica para
espécies de Capsicum coletadas na Amazônia Colombiana e Chave para identificação das
pimentas domesticadas do gênero Capsicum. Os descritores mais freqüentes, dentre os
acessos caracterizados foram: corola branca, ausência de manchas na base dos lobos, uma flor
por axila, anteras roxas, frutos maduros vermelhos, frutos alongados, sementes claras e
ausência de constrição anelar entre o cálice e o pedúnculo. Os 40 acessos caracterizados
foram classificados nas espécies: Capsicum chinense Jacq., Capsicum baccatum L. var.
baccatum , Capsicum frutescens L., Capsicum baccatum domesticado, Capsicum annuum L.
var. annuum e Capsicum. annuum L. var. glabrisculum (Dunal) Heiser & Pickersgill. Os
resultados obtidos com a identificação botânica permitem encontrar acessos com grande
diversidade morfológica, principalmente entre os descritores forma e cor dos frutos.

IDENTIFICAÇÃO DA VARIABILIDADE GENÉTICA EM JAQUEIRA NO
MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS-BA
Ana Cristina Vello Loyola Dantas1; Valdir José Almeida Fonseca1; Luciana Santana
Lordelo2; Raimundo Otonilson Silva Santos2
1Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, Universidade Federal do Recôncavo
da Bahia. Cruz das Almas, BA. acloyola@ufrb.edu.br; valdir-fonseca@bol.com.br
2Mestre em Ciências Agrárias, Escola de Agronomia/UFBA.
Palavras-chave: Artocarpus heterophyllus, jaca, análise multivariada
A jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam) é uma fruteira exótica, originária da Índia, bem
adaptada ao ambiente de transição entre a Mata Antlântica e o Semi-árido nordestino. Fornece
frutos que são comercializados quase que exclusivamente para consumo in natura nos
mercados locais ou para serem industrializados artesanalmente sob a forma de doces,
compotas, passas, sorvetes, etc. A planta fornece também excelente madeira de lei para
carpintaria, marcenaria, fabricação de embarcações, além de poder ser usada na medicina
natural e na alimentação animal. Visando identificar a variabilidade genética em populações
de jaqueira provenientes de Cruz das Almas, BA, frutos de 30 plantas foram caracterizados
morfologicamente para características referentes à massa e tamanho do fruto, à polpa, ao
bagunço, às sementes e à casca + pivide. A avaliação da divergência foi realizada por técnicas
multivariadas (análise de agrupamento e componentes principais). Foi detectada variabilidade
entre os genótipos, com a formação de sete grupos. Nos dois primeiros componentes (CP1 e
CP2) foram encontrados 66,32 % da variância total disponível. As características massa das
sementes e massa do bagunço, foram as que mais contribuíram para a divergência entre os
genótipos.

IDENTIFICAÇÃO DE ACESSOS DE PEREIRA POR MEIO DE MARCADORES
MOLECULARES SSR
Fernanda Roberta Rech1; Patrícia Silva Ritschel2; Paulo Ricardo Dias de Oliveira2; Iraci
Sinski2; Ivan Faoro3.
1UERGS/Embrapa Uva e Vinho – fernandarec@gmail.com
2Embrapa Uva e Vinho – patricia@cnpuv.embrapa.br; iraci@ cnpuv.embrapa.br; paulo@
cnpuv.embrapa.br.
3Epagri EE-Caçador - ivanfaoro@uol.com.br
Palavras-chave: microssatélites, cultivar, identificação, germoplasma.
Pelo multialelismo, segregação e co-dominancia, marcadores microssatélites são uma
excelente escolha para a identificação de acessos em Bancos de Germoplasma. Marcadores
SSR testados para uso em pêra foram selecionados para a solução de questões de identificação
de acesssos do Banco de Germoplasma. Havia dúvidas sobre a diferença de identidade dos
acessos denominados ‘Japonesa’ e ‘Ya-li’, mantidos na coleção a campo, e morfologicamente
muito similares. Por outro lado, durante a micropropagação dos acessos ‘William’s’ e ‘Ya-li’,
mantidos in vitro, suspeitou-se ter havido mistura de materiais. Para a diferenciação de
‘Japonesa’ e ‘Ya-li’ foi feita a extração de DNA genômico dos acessos e realizadas reações de
PCR com os marcadores SSR NH021a, NH009b, NB105 e NB109. Para confirmação da
identidade dos acessos ‘William’s’ e ‘Ya-li’, foram usadas quatro plantas multiplicadas a
partir dos acessos de pereira in vitro sob suspeita de mistura. Plantas dos mesmos acessos,
mantidos a campo, foram usadas como controle. Após a extração do DNA genômico, foi
realizada uma reação de PCR com os marcadores SSR NH027a e RGL-1. Nos dois casos, os
produtos da amplificação foram separados em gel de poliacrilamida desnaturante 5%,
visualizado por coloração com prata. A identificação entre os acessos foi realizada através da
comparação entre o tamanho dos fragmentos amplificados, por meio de análise visual.
Concluiu-se que os acessos identificados como ‘Japonesa’ e ‘Ya-Li’ constituem materiais
geneticamente diferentes, enquanto a suspeita de ter havido mistura de materiais durante o
procedimento de micropropagação não se confirmou.
Fontes Financiadoras: Epagri, Embrapa Uva e Vinho.

INTRODUÇÃO, CONSERVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE ACESSOS
DE Mentha spp.
Roberto Fontes Vieira1; Dijalma Barbosa da Silva1. Humberto Bizzo2; Rosa de Belém das
Neves Alves1, Kelly Damares da Silva Paula1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - rfvieira@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Agroindústria de Alimentos, Rio de Janeiro, RJ.
Palavras-chave: Mentha, Lamiaceae, planta medicinal, caracterização química
A menta (Mentha ssp.) é uma planta herbácea, da família Lamiaceae, originária da Europa e
Ásia. O produto principal da cultura da menta é o óleo essencial produzido em glândulas
especializadas presentes nas folhas e flores com larga aplicação na indústria alimentícia, de
cosmético e farmacêutica. Além disso, diversas espécies de Mentha são largamente utilizadas
na medicina popular brasileira. O objetivo deste trabalho foi tornar introduzir, conservar e
tornar disponível acessos caracterizados do BAG Menta. A Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia mantém uma coleção de menta (Mentha ssp.) com 67 acessos de diferentes
procedências: Purdue University, USA, Instituto Agronômico de Campinas (IAC), SP, Centro
de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agronômicas (CPQBA), Campinas, SP, Universidade
Federal do Ceará (UFC), CE, Universidade de Brasília (UnB), DF, Instituto Agronômico do
Paraná (Iapar), PR, Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), PR. Este acervo é
conservado em casa de vegetação e in vitro. Os acessos mantidos na Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia foram avaliados quanto a porcentagem e a composição do óleo
essencial, após secagem da folhas em estufa a 38˚C, e extração do óleo essencial por
hidrodestilação em aparelho Clevenger. Os constituintes do óleo essencial foram identificados
através de cromatografia gasosa e GC/MS.
Os principais constituintes majoritários presentes nos acessos avaliados foram: Limoneno
(35,7% em CM49 e 43,6% em CM1); 1,8-Cineol (50,6% em CM 16 e 26% em CM 58 e 64);
Linalol (78,5% em CM24, 57% em CM45); Mentona (13-50% em CM 3, 9, 20, 46, 50 e 59);
Mentol (24-70% em CM 3, 9, 20, 23, 33, 46 e 59); Pulegona (63-67% em CM 31, 40 e 52);
Linalil Acetato (23-74% em CM 7, 13, 19, 61, 66 e 71); Carvona (43-71% em CM 44, 49, 51,
53, 54 e 55) e Óxido de Piperitona (44-88%, CM 4, 17, 18, 30, 38).
Fonte financiadora: Renargen

ISOLAMENTO DE ESTs DIFERENCIALMENTE EXPRESSOS INDUZIDOS POR
ETANOL EM Saccharum spp.
Marryelli de Oliveira Goulart1; Maria Thereza Bazzo Martins2; Alan Carvalho Andrade3;
Hugo Bruno Correa Molinari4
1 Centro Universitário de Brasília – UniCEUB marryelli.oliveira@gmail.com
2 Universidade Católica de Brasília – UCB maitebazzo@yahoo.com.br
3 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – CENARGEN alan@cenargen.embrapa.br
4 Embrapa Agroenergia – CNPAE hugo.molinari@embrapa.br
Palavras-chave: cana-de-açúcar, GeneSnareTM, etanol, promotor.
A cana-de-açúcar é uma monocotiledônea do gênero Saccharum amplamente cultivada em
diversos países tropicais e subtropicais. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do
mundo e a cultura destina-se principalmente para a produção de etanol, açúcar e energia
elétrica. Por ser uma cultura de grande importância econômica a identificação e caracterização
de genes e promotores são ferramentas fundamentais para programas de melhoramento
genético da espécie. A busca por promotores tecido-específicos que respondam a compostos
químicos como o etanol, que possui características favoráveis como baixo custo e
biodegradabilidade, são ferramentas valiosas na biotecnologia de plantas, pois os mesmos
permitem o controle de um dado gene tanto temporal como espacialmente. Neste trabalho,
plantas da variedade RB855156 de cana-de-açúcar com três meses de idade foram submetidas
à pulverização com solução etanólica (2% v/v) e água (controle). Foram coletadas amostras
foliares nos intervalos de tempo, 0, 1, 2, 4 e 8 horas após a pulverização. O material vegetal
foi macerado em N2 líquido e o RNA total foi extraído utilizando o reagente TRIzolTM
conforme as recomendações do fabricante. A técnica GeneSnareTM foi empregada para o
estudo do padrão da expressão gênica, e através dessa foi possível obter 20 ESTs (Expressed
Sequence Tags) diferencialmente expressos, os quais foram excisados do gel de agarose
(1,2% p/v) e purificados utilizando o kit Wizard® SV Gel conforme as recomendações do
fabricante. Os produtos purificados foram ligados ao vetor pCR®2.1. Após esse procedimento
os vetores serão clonados, os respectivos cDNAs seqüenciados e submetidos à busca por
similaridade com seqüências depositadas no GeneBank e/ou Gene Index. As seqüências
analisadas serão validadas pela técnica de PCR em tempo real (RT-PCR) visando confirmar o
padrão de expressão diferencial dos ESTs. Os cDNA full lenght e o correspondente genômico
dos fragmentos selecionados serão isolados e caracterizados a partir do RNA total e do DNA
genômico, respectivamente. Uma vez caracterizados, suas regiões promotoras serão isoladas
via PCR inverso e/ou Genome WalkerTM visando a obtenção de futuras ferramentas
biotecnológicas importantes para manipulação do padrão de expressão de genes de interesse
para o setor sucroalcooleiro.

MARCADORES MICROSSATÉLITE PARA CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DO
ALGODOEIRO VERDÃO.
Rodolfo Barbosa de Freitas1; Ana Carolina de Assis Dantas1; Lúcia Vieira Hoffmann1,2;
Paulo Augusto Vianna Barroso1,2.
1 Laboratório de Biotecnologia, Embrapa Algodão - rodolfobfreitas@hotmail.com ,
anacaroldantas@yahoo.com.br
2 Pesquisador(a) Embrapa Algodão - hoff@cnpa.combr , pbarroso@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: marcadores microssatélites, algodoeiro Verdão, caracterização.
Algodoeiros Verdões eram genótipos de ocorrência natural do Nordeste brasileiro, comuns
na primeira metade do século XX. Estes tipos de algodoeiro apresentarem alta produtividade,
superior, inclusive, às das variedades de algodão cultivadas no nordeste, o algodoeiro
arbóreo (G. hirsutum var. marie-galante) e o herbáceo (G. hirsutum var. latifolium). Apesar
do Verdão normalmente ser considerado um híbrido natural, nenhum trabalho foi
desenvolvido no intuito de desvendar a origem destes algodoeiros. Este trabalho teve como
objetivo gerar dados genéticos sobre o algodoeiro Verdão, permitindo inferência sobre a sua
origem. Para esta Análise, sementes de plantas com características de Verdão foram
selecionadas a partir dos bancos de germoplasma da Embrapa Algodão e da Embrapa
Cenargen, e foram plantadas em casa de vegetação. Para cada um dos genótipos foi realizada
a caracterização morfológica, e o DNA foi extraído para análise através de marcadores SSR.
A distância entre os genótipos foi calculada pelo programa MICROSAT e os mesmos foram
agrupados segundo Neighbor-Joining. A partir dos dados moleculares, a análise de
agrupamento revelou a existência de dois grupos distintos. O primeiro grupo mostrou que o
algodoeiro Verdão está relacionado com os algodoeiros mocó (G.hirsutum var mariegalante) e o herbáceo (G. hirsutum var latifolium). No segundo grupo, dois acessos de mocó
ficaram agrupados com os genótipos de G. barbadense, possivelmente devido a introgressão
de alelos de G. barbadense. Dos acessos de Verdão analisados, dois possivelmente tenham
sido caracterizados de forma errônea, pois estes apresentaram características parecidas às de
G. barbadense. A caracterização morfológica apresentou grande variabilidade de
características nos algodoeiros Verdões. Assim, o algodoeiro Verdão é mais próximo do
algodoeiro mocó, apresentando, ainda, algumas características do algodoeiro herbáceo,
podendo, deste modo, ser um hibrido entre estas duas variedades.
Fontes financiadoras: CNPq, Embrapa Algodão.

MARCADORES RAPD NA ANÁLISE PRELIMINAR DA DIVERSIDADE
GENÉTICA DE CRAJIRU DA COLEÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS,
AROMÁTICAS E CONDIMENTARES DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Natália Dayane Moura Carvalho1; Paula Cristina da Silva Angelo2; Francisco Célio Maia
Chaves2
1Estagiária da Embrapa Amazônia Ocidental. natalia.carvalho@cpaa.embrapa.br
2 Embrapa Amazônia Ocidental - paula.angelo@cpaa.embrapa.br,
celio.chaves@cpaa.embrapa.br
Palavras-chave: Germoplasma, Morfotipos, Arrabidaea
Crajiru, cajuru, pariri são nomes comuns utilizados para Arrabidaea chica Verlot
(Bignoniaceae), que tem propriedades anti-inflamatórias, usada como adstringente, antiespasmódico, no tratamento de leucemia e anemia e de úlceras externas na região amazônica.
Na Coleção de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares da Embrapa Amazônia
Ocidental existem três morfotipos (I, II e III) de crajiru, com diferentes hábitos e morfologia
das folhas que não florescem. Os acessos de plantas do Tipo I (A, B, C, D, E e J) foram
coletados nos municípios de Rio Preto da Eva (AM), Manaquiri (AM), Goiânia (GO), Rio
Branco (AC), Barcelos (AM) e Belém (PA). Os acessos do tipo II (F, G, H e L) foram
coletados no Campo Experimental da Embrapa (AM), na zona rural do município de Manaus
(AM), em Rio Preto da Eva (AM) e Belém (PA) e aqueles do tipo III (I e M), em Belém (PA).
O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética entre estes acessos, utilizando
marcadores moleculares do tipo RAPD. O DNA de plantas de 12 acessos e uma espécie de
ipê-rosa (out species) foi amplificado utilizando cinco primers e uma combinação de dois
primers decâmeros. As reações de amplificação foram realizadas com 50, 75 ou 100 ng de
DNA; 0,8 mM de dNTPs; Taq DNA polimerase e MgCl2 conforme as instruções dos
fornecedores e geraram 77 bandas polimórficas. Os padrões de bandas foram transformados
em dados binários e utilizados para o cálculo do coeficiente de dissimilaridade de Jaccard. Os
acessos foram agrupados pelo método de UPGMA, utilizando o aplicativo NTSYS. O
dendrograma apresentou dois clados principais: um reunindo os acessos A a D e J, que são
plantas do tipo I e outro reunindo os acessos F, G e L que são plantas do tipo II. Os acessos
restantes ficaram individualizados. A organização observada para os clados pode ser imputada
à existência de menor diversidade dentro dos morfotipos, I e II pelo menos, do que dentro da
área de coleta. Isto é indício de que os acessos podem representar mais de uma variedade.
Fontes financiadoras: - 01.02.1.02.08.11 – Rede Nacional de Recursos Genéticos
(EMBRAPA).

MICROSSATÉLITES PARA O GUARANAZEIRO
Paula Cristina da Silva Angelo1, Manuella Villar Amado2, Gilvan Ferreira Silva1, Ana
Yamaguichi Ciampi3, Nelcimar Reis Sousa1, André Luis Atroch1
1 Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus - AM, paula.angelo@cpaa.embrapa.br
2 Doutoranda em Biotecnologia, Laboratório de Evolução e Genética Animal, Universidade
Federal do Amazonas
3 Pesquisadora, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Laboratório de Genética
Vegetal
Palavras-chave: Amazônia, Sapindaceae, poliploidia, guaraná
O guaranazeiro (Paullinia cupana Kunth var. sorbilis (Mart.) Ducke) é uma planta nativa da
Bacia do Rio Amazonas, secularmente utilizada pelas populações da região por causa de suas
propriedades estimulantes e medicinais. É cultivada comercialmente apenas no Brasil, onde as
sementes torradas são utilizadas pela indústria de refrigerantes. O pó destas sementes é
exportado e consumido em outros continentes. O objetivo do trabalho foi buscar regiões do
genoma do guaranazeiro que contivessem SSRs (simple sequence repeats) úteis para o
desenvolvimento de marcadores. Foram realizados o enriquecimento de bibliotecas
genômicas Sau3AI e MseI com sondas (CA)12, (CT)12 e (TC)14 e a busca por blocos
perfeitos com pelo menos quatro repetições de di, tri, tetra e pentanucleotídeos nestas
bibliotecas e no banco de ESTs de frutos e sementes de guaranazeiro, mantido pela
REALGENE, utilizando o aplicativo STADEN/TROLL. A porcentagem média de
enriquecimento (blocos complementares à sonda) das bibliotecas genômicas foi de 13,8%. A
freqüência relativa de blocos com número maior ou igual a oito foi 0,77% (66/8597) no banco
de ESTs e 0,29% (2/688) nas bibliotecas genômicas. No banco de ESTs, entre os
dinucleotídeos, os blocos mais frequentes foram compostos de repetições AG/TC, seguidos
por AC/TC, TA e GC. Trinucleotídeos compostos por combinações de G e A foram
prevalentes. Entre os tetranucleotídeos repetidos foram mais freqüentes combinações de
adenina e timina. O exame visual das seqüências também foi realizado. Foram testados 10
pares de primers para repetições de di, trinucleotídeos e compostas. Cinco destes pares de
primers (loci GRN02, 03, 10, 13 e 16) geraram padrões monomórficos, com até três alelos
por indivíduo. Nos outros cinco loci (GRN01, 04, 05, 07 e 08) foi observado polimorfismo e
número de alelos variando de um a cinco por indivíduo. Esta complexidade resultou, pelo
menos em parte, da poliploidia recentemente confirmada pela cariotipagem do guaranazeiro,
que tem 210 cromossomas.
Financiamento: FAPEAM/Embrapa

MORFOMETRIA FOLIAR BASEADA NA DIMENSÃO FRACTAL MULTIESCALA
APLICADA À IDENTIFICAÇÃO ESPÉCIES DE MARACUJÁ E EUCALIPTO
Juliano Gomes Pádua¹, Giancarlo C. X. Oliveira², Rodrigo O. Plotze³, Odemir M. Bruno³,
Dario Grattapaglia¹, Maria Lucia C. Vieira².
¹-jgpadua@cenargen.embrapa.br, dario@cenargen.embrapa.br - Embrapa Recursos Genéticos
e Biotecnologia
²-gcxolive@esalq.usp.br, mlcvieir@esalq.usp.br -Universidade de São Paulo - Escola
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
³-plotze@icmc.usp.br, bruno@icmc.usp.br - Universidade de São Paulo - Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação
Palavras-chave: dimensão fractal, maracujá, eucalipto, caracterização morfométrica
Para o estabelecimento de coleções de germoplasma, a correta identificação de espécies e
acessos é de fundamental importância. Nesse sentido, o uso de um conjunto de informações
como dados de passaporte, de caracterização morfológica e molecular contribuem para a
correta identificação do acesso, principalmente para germoplasma de espécies com ampla
variabilidade genética, como é o caso de maracujá (Passiflora) e eucalipto (Eucalyptus). A
utilização de dados morfométricos podem auxiliar como uma rica fonte de dados para a
identificação de espécies. Utilizando a dimensão fractal multiescala, foi desenvolvido um
conjunto de aplicativos para extrair informações morfométricas (potencialmente infinitas) do
contorno das folhas e de suas nervuras. A metodologia foi aplicada a 10 espécies de
Passiflora e a cinco de eucalipto (Eucalyptus e Corymbia). De cada planta analisada foram
digitalizadas de 4 a 10 folhas. Após a extração das características morfométricas (pontos
característicos), foi realizada análise de componentes principais (PCA). Os dados obtidos
foram comparados a dados moleculares obtidos a partir de seqüências de DNA cloroplastidial
das espécies de maracujá e eucalipto. Adicionalmente, para eucalipto, foram empregados
dados moleculares de microssatélites. O método foi capaz de diferenciar corretamente as 10
espécies de Passiflora com base em apenas três pontos característicos das nervuras e três do
contorno foliar. No caso de eucalipto, a extração de características das nervuras foi
dificultada, uma vez que elas não se contrastam com limbo foliar, impedindo a captação de
imagens. Mesmo com essas limitações, os índices de dimensão fractal obtidos a partir das
bordas das folhas geraram informações suficientes para a distinção correta das espécies
utilizadas e agrupá-las de forma eficiente. Os resultados obtidos são concordantes com
àqueles obtidos pelas análises moleculares.
Fontes financiadoras: CAPES, FAPESP, CNPq

NUTRIÇÃO DE HÍBRIDOS DE Brachiaria decumbens x B. ruziziensis SOB ESTRESSE
POR ALUMÍNIO TÓXICO
Mauricio Marini Kopp1; Maria Coletta Vidigal1; Maiby Cabral Mesquita2; Cacilda Borges
do Valle3; Fábio de Souza Fernandes2; Gislayne A. Rodrigues Kelmer2; Leônidas Paixão
Passos1
1Embrapa Gado de Leite – kopp@cnpgl.embrapa.br,
2Universidade Federal de Juiz de Fora – Departamento de Química,
3Embrapa Gado de Corte
Palavras-chave: Brachiaria, Nutrição, Estresse Abiótico, Alumínio Tóxico
No Brasil, grande parte da área de cultivo de pastagem apresenta acidez do solo, geralmente
acompanhada de elevado nível de alumínio que intoxica as plantas e provoca considerável
redução na absorção de nutrientes e produtividade. O desenvolvimento de genótipos
tolerantes ao Al tem sido o caminho mais focado, com intensa procura por variedades
adaptadas aos diferentes ecossistemas. A hibridação entre espécies de braquiária associa
elevada produção de biomassa e adaptabilidade a condições adversas com a redução de
problemas relacionados ao sistema reprodutivo de algumas espécies do gênero. O objetivo do
trabalho foi avaliar o teor de nutrientes de híbridos contrastantes de Brachiaria decumbens x
B. ruziziensis submetidos a diferentes níveis de alumínio tóxico em solução nutritiva de
Hogland. Os tratamentos utilizados foram: 1) solução completa sob pH livre; 2, 3, 4 e 5)
solução sem P e Fe com 0; 4; 5 e 6 mg L-1 de Al3+ respectivamente em pH 4. Decorridos 30
dias de crescimento, as plantas foram colhidas e determinado o teor de Ca, Mg, Al, Cu, Fe,
Mn, Zn, Cr, B, Mo, Na e K nas raízes e parte aérea por ICP-AES. Os híbridos apresentaram
comportamento diferencial com variação significativa ou não no teor de nutrientes nos tecidos
quando submetidos a níveis de até 6 ppm de Al3+ indicando haver variabilidade genética.
Mg, Al, Cu e Fe foram os nutrientes que melhor evidenciaram a insensibilidade dos híbridos
frente à presença de Al3+. Houve efeito do pH da solução nutritiva sobre o acúmulo de
nutrientes, indicando que os híbridos foram sensíveis a redução de pH independentemente da
presença de Al. As variáveis Mn, Zn, Cr, Na e B não apresentaram mesmo comportamento
quando analisadas na raiz e parte aérea. Especiação iônica e interação entre solução nutritiva e
genótipos necessitam ser melhor explorados principalmente em função da possibilidade de
exudação de ácidos orgânicos como mecanismo de tolerância e modificação das propriedades
nutritivas da solução e da toxidez do Al.
Fontes financiadoras: Embrapa, CNPq

OTIMIZAÇÃO DE MARCADORES SSRs DE BANANEIRA Musa sp.
Natália Pereira Menezes1; Robert Neil Gerard Miller1; Georgios Joannis Pappas Júnior 2;
Marilia de Castro R. Pappas 2;Edson Perito3; Sebastião S. Oliveira3; Ana Yamaguishi
Ciampi2 ;
1 Universidade Católica de Brasília - naty.p.menezes@gmail.com
2 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - aciampi@abordo.com
3 Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical
Palavras-chave: Musa, Sigatoka, microssatélites, marcadores moleculares, cDNA
Musa spp, da família Musaceae, é uma das frutas mais consumidas no mundo, produzida e
explorada em países tropicais. A cultura da banana apresenta vários fatores que podem afetar
a produtividade, como as pragas Sigatoka amarela e negra dentre outros agentes infecciosos,
comprometendo a qualidade das bananas causando danos para a economia. O
desenvolvimento de tecnologias baseadas no uso de marcadores moleculares fornecem
ferramentas capazes de revelar polimorfismos para discriminar a variação genética entre
indivíduos de populações segregantes para resistência às Sigatokas. Os SSR ou
microssatélites são marcadores genéticos que geram alto conteúdo informacional, grande
confiabilidade em seus dados e possibilita a análise genômica para saturação de mapas
genéticos para melhoramento genético de Musa spp. Este trabalho teve como objetivo
otimizar e validar os marcadores SSRs identificados em seqüências de cDNA de Musa
relacionada à sigatoka-negra, para verificação da variabilidade genética, genotipagem e
seleção de variedades de Musa spp resistentes. Amostras de DNA de Musa spp, incluindo
indivíduos diplóides resistentes e susceptíveis a Sigatokas, foram amplificadas através da
técnica de PCR com iniciadores SSRs. Esses primers foram desenhados a partir de seqüências
de EST’s e otimizados a partir da busca pela temperatura de anelamento ideal. Fragmentos
amplificados foram detectados através de eletroforese em géis de agarose e desnaturante de
poliacrilamida. Dos 86 iniciadores testados, 88,37% apresentaram amplificações na
temperatura de anelamento entre 56 – 60 ºC, e destes 36,84% apresentaram polimorfismo. A
validação de banco de marcadores tipo SSR possibilita um trabalho de suma importância para
o uso no mapeamento genético de Musa spp, pois revelam polimorfismos ao nível de DNA
suficientes para estimar a variabilidade genética, além de permitir a genotipagem de
populações segregantes de banana.
Fonte financiadora: CNPq.

PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE BANDAS CMA3/DAPI E SÍTIOS DE DNAr 45S
EM DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO Chicorium
Ebenézer Bernardes Correia Silva1; Kyria Cilene de Andrade Bortoleti1; Ana Christina
Brasileiro-Vidal1; Reginaldo de Carvalho2; Ana Maria Benko-Iseppon1
1Deptº
de
Genética/CCB
–
UFPE
benebernardes@gmail.com;
ana.benko.iseppon@pq.cnpq.br
2Deptº de Biologia – UFRPE
Palavras-chave: Asteraceae, Chicorium intybus, C. endivia, heterocromatina, FISH.
A família Asteraceae inclui várias hortaliças com grande importância econômica como as do
gênero Chicorium (chicória). O conhecimento da constituição genética das plantas cultivadas,
em relação à aplicação das diversas técnicas cariotípicas, pode ser utilizado por diversos
melhoristas, para formação de híbridos, dentro dos experimentos de melhoramento genético
convencional. Até o momento poucas espécies do gênero Chicorium foram estudadas
previamente, encontrando-se na literatura dados apenas sobre seu número cromossômico
(2n=18). Este trabalho teve a finalidade de caracterizar citogeneticamente as espécies C.
intybus e C. endivia por meio da coloração com os fluorocromos CMA3/DAPI e da técnica de
hibridização in situ fluorescente (FISH) com sondas de DNAr 45S. O material vegetal
utilizado foi proveniente da cidade de Solingen, na Alemanha. Na técnica de FISH, as lâminas
foram submetidas a uma mistura de hibridização, contendo a sonda DNAr 45S obtida de
Arabidopsis thaliana marcada com digoxigenina, detectada com sheep antidigoxigenina/FITC e contra-coradas com DAPI. Ambas as espécies apresentaram 2n=18,
confirmando dados da literatura, com todos os cromossomos submetacêntricos. Em relação a
coloração direta com os fluorocromos, C. intybus mostrou quatro marcações CMA3+/DAPIlocalizadas em posição proximal, coincidentes com as regiões organizadoras de nucléolo,
também evidenciadas pela hibridização com DNAr 45S. Em C. endivia, foram identificados
seis sítios CMA3+/DAPI-, também evidenciados pela FISH. Adicionalmente, pequenos
blocos CMA0/DAPI+ foram observados nas posições terminais e pericentroméricas em C.
intybus e C. endivia, respectivamente. Os dados revelaram que, a despeito da similaridade
morfológica, as duas espécies apresentam diferentes números de sítios ribossomais, tendo em
comum a distribuição da heterocromatina (HC) rica em AT. As semelhanças quanto à HC
confirmam a relação de ancestralidade entre as duas espécies, enquanto o número de sítios
ribossomais aponta para a ocorrência de evolução divergente.
Fontes financiadoras: CNPq, Capes, FACEPE.

PARECENÇA ENTRE ACESSOS DE FEIJOEIRO COMUM DE GRÃOS BRANCO
UTILIZANDO O MÉTODO DE HARRISON.
Jaison Pereira de Oliveira1, Maria José Del Peloso1, Orlando Peixoto de Morais1, Jaime
Roberto Fonseca1, Heloisa Torres da Silva1, Leonardo Cunha Melo1, Silvando Carlos da
Silva1
1Embrapa Arroz e Feijão - jaison@cnpaf.embrapa.br
Palavras chave: distância genética, análise multivariada, similaridade genética, variáveis
categóricas, Phaseolus vulgaris.
O banco ativo de germoplasma (BAG) da Embrapa Arroz e Feijão, praticamente só possui
informações subjetivas provenientes das cadernetas de coletas. Modelos matemáticos
relacionando a parecença entre acessos, utilizando variáveis subjetivas, tem sido poucos
explorados nos estudos de recursos genéticos. A parecença é dividida em duas categorias,
similaridade e dissimilaridade. Modelos que levam em consideração o par (0,0), podem ter o
valor do coeficiente de parecença enviesado devido ao elevado número de coincidências de
zeros. O objetivo deste trabalho foi estudar o coeficiente de parecença através da aplicação do
modelo de Harrison, em variáveis qualitativas multicategóricas. Foram utilizados 18 acessos
tradicionais de feijoeiro comum de grãos branco do BAG-Embrapa Arroz e Feijão. Os
descritores, hábito de crescimento (HC), tamanho de grão (TG), unidade federativa (UF),
classe de solo (CS) e classe de altitude (CA), foram transformados em variáveis binárias
através da criação de variáveis fictícias. No modelo de Harrison, cada variável é ponderada
pelo número de níveis que possui atenuada pelo cálculo do seu logarítmo, possibilitando uma
maior exatidão da distância entre dois acessos. As freqüências relativas de similaridade
encontradas nos descritores foram de 23,0% para sete níveis (HC e UF), 19,0% para cinco
níveis (HC e UF) e 16,0% para quatro níveis (TG). Esta análise mostrou que descritores com
muitos níveis contribui com maior freqüência relativa para a similaridade no caso de
coincidência entre dois acessos. Os acessos 9 e 10 são redundantes. A maior similaridade foi
encontrada entre os acessos 1, 2 e 3 (0,77). A maior dissimilaridade foi do acesso 5, variando
de 0,65 a 1,00. O método de Harrison possibilitou detectar acessos redundantes sendo uma
ferramenta de decisão e definição no descarte de genótipos iguais.
Fonte financiadora: Embrapa Arroz e Feijão.

POLIMORFISMO DE MARCADORES ISSR ENTRE PARENTAIS DE FEIJÃOCAUPI [Vigna unguiculata (L.) Walp.] CONTRASTANTES PARA RESISTÊNCIA AO
VÍRUS DO MOSAICO SEVERO DO CAUPI (Cowpea severe mosaic virus – CPSMV)
Lidiane L. Barbosa Amorim 1,2; Alberto Vinicius Casimiro Onofre 1,2; Ana Maria BenkoIseppon 1
1Depto. de Genética/UFPE – Laboratório de Genética e Biotecnologia Vegetal lidiane.amorim@gmail.com,
ana.benko.iseppon@pesquisador.cnpq.br
2Alunos do Programa de Pós-graduação CCB/UFPE

vinicius.alberto@gmail.com,

Palavras-chave: Feijão-caupi, ISSR, Polimorfismo, Cowpea severe mosaic virus
A importância do feijão-caupi é crescente no Brasil, sobretudo na região Nordeste, tanto pelo
seu alto valor nutritivo como na geração de empregos. Diversas enfermidades acometem esta
cultura, destacando-se as viroses. O presente trabalho teve por objetivo a detecção de locos
polimórficos entre os parentais ‘BR14-Mulato’ e ‘IT85F-2687’, contrastantes para presença e
ausência, respectivamente, do gene de resistência ao CPSMV, por meio de marcadores ISSRInter Simple Sequence Repeat. As reações de PCR foram conduzidas em um volume final de
20 µL contendo: 0,7 U de enzima Taq polimerase, tampão da enzima 1 X, 2,5 mM MgCl2, 1
mM dNTP, 50 µM de primer e 25 ng de DNA genômico. O programa consistiu de uma
desnaturação inicial a 94ºC por 4 min, seguido por 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30
seg, anelamento do primer a 50,4-60ºC (dependendo do primer) por 35 segundos e extensão a
72ºC por 2 min, seguido de extensão final por 7 min a 72ºC. A amplificação foi separada por
eletroforese em gel de agarose a 1,8% em tampão de TBE 0,5 X contendo brometo de etídio a
0,5 µg/mL. Dos 25 primers testados, 15 foram selecionados com base no polimorfismo
apresentado e na intensidade dos fragmentos de DNA amplificado com um total de 139 locos,
sendo 30 polimórficos. O número de fragmentos polimórficos por primer variou de um (809,
823, 834 e 844) a quatro (808) com média de 2,0 bandas polimórficas por primer. Marcadores
ISSR têm sido utilizados com sucesso na caracterização de germoplasma do gênero Vigna e
de outras leguminosas especialmente na diferenciação de acessos de diferentes espécies. Na
literatura há uma referência indicando que primers com motivos ‘GA’ e ‘CA’ são mais
polimórficos para o gênero Vigna. Os dados apresentados com os primers 825 (AC)8T e 808
(AG)8T, com 3 e 4 bandas polimórficas, respectivamente, corroboram estas informações.
Primers com motivo ‘AT’ não produziram fragmentos, mesmo com diferentes seqüências de
ancoragem [801 (AT)8T, 802 (AT)8G e 803 (AC)8C]. Os resultados descritos são de
fundamental importância para os próximos passos do trabalho visando à construção de mapas
de ligação em feijão-caupi e identificação de marcadores associados à resistência ao CPSMV.
Fontes financiadoras: CAPES, CNPq, RENORBIO/BNB, FACEPE.

PRODUÇÃO DE CACHOS DE ACESSOS DE DENDEZEIRO DO BANCO DE
GERMOPLASMA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Raimundo Nonato Vieira da Cunha1; Ricardo Lopes1; Raimundo Nonato Carvalho da
Rocha1; Wanderlei Alves de Lima1; Paulo Cesar Teixeira1; Maria do Rosário Lobato
Rodrigues1
1Embrapa
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raimundo.rocha@cpaa.embrapa.br;
paulo.teixeira@cpaa.embrapa.br;

Palavras-chave: Elaeis guineensis, Oleaginosa, Germoplasma
A Embrapa Amazônia Ocidental iniciou em 1982, em parceria com IRHO/França, um
programa de melhoramento genético da cultura do dendezeiro. Esse programa tem sido
conduzido explorando apenas linhagens melhoradas, introduzidas da África, com estreita base
genética. O desenvolvimento de cultivares de base genética mais ampla proporcionará maior
sustentabilidade para o desenvolvimento da dendeicultura nacional, em franca expansão.
Embora se disponha de germoplasma de origem variada os acessos do Banco de
Germoplasma da Embrapa Amazônia Ocidental necessitam ser caracterizados e avaliados
para que sejam efetivamente útil ao programa de melhoramento. Este trabalho objetivou
avaliar 34 acessos de dendezeiro não melhorado oriundos da Nigéria (14), Congo (8),
Camarões (6) e Tanzânia (6), com número variável de plantas por acesso, no total 349 plantas,
sendo 222 do tipo Dura e 127 Tenera. A produção de cachos foi avaliada, por planta, durante
três anos consecutivos, quarto, quinto e sexto ano após o plantio, com realização de colheitas
a cada quinze dias. Das plantas avaliadas, duas, do tipo dura, não produziram cachos no
período de avaliação. Foram verificados os seguintes valores médios e máximos,
respectivamente: número de cachos = 12,3 kg e 24,0 kg, produção total de cachos = 56,7 kg e
140,3 kg e peso médio de cachos = 4,6 kg e 10,8 kg. Os acessos avaliados são de origens
distintas das utilizadas atualmente no programa de melhoramento e das cultivares comerciais
produzidas pela Embrapa, assim, a introdução dos mesmos no programa de melhoramento
garantirá a ampliação da base genética atual e a diversificação das cultivares comerciais,
proporcionando maior sustentabilidade a dendeicultura nacional.
Fontes financiadoras: CNPq

PRODUÇÃO DE FRUTOS E FENOLOGIA REPRODUTIVA DE Euterpe edulis
Juliano Zago da Silva1; Diogo Klock Ferreira1; Andréa Gabriela Mattos1; Maurício Sedrez
dos Reis2
1Eng. Agr. Msc Recursos Genéticos Vegetais, UFSC, jzagos@yahoo.com.br.
2Eng. Agr. Dr. Genética Vegetal, UFSC. msreis@cca.ufsc.br
Palavras-chave: Euterpe edulis, Fenologia, Floração, Frutificação.
Tendo em vista a crescente utilização dos frutos de Euterpe edulis para a produção de açaí,
bem como a pressão que recai sobre remanecentes florestais, também sujeitos à extração do
palmito, este trabalho teve como objetivo estudar a fenologia reprodutiva da espécie em áreas
de mata nativa, afim de fundamentar estratégias de conservação e manejo. A área de estudo
encontra-se na Floresta Nacional de Ibirama-SC e apresenta 24 parcelas permanentes de
40x40m. As avaliações fenológicas foram realizadas em todos os indivíduos reprodutivos das
parcelas e consistiram no acompanhamento quanto ao número e tipo de inflorescências e
infrutescências. O período reprodutivo iniciou-se com a floração em outubro de 2007, que se
estendeu até fevereiro de 2008, sendo seu apogeu registrado em dezembro de 2007. Os
primeiros cachos contendo frutos verdes surgiram no início de novembro de 2007 e seu
máximo foi registrado em março de 2008. Os primeiros cachos com frutos maduros surgiram
em março e os últimos em outubro, o que evidencia a importância de E. edulis como fonte de
alimento, uma vez que está disponível em 8 meses do ano. Entre abril e setembro observou-se
uma produção relativamente constante de aproximadamente 90 cachos/ha/mês. Do total de
229 matrizes/ha, 12,7% somente emitiram flores masculinas; 78,6% além das flores,
formaram frutos verdes e 69,5% formaram frutos maduros. O número médio de cachos
produzidos por matriz foi de 3,32, destes: 2,37 chegaram a fase de flor feminina; 1,95
chegaram a fase de fruto verde e somente 1,47 amadureceram. Neste sentido, 55,7% dos
cachos abortaram até a fase de fruto maduro. Além das perdas produtivas ocasionadas pelos
abortos, ocorreram também cachos com reduzido número de frutos maduros (49%),
possivelmente vinculados a deficiências na polinização. Também foi observada correlação
entre aumento da produtividade e o diâmetro das matrizes. E. edulis apresenta características
favoráveis ao manejo sustentado, principalmente em função da produtividade, densidade e
período de oferta de frutos; porém, estudos sobre o consumo de frutos pela fauna tornam-se
necessários.
Fontes financiadoras: CNPq e CAPES.

PROPOSTA DE DESCRITOR MÍNIMO PARA ESPÉCIES DO GÊNERO Heliconia
Charleston Gonçalves1, Carlos Eduardo Ferreira de Castro2, Otávio Augusto Faria3, Silvia
Rocha Moreira1
1Pesquisador

Científico, UPD de Ubatuba/PRDTA do Vale do Paraíba/APTA,
charleston@apta.sp.gov.br e silviamoreira@apta.sp.gov.br; 2Pesquisador Científico, CH/
IAC, ccastro@iac.sp.gov.br; 3Engenheiro Agrônomo, estagiário. UPD de Ubatuba/PRDTA
do Vale do Paraíba/APTA, otavio.faria@gmail.com
Palavras-chave: descritor mínimo, Heliconia, flores tropicais, floricultura, variedades
Embora não existam descritores específicos para a caracterização botânica de cultivares de

Heliconia, as descrições de espécies consideram, pelo menos 26 conjuntos de informações.
Face o exposto, este trabalho teve como objetivo desenvolver proposta de descritores para
espécies e variedades do gênero Heliconia. Uma matriz de características botânicas para a
descrição de espécies foi aplicada em formas de H. velloziana L. Em., desenvolvendo-se
proposta de descritores para helicônias. A comparação entre a descrição original da espécie
tipo de H. velloziana com as características botânicas e morfológicas mensuradas entre os
genótipos diversos evidenciaram diferenças morfológicas entre as amostragens. Os resultados
obtidos permitem propor como descritores mínimos para espécies de Heliconia: 1. Hábito:
Musóide, Canóide ou Zingiberóide; 2. Altura; 3. Pseudocaule: Comprimento e
Diâmetro; 4. Pecíolo: Comprimento, Diâmetro, Cor e Pilosidade; 5. Limbo: Comprimento,
Diâmetro, Cor e Pilosidade; Face Superior e inferior: Cor, Nervuras e Pilosidade; 6. Outras
características vegetativas; 7. Inflorescência: Pendente, Ereta, Mesmo Plano, Planos diversos,
Comprimento e Largura; 8. Pedúnculo: Comprimento, Diâmetro, Cor e Pilosidade; 9. Raque:
Comprimento, Diâmetro, Cor, Pilosidade, Curvatura e Ângulo; 10. Brácteas: Número, Cor,
Forma, Cor das Superfícies externa e interna; Borda: Forma (Revoluta, Involuta, Reta, Cor;
Ápice: Forma: Cimbiforme, Subulata, Copada, Agudo ou Recurvado; Cor; 11.
Especificidades das brácteas basais, médias e terminais: forma, largura e comprimento. 12.
Flores: Número, Comprimento, Cor: e Forma: Cônica, Reta. 13. Frutos: Imaturo e maduro:
Cor, Tamanho, número por bráctea, número de sementes/fruto. 14. Pedicelo: Comprimento,
Diâmetro e Cor.

PROSPECÇÃO IN SILICO DE ESTs DO BOTÃO FLORAL DO ALGODOEIRO
Vandré Guevara Lyra Batista1; Mariana Franco Fragoso1; Morganna Pollynne N. Pinheiro1;
Luiz Carlos Belarmino2; Giovani Greigh de Brito3; Wagner Alexandre Lucena3; Liziane
Maria de Lima3.
1Depto. de Ciências Biológicas da UEPB
2 Depto. de Ciências Biológicas da UFPE
3Embrapa Algodão liziane@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: Algodão, botão floral, genes
O algodoeiro é uma cultura de elevada importância econômica devido à qualidade de sua fibra
e aos derivados comerciais que a planta produz, porém é uma cultura com custos elevados de
produção, o que torna constantemente necessária a busca por novas tecnologias. A busca de
genes envolvidos no desenvolvimento da planta é uma ferramenta que pode auxiliar na
compreensão dos processos biológicos. O objetivo deste trabalho foi identificar genes
associados a processos bioquímicos, morfológicos e estruturais do botão floral do algodoeiro
a partir de dados de bancos públicos. Realizou-se uma pesquisa, in silico, visando a
identificação de seqüências ESTs do algodoeiro disponíveis no banco de dados público (The
Cotton Genome Database - http://cottondb.org) identificadas em botão floral. Genes de
Arabidopsis thaliana envolvidos em processos bioquímicos, morfológicos e estruturais foram
empregados como “iscas”, por meio da análise de ESTs do banco público de dados
(http://cottondb.org) e da plataforma de Bioinfomática disponível na página da internet
http://cotondb.org/cdbpages/webblast.html, utilizando a ferramenta tBlastn com e-value ≤ 1030. Com o auxílio do tBlastn e pelo emprego de 108 seqüências protéicas, evidenciou-se que
94 destas apresentaram valores de similaridade significativos (e-value < -30). As seqüências
selecionadas foram organizadas em 7 grupos de acordo com os processos biológicos que estão
envolvidas: regulação positiva do desenvolvimento da flor, regulação negativa do
desenvolvimento da flor, morfogênese da flor, morfogênese do fruto, detecção e transporte de
íons na célula, regulação da fase vegetativa e outros processos bioquímicos. Por meio da
análise das seqüências análogas obtidas, verificou-se a existência de várias ESTs
potencialmente envolvidas em funções importantes dentro de processos para o
desenvolvimento do botão floral.
Fontes financiadoras: Embrapa, Monsanto

PROTEÍNAS DIFERENCIALMENTE EXPRESSAS NA CANA-DE-AÇÚCAR EM
RESPOSTA AO ESTRESSE HÍDRICO
Clebia Maria Alves de Almeida1, Túlio Diego da Silva1, Felipe Silva Ferreira1, Rildo Sartori
Barbosa Coelho2, Virginia Maria Sabino Donato3, Maria Tereza dos Santos Correia1, Márcia
Vanusa da Silva1.
1Centro de Ciências Biológicas/Departamento de Bioquímica/UFPE –
clebiam@yahoo.com.br, diegotulio1@gmail.com, felipe_tutmes@hotmail.com,
mtscorreia@gmail.com, marcia.vanusa@ufpe.br; 2Instituto Pernambucano de Pesquisa
Agropecuária - IPA, Laboratório de Genoma /Cultura de Tecidos – rildo@ipa.br;
3Departamento de Biologia/UFRPE - vmtsdonato@uol.com.br
Palavras-Chave: Saccharum oficcinarum, tolerância à seca, 2D-PAGE, expressão de
proteínas.
A cana-de-açúcar é uma cultura de importância econômica expressiva para o Nordeste
brasileiro. Os estresses abióticos, a exemplo do estresse hídrico, resultam em perdas na
produção e constituem uma preocupante ameaça ao setor agrícola, especialmente para a
região Nordeste. A tolerância à seca é o resultado de numerosas características anatômicas,
morfológicas e fisiológicas, de natureza constitutiva ou indutiva. Vários mecanismos são
responsáveis pela tolerância, e salienta-se a necessidade de que sejam identificados genes e
seus produtos que estejam envolvidos nas diferentes respostas que conferem tolerância à seca
na cana-de-açúcar. Este trabalho teve como objetivo identificar proteínas responsivas a
resposta adaptativa em genótipos tolerantes de cana-de-açúcar ao déficit hídrico. As proteínas
totais foram extraídas utilizando o reagente Trizol (Invitrogen) das folhas das plantas com
20% (tratamento controle) 10% e 3% de umidade gravitacional do solo. A concentração de
proteína total de cada amostra foi determinada pelo método de Bradford (1976). As proteínas
foram separadas por eletroforese bidimensional segundo O' Farrel (1975) empregando os
equipamentos IPGphor3 e MULTIphorII (GE Healthcare) de acordo com instruções do
fabricante. As fitas de IPG com gradiente de pH imobilizado linear de 4-7 na primeira
dimensão e gel de poliacrilamida (12,5%) na segunda dimensão. A coloração dos géis foi feita
com Comassie brilhant Blue - G250. A análise dos proteomas nos diferentes tratamentos em
folhas de cana-de-açúcar revelou a predominância de proteínas ácidas. Os géis obtidos
mostraram-se reprodutíveis e ausentes de arrastes, apresentando os spots individualizados. Os
dados do proteoma indicam diferentes mecanismos de aclimatação ao estresse hídrico
utilizados pela cana-de-açúcar.
Apoio Financeiro: Embrapa/Programa Macro3 e FACEPE.

PROTOCOLOS PARA EXTRAÇÃO DE DNA DE PLANTAS PARA
ARMAZENAMENTO EM BANCO DE DNA
Vânia Cristina Rennó Azevedo1, Zilneide Pedrosa de Souza Amaral1, Bruno Machado Teles
Walter1, Ana Yamaguishi Ciampi1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, azevedovcr@cenargen.embrapa.br,
bwalter@cenargen.embrapa.br, zilneide@cenargen.embrapa.br,
aciampi@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: conservação, extração de DNA, qualidade do DNA
Amostras de DNA são uma valiosa reserva de informações para pesquisas. Neste sentido, a
implementação de um Banco de DNA torna-se vantajosa, pois mantém disponível esse
material para pesquisas futuras. A extração de DNA é uma prática simples para a maioria das
plantas. Entretanto, diversos protocolos encontram-se descritos na literatura, o que torna
importante a avaliação da qualidade do DNA obtido. Neste trabalho, foram testados quatro
protocolos em duas espécies de plantas, uma arbórea, Cederela fissilis e outra herbácea,
Hippeastrum goianum. Os protocolos testados foram: 1. Descrito por Doyle & Doyle (1983) CTAB; 2. Kit PureLink (Invitrogen) - maceração do material vegetal em vortex (2a) e
FastPrep (2b); 3. Descrito por Mogg & Bond (2003) - baixa concentração de SDS e 4.
Descrito por Dellaporta (1995) - alta concentração de SDS (4a), com uma (4b) e duas
purificações (4c). No total, sete testes foram realizados (1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b e 4c). Em todos
foi utilizada a mesma massa foliar (0,3g) fresca e duplicata. A quantificação do DNA foi
realizada por comparação com λ DNA em gel de agarose 1% corado com brometo de etídio e
em espectrofotômetro (NanoDrop ND-1000). Avaliou-se a pureza do DNA em relação à
proteínas (260/280nm) e outros compostos secundários (260/230nm). A qualidade do DNA
(potencial de amplificação) foi verificada por meio de reações PCR tipo RAPD, com dois
iniciadores. Observou-se diferença significativa entre os protocolos em relação à quantidade
total de DNA em “ng”. Apesar da diferença entre as espécies, o protocolo 1 foi capaz de gerar
DNA em maior quantidade e qualidade (pureza) para ambas. Em C. fissilis houve perda de
DNA após as purificações no protocolo 4. Os protocolos 1, 2a e 2b geraram DNA de
qualidade suficiente para amplificação de todas as amostras. No protocolo 4 detectou-se
diferença de qualidade de DNA entre as espécies, sendo fundamental para C. fissilis a
realização de duas purificações para que houvesse amplificação. O protocolo 3 foi o menos
eficiente. É possível afirmar que o protocolo 1 é o mais eficiente para ambas as espécies, em
relação à quantidade de DNA, degradação e teor de pureza. Vale ressaltar que o custo deste
protocolo é consideravelmente menor que o dos demais protocolos testados.

QUAL A IMPORTÂNCIA DE IDENTIFICARMOS UM ANCESTRAL SILVESTRE
DE UMA CULTURA DOMESTICADA? NÓS ENCONTRAMOS UM! - O CASO DE
Capsicum chinense
Luciano de Bem Bianchetti1; Gláucia Salles Cortopassi Buso1; Sabrina Isabel Costa de
Carvalho2; Reinaldo Imbrozio Barbosa3; Francisco Joaci Freitas Luz4.
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – bianchet@cenargen.embrapa.br;
buso@cenargen.embrapa.br;
2Embrapa Hortaliças – sabrina@cnph.embrapa.br;
3Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – imbrozio@technet.com.br;
4Embrapa Roraima – joaci@cpafrr.embrapa.br;
Palavras-chave: Capsicum chinense, espécie silvestre, parentesco, Recursos Genéticos
O gênero Capsicum (Solanaceae) é composto por cerca de 35 táxons: 5 domesticados e cerca
de 30 semidomesticados e silvestres. Embora a história evolutiva dos táxons domesticados
não esteja consolidada, para três deles (C. annuum var. annuum, C. baccatum var. pendulum e
C. pubescens) já foram identificados os ancestrais silvestres que apresentam os frutos com a
mesma morfologia (eretos, brilhantes, pequenos, ovalados, vermelhos, decíduos e picantes) e
a área de ocorrência natural encontra-se contida na área de distribuição da respectiva espécie
domesticada. Considerando a proximidade morfológica e genética, algumas espécies (C.
annuum, C. chinense e C. frutescens) foram tratadas como um “complexo” e, muitas vezes,
receberam um tratamento indiferenciado, inclusive na identificação do possível ancestral
imediato. Entretanto, todas possuem uma característica exclusiva que as separam das demais e
essa mesma característica também é observada nos respectivos ancestrais silvestres.
Capsicum chinense domesticado, por exemplo, é discriminado pela presença de uma
constrição na base do cálice. Até hoje, nenhum exemplar havia sido identificado comportando
as características de espécies silvestres (anteriormente apontadas) e a referida constrição.
Entretanto, exemplares com essas características foram encontrados em Roraima e evidências
de proximidade genética com a espécie domesticada foram fornecidas por meio de estudos
moleculares. Em termos culturais, um ancestral silvestre revela-nos quais eram os recursos
disponíveis em uma região, em determinado tempo e parte das “necessidades” humanas que
os levaram a domesticá-lo. Em termos biológicos, podemos mapear a atual distribuição
geográfica, inferir sobre a distribuição pretérita e mapear a difusão da espécie depois de
domesticada; identificar os centros de diversidade e de domesticação; identificar quais
modificações estão associadas à domesticação; estabelecer o grau de parentesco ou relação de
ancestralidade, entre outras. Quanto à utilização de recursos genéticos, a incorporação de um
ancestral silvestre em um programa de melhoramento pode facilitar o desenvolvimento de
genótipos para condições específicas de estresses bióticos e abióticos acarretando um salto
qualitativo e quantitativo para a cultura domesticada.

RECUPERAÇÃO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO GERMOPLASMA DE
BATATA-DOCE DO RIO GRANDE DO SUL
Luis Antônio Suita de Castro¹; Rosa O.Treptow²; Nara Eliane Moreira Rocha¹; Valter Lopes
Abrantes¹.
¹Embrapa Clima Temperado, Cx. Postal 403. Pelotas-RS. 96001-970. suita@cpact.embrapa.br
²Universidade Federal de Pelotas, Pelotas-RS, 96010-900. rotreptow@hotmail.com
Palavras-chave: Ipomoea batatas, viroses, germoplasma.
Ao longo dos anos, em um processo alheio às entidades de pesquisas, tem ocorrido seleção
natural de variedades locais de batata-doce, os quais apresentam características agronômicas
de interesse. Devido à grande importância sócio-econômica da cultura para a Região Sul,
participando em aproximadamente 54% da produção brasileira, a Embrapa Clima Temperado
tem desenvolvido atividades que têm por objetivo preservar essas variedades crioulas, que se
mantêm produtivas mesmo após décadas de sucessivas multiplicações vegetativas nas
propriedades regionais, no acervo do seu Banco Ativo e Germoplasma de Batata-doce.
Entretanto, como na maioria dos casos não expressam totalmente seu potencial genético por
estarem infectados com viroses, após o registro dos dados da coleta, são desenvolvidas
atividades que incluem o processo de cultura de meristemas, a indexação de viroses, a
caracterização morfológica, a avaliação da produtividade, a análise sensorial e a produção de
plantas matrizes de alta sanidade. Em alguns casos, após estas etapas, podem retornar ao seu
local de origem para estruturação de lavouras comerciais. Até o presente, o BAG de batatadoce da Embrapa Clima Temperado dispõe de 51 acessos multiplicados por cultura de
meristemas e a campo, todos com alta sanidade, periodicamente indexados em relação a
viroses. Todos os genótipos são coletados em lavouras do Rio Grande do Sul, principalmente
dos municípios da Encosta da Serra do Sudeste (Pelotas, Capão do Leão, Morro Redondo,
Turuçu, São Lourenço e Canguçu), da Região Litorânea (Tapes, Guaíba, Cristal e Barra
Ribeiro) e da Região da Campanha (municípios de São Borja e Quarai). O conhecimento
germoplasma de batata-doce existente na Região Sul do Brasil tem permitido a seleção
genótipos com elevado potencial de cultivo, tem reduzindo o tempo e investimentos
desenvolvimento de pesquisas básicas, interferindo diretamente na melhoria dos níveis
produção das lavouras gaúchas.
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RELAÇÕES GENÉTICAS UTILIZANDO MARCADORES MOLECULARES:
HELICONIACEAE NAKAI
Lílian Pedrosa Marouelli¹ & Gláucia Salles Cortopassi Buso².
1. Departamento de Botânica UnB, lilimaro@yahoo.com.br
2. Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, buso@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Heliconiaceae, Heliconia, marcador molecular, RAPD
A família Heliconiaceae possui um único gênero (Heliconia L.) e pertence à ordem
Zingiberales. Apresenta ampla distribuição neotropical, ocorrendo desde o norte do México
até o sul do Brasil. São comumente utilizadas como plantas ornamentais, sendo crescente sua
aceitação como flor de corte. A identificação dessas espécies é feita primeiramente baseada
nas diferenças morfológicas. No entanto, variações naturais têm causado confusões entre
produtores comerciais e colecionadores, sendo os marcadores RAPD úteis para a
caracterização e o estudo da variabilidade dessas plantas, além de ser uma técnica precisa,
rápida, que requer baixos custo e mão de obra. O presente trabalho teve por objetivo
investigar a relação entre espécies de Heliconia e de representantes da ordem Zingiberales
(utilizados como grupo externo) com base nos marcadores RAPD. Foram analisados 124
acessos com 231 marcadores polimórficos, que possibilitaram a análise fenética e cladistica e
a construção de dois dendrogramas: o primeiro gerado pela análise UPGMA do software
NTSYS – PC 2.02 e o segundo pelo software PAUP 4.0b10. Além disso, foi realizada uma
análise de bootstrap, com 1000 amostragens ao acaso, utilizando-se o programa BOOD v. 3.0.
O dendrograma gerado pelo NTSYS revelou um coeficiente de correlação cofenético (r =
0,89), indicando que esse representa bem a matriz de dissimilaridade genética. Com as duas
analises foi possível identificar a formação de dois grupos principais: um composto pelas
Musaceae, Strelitziaceae, Costaceae, Zingiberaceae e Marantaceae (bootstrap de 59%), que
enraizou o dendrograma e outro com a família Heliconiaceae (bootstrap de 100%), em que foi
possível identificar indivíduos idênticos, ou seja, clones e indivíduos diferentes que formaram
agrupamentos de acordo com sua espécie. A análise com RAPD corroborou a classificação
morfológica das espécies em suas respectivas famílias, permitindo uma análise detalhada da
similaridade entre as espécies investigadas.
Fonte financiadora: CAPES

SELEÇÃO DE DESCRITORES PARA CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA EM
CULTIVARES E HÍBRIDOS DE Heliconia psittacorum
Walma Nogueira Ramos Guimarães1; Vivian Loges2
1Doutoranda Renorbio, Departamento de Agronomia-UFRPE walmalamo@gmail.com
2Professora Adjunta, Departamento de Agronomia-UFRPE vloges@yahoo.com
Palavras-chave: Coleção de germoplasma, caracteres, melhoramento genético
A descrição, caracterização e avaliação de germoplasma de cultivares e híbridos de Heliconia
psittacorum possibilitam que se conheçam caracteres favoráveis e de interesse imediato ou
potencial para utilização no melhoramento genético desta planta. Neste trabalho foi proposto
selecionar descritores a fim de identificar, e futuramente catalogar os diferentes genótipos de
helicônias da Coleção de Germoplasma da UFRPE. O plantio foi realizado em 2007, no
município de Camaragibe-PE, em blocos ao acaso com quatro repetições no espaçamento 4,0
x 3,0 m. Hastes florais foram colhidas e no Laboratório de Floricultura avaliados 30
descritores, envolvendo caracteres da planta (23) e de floração (7), em H. psittacorum x H.
spathocircinata Aristeguieta cv. Golden Torch e cv. Golden Torch Adrian, H. psittacorum cv.
Red Gold, Red Opal e Sassy. A cv. Sassy foi a única que apresentou cerosidade tanto na folha
quanto na bráctea. Todas as cultivares e híbridos possuem folhas na extremidade da primeira
bráctea, podendo sugerir que é uma característica marcante desta espécie. A cv. Red Opal foi
a única cultivar que apresentou ráquis quebradiça, dificultando o manuseio. Outros 19
caracteres da planta como presença de cera e pêlo no pseudocaule, na folha e bráctea, cor da
ráquis e bráctea, comprimento e largura de bráctea, e seis caracteres de floração, como cor da
base e presença de antocianina do perigônio, cor da sépala, cor da pétala e cor do ovário são
descritores relevantes na avaliação de germoplasma de helicônias. Esses descritores
selecionados devem compor a lista mínima para essa espécie a qual deve ser complementada
por caracteres quantitativos como ciclo produtivo, diâmetro e comprimento das hastes florais,
comprimento das inflorescências, por proporcionar redução no tempo, na mão-de-obra e nos
custos das atividades de avaliação e caracterização em bancos e coleções de germoplasmas
dessa cultura.
Fontes financiadoras: CAPES, CNPq, FACEPE.

SELEÇÃO DE ISSR PARA CARACTERIZAÇÃO DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE MANDIOCA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL
Sandra Barbosa de Sousa1; Miguel Costa Dias2; Gilvan Ferreira da Silva2; Nelcimar Reis
Sousa2; João Ferdinando Barreto2; Ana Maria Santa Rosa Pamplona2
1Bolsista PIBIC/FAPEAM - s.b.sousa@hotmail.com
2Embrapa Amazônia Ocidental – nelcimar.sousa@cpaa.embrapa.br
Palavras-chave: Manihot, Diversidade , ISSR, Acesso, Amazonas
Na Amazônia, a cultura de mandioca é disseminada entre os agricultores familiares e
populações tradicionais ao longo da calha dos grandes rios por meio da troca de manivas. As
variedades locais de mandioca representam excelente fonte de variabilidade genética para
enriquecimento das coleções de germoplasma. Na Embrapa Amazônia Ocidental, a coleta de
germoplasma regional, caracterização e avaliação em ecossistemas de várzea e terra firme
consistem nas principais estratégias para identificação de genótipos superiores e ampliação da
base genética do programa de melhoramento de mandioca. O BAG de mandioca regional é
formado por aproximadamente de 500 acessos coletados em diferentes localidades da Bacia
Amazônica. A identificação tradicional das variedades de mandioca e o processo de
multiplicação clonal podem proporcionar elevados números de genótipos redundantes, o que
eleva o custo de manutenção e caracterização do germoplasma. A aplicação de marcadores de
DNA pode auxiliar na caracterização e identificação de redundâncias nas coletas realizadas. O
objetivo do trabalho foi selecionar marcadores ISSR (Inter Single Sequence Repeats) para
analise da diversidade genética de clones de mandioca coletados no Estado do Amazonas.
Serão analisados 163 acessos coletados na calha do Rio Madeira e 129 do Baixo Rio
Amazonas. A extração de DNA seguiu o protocolo utilizado para plantas e nas reações de
PCR foi utilizado o programa de amplificação com 94oC de desnaturação por 3 minutos,
seguido de 40 ciclos de amplificação, sendo 94oC por um minuto, 45oC por dois minutos e
72oC por dois minutos. A reação foi finalizada com 72oC por sete minutos, seguida de
resfriamento a 4oC. Do kit UBC primers set #9, foram selecionados 26 primers com perfil de
amplificação nítido e reprodutível. Os primers selecionados geraram um total de 150 bandas
com tamanho variando entre 200 e 3000 pb.

Fontes financiadoras: SEG-Macroprograma 01/Embrapa

SELEÇÃO DE PRIMERS RAPD INFORMATIVOS PARA CARACTERIZAÇÃO
MOLECULAR DE ACESSOS DE MANDIOCA (Manihot esculenta)
Natália Eudes Fagundes de Barros1; Edna Maria Morais Oliveira2 ;Cinthia de Andrade
Pereira3; Andréa Curiacos Bertolini2; Flávio Finardi Filho1.
1Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo – nataliaeudes@usp.br
2Embrapa Agroindústria de Alimentos
3Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Palavras-chave: Manihot esculenta, RAPD, diversidade genética, marcadores moleculares.
Pesquisas na área de biologia molecular, associadas ao controle de qualidade de alimentos,
têm evoluído rapidamente. Novas técnicas têm-se mostrado úteis na obtenção de marcadores
moleculares, que auxiliam na elucidação dos fatores que afetam a manipulação, identificação
e preservação do material genético. O objetivo deste trabalho foi padronizar a metodologia de
extração de DNA a partir de folhas de mandioca, e avaliar a variabilidade genética dos
cultivares investigados. As amostras analisadas são nove acessos de mandioca coletados em
distintas regiões do Pará. Foram utilizadas duas metodologias de extração de DNA: DNeasy
Plant Mini Kit (Qiagen), e protocolo descrito por Dellaporta com modificações. Os extratos
foram quantificados por espectrometria UV a 260 e 280nm, e avaliados quanto ao perfil
eletroforético, e quanto a amplificabilidade do DNA isolado, através de PCR (primers Endo
1/Endo 2, correspondentes aos gene da actina). As análises de PCR-RAPD foram conduzidas
utilizando-se os primers OPW-01/04/07/08/10/11/14/19, e os produtos de amplificação foram
fracionados em gel de agarose a 1,5%. Foi possível extrair DNA a partir de folhas de
mandioca através dos métodos testados (688,4 e 303,9µg/mL de DNA – DNeasy e Dellaporta,
respectivamente). Contudo, a extração de DNA amplificável se deu somente no isolamento
por DNeasy, com a amplificação do gene da actina. As análises de PCR-RAPD permitiram a
obtenção de padrões de fragmentos amplificados distintos, no que diz respeito ao número e a
intensidade das bandas observadas no gel de agarose, para todas as variedades de mandioca
avaliadas, com os primers OPW-01/04/07/08/10/11/19. O número de fragmentos gerados por
primer variou de 2 a 13, e o tamanho dos fragmentos variou de + 320 a + 2100pb. Os
resultados indicam diversidade genética entre as variedades de mandioca avaliadas,
possibilitando concluir que as amostras coletadas são provenientes de diferentes cultivares.
Fontes financiadoras: CAPES, EMBRAPA.

SIMILARIDADE ENTRE GENÓTIPOS DE SOJA PARA TEOR DE ÓLEO COM
BASE EM TÉCNICA MULTIVARIADA
Everton Luis Finoto1; Tuneo Sediyama2; Ana Paula O. Nogueira3; Cosme Damião Cruz3;
Wederson Marcos Alves4; Marcos Doniseti Michelotto1.
1Pólo Apta Centro Norte, Pindorama, SP. E-mail:
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Palavras-chave: Glycine max, proteína, variabilidade fenotípica, divergência genética.
O incremento no teor de óleo pode ser um dos objetivos de um programa de melhoramento de
soja. A escolha adequada de um genitor para participar do bloco de cruzamento é um fator
imprescindível para o sucesso do programa. Nas escolha de genitores deve-se considerar a
similaridade entre o germoplasma. Objetivou-se neste trabalho caracterizar a similaridade
genética de 15 genótipos de soja, por meio de técnicas multivariadas, com base nos teores de
óleo. Os ensaios foram conduzidos nos anos agrícolas 2004/05, 2005/06 e 2006/07 nos
municípios de Viçosa-MG, Frutal-MG e Pindorama-SP, respectivamente, em diferentes
épocas de plantio e diferentes tipos de solo, perfazendo um total de 13 ambientes diferentes.
O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com três repetições. Os teores de
óleo nos grãos foram determinados com base na matéria seca. Foram realizadas análises de
variância individuais, seguindo-se uma análise de variância conjunta em que os efeitos de
genótipos e ambientes foram considerados fixos. As médias foram comparadas pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade. No estudo de divergência genética, foram utilizados os
métodos aglomerativos de Tocher e UPGMA, fundamentados na distância generalizada de
Mahalanobis como medida de dissimilaridade. O teor médio de óleo nos grãos, entre os
ambientes, variou de 14,69 MS% a 19,52 MS%, com média geral de 17,69 MS%. O maior
teor de óleo isolado foi obtido pelo genótipo UFV 16 com 21,35 MS% e na média de todos os
ambientes, o maior teor de óleo foi obtido pelo genótipo M-Soy 8001, 18,53 MS%. O menor
teor de óleo isolado foi obtido pelo genótipo UFVS 2006 com 13,01 MS%, enquanto que, o
genótipo PTN-Bio obteve o menor teor de óleo na média de todos os ambientes, 16,21 MS%.
Formaram-se cinco grupos pelo método de Tocher, enquanto que no dendrogama, realizando
um corte em aproximadamente 47% da distância foi possível formar oito grupos. A cultivar
M-Soy 8001 formou um grupo isolado em ambas as metodologias.
Fonte financiadora: CNPq

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE VARIEDADES DE CAPIM-ELEFANTE PELO
USO DE MARCADORES MOLECULARES
Hamilton Jordão Junior, Rafaela De Gaspari, Rebeca Siqueira, Sizuo Matsuoka, Walter
Maccheroni
Palavras-chaves: Capim-elefante, marcadores moleculares, germoplasma, identificação e
registro de variedades
O capim-elefante (Pennisetum purpureum) é uma planta originária da África e que foi
introduzida no Brasil em 1920 com distribuição em diversos estados. É uma gramínea muito
utilizada como forragem em pastos, pois é de fácil cultivo e valor nutritivo satisfatório. O
Brasil é hoje destaque mundial na produção de energia renovável, por conta do álcool
combustível a partir da cana-de-açúcar e tem grande potencial de se tornar referência no uso
de biomassa, com a utilização da própria cana-de-açúcar e outras culturas energéticas. Dentre
as culturas que vem ganhando destaque pelo seu alto potencial energético de biomassa temos
a cultura do capim elefante (Pennisetum purpureum), já que se trata de uma planta rica em
fibra, ciclo curto (entre 6 e 10 meses) e alta rusticidade (adaptada a ambientes de baixa
disponibilidade de água e nutrientes e poucas doenças). Em 2007 formou-se um banco de
acessos de capim-elefante a partir da seleção de sementes oriundas de plantas coletas em 10
estados do país. Na intenção de remover possíveis acessos duplicados ou produtos de autofecundação, o estabelecimento de um sistema confiável de identificação de acessos tornou-se
ferramenta importante na criação e manutenção da coleção de plantas de capim-elefante. A
partir de um sistema de marcadores moleculares de DNA do tipo microssatélites utilizados
para identificação de variedades de cana-de-açúcar, identificou-se cinco marcadores que se
mostraram funcionais e com alto poder discriminatório para acessos de capim elefante. A
genotipagem de 140 acessos do banco de germoplasma de capim-elefante revelou a presença
de duplicatas e surge como uma ferramenta valiosíssima na gestão de bancos de germoplasma
de capim-elefante e registro de futuras variedades no Serviço Nacional de Proteção de
Cultivares (MAPA).

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE VARIEDADES
DE CANA-DE-AÇÚCAR PELO USO DE MARCADORES MOLECULARES
Hamilton Jordão Junior1; Rafaela De Gaspari1; Rebeca Siqueira1; Sizuo Matsuoka1; Walter
Maccheroni1
1

CanaVialis S.A. hamilton.junior@canavialis.com.br

Palavras-chaves: Germoplasma, Microssatélites, Identificação e Registro de Variedades
Plantas cultivadas de cana-de-açúcar são híbridos interespecíficos de espécies selvagens do
gênero Saccharum (principalmente, S. officinarum e S. spontaneum). Junto com outras
espécies desse mesmo gênero (S. robustum, S. edule, S. sinensi e S. barberi) e gêneros
relacionados que hibridizam entre si (tais como, Erianthus, Miscanthus, Narenga e
Sclerostachya) formam a principal fonte genética da cana-de-açúcar. Com a procura de fontes
alternativas de energia o Brasil está em posição de destaque no cenário mundial, devido ao
baixo custo de produção do álcool combustível a partir da cana-de-açúcar, fazendo com que
sua demanda futura seja grande para a manutenção dessa crescente produção. Um dos pontos
importantes para a manutenção dessa crescente produção e atender as necessidades futuras é
importante a criação e investimentos em novas tecnologias agrícolas e programas de
melhoramento genético. Nesse contexto, em 2003, a partir de capital privado, fundou-se a
empresa CanaVialis S.A., uma empresa voltada para o desenvolvimento de novas variedades
de cana-de-açúcar adaptadas as novas fronteiras agrícolas da cana, no país e no mundo. Um
dos pontos críticos para o sucesso dos programas de melhoramento em todo o mundo é a
existência e a boa gestão dos bancos de germoplasma. O uso de um sistema confiável de
identificação de acessos, evita erros no banco de germoplasma e permite avaliar a diversidade
genética da coleção de acessos usada no melhoramento genético. Assim, a partir de um banco
de dados de ESTs selecionou-se in silico 32.000 clusters candidatos, sendo que desses, 150
foram avaliados em PAGE e seqüenciador de DNA e classificados de acordo com a resolução,
número de artefatos e poder discriminatório. Os melhores marcadores foram usados para
genotipar 1800 acessos presentes no banco de germoplasma da CanaVialis. Com apenas um
marcador deste sistema foi possível diferenciar todas as principais variedades atualmente em
cultivo no Brasil, enquanto que com quatro marcadores foi possível diferenciar todos os
acessos avaliados. Com 10 destes marcadores pressupomos ser possível diferenciar todas as
variedades e espécies de cana-de-açúcar do mundo, o que torna este sistema uma ferramenta
valiosíssima para uma eficiente gestão de germoplasmas de cana-de-açúcar em todo mundo,
além de ser uma ferramenta importante no registro de novas variedades no Serviço Nacional
de Proteção de Cultivares (MAPA).

TRANSFERIBILIDADE DE MARCADORES SSR PARA ESTUDOS DE
CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS DA ESPÉCIE FLORESTAL Eugenia
pyriformis (UVAIA)
Klaus Alvaro Guerrieri Accoroni1,2; Ronai Ferreira Ramos2,3; Antonio Justino da Silva4;
Moacyr Antônio Mestriner2; Ana Lilia Alzate Marin2
1Depto. de Biologia/FFCLRP-USP; 2Laboratório de Genética Vegetal, Depto. de Genética,
USP-RP
klausbio@hotmail.com,
ronai1977@hotmail.com,
antoniojustino@usp.br,
3PPG
anaalzate@rge.fmrp.usp.br;
Biologia
mestriner@rge.fmrp.usp.br,
Comparada/FFCLRP-USP; 4Prefeitura do Campus USP/RP
Palavras-chave: Eugenia pyriformis, Microssatélites, Myrtaceae, Transferibilidade, Uvaia
Na região de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o desmatamento e a fragmentação das
matas têm ocorrido de forma acelerada e muitas espécies da família Myrtaceae vêm sofrendo
severamente com este processo, como é o caso de Eugenia pyriformis Cambess. Esta espécie
arbórea tropical, também conhecida como uvaia, é originária do Brasil, sendo encontrada
desde São Paulo até o Rio Grande do Sul. E. pyriformis possui frutos com potencial uso na
indústria, podendo ainda, ser utilizada em programas de reflorestamento e em áreas urbanas.
Portanto, estudos de diversidade genética são fundamentais para sua conservação e manejo
para o qual é necessário contar com uma bateria de marcadores moleculares, sendo que os
mais apropriados para este tipo de estudos, são os marcadores tipo microssatélites (SSR).
Assim, este estudo teve como objetivos: 1) estudar a transferibilidade de 18 primers SSR
previamente desenvolvidos para Eugenia uniflora (pitanga), Eucalyptus ssp e Melaleuca
alternifolia (árvore de chá), e 2) avaliar a diversidade genética de uma população de 26
indivíduos de E. pyriformis, localizada no campus da USP/RP, utilizando os marcadores
transferidos para esta importante espécie. Amostras de folhas jovens de 26 indivíduos de E.
pyriformis, localizados no campus da USP/RP foram coletadas e armazenadas a -20 oC. O
DNA genômico foi extraído e amplificado via PCR sendo testadas 10 temperaturas de
amplificação (47 – 56 oC) dos primers SSR heterólogos em uma amostra de 5 indivíduos. Os
fragmentos amplificados foram separados em gel de poliacrilamida 10% e corados com
nitrato de prata. O desequilíbrio de ligação para os locos transferidos e a diversidade genética
da população foram avaliados com o auxílio do programa FSTAT. Como resultado, obteve-se
sucesso na transferibilidade de 9 locos SSR para E. pyriformis, sendo seis de E. uniflora, dois
de Eucalyptus ssp. e um de M. alternifolia. Não foram encontradas evidências significativas
de ligação entre os locos, sugerindo que estes, segregam independentemente. Nas análises
populacionais foram observados 71 alelos (média de 7,9/loco) e uma alta diversidade genética
(He = 0,75). Este conjunto de marcadores analisados constitui uma poderosa ferramenta para
ser utilizada em programas de conservação e manejo de E. pyriformis, um valioso recurso
genético florestal brasileiro.
Fontes financiadoras: FAPESP e FAEPA

TRANSFERIBILIDADE, OTIMIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE
MARCADORES MICROSSATÉLITES DE MELÃO PARA BUCHA.
Mariana Teixeira Rodrigues Lira1, Alceu Alves Pereira Peixoto2, Marco Antonio Ferreira3,
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Palavras-chave: Cucumis melo, Luffa operculata , Luffa cilíndrica, SSR
As espécies cultivadas da família Cucurbitaceae são importantes para o agronegócio familiar
e empresarial brasileiro, gerando emprego e renda. A bucha apesar de não ser nativa, é uma
espécie que apresenta ampla variabilidade genética no Brasil em virtude de ter sido
domesticada e cultivada há décadas. A variabilidade existente entre acessos consiste em
importante fonte de germoplasma para programas de melhoramento, visto que o cultivo é
realizado sem o uso de insumos agrícolas havendo a possibilidade de existirem fontes de
tolerância a fatores bióticos e abióticos. O conhecimento da variabilidade genética deste
germoplasma pode incrementar a sua utilização no melhoramento e conservação da espécie.
Uma ferramenta útil para se obter esta informação é o uso de marcadores moleculares.
Seqüências Simples Repetidas (SSR), ou microssatélites, são marcadores genéticos poderosos
para uma análise genômica detalhada. Para algumas espécies dentro do mesmo gênero a taxa
de transferibilidade de marcadores tem sido elevada, o que foi constatado para algumas
espécies de cucurbitáceas, como o melão e a bucha. Portanto, 153 primers SSR que foram
desenvolvidos para melão tiveram sua transferibilidade testada para Luffa operculata e Luffa
cilindrica. Os 38 primers que amplificaram fragmentos em bucha e buchinha foram
otimizados e caracterizados em 32 acessos e o número de alelos por loco e a heterozigosidade
observada foram obtidos. Considerando o alto custo para o desenvolvimento de marcadores
SSR, a análise de transferibilidade dos microssatélites para Luffa foi bastante oportuna,
resultando em desenvolvimento de uma ferramenta eficiente para estudos genéticos em
espécies deste gênero, pouco estudado.

USO DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA DETECÇÃO DA
DIVERSIDADE GÊNICA DE MAMOEIRO
Eder Jorge de Oliveira1, Vanusia Batista de Oliveira Amorim1, Juliana Leles Costa2, Lucas
Ferras dos Santos2, Edneide Luciana Santiago Matos2, Milene da Silva Castellen3, Jorge
Luiz Loyola Dantas1, Juliano Gomes Pádua4
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A caracterização molecular do germoplasma de mamoeiro é de fundamental importância para
o direcionamento das pesquisas com melhoramento genético. Objetivando avaliar a
diversidade genética de 30 acessos de mamoeiro do banco ativo de germoplasma (BAGMamão) da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical (CNPMF) e outros 18 acessos locais,
utilizou-se a técnica de microssatélites. Os 48 acessos foram genotipados com 50 locos de
microssatélites. A estruturação da diversidade genética foi realizada por meio do método de
otimização de Tocher, e verificou-se a formação de 24 grupos distintos. 1) M38, M39, M16,
M25, M11, M17, M03 e M12; 2) CMF082, CMF128, CMF138, CMF008, CMF031,
CMF023, CMF068; 3) CMF157 e CMF191; 4) M01, M33, M06 e M02; 5) M14 e M15; 6)
CMF054, CMF058 e CMF125; 7) CMF101 e CMF102; 8) CMF135 e CMF189; 9) CMF011 e
CMF017; 10) CMF108 e CMF142; 11) CMF129; 12) CMF123; 13) CMF143; 14) M09; 15)
M27; 16) CMF188; 17) CMF115; 18) M13; 19) CMF038; 20) M34; 21) CMF147; 22)
CMF165; 23) CMF024; 24) CMF134. Os grupos 1, 4, 5, 14, 15, 18 e 20 foram formados
exclusivamente por acessos coletados na região de Cruz das Almas (BA). Como estes acessos
apresentaram alta divergência em relação aos acessos já existentes no BAG-Mamão, justificase sua introdução neste banco, visando ao aumento da sua variabilidade genética. A
diversidade genética detectada pelos marcadores microssatélites, permitiu identificar com
grande precisão, as relações genéticas dos acessos, inclusive indicando a possibilidade de
introdução de nova variabilidade ao germoplasma.
Fontes financiadoras: Embrapa

VARIABILIDADE DE MURICIZEIROS DO LITORAL CEARENSE POR MEIO DE
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FÍSICO-QUÍMICAS DOS FRUTOS
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Palavras-chave: Byrsonima dealbata, Murici, Fruteira Nativa, Pós-colheita
Este trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de frutos de muricizeiro (Byrsonima
dealbata), oriundos de diferentes genótipos, através de caracterização física e físico-química,
selecionando os genótipos que apresentem melhores características para o consumo in natura
e/ou processamento industrial. Os frutos utilizados no experimento foram provenientes de
campos experimentais da Embrapa Agroindústria Tropical. Analisou-se 18 genótipos, dos
quais sete foram oriundos de Pacajus (PAC0, PAC1, PAC2, PAC3, PAC5, PAC6, PAC7),
quatro em Fortaleza (EM1, EM3, EM4, EM5) e sete do município de Paraipaba (PAR3,
PAR4, PAR5, PAR7, PAR 9, PAR 11 e PAR 12), todos na região litorânea do Ceará. O
genótipo EM 4 apresentou maior peso. Para todos os genótipos de muricizeiro estudados,
exceto EM 3, observou-se que o diâmetro é maior que o comprimento, caracterizando frutos
oblongos. Considerando as características rendimento da polpa mais casca e sólidos solúveis
totais (SST) superiores a 81% e 19º Brix, respectivamente, os maiores rendimentos industriais
observados foram dos genótipos EM 3, EM 4, PAR 9 e PAR 12. A média geral para vitamina
C foi de 61,58 mg/100g. O fruto apresentou elevado teor de açúcares solúveis totais (7,29%),
amido (4,16%), pectina total (0,94%) e solúvel (0,59%) e baixo teor de carotenóides (1,08
mg/100g) e flavonóides amarelos (16,75 mg/100g). O murici situou-se na classificação de
alimentos muito ácidos (pH < 4). Os altos valores de amido influenciam negativamente a
clarificação no processamento dos frutos. Os resultados de acidez total titulável (ATT)
conferem ao murici características apropriadas ao mercado de mesa e ao processamento. Os
genótipos mais apropriados para o processamento industrial foram PAC 2, PAC 7, EM 4,
PAR 3, PAR 4, PAR 5, PAR 7 e PAR 9 por apresentarem altos teores de pectina. Por fim,
para o consumo in natura, destacam-se os genótipos EM 3, EM 4, EM 5, PAC 3 e PAC 5 por
apresentarem características de um bom rendimento de polpa e teores de SST e relação
SST/ATT superiores às demais matrizes.

VARIABILIDADE E ESTRUTURAÇÃO GENÉTICA EM POPULAÇÕES NATURAIS
E CLONES ELITE DE Eucalyptus
Danielle Assis de Faria1, Leonardo Queiroz Correia1, Marília de Castro Rodrigues Pappas2,
Rinaldo Wellerson Pereira1, Dario Grattapaglia2
1Universidade Católica de Brasília danyafp@gmail.com; 2Embrapa Recursos e Biotecnologia
mariliac@cenargen.embrapa.br, dario@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: variabilidade, estruturação, Eucalyptus
Em estudos de associação entre genótipos e fenótipos de interesse comercial, a estratificação,
seja por estruturação da amostra populacional ou por mistura genética, tem o potencial de
causar associações espúrias. Este estudo visou descrever a diversidade genética e a estrutura
de populações tipicamente utilizadas nos programas de melhoramento no Brasil, envolvendo
coleções de germoplasma de diferentes espécies/procedências de Eucalyptus e um grupo de
clones elite de origem desconhecida. Uma bateria de 35 locos de microssatélites nucleares foi
utilizada para analisar a diversidade e estrutura em um total de 379 árvores tomadas ao acaso
para as principais procedências das espécies mais utilizadas no melhoramento e plantios
operacionais no Brasil e no mundo: E. grandis, E. globulus, E. urophylla, E. dunnii, E.
camaldulensis e E. saligna. A mesma análise foi realizada em um grupo de 54 clones elite
utilizados operacionalmente em plantios comerciais. A estruturação populacional foi
investigada utilizando metodologia Bayesiana implementada no programa Structure.
Inicialmente, com o número de clusters (K) = 3, ficou evidenciada a formação de três grupos
formados pelas espécies: 1 – E. globulus e E. dunnii; 2 – E. saligna, E. camaldulensis e E.
grandis; 3 – E. urophylla, consistentes com as diferentes posições geográficas e seções
taxonômicas. Todavia, para K = 6, foi observada a formação de seis subpopulações
correspondendo às seis espécies. Testes de alocação foram conduzidos para investigar a
extensão da miscigenação presente nos clones elite. A maior parte dos clones foi alocada, com
aproximadamente 50% de probabilidade, nas supostas espécies parentais corroborando a
origem muito recente de hibridação interespecífica. A existência de estruturação
interespecífica em Eucalyptus sugere que populações compostas por árvores de espécies puras
serão adequadas para experimentos clássicos de genética de associação. Por outro lado, a
hibridação recente observada na composição genômica dos clones elite poderá representar
uma fonte importante de desequilíbrio de ligação a longa distância para aumentar o poder de
detecção de associações em abordagens de seleção genômica ampla.

VARIABILIDADE GENÉTICA DE ACESSOS DO BANCO DE GERMOPLASMA DE
BABAÇU (Orbignya phalerata Mart.) COM BASE EM MARCADORES RAPD.
Michelli Ferreira dos Santos1; Isis Gomes de Brito Souza2; Ilza Maria Sittolin; Mariana
Aparecida Cavalhares3; Eugênio Celso Emérito Araújo3; Valdomiro Aurélio Barbosa de
Souza3; Paulo Sarmanho da Costa Lima3
1Universidade Estadual do Piauí - michelly_m_santos@yahoo.com.br
2Universidade Federal do Piauí - isisgomesmd@hotmail.com
3 Embrapa Meio-Norte - ilza@cpamn.embrapa.com.br; carvalhaes@cpamn.embrapa.br;
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Palavras-chave: RAPD, polimorfismo, variabilidade, similaridade, marcadores moleculares.
O babaçu (Orbignya phalerata Mart.) constitui um recurso natural de elevada importância no
Nordeste do Brasil, como fonte de óleo industrial, alimento e diversos outros produtos
comerciais e de subsistência. O óleo de babaçu possui características excelentes para a
produção de biodiesel por sua composição predominantemente láurica, facilitando as reações
de transesterificação com etanol e tornando eficiente a obtenção deste combustível renovável.
O objetivo deste trabalho foi estudar a variabilidade genética existente no Banco de
Germoplasma de Babaçu da Embrapa Meio-Norte, oriundos de Tocantinópolis-TO, BalsasMA, Teresina-PI, Ubajara-CE e Ipú-CE, por meio de marcadores RAPD (Polimorfismo de
DNA Amplificado ao Acaso). Foram coletadas folhas jovens de cinco acessos de babaçu,
BRA-000078/1 (TO), BRA-000086/9 (MA), BRA-000094/4 (TE), BRA-0000108/1 (CE) e
BRA-0000116/2 (CE). Foram testados 22 primers dos quais foram selecionados cinco (M16,
M20, A03, A05, A15) que apresentaram bandas polimórficas, indicando a existência de
variabilidade genética entre os acessos analisados. Para a análise dos dados foi determinada a
matriz de similaridade e o dendrograma (método UPGMA, utilizando-se o coeficiente de
Jaccard), pelo programa PAST v1.34. Foi observada maior similaridade (75%) entre os
acessos BRA-000094/4, procedente de Teresina-PI, e BRA-0000108/1, procedente de
Ubajara-CE e menor (53%) entre os acessos BRA-0000116/2 de Ipú-CE e BRA-000086/9
Balsas-MA .
Fontes financiadoras: CNPq e FINEP

VARIABILIDADE GENÉTICA DE COLEÇÃO DE TRABALHO DE MANGABEIRA
COM BASE EM MARCADORES RAPD
Fábio Gelape Faleiro1, Ailton Vítor Pereira2, Elainy Botelho C. Pereira3, Graciele Bellon1,
Nilton Tadeu Vilela Junqueira1 José Teodoro de Melo1
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A mangabeira (Hancornia speciosa Gomez) é uma fruteira arbórea encontrada naturalmente
em várias regiões do Brasil, principalmente no Cerrado e nas baixadas litorâneas do Nordeste.
A caracterização e exploração da variabilidade genética dentro da espécie podem revelar
recursos genéticos de grande valor como clones e matrizes para os sistemas de produção de
frutos e látex e utilização em programas de melhoramento genético. Nesse sentido, a Embrapa
Cerrados tem trabalhado a caracterização morfológica e agronômica de uma coleção de
trabalho de mangabeira. Para complementar tais informações, objetivou-se, neste trabalho,
avaliar a variabilidade genética da coleção de matrizes de mangabeira da Embrapa Cerrados,
utilizando marcadores moleculares RAPD. Os materiais genéticos analisados no presente
trabalho foram 8 matrizes de pequizeiro da coleção de trabalho da Embrapa Cerrados. Folhas
de cada matriz foram coletadas e o DNA genômico extraído e amplificado pela técnica de
RAPD utilizando 10 primers decâmeros: OPD-07, OPD-08, OPD-16, OPE-18, OPE-20, OPF01, OPG-17, OPH-12, OPH-16 e OPH-17. Os marcadores RAPD gerados foram convertidos
em uma matriz de dados binários, a partir da qual foram estimadas as distâncias genéticas e
realizadas análises de agrupamento e dispersão gráfica. Os 10 primers decâmeros geraram um
total de 142 marcadores RAPD, perfazendo uma média de 14,2 marcadores por primer. Dos
142 marcadores, 82 (57,7%) foram polimórficos. As distâncias genéticas entre os acessos
variaram entre 0,041 a 0,303. O acesso que mais contribuiu para a variabilidade genética foi o
CPAC MB-08, o qual tem origem na região Nordeste. Análises de agrupamento e dispersão
gráfica realizadas com base nas distâncias genéticas, permitiram subdividir os 8 acessos de
mangabeira em, pelo menos, dois grupos de similaridade genética, a uma distância genética
relativa de 0,30. O maior grupo foi formado por todos os acessos de origem do Cerrado e o
menor grupo pelo acesso de origem do Nordeste. Os marcadores moleculares RAPD
permitiram analisar e quantificar a variabilidade genética dos acessos de pequizeiro da
coleção de trabalho da Embrapa Cerrados, evidenciando a importância da utilização dos
acessos de origem do Cerrado e do Nordeste para a ampliação da base genética, subsidiando
futuros trabalhos de avaliação agronômica e seleção.

VARIABILIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE AMENDOIM FORRAGEIRO
QUANTO À DENSIDADE DE ESPOROS DE FUNGOS MICORRIZICOS
ARBUSCULARES
José Marlo Araújo de Azevedo1; Giselle Mariano Lessa de Assis2; Orivaldo José Saggin
Junior3; Eliane Maria Ribeiro da Silva3; Hellen Sandra Freires da Silva4; Sabrina Sondre de
Oliveira Reis1
1Universidade Federal do Acre. m.marlo@yahoo.com.br; sabrinasondre@yahoo.com.br
2Embrapa Acre. giselle@cpafac.embrapa.br
3Embrapa Agrobiologia. saggin@cnpab.embrapa.br; eliane@cnpab.embrapa.br
4União Educacional do Norte - Uninorte. hellenfreires@gmail.com
Palavras-chave: Arachis, associação micorrízica, banco de germoplasma, variabilidade
genética.
O amendoim forrageiro é uma leguminosa que tem sido recomendada para uso em diversas
regiões do Brasil, por suas características bromatológicas, persistência ao pastejo e fixação
biológica de nitrogênio. Sua associação com rizóbios e fungos micorrízicos arbusculares
(FMAs) pode vir a reduzir as necessidades de adubação química e auxiliar em seu
estabelecimento. Poucos trabalhos foram realizados sobre a associação estabelecida entre
espécies de FMAs e acessos de amendoim forrageiro, havendo necessidade de se ampliar as
pesquisas nesta área. O objetivo deste estudo foi avaliar a variabilidade genética entre acessos
de amendoim forrageiro quanto à densidade de esporos de FMAs presentes no solo. As
amostras foram obtidas de 45 acessos do banco ativo de germoplasma de amendoim
forrageiro localizado na Embrapa Acre e analisadas no Laboratório de Micorrizas da Embrapa
Agrobiologia, sendo mensurada a densidade de esporos em 50 cm3 de solo obtido na zona da
rizosfera das raízes, a 5 cm de profundidade. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado, com 3 repetições. Foi realizada análise de variância para a
densidade de esporos e aplicado o teste de Scott-Knott a 1% de probabilidade. Verificou-se
variabilidade genética significativa entre os acessos estudados para a característica densidade
de esporos a 1% de probabilidade. Entre os acessos avaliados, destacaram-se os genótipos 7,
8, 28 e 64 da espécie A. pintoi e os híbridos interespecíficos 9 e 73 de A. pintoi x A. repens,
apresentando maior densidade de esporos . Em geral, os acessos de A. repens apresentaram de
baixa a média densidade de esporos. Os números máximo e mínimo de esporos encontrados
em 50 cm3 de solo foi 1593 e 152, respectivamente, ambos em espécies de A. pintoi. Concluise que há variabilidade genética entre os acessos de amendoim forrageiro do banco de
germoplasma quanto à densidade de esporos de fungos micorrízicos arbusculares.
Fontes financiadoras: CNPq e Tesouro Nacional.

VARIABILIDADE GENÉTICA EM ACESSOS DE Stylosanthes capitata E S.
macrocephala ESTIMADA PELO USO DE MARCADORES RAPD
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Stylosanthes capitata e S. macrocephala, componentes da cultivar estilosantes-campo-grande,
são, atualmente, as leguminosas forrageiras mais utilizadas no Brasil como fonte protéica para
o gado, como também, para a recuperação de pastagens degradadas, pela capacidade de
fixação de nitrogênio no solo. O objetivo deste trabalho foi estimar a variabilidade genética
em sete acessos elites de cada uma dessas espécies, os quais foram previamente avaliados
quanto à resistência à antracnose, doença causada por Colletotrichum gloeosporioides. Vinte
e seis primers de RAPD amplificaram 154 bandas de DNA nas duas espécies. Em S. capitata,
foram amplificadas 115 bandas, sendo 39,13% polimórficas; em S. macrocephala, foram 105
bandas, dessas 34,28% foram polimórficas. Uma matriz de similaridade genética foi gerada
usando-se o coeficiente de Jaccard, cujos valores obtidos variaram de 0,74 a 0,91 em S.
capitata e de 0,72 a 0,92 em S. macrocephala, indicando baixa variabilidade genética intraespecífica. Por outro lado, os coeficientes de similaridade entre acessos das duas espécies
variaram de 0,32 a 0,4, revelando alta variabilidade genética inter-específica. Construiu-se um
dendrograma pelo método UPGMA, formando dois grupos principais, que correspondem às
espécies estudadas. Ainda, formaram-se grupos menores dentro de cada espécie, três em S.
macrocephala e dois em S. capitata. Em S. macrocephala, houve certa relação do
agrupamento com a resistência à antracnose, confirmada pelo método de Tocher, que separou
esses acessos em dois grupos, um com acessos resistentes e outro com suscetíveis. O mesmo
não ocorreu com S. capitata. Os resultados obtidos podem auxiliar o melhorista na escolha de
genótipos resistentes dentro e entre espécies, com base na variabilidade genética existente
entre eles, de acordo com os interesses do programa de melhoramento.

Fontes financiadoras: FUNDECT, UNIPASTO

VARIABILIDADE GENÉTICA EM PROGÊNIES DE Pinus caribaea var hondurensis
AOS 15 ANOS DE IDADE
Leiliane Saraiva da Silva12, Ildeu Soares Martins1; Rosana de Carvalho Cristo Martins1
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Com os objetivos de estudar a variabilidade genética e fornecer subsídios à seleção em uma
população de Pinus caribaea var. hondurensis aos 15 anos de idade, considerou-se um
experimento envolvendo 81 famílias de meios-irmãos em blocos casualizados, com

3

repetições, localizado na Fazenda Água Limpa, Brasília-DF. Foram coletados dados de altura
e DAP ao nível de plantas e sobrevivência ao nível de médias de parcelas. Para altura e DAP
as análises de variância foram feitas em blocos casualizados com informações dentro de
parcelas e calculadas as herdabilidades em nível de médias de famílias, dentro de famílias e
em nível de indivíduos. Para a sobrevivência a análise de variância foi baseada nas médias das
famílias e a herdabilidade calculada ao nível de médias de famílias. Foram estimadas as
correlações fenotípicas e genotípicas, com base nas médias de parcelas, para todos os pares de
caracteres. Observou-se existência de variabilidade genética entre famílias para todas as
características e estas apresentaram médias condizentes com o normalmente encontrado para a
espécie em questão, apesar da ocorrência de incêndios em algumas ocasiões no povoamento.
Este fato é particularmente importante com relação à sobrevivência, que apresentou-se com
altas magnitudes. As herdabilidades foram altas, indicando condições favoráveis à seleção,
principalmente entre famílias. As correlações genotípicas entre altura e DAP foram altas,
indicando possibilidade de ganhos compensadores para estas características. As correlações
envolvendo a sobrevivência foram baixas, indicando que a seleção não proporcionará ganhos
indiretos compensadores.

Fonte financiadora: CNPq

VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE Ananas comosus var. bracteatus
DO BAG ABACAXI DA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL
Everton Hilo de Souza1; Fernanda Vidigal Duarte Souza2; Mariane de Jesus da Silva3, Davi
Silva Costa Junior3; Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa1
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Palavras-chave: Abacaxizeiro ornamental,Germoplasma, Descritores Morfológicos.
A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical conta atualmente com 627 acessos no campo do
gênero Ananas e outras bromeliáceas. O presente trabalho objetivou caracterizar e avaliar os
acessos de Ananas comosus var. bracteatus, com a finalidade de identificar duplicatas no
BAG Abacaxi e identificar genótipos que possam ser direcionados ao programa de
melhoramento genético para ornamentais. Foram aplicados 24 descritores morfológicos
dentre eles: hábito da planta, diâmetro da copa, cor da folha, comprimento da folha “D”,
largura da folha “D”, comprimento e diâmetro da haste, comprimento e diâmetro do fruto e
comprimento da coroa após fechamento da ultima flor, em 13 acessos do BAG Abacaxi
(Ananás vermelho da mato, Ananás Tricolor, Ananás Santo Amaro, BGA-12, Silvestre 166,
FRF-414, FRF-16, FRF-19, FRF-22, FRF-32, FRF-1203, FRF-1261, BR-725). Observou-se
que 100% dos acessos avaliados, apresentaram porte grande acima de 125 cm, hábito de
crescimento normal, folhas largas (4,2 cm), compridas (100 cm), com espinhos, haste ereta na
posição vertical com comprimento médio de 30 cm e diâmetro de 1,2 cm. A variabilidade
encontrada diz respeito à coloração das folhas e à coloração, tamanho e forma dos frutos. O
Ananás Tricolor possui folhas verdes, margens brancas e espinhos rosados. O acesso Ananás
vermelho do mato apresenta folhas mais escuras próximas ao vermelho-arroxeado com
tamanho médio de 90 cm. Os demais acessos apresentam folhas verdes com manchas
avermelhadas. O fruto na maioria dos acessos é trapezoidal com base larga, medindo
aproximadamente 15 cm e coloração rosa escuro com exceção do acesso Ananás vermelho da
mato que é ovóide com coloração avermelhada medindo 9,0 cm. O acesso Silvestre 166
apresenta frutos com coloração rosa claro e tamanho inferior aos demais (7,1). Pode-se
observar neste trabalho que dos 13 acessos avaliados, apenas 4 apresentam variabilidade, os
demais serão necessários estudos moleculares para confirmar a variabilidade.
Fontes financiadoras: BNB, FAPESB e CAPES
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Palavras-chave: Vigna unguiculata, divergência genética, análise multivariada.
A estimativa da divergência genética entre acessos de porte semi-ereto e ereto pertencentes ao
BAG de feijão-caupi (Vigna unguiculata L. Walp.) da Embrapa Meio-Norte é de suma
importância, visto que permite a escolha de parentais potenciais para compor cruzamentos e,
consequentemente, a obtenção de linhagens e ou cultivares que sejam adequadas ao cultivo
mecanizado. Com o objetivo de avaliar a divergência genética entre 20 acessos de porte semiereto e ereto de feijão-caupi, sendo eles: [(1) MNC-1731, (2) MNC-1732, (3) MNC-1733, (4)
MNC-1734, (5) MNC-1735, (6) MNC-1736, (7) MNC-1737, (8) MNC-1738, (9) MNC-1739,
(10) MNC-1740, (11) MNC-1741, (12) MNC-1742, (13) MNC-1743, (14) MNC-1744, (15)
MNC-1745, (16) MNC-1746, (17) MNC-1747, (18) MNC-1748, (19) MNC-1749, (20) MNC1750] realizou-se um ensaio no Campo Experimental da Embrapa Meio-Norte, em Teresina,
PI, utilizando-se o delineamento experimental de blocos completos casualizados, com quatro
repetições. Foram avaliados os seguintes caracteres: números de dias para início da floração
(NDIF), número de vagens por pedúnculo (NVP), comprimento de vagem (COMPV), número
de grãos por vagem (NGV), peso de 100 grãos (P100G). Todos os caracteres foram
submetidos à análise de variância univariada e, posteriormente, à multivariada. A divergência
genética foi estimada com base na distância de Mahalanobis e o método de agrupamento de
Tocher. As análises de variância univariadas, revelaram diferenças significativas (P<0,01),
pelo teste F, para os cinco caracteres avaliados. Na análise de agrupamento de Tocher,
baseada na distância de Mahalanobis, obtiveram-se dois grupos: o primeiro formado pelos
genótipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20. O segundo grupo
formado pelo genótipo 15. Os materiais mais distantes geneticamente foram 12 e 15 e os mais
próximos foram 9 e 10. O genótipo 15 mostrou-se o mais divergente, podendo ser usado
como parental promissor no Programa de Melhoramento do Feijão-caupi.
Fonte financiadora: Embrapa Meio-Norte

VARIABILIDADE GENÉTICA ENTRE ACESSOS DE Passiflora edulis f. flavicarpa
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Santa Cruz - UESC; 2Dept° Ciências Biológicas - UESC; 3Laboratório de Biologia
Molecular, Dept° Ciências Naturais, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB.
(ronanxc@uesc.br).
Palavras-chave: Diversidade, RAPD, maracujazeiro amarelo, passicultura
Nos últimos anos têm-se aumentado o número de pesquisas relacionadas a espécies do gênero
Passiflora. Este fato pode ser justificado, ao menos em parte, devido ao valor econômico dos
frutos e potencial uso ornamental e farmacológico das passifloras. Desta forma, objetivou-se
estimar a variabilidade genética existente, por meio de marcadores RAPD, entre 16 acessos de
maracujazeiros ‘amarelo’ (P. edulis f. flavicarpa O. Deg), que fazem parte da Coleção de
Trabalho de Germoplasma de Passifloras da UESB (CTG-Passifloras/UESB). Amostras de
DNA genômico extraído de folhas de cada acesso foram amplificadas com 6 primers
decâmeros (OPD-3, OPD-5, OPD-7, OPD-11, OPD-13, OPD-16, OPD-18, OPD-20, OPE-1,
OPE-2, OPE-3, OPE-7, OPE-14 e OPE-18), previamente selecionados do Kit Operon (series
D e E). As reações de amplificação foram realizadas em um volume total de 25 µL. As
amplificações foram efetuadas em termociclador programado para 40 ciclos, cada qual
composto por 1 min a 94ºC, 1 min a 35ºC e 2 min a 72ºC. Ao fim dos 40 ciclos foi realizada
uma etapa de extensão de sete minutos a 72ºC. Amostras de DNA de um dos acessos foram
duplicados durante a reação e a repetibilidade do seu padrão de amplificação considerado
como controle. Um total de 53 bandas polimórficas foram obtidas. Os amplicons obtidos
foram codificados em matriz de dados binários, a partir da qual foram estimadas a distância
genética (DG), obtida por meio do complemento do índice de similaridade de Ney e Li
(1979). Com base no coeficiente de correlação cofenética (CCC) e teste de Mantel foi
selecionado, a partir de métodos de agrupamento distintos, um dendograma. A ‘DG’ média
dos acessos foi de 0,47 e apresentou valores extremos de 0,21 a 0,68. O método de
agrupamento UPGMA apresentou o melhor valor de CCC (0,75). Os resultados demonstram
existir alta variabilidade entre os acessos avaliados, indicando elevado potencial de uso destes
acessos em programas de melhoramento.

VARIABILIDADE GENÉTICA PARA CARACTERÍSTICAS DE
DESENVOLVIMENTO INICIAL EM PROGÊNIES MATERNAS DE Araucaria
angustifolia (Bert.) O. Kuntze PROCEDENTES DE PAINEL (SC)
Fernando André Loch Santos da Silva1, Juliano Schultz1, Ricardo Bittencourt1, Diogo Klock
Ferreira1, Maurício Sedrez dos Reis1
1Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais/CCA-UFSC andloch@gmail.com,
bittencourtr@gmail.com, diogoklock@gmail.com, msedrez@gmail.com.
Palavras-chave: Araucaria angustifolia, Conservação ex situ, teste de progênie,
herdabilidade.
A Araucaria angustifolia conhecida popularmente como araucária, pinheiro, pinheiro-doparaná é uma conífera de ocorrência natural no Sul do Brasil. Atualmente a espécie está na
lista de espécies ameaçadas de extinção (Portaria No 37-N/ IBAMA/ 1992) devido à intensa
exploração sofrida no século XX. Neste contexto, observa-se a urgente necessidade de
conservação da espécie. Para espécies ameaçadas de extinção são prudentes os esforços de
conservação ex situ, além dos esforços de conservação in situ. Para a araucária, os ensaios de
procedências e progênies têm sido a metodologia mais empregada para conservação ex situ e
são, ao mesmo tempo, a base para o melhoramento genético. Neste trabalho objetivou-se
caracterizar a variabilidade genética de um ensaio de procedência e progênie de araucária,
instalado na Floresta Nacional de Três Barras-SC (ICMBIO). Foram produzidas progênies
maternas a partir da coleta de sementes de 27 matrizes da região de Painel (SC). Um ano após
a implantação do ensaio a campo (BCC, com oito repetições e unidades amostrais lineares
com 10 plantas), foram coletados dados de altura e sobrevivência e os resultados obtidos
foram: Altura média = 0,36 m e sobrevivência média de 87,73%. Posteriormente, estes dados
foram submetidos à análise de variância, visando a estimativa da herdabilidade no sentido
amplo (h²). O valor encontrado foi de 94,11% (CV = 7%), indicando em uma alta
variabilidade genética entre as progênies para esta característica. Em relação à sobrevivência,
a estimativa de herdabilidade no sentido amplo (h²) encontrada foi de 12,62% (CV = 12,25%).
Este resultado indica que a sobrevivência é uma característica com baixa variabilidade
genética e sofreu forte influência do ambiente. Os resultados indicam um bom potencial para
conservação e/ou melhoramento da procedência avaliada.
Fonte financiadora: CNPq

VARIABILIDADE HAPLOTÍPICA NO GENOMA DO CLOROPLASTO E SUA
UTILIZAÇÃO PARA A CARACTERIZAÇÃO DE POPULAÇÕES E CLONES DE
EUCALYPTUS
Danielle Assis de Faria Paiva1; Mariana Caldas1; Marília de Castro Rodrigues Pappas2;
Rinaldo Wellerson Pereira1; Dario Grattapaglia2
1 Universidade Católica de Brasília danyafp@gmail.com; 2 Embrapa Recursos e
Biotecnologia mariliac@cenargen.embrapa.br, dario@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: variabilidade haplotípica, cloroplasto, Eucalyptus
A história evolutiva de uma determinada espécie pode ser contada através da análise
de polimorfismos no cpDNA.. O seqüenciamento completo do cpDNA já foi realizado para as
espécies E. globulus e E. grandis, as principais espécies comerciais. Neste trabalho, foi
determinada a variabilidade haplotípica intra e interespecífica das seis principais espécies
plantadas de eucalipto com base em dois tipos de marcadores do genoma cloroplastidial:
microssatélites e polimorfismos de base única (SNPs) em sequências intergênicas. O banco de
haplótipos de cpDNA foi utilizado para inferir a origem materna de um grupo de clones elite
de origem interespecífica utilizados em plantios comerciais. No estudo, foi utilizado um
conjunto de 12 locos microssatélites, mono ou dinucleotídeos, desenvolvidos a partir do
cpDNA de E. globulus e transferidos com sucesso para as demais espécies. Os SNPs foram
identificados pelo seqüenciamento de regiões intergênicas amplificadas com iniciadores
universais. Foram encontrados 64 haplótipos a partir de microssatélites, não houve
compartilhamento de haplótipos entre espécies, mas entre procedências. A diversidade
haplotípica variou de 0,927 para E. Saligna até 0,719 para E. camaldulensis. Os dados
gerados a partir de microssatélites mostram total diferenciação genética entre espécies e a
procedência mais distante geneticamente em relação às demais é Atherton (E. grandis - norte
da Austrália), mostrando a correlação da localização geográfica e os dados genéticos. Os
dados de SNPs evidenciaram que algumas espécies apresentam haplótipos únicos e fixados
(E. urophylla e E. globulus). O teste de alocação dos clones em relação a sua origem materna
demonstrou que a maioria provém de E. grandis e E. saligna. Em relação às procedências de
E. grandis, alguns clones possuem o haplótipo de Atherton e outros possuem o haplótipo
compartilhado pelas demais procedências (centro sul australiano). Este trabalho evidencia o
poder combinado desse painel (microssatélites e SNPs) cloroplastidial em testes de alocação,
verificação clonal e certificação materna de árvores.

VARIABILLIDADE GENÉTICA EM Musa balbisiana
Everton Hilo de Souza¹; Janay Almeida dos Santos-Serejo²; Fernanda Vidigal Duarte Souza²;
Taliane Leila Soares¹; Sebastião de Oliveira e Silva²; Maria Angélica P. de Carvalho Costa¹.
1Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Recôncavo da
Bahia, hilosouza@gmail.com; talialeila@gmail.com; mapcosta@ufrb.edu.br;
2Embrapa
Mandioca
e
Fruticultura
Tropical,
janay@cnpmf.embrapa.br,
fernanda@cnpmf.embrapa.br, ssilva@cnpmf.embrapa.br.
Palavras-chave: Bananeira; diplóides; caracterização morfológica.
A espécie Musa balbisiana grupo genômico BB, face à exuberância, beleza, diversidade de
cores e formas das inflorescências masculinas, destaca-se como planta de grande potencial
ornamental. A caracterização morfológica é essencial para o desenvolvimento de programas
de melhoramento. O objetivo do trabalho foi caracterizar morfologicamente as bananeiras
diplóides do grupo genômico BB para uso em cruzamentos voltados para uso ornamental. As
características avaliadas foram: altura da planta; diâmetro do pseudocaule; número médio de
pencas; número médio de frutos por penca; comprimento e diâmetro dos frutos; comprimento,
diâmetro, forma e coloração do coração e forma do ápice do coração em sete genótipos BB de
bananeira: Musa balbisiana, BB-França, BB-IAC, BB-Panamá, Butuham, Piraí e Diplóide da
Bélgica). Todos os genótipos apresentaram altura acima de 2,5 m chegando até 3,6 m para a
Butuham. O pseudocaule é esverdeado com manchas de antocianina e diâmetro variando de
10,1cm para ‘Piraí’ e 23 cm para os genótipos BB- IAC, Butuham e Diplóide da Bélgica. O
número de pencas por cacho variou de 4 para ‘Butuham’ e ‘Musa balbisiana’ e 7 para ‘BBIAC’, ‘BB-Panamá’ e ‘Diploide da Bélgica’. Os frutos da BB-Panamá não apresentam ápice e
medem em média 10,5 cm de comprimento e 5,0 cm de diâmetro. Os maiores frutos foram
observados no genótipo Diplóide da Bélgica com comprimento médio de 15,2 cm e diâmetro
de 5 cm, além da presença bem acentuada de quinas. Os menores frutos foram observados em
‘BB-França’ com comprimento médio de 6,3 cm e diâmetro de 4,1 cm, dando um aspecto de
frutos quase redondos. O coração apresenta um aspecto bastante atraente pela abertura de três
ou mais brácteas por vez, além de apresentar coloração em tons de vermelho-escuro bastante
atraentes e com grande concentração de cera. Para os acessos BB-Panamá e Piraí o coração é
de forma delgada e os demais acessos de forma truncada, com comprimento médio de 16 cm
e diâmetro de 6 cm. Os descritores morfológicos permitiram identificar variabilidade entre os
genótipos estudados.
Fontes financiadoras: BNB, FAPESB e CAPES

VARIAÇÃO DO TEOR DE ÓLEO EM GERMOPLASMA DE ALGODÃO
Catarina Chagas de Andrade1; George Elton Lucena Silva1; Carlos Eduardo Rocha Duarte
Alencar1; Leonardo Henrique Guedes de Morais Lima1; Everaldo Paulo de Medeiros1; Rosa
Maria Mendes Freire1; Giovani Greigh de Brito1; Marleide Magalhães de Andrade Lima1;
Luiz Paulo de Carvalho1
1Embrapa Algodão - carvalho@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: algodão, teor de óleo, banco de germoplasma
O aquecimento global tem despertado o interesse na produção de fontes alternativas de
energia em substituição ao petróleo, cuja elevação constante de preço também tem ajudado a
aumentar a necessidade de busca por fontes alternativas de energia. Assim, os óleos vegetais
ocupam destacado interesse para a produção de combustível para motores a diesel. Existem
mais de 350 tipos de plantas identificadas que são produtoras de óleo, como o girassol, soja,
algodão, coco, entre outras. A produção de biodiesel deve ser incrementada sem contudo
afetar a produção de óleo para consumo humano. O algodão pode ser uma boa alternativa.
Muitos fatores afetam a composição química das sementes de algodão, como cultivares,
locais, anos e suas interações. Trabalhos de melhoramento genético podem ser úteis na
modificação destas características das sementes. Até o momento, pouco tem sido feito neste
sentido. Alguns autores determinaram que a variação no teor de óleo nas cultivares pode ir de
16% a 26%, e outros demonstram variabilidade semelhante. Este trabalho teve por objetivo
caracterizar 360 acessos de Gossypium hirsutum L. pertencentes à coleção de germoplasma da
Embrapa Algodão quanto ao teor de óleo nas sementes. As amostras de sementes foram
deslintadas e secas. Após isso, foram deixadas em umidificador para ajuste do teor de
umidade. Em seguida, amostras de 50 sementes foram colocadas em tubos de ensaio e levadas
ao aparelho RMN para leitura do teor de óleo. Cada amostra foi analisada 4 vezes e a média
destas leituras foi considerada como o teor de óleo de cada amostra. O teor de óleo entre os
materiais variou de 15,5% a 26,7%. Populações de melhoramento com os acessos de maior
teor de óleo estão sendo sintetizadas para trabalhos de melhoramento, visando obtenção de
cultivares com maior teor de óleo nas sementes.
Fontes financiadoras: CNPq, FINEP

TECNOLOGIA DE SEMENTES E POTENCIAL FITOTERÁPICO DE PLANTAS
BIOATIVAS DA REGIÃO COSTEIRA DO RIO GRANDE DO SUL
Gilberto A Peripolli Bevilaqua1, Gustavo Schiedeck1, Luiz Filipe Dame Schuch2, Gabriela
Berguenmaier Olanda1
1Embrapa Clima Temperado, bevilaq@cpact.embrapa.br, gustavo@cpact.embrapa.br
2Universidade Federal de Pelotas, bitoxu@ig.com.br
Palavras-chave: caracterização, multiplicação, banco de sementes, utilização.
A região costeira do Rio Grande do Sul compõe um ecossistema único com grande
agrobiodiversidade, abrigando plantas de grande potencial para utilização na fitoterapia, cujo
conhecimento científico ainda é bastante incipiente. Isto impõe a necessidade de
caracterização das plantas, de desenvolvimento de tecnologias de multiplicação e de
estratégias de manutenção das plantas in situ. A Embrapa Clima Temperado possui uma área
de preservação permanente (APP) composta de banhados e restingas, à margem do canal São
Gonçalo, e que possui grande diversidade de espécies da região costeira. Os objetivos são:
definir áreas georreferenciadas de preservação permanente e de coleta de material para fins
de pesquisa e avaliar o potencial fitoterápico das seguintes espécies: chapéu-de-couro
(Echinodorus grandiflorus), ipê-roxo (Tabebuia heptaphylla), chinchilho (Tagetes minuta)
erva-de-bicho (Polygonum hidropiperoides), arnica-do-mato (Chaptalia nutans) erva-baleeira
(Cordia verbenaceae) quitoco (Pluchea sp.) e erva-de-bugre (Casearia silvestris), entre
outras. A caracterização é feita através da fenologia das plantas, além de aspectos botânicos
principais, época de floração e maturação das sementes para definição da época mais indicada
para colheita das sementes. As sementes são colhidas e armazenadas sob condições
ambientais e geladeira e são avaliadas quanto a viabilidade e longevidade, compondo um
banco de sementes. O material vegetal é colhido em diversos locais e, após seco e triturado, é
preparado extrato alcoólico do mesmo, sendo avaliado o efeito da tintura, em diversas
diluições, sobre pragas de animais e de plantas. O trabalho possibilitará o levantamento
florístico aprofundado da APP, contribuindo para a transformação da área em Reserva do
Patrimônio Natural e o levantamento de outras espécies de interesse agronômico. A análise
da composição química das plantas possui dupla importância, sendo essencial para efeitos de
controle de qualidade do material utilizado e seleção dos materiais promissores.

RESUMOS ÁREA VEGETAL – INTERCÂMBIO, INTRODUÇÃO E COLETA

COLETA DE CACTÁCEAS COM POTENCIAL ORNAMENTAL NO ESTADO DA
BAHIA
José Geraldo de Aquino Assis1, Moema Cortizo Bellintani1, Jamile Câmara Aquino1,
Roberto Lisboa Romão2, Frederic Mendes Hughes2, Paulo Jorge de Araújo Coelho3
1Instituto de Biologia/Universidade Federal da Bahia, 2Universidade Estadual de Feira de
Santana, 3Embrapa Agroindústria Tropical (jgaassis@ufba.br)
Palavras-chave: plantas ornamentais, cactáceas, cactos
A utilização de espécies nativas como ornamentais quase sempre esbarra na falta de materiais
base para a propagação, assim como a falta de informações sobre cultivo. A região semi-árida
vem sofrendo uma forte pressão antrópica que vem modificando e fragmentando os habitats
tendo como consequência a diminuição de populações de espécies endêmicas. Como ação do
projeto “Conservação e aproveitamento sustentável de cactáceas nativas da Caatinga com
potencial ornamental” foram realizadas quatro expedições no estado da Bahia com os
objetivos de obter material para conservação nas coleções do Instituto de Biologia/UFBA, da
Embrapa Agroindústria Tropical/CE e do Banco Ativo de Cactáceas da UEFS e identificar
cactos nativos com valor ornamental. Os locais de coleta foram: I- BR Feira de SantanaCapim Grosso, II - Morro do Chapéu, III - Municípios de Piatã e Abaíra e IV – Milagres. As
coletas foram realizadas em beiras de estrada e as coordenadas foram tomadas com GPS. O
material foi coletado em forma de plântulas, partes vegetativas (para propagação) ou frutos
(para extração de sementes) ou, menos frequentemente, plantas adultas. A coleta mais
expressiva foi realizada em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, que abriga alta
diversidade florística, resultado da grande amplitude de hábitats ali encontrados (caatinga,
cerrado e campos rupestres). A coleta de indivíduos adultos foi evitada em populações
ameaçadas. Foram coletados materiais pertencentes a doze (12) gêneros de Cactaceae
(Cereus, Pilosocereus, Melocactus, Discocactus, Arrojadoa, Micranthocereus, Pereskia,
Stephanocereus, Leocereus, Tacinga, Opuntia e Harrisia), representando aproximadamente
25 unidades taxonômicas distintas. Na BR Feira de Santana-Capim Grosso, foi coletado um
mandacaru cristado no ápice (Cereus jamacaru). Em Piatã, foi coletado um cacto colunar,
com costelas helicoidais, ainda não identificado. As plantas e/ou sementes coletadas estão
depositadas nas coleções citadas.
Fonte financiadora: BNB

COLETA DE GERMOPLASMA DE COQUEIRO GIGANTE NATURALIZADO NO
NORDESTE DO BRASIL
Semíramis Rabelo Ramalho Ramos1, Evandro Almeida Tupinambá1, Luiz Gonzaga Bione
Ferraz2, Maria George Luz 3
1Embrapa Tabuleiros Costeiros - srrramos@cpatc.embrapa.br; 2 Instituto Agronômico de
Pernambuco –bione@ipa.br; 3 Bioversity International – m.george@cgiar.org
Palavras-chave: Cocos nucifera L., recursos genéticos vegetais, prospecção, bancos de
germoplasma, conservação de germoplasma.
Devido à intensa erosão genética ao qual estão submetidas às populações de coqueiro gigante
(Cocos nucifera L.), especialmente devido à expansão do mercado imobiliário na costa
nordestina, aliada à necessidade de aquisição de novos acessos que possam representar a
população original, expedições de coleta têm sido realizadas pela Embrapa Tabuleiros
Costeiros (CPATC) e Instituições parceiras. Um dos Bancos Ativos de Germoplasma (BAG)
do CPATC localiza-se no município de Itaporanga DÁjuda, Sergipe, e foi implantado no ano
de 2000. Este BAG faz parte da Rede Internacional de Recursos Genéticos de Coco
(COGENT- BIOVERSITY INTERNATIONAL/FAO) e conta atualmente com 23 acessos, os
quais foram provenientes de introdução ou coleta, sendo esta última ação específica para os
acessos de coqueiro gigante naturalizado. Este trabalho teve por objetivo coletar acessos de
duas populações localizadas no litoral Pernambucano, especificamente nos municípios de
Igarassu e Ipojuca (distrito de Tamandaré) onde se localizam, respectivamente, as populações
denominadas Terra do Rei e Avenida. A coleta foi realizada no mês de abril de 2008,
seguindo-se as recomendações técnicas e jurídicas, respectivamente no que se refere a
legitimidade/homogeneidade/isolamento e ao cumprimento dos procedimentos legais para
aquisição de material exótico em área particular. Em cada população foram selecionadas, ao
acaso, 60 plantas e em cada planta foram coletados, em média, 5 frutos maduros. As plantas
foram caracterizadas utilizando-se os descritores morfológicos. O descritor altura da planta
apresentou variância média de 17,00 m, com valor máximo (24m) apresentado para a
população Avenida. A amplitude para o descritor circunferência do estipe a 1,5m do solo
variou de 38 a 130 cm para a população Terra do Rei. Valores médios de 2m foram
apresentados para o descritor circunferência do coleto em ambas as populações, com valor
máximo (3,10m) para a população Terra do Rei. Os dados de passaporte e caracterização
preliminar das populações encontram-se documentados. As sementes/mudas encontram-se em
fase de germinador/viveiro e, após análise molecular e estimativa da diversidade genética, os
acessos poderão ser introduzidos no BAG/CPATC.
Agradecimentos: Aos funcionários e proprietários das duas fazendas visitadas.

COLETA DE GERMOPLASMA DE INHAME (Dioscorea spp.) NA REGIÃO
NORDESTE, BRASIL
Lidinalva de Resende Gomes1; Edson Ferreira da Silva3; Wellinton Ferreira do Nascimento3;
Elizabeth Ann Veasey1
1 Depto. de Genética, ESALQ/USP, CP 83, 13400-970, Piracicaba, SP. Email:
lrgomes@esalq.usp.br
2 Depto. de Biologia, UFRPE, 52171- 900, Recife, PE. Email: edson@db.ufrpe.br,
Palavras-chave: Dioscorea spp, etnovariedades, variabilidade genética.
Dioscorea é o maior gênero da família Dioscoreaceae, o mais importante economicamente e
o único que ocorre no Brasil. As espécies mais cultivadas, devido a suas túberas comestíveis
são: Dioscorea cayenensis, D. rotundata, D. alata, D. trifida e D. esculenta. Na região
Nordeste destaca-se D. cayenensis devido a sua boa adaptação às condições edafoclimáticas,
resistência à seca, doenças e pragas. O objetivo desse estudo foi coletar germoplasma de
Dioscorea na região Nordeste visando ampliar a variabilidade genética da coleção do
Departamento de Genética, ESALQ/USP, para posteriores de estudos de diversidade e
estrutura genética de populações junto a programas de melhoramento. As coletas foram
realizadas nos municípios de Condado, Igarassu, Caaporã, Bonito, Cruz de Rebosca, São
Joaquim do Monte, em Pernambuco; Alhandra, Sobrado, Marcação, Rio Tinto, Sapé,
Mamanguapé, na Paraíba; Regineração, Água Branca e Teresina, no Piauí; e Pedreiras, no
Maranhão. Em cada município, a coleta foi feita com base em caracteres morfológicos e
informações dos agricultores. De cada etnovariedade amostrada em cada roça, foram
coletadas duas túberas sementes. Durante as coletas foram obtidas informações etnobotânicas
através de questionários semi-estruturados padronizados referentes ao manejo e uso das
etnovariedades de inhame. Foram consultados 35 agricultores que cultivam inhame, sendo
que 75% eram pequenos produtores (400 m2 a 1 ha) e 25% eram grandes produtores (5 a 40
ha). Três espécies de inhame foram identificadas: D. cayenensis, a mais comum (90%), visto
agregar maior valor comercial, conhecido como “inhame da Costa”, “inhame original”, ou
“inhame de PE”; D. alata (4,5%), chamado de “inhame” ou “cará São Tomé”; e D. bulbifera
(0,5%) chamado de inhame “figo”. Foram coletadas outras etnovariedades denominadas de
“inhame japecanga”, “inhame mandioca” e “inhame roxo bolota” cujas espécies não foram
identificadas. Muitos agricultores reportaram sobre outras variedades de inhame que
cultivavam no passado, mas por razões sócio-econômicas deixaram de cultivar.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP, UFRPE

COLETA, CARACTERIZAÇÃO E USO DE GERMOPLASMA CRIOULO NA
EMBRAPA CLIMA TEMPERADO
Irajá Ferreira Antunes1; Gilberto A. Peripolli Bevilaqua1; Rosa Lia Barbieri1; Sergio Delmar
dos Anjos e Silva1; Beatriz Marti Emygdio1; Daniela Lopes Leite1; Ângela Diniz Campos1;
José Ernani Schwengber1; Jorge Fainé Gomes1; Bernardo Ueno1; Caroline Marques
Castro1; Clenio Nailto Pillon1; Marcia Vizzotto1; Andrea Mittelmann2; Manoel de Souza
Maia3; Elbio Treicha Cardoso4; Maria Aldete J.F. Ferreira5; Rita de Cássia Souza Dias6;
Cândido Alves da Costa7
1Embrapa Clima Temperado iraja@cpact.embrapa.br; 2Embrapa Gado de Leite; 3
Universidade Federal de Pelotas; 4Embrapa Transferência de Tecnologia; 5Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia; 6 Embrapa Semi-Árido; 7 Universidade Federal de Minas Gerais
Palavras-chave: recursos genéticos, cultivares crioulas, fitomelhoramento
O entendimento pelos países signatários da Convenção da Diversidade Biológica – CDB da
importância do papel dos recursos genéticos de plantas e animais para a humanidade, colocou
sobre os mesmos uma inquestionável responsabilidade quanto àqueles recursos sobre os quais
são soberanos. Esta responsabilidade, na dimensão pragmática, implica na adoção de
estratégias para sua conservação, conhecimento e uso. Na Embrapa Clima Temperado o
reconhecimento

dessa

responsabilidade e a percepção simultânea dos

processos

geneticamente erosivos e do potencial funcional e nutracêutico que o germoplasma crioulo
apresenta, levou à concepção de um projeto de pesquisa contemplando a coleta; as
caracterizações agronômica, funcional e nutracêutica; a incorporação aos programas de
melhoramento e a identificação de variantes para uso direto, desse germoplasma. Dentre os
acessos que foram captados de feijão, milho, feijão-miúdo, cebola, abóbora, pepino, melão,
amendoim e pimenta vermelha, espécies integrantes do projeto, já houve a detecção de
variabilidade para teores de fibras, proteínas e açúcares em feijão; para teores de óleo em
milho e de quercitina em cebola. Em feijão, milho, cebola, abóbora, pepino e feijão-miúdo, há
acessos que se constituem em germoplasma já, ou pronto para ser, disponibilizado para
cultivo

COLETAS DE CACTÁCEAS NATIVAS NO CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE
Paulo Jorge de Araújo Coelho1
1Embrapa Agroindústria Tropical – pcoelho@cnpat.embrapa.br

Palavras-chave: Conservação, Variabilidade, Caatinga, Semi-árido

O estudo da diversidade de espécies vegetais na flora brasileira revela, além da riqueza de
espécies, um alto potencial em plantas ornamentais, como as cactáceas. Apesar do elevado
potencial de várias espécies nativas, estas não são exploradas adequadamente. A utilização
comercial desses recursos, de forma sustentável depende, dentre outras condições, do
conhecimento biológico dessas espécies. Visando o resgate, a conservação, a multiplicação e
a utilização de espécies nativas e exóticas de cactos e outras suculentas, a Embrapa
Agroindústria Tropical criou uma coleção de germoplasma de cactáceas, onde estão mantidos
109 acessos de várias espécies, totalizando 262 plantas. Esse material foi originado de quatro
coletas em áreas de ocorrência natural e de aquisições de exemplares de produtores e
colecionadores. As coletas foram realizadas no Estado do Ceará e no Rio Grande do Norte.
Uma no Município de Alto Santo, no Baixo Jaguaribe, a área inundada pela represa do Açude
Castanhão, em janeiro de 2004. A segunda, em outubro de 2004, no Município de Monsenhor
Tabosa, região central do Ceará, na Serra das Matas. A terceira expedição foi em março de
2006, na região da Chapada do Cariri, extremo sul do Ceará, fronteira com Pernambuco. A
quarta expedição ocorreu em agosto de 2008, ao longo da rodovia que liga Fortaleza e Natal.
Todos os pontos foram registrados com GPS. Apesar da ocorrência frequente de cactáceas
nessas regiões, observou-se uma baixa variabilidade de espécies, indo de cinco espécies em
Alto Santo (Cereus jamacaru, Pilosocereus gounellei, Melocactus zehntneri, P. crisostelia e
Tacinga inamoena) até seis no Cariri e rodovia Fortaleza-Natal, que foram as mesmas
encontradas em Alto Santo, além da espécie P. pachycladus. As mais comuns nas regiões
foram o C. jamacaru, P. gounellei e T. inamoena. Os acessos coletados estão sendo
conservados na sede da Embrapa Agroindústria Tropical, em telado com sombreamento,
vasos devidamente identificados, e as sementes coletadas foram germinadas in vitro.

DOCUMENTAÇÃO E INFORMATIZAÇÃO DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE BABAÇU DA EMBRAPA MEIO-NORTE (EMBRAPA
CPAMN), TERESINA-PI
Ilza Maria Sittolin¹; José Mário Ferro Frazão¹; Eugênio Celso Emerito¹; Paulo Sarmanho
Lima¹; Valdomiro Aurélio Barbosa de Souza¹
¹Embrapa Meio-Norte, ilza@cpamn.embrapa.br; jmfrazão@uol.com.br;
emérito@cpamn.embrapa.br; paulosarmanho@cpamn.embrapa.br; valdo@cpamn.embrapa.br
Palavras-chave: Orbignya, babaçu, germoplasma, variabilidade
A partir de 2002, a Embrapa Meio-Norte iniciou um processo de revitalização e resgate de
informações de dois bancos de germoplasma de babaçu implantados em 1980 e 1990.
Objetivando documentar e cadastrar os acessos do BAG-Babaçu registraram-se para cada
acesso os dados de passaporte e de caracterização das plantas e de frutos. Os principais dados
de passaporte enumerados foram: código local e código BRA, número de introdução, local de
manutenção, família, gênero, espécie, nome comum, coletor, procedência, e demais
informações que indiquem como a variabilidade foi obtida. Os descritores anotados para
planta e frutos foram: porte, altura, tipo de folhas, inflorescências, razão sexual, e tamanho do
fruto, forma, peso, comprimento, diâmetro, porcentagem de epicarpo, mesocarpo, endocarpo,
número de sementes, teor de óleo, entre outros. Registraram-se 185 acessos, constituídos por
cinco espécies: Orbignya phalerata, O.oleifera, O. brejinoensis, O.teixerana, O.eichleri.
Atualmente as informações de passaporte e de dados gerados na forma de listagens (dados
qualitativos e quantitativos) estão sendo cadastrados na base de dados do Sistema Brasileiro
de Informação de Recursos Genéticos (SIBRARGEN). A constatação de palmeiras como
O.eichleri com inserção baixa dos cachos e de O.teixerana de porte médio, considerada como
híbrido natural entre O.phalerata e O.eichleri, constituem populações coletadas que poderão
levar a determinação de linhagens e seleção de caracteres que serão usados no melhoramento
genético. Os dados disponibilizados e informatizados constituem uma ferramenta importante
para programas de manejo de recursos genéticos e melhoramento genético da espécie além de
propiciar a preservação dos dados e o intercâmbio de informações.

EXPEDIÇÕES DE COLETA DE VARIEDADES TRADICIONAIS ARROZ Oryza
sativa L. NO BRASIL
Jaime Roberto Fonseca1; Tereza Cristina de Oliveira Borba1; Jackeline Marques Faria2;
Andressa Rodrigues Elias Gusmão2
1Embrapa Arroz e Feijão – jfonseca@cnpaf.embrapa.br , tereza@cnpaf.embrapa.br
2Estudantes estagiárias na Embrapa Arroz e Feijão – jackeline.agro@bol.com.br,
andressa@cnpaf.embrapa.br
Palavras- chave: Variabilidade genética, Germoplasma, Preservação
As variedades tradicionais de arroz exibem grande variabilidade genética em relação a altura
de planta, adaptabilidade às condições ecológicas, ciclo cultural, tolerância a estresses
bióticos e abióticos, classe e forma de grão, rendimento industrial, qualidade culinária, entre
outras. Em virtude, principalmente, da introdução de variedades melhoradas nas regiões de
cultivo, ocorrência de estiagens prolongadas, bem como de substituição por outras culturas
mais rendosas, tem-se constatado o desaparecimento das variedades tradicionais, perdendo-se
valiosos genótipos, utilizáveis na solução de problemas limitantes da produção. Ciente da
importância de preservação desses recursos genéticos regionais e objetivando minimizar a
perda crescente deste material, bem como visando a sua utilização na pesquisa a curto, médio
ou longo prazo, a Embrapa Arroz e Feijão, em colaboração com a Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia, vem realizando coletas de germoplasma de variedades regionais
de arroz no Território Nacional. As coletas são feitas em lavouras de pequenos agricultores,
nas máquinas beneficiamento, paióis, ou em qualquer local onde o agricultor conserva suas
sementes. A amostra é coletada ao acaso, variando de poucas sementes, até um máximo de
200 gramas. Um questionário é preenchido no momento da coleta, anotando-se coordenadas
geográficas com o uso de GPS, local de coleta, nomes do produtor e da variedade, município,
tamanho da lavoura, sistema de plantio e outros dados de importância. Do início do programa
de coleta em 1979 até 2007, foram realizadas 20 expedições que cobriram regiões de 14
Estados, assim distribuídas: quatro em Goiás, três no Maranhão, duas em Minas Gerais, e uma
em Piauí, Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima,
Rondônia, Amazonas, Acre e Tocantins, sendo coletadas 2.338 amostras. Na Embrapa Arroz
e Feijão, as amostras foram incorporadas ao Banco de Germoplasma visando multiplicação,
caracterização preliminar, bem como preservação, em câmara com temperatura de 12°C e
umidade relativa de 25%. Futuras expedições, estão previstas no Rio Grande do Sul, Paraná,
Amapá, Pará, Bahia e São Paulo. Desta forma, espera-se manter a variabilidade encontrada
entre e dentro das variedades tradicionais.
Fontes financiadoras: RENARGEN

PROSPECÇÃO E COLETA DE GERMOPLASMA DE MANGABEIRA NA REGIÃO
DA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA
Josué Francisco da Silva Junior, Dalva Maria da Mota², Heribert Schmitz³, Raquel Fernandes
de Araújo Rodrigues¹, Hilton Luís Ferraz da Silveira4, Flávio Ricardo Simeão Xavier5
¹ Embrapa Tabuleiros Costeiros - josue@cpatc.embrapa.br, raquel@cpatc.embrapa.br
² Embrapa Amazônia Oriental - dalva@cpatu.embrapa.br
³ Universidade Federal do Pará - heri@amazon.com.br
4 Embrapa Solos – UEP Recife - ferraz@uep.cnps.embrapa.br
5 Universidade Federal Rural de Pernambuco – flavio_ricardo@oi.com.br
Palavras-chave: Mangaba, Hancornia speciosa Gomes, conservação, fruticultura tropical,
germoplasma
A mangabeira (Hancornia speciosa Gomes) ocorre de forma espontânea no cerrado e
transições do Sertão Central da Bahia, em um tipo de vegetação aberta, cuja fisionomia é
denominada localmente de “gerais”. Tendo em vista, a expansão da fronteira agrícola e o
crescimento de atividades econômicas que comprometem a sustentabilidade desses
ecossistemas, os recursos genéticos da mangabeira vêm sendo constantemente ameaçados. O
presente trabalho objetivou prospectar populações naturais de mangabeira visando à sua
conservação in situ e coletar germoplasma de interesse da espécie para conservação ex situ.
Para tanto, uma equipe transdisciplinar empreendeu, em fevereiro e março de 2008, uma
expedição à região da Chapada Diamantina, no interior da Bahia, na qual foram prospectados
e georreferenciados, com auxílio de GPS, 17 sítios (Capitinga 1, Capitinga 2, Povoado
Campos de São João, Casas Velhas 1, Casas Velhas 2, Casas Velhas 3, Fazenda Dois Braços
1, Fazenda Dois Braços 2, Vale do Cercado 1, Vale do Cercado 2, Campos de São João 1,
Campos de São João 2, Margem do Rio Baiano em Andaraí, Serra das Paridas 1, Serra das
Paridas 2, Serra das Paridas 3, Fazenda Baixão), nos Municípios de Lençóis, Palmeiras,
Andaraí e Itaetê. Observou-se que a mangabeira ocorre sobre solos arenosos ou pedregosos e
divide o espaço com outras espécies de importância para a região, como o coco-de-raposa ou
coquinho, aticum, jatobá, araçá, cambuí, murici, coco-babão, além de gramíneas, como o
capim-dos-gerais. Na Serra das Paridas, grandes populações de barbatimão e coco-de-raposa
foram encontradas divindindo o mesmo nicho da mangabeira. Foram coletados frutos em oito
populações e enviados para enriquecimento do Banco de Germoplasma de Mangaba da
Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Itaporanga d'Ajuda, SE. Constatou-se que a região da
Chapada Diamantina deve ser considerada uma área de grande relevância para a conservação
in situ dos recursos genéticos da mangabeira, pelas grandes populações naturais encontradas,
ressaltando-se a necessidade de estudos mais aprofundados com relação às suas
caracterizações.
Fontes financiadoras: Embrapa e CNPq

RELAÇÕES ENTRE AMOSTRAGEM ECOGEOGRÁFICA E DIVERSIDADE
FENOTÍPICA EM GERMOPLASMA DE Psidium COM BASE EM DESCRITORES
MORFOLÓGICOS
Carlos Antonio Fernandes Santos1; Marciene Amorim Rodrigues1; Hugo Leonardo Coelho
Ribeiro1; Maria Maiany de Oliveira1; Jucilene Silva Araújo1; Tuany Priscila Pereira Costa1
1Embrapa Semi-Árido - casantos@cpatsa.embrapa.br;
marciene.rodrigues@cpatsa.embrapa.br; hugo.ribeiro@cpatsa.embrapa.br.

Palavras-chave: Psidium guajava, Psidium spp., Descritores UPOV, análise multivariada.

Um dos grandes desafios para a preservação dos recursos genéticos de espécies vegetais é a
estratégia para definir locais de amostragem, tamanho das amostras e formas de conservação,
nas suas mais diversas formas. O objetivo desse trabalho foi estabelecer relações entre
amostragem ecogeográfica e variabilidade fenotípica em acessos de Psidium, de forma a
orientar trabalhos de prospecção genética e conservação do gênero. 109 acessos de goiabeira e
34 de araçazeiros foram caracterizados utilizando-se 35 descritores categóricos da
International Union for the Protection of New varieties of Plants (UPOV). As ecorregiões
para amostragens foram definidas com base no Zoneamento Agroecológico do Nordeste e em
mapas de vegetações do Brasil. Foram amostradas 31 regiões ecogeográficas de dez estados,
quais sejam Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás,
Rondônia, Amazonas e Roraima. O coeficiente do ‘simple matching’ foi usado para construir
uma matriz de similaridade, utilizada para construir um gráfico de escala multidimensional e
um dendograma UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean). A
correlação co-fenética do dendograma foi de 0,55 e a ausência de adequação do gráfico
multidimensional foi 0,30. 81% dos araçazeiros formaram um único grupo, de acordo com a
região ecogeográfica. Foram observados grupos para acessos de goiabeira amostrados em
quatro estados brasileiros, sem a formação de grupos específicos por ecorregião. Espera-se
que a amostragem de alelos raros e o aumento da variabilidade genética de germoplasma de
Psidium seja facilitada pela amostragem ecogeográfica, mesmo para goiabeira. Não foi
possível separar todos os acessos de Psidium usando as informações dos 35 descritores da
UPOV.

Fonte financiadora: Comunidade Européia (GUAVAMAP: FP6-INCO-DEV2-CT 015111).

RESGATE E CONSERVAÇÃO DE GERMOPLASMA DE Stylosanthes EM ÁREAS
DO SEMI-ÁRIDO BAIANO
Roberto Lisboa Romão1, Andréa Santana1, Flávio França2, Cláudio Mistura3, Grécia
Cavalcanti3, José Nilton Moreira4
1UEFS, Universidade Estadual de Feira de Santana, UEFS, Laboratório de Ecologia
Evolutiva Departamento de Ciências Biológicas, Km 13, BR 116 CEP 44031-460 Feira de
Santana, Bahia, Brasil. E-mail: romaoroberto@gmail.com; 2UEFS, Laboratório de
Taxonomia; 3Universidade do Estado da Bahia; 4Embrapa Semi-Árido.
Palavras chave: leguminosa forrageira, germoplasma vegetal, expedições de resgate, semiárido, Bahia.
Entre as diversas leguminosas existentes nas pastagens de ambientes tropicais e subtropicais,
destaca-se o gênero Stylosanthes, que possui aproximadamente quarenta e quatro espécies e
subespécies. O objetivo deste trabalho foi resgatar populações naturais e estabelecer bancos
de germoplasma no estado da Bahia, garantindo a preservação e utilização destas espécies;
foram realizadas três expedições para identificação de populações e resgate de germoplasma.
Os materiais coletados foram: amostras vegetais para a produção das exsicatas e material
reprodutivo para dar origem aos acessos de três bancos de germoplasma (Universidade do
Estado da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana e Embrapa Semi-árido). Os
frutos foram identificados e armazenados em sacos de papel em potes fechados
hermeticamente e com a utilização de sílica gel para detectar a entrada de umidade. Foram
obtidos em total 57 acessos, coletados em 15 municípios, localizadas em diferentes unidades
geoambientais. Dentre os matérias coletados identificou-se, cinco espécies: Stylosanthes
scabra Vogel, Stylosanthes pilosa M.B. Ferreira & N. M.Sousa Costa, Stylosanthes capitata
Vogel, Stylosanthes viscosa S.W., e Stylosanthes angustifólia Vogel (A). Foi possível resgatar
populações naturais em diferentes ambientes, com diferentes hábitos de crescimento e estes
estão sendo conservados em diferentes instituições. Foram detectadas diferenças interespecíficas e intra-específicas entre as populações visitadas. Esta variabilidade detectada
poderá ser uma importante fonte de variabilidade a ser utilizada em programas de
melhoramento e possibilitar a oferta de novas alternativas para a pecuária no semi-árido.
Apoio: BNB/Etene-Fundeci, Fapesb.

ÁRVORE DO CONHECIMENTO DE RECURSOS GENÉTICOS
Eduardo Lleras Pérez1; Bruno Machado Teles Walter1; Lígia Sardinha1; Andréa Alves do
Egito1; João Batista Tavares da Silva1; Vânia Cristina Rennó Azevedo1; Maria do Socorro
Maués Albuquerque1
1 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – lleras@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave:

caracterização,

conservação,

documentação,

enriquecimento,

pré-

melhoramento,

A Árvore do Conhecimento de Recursos Genéticos (RG) é um sistema web de informações da
Agência de Informação Embrapa, que possibilita organizar, armazenar, divulgar e acessar a
informação e o conhecimento gerado pela empresa e outras instituições de pesquisa sobre este
tema. As informações são organizadas de forma hierárquica, numa estrutura ramificada em
forma de árvore que contém um tronco-raíz (RG) e cinco ramos principais, designados nós,
com as atividades de enriquecimento, conservação, caracterização, pré-melhoramento e
documentação do germoplasma. Cada um dos ramos principais contém uma estrutura de
ramos menores (subnós) que contempla os grupos animal, vegetal e microrganismos. A
avaliação está incluída na caracterização, embora alguns autores considerem que mereceria
destaque em separado. O pré-melhoramento, que reúne componentes das outras atividades, foi
considerado no mesmo status das demais. Coleta, tradicionalmente tratada em separado, foi
incluída no nó enriquecimento, pois este é feito por coleta ou por introdução e intercâmbio de
germoplasma, requisitando atividades de quarentena, que garante a sanidade e segurança
biológica do material conservado. A conservação está dividida em in situ, para material
mantido em seu habitat, continuando os processos evolutivos, e ex situ, quando este é mantido
em condições onde o germoplasma é conservado mantendo a composição genética do
material coletado. A caracterização permite a identificação e o conhecimento detalhado do
germoplasma, enquanto a avaliação aborda características que permitem avançar em
pesquisas aplicadas para uso agropecuário mais imediato. Pré-melhoramento é a ligação entre
parte dos recursos genéticos e o melhoramento. Acompanhando estas etapas e para que a
informação gerada em cada uma delas não se perca, e seja utilizada, é necessário um eficiente
trabalho de documentação. Vários termos e expressões usuais sobre RG são definidos, para
que se compreendam as atividades e o escopo das mesmas. Algumas são exclusivas de RG,
enquanto outras envolvem termos e expressões que, embora não exclusivos, também precisam
ser definidos para que se entenda o fluxo normal de recursos genéticos. A Árvore de Recursos
Genéticos encontra-se na fase final de elaboração, cuja versão inicial será publicada no início
de 2009.

RESUMOS ÁREA VEGETAL - CONSERVAÇÃO

A AGROBIODIVERSIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR NO ACRE
Amauri Siviero1; Elder Ferreira Morato2; Roberval Mendes3
1Embrapa Acre, asiviero@cpafac.embrapa.br
2 Universidade Federal do Acre, elderfmorato@yahoo.com
3 Secretaria de assistência a produção familiar do Acre, robmendes_ac@hotmail.com

Palavras-Chave: Agroecologia, Amazônia, Biodiversidade, serviços ambientais

Um grupo de agricultores familiares agroecológicos localizados no Acre optaram pela
adoção da agricultura orgânica.. Este trabalho teve como objetivo analisar o sistema de
produção rural adotado pelos agricultores com ênfase ao manejo da agrobiodiversidade. O
trabalho foi desenvolvido junto a 32 agricultores agroecológicos, assentados pela reforma
agrária, pertencentes aos projetos de assentamento Benfica, Humaitá e Moreno Maia, situados
na zona rural de Rio Branco e Porto Acre. A agrobiodiversidade animal e vegetal explorada
na propriedade e seu manejo nos agroambientes quintais agroflorestais, roçados (áreas de
cultivo), pastagens e florestas foram contabilizados através de visitas técnicas e aplicação de
questionário de campo junto aos agricultores. Os índices de biodiversidade de Shannon (H´) e
de eqüitabilidade (J), que mede o padrão de distribuição das espécies, foram obtidos para
espécies vegetais e animais usando o Programa Biodiversity. 6.0. Foi verificada a ocorrência
de até 157 espécies vegetais em quintais florestais, 18 espécies agrícolas em roçados e 10
espécies animais. Os índices de biodiversidades de espécies H´ foram maiores para o
agroambiente quintal agroflorestal variando de 1,2 a 3,2. O valor de J variou de 0,4 a 0,9 entre
as propriedades. Detectou-se variação nos índices de biodiversidade de 0,02 a 1,8 e de
eqüitabilidade de 0,01 a 0,63 para as espécies agrícolas medidas no agroambiente roçado. Na
área animal os índices máximos de biodiversidade e eqüitabilidade de espécies foram 1,6 e
0,8 respectivamente. O sistema produtivo adotado pela maioria dos agricultores familiares
agroecológicos do Acre, composto pela integração floresta-lavoura-extrativismo-pecuária, é
conservador de recursos genéticos e no futuro deverá ser valorado como serviço ambiental
pela conservação da biodiversidade in situ e on farm revertendo em renda para o agricultor.

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Gomphrena globosa
Janaína Tenório Trancoso Tavares da Silva1; Rosângela Caldas Mundim2; Antonieta Nassif
Salomão2; Solange Carvalho Barrios Roveri José2; Gabriel Rocha Rozendo Pinto1
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Palavras-chave: Gomphrena globosa, germinação, pré-embebição, promotores

Gomphrena globosa, também conhecida como perpétua roxa, é uma Amaranthaceae herbácea
de ciclo de vida anual, nativa do Panamá e Guatemala. É utilizada como indicadora do vírus
Potato X da batata e do tomate, como ornamental, em projetos paisagísticos e flores secas,
além de apresentar potencial medicinal como expectorante. No entanto, pouco se sabe sobre a
germinação de suas sementes. Objetivou-se nesse estudo, avaliar o efeito de diferentes
tratamentos sobre a germinação das sementes. O trabalho foi realizado no Laboratório de
Sementes da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília, utilizando-se
sementes com germinação inicial de 33% e teor de água de 12,2%. Foram avaliados os fatores
pré-embebição dos diásporos em água, com suprimento de oxigênio; fotoperíodo 12 horas
luz/ 12 horas escuro; presença dos promotores ácido giberélico (GA3, concentração 10-3 M) e
nitrato de potássio (KNO3, concentração de 0,2%) na solução de embebição do teste de
germinação, além das sementes controle. Para o teste de germinação foram utilizadas
sementes sem brácteas, lavadas com detergente e desinfetadas com hipoclorito de sódio
(2,3%) antes da semeadura, as temperaturas de germinação alternadas de 20-30oC e as
avaliações fisiológicas incluíram germinação e índice de velocidade de germinação (IVG),
considerando a protrusão radicular das sementes. A utilização de promotores foi prejudicial à
germinação das sementes, e a sensibilidade das sementes a esse fator pode ter sido decorrente
da sua baixa qualidade inicial. Na utilização de promotores, sementes embebidas previamente
apresentaram maior viabilidade. Sementes desta espécie são afotoblásticas e o processo de
germinação (protrusão radicular e IVG) foi favorecido pelo tratamento de pré-embebição.

Fontes Financiadoras: Embrapa

A EVOLUÇÃO DO BAG DE MARACUJAZEIROS DO IAC: 1991-2008.
Luís Carlos Bernacci1; Laura Maria Molina Meletti1; Márcia Mayo Ortiz1; Marta Dias
Soares-Scott1; Massayoshi Yoshida2
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Palavras-chave: Passifloraceae, maracujá, biodiversidade, recursos genéticos
As Passifloraceae têm cerca de 530 espécies, distribuídas em 19 gêneros, nativas dos trópicos
e regiões temperadas quentes, com maior diversidade na América e África.

O cultivo

econômico, como frutífera, iniciou-se na Austrália e Havaí, com a utilização de espécies
nativas do Brasil, especialmente de Passiflora edulis Sims. Em nosso país, o cultivo adquiriu
importância econômica na década de 50, sendo que na de 60, quando o IAC já estabelecia
técnicas culturais. Para estudar as pragas do maracujazeiro, em 1991, foi estabelecida uma
coleção, incluindo várias espécies.

Logo estes acessos integraram o Programa de

Melhoramento da Instituição, convertendo-se em um banco ativo de germoplasma (BAG).
Expedições de coletas têm sido realizadas, buscando obter material para avaliação
morfológica, citológica e agronômica. Novas alternativas de uso das espécies vêm sendo
estudadas, incluindo a utilização ornamental e farmacológica.

Atualmente, o BAG de

maracujazeiros do IAC conta com 60 acessos de 34 diferentes espécies ou híbridos, de três
gêneros, em cultivo. O IAC já teve 108 diferentes acessos em estudo, mas algumas espécies
não têm se mostrado viáveis para manutenção sob as condições de cultivo, a pleno sol.
Alguns acessos não mostraram boas características agronômicas.

Para aqueles cuja

manutenção em cultivo tem se mostrado inviável, tem se buscado a manutenção na forma de
semente, sendo acompanhada a viabilidade ao longo do tempo. Passiflora actinia Hook., P.
ambigua Hemsl., P. auriculata Kunth, P. banhiensis Klotzsch, P. malacophylla Mast. e P.
sidifolia M.Roem., entre outras, têm sido mantidas em boas condições de cultivo, mas com
pequeno potencial de utilização. O BAG-IAC, pelos recursos genéticos que contém, tem sido
uma importante fonte de material para estudos básicos e aplicados em Passifloraceae,
inclusive para outras instituições de pesquisa nacionais e do exterior, além de significativa
contribuição à manutenção da biodiversidade.
Fontes financiadoras: FUNDAG, FAPESP

ABELHAS POLINIZADORAS DE Gossypium barbadense (MALVACEAE), NO
DISTRITO FEDERAL - BRASIL, E SUA IMPORTÂNCIA NA ANÁLISE DE RISCO
DE FLUXO GÊNICO DOS ALGODOEIROS GENETICAMENTE MODIFICADOS.
Viviane Cardoso Pires¹*; Aline Costa Botelho2; Glauce Cristina P. C. Gonçalves2; Pablo
Bernardo C. das Chagas2; Fernando Amaral da Silveira1, Edison R. Sujii2, Eliana Fontes2,
Carmen S. S. Pires2;
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2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

Palavras-chave: biossegurança, Apis mellifera, Melissodes nigroaenea Ptilotrix plumata
No Brasil há três espécies de algodoeiro, sendo uma delas o Gossypium barbadense (GB).
Essa planta possui uma grande variabilidade genética, que poderá sofrer alterações se a
mesma receber genes do algodoeiro transgênico (GM). Como a polinização cruzada nos
algodoeiros é realizada principalmente por abelhas, conhecer-las é importante para proposição
de medidas que minimizem o fluxo gênico da variedade GM para as demais. O objetivo deste
trabalho foi identificar os potenciais polinizadores comuns à G. barbadense e G. hirsutum
latifolium Delta Opal (GH). As coletas de abelhas em flores novas de GB foram realizadas de
set/2007 a jun/2008 em 13 localidades do DF com o esforço de coleta padronizado em horas,
totalizando 134,4 horas de coleta e observação das abelhas Os dados de GH foram retirados
de trabalhos anteriores realizados no DF. Foram coletados 617 exemplares em GB
distribuídos nas famílias Apidae (18 espécies); Halictidae (12); Megachilidae (1); Andrenidae
(1) e Colletidae (1). Das 33 espécies observadas em GB, 12 também ocorrem em GH. Dentre
essas doze espécies, Apis mellifera, Melissodes nigroaenea e Ptilotrix plumata são as que
possuem maior potencial para transporte de genes via pólen entre os dois algodoeiros.
Comparando suas freqüências relativas (número de indivíduos da espécie pelo total de horas
de coleta) nos dois algodoeiros, observou-se que A. mellifera é 40 vezes mais freqüente em
GH quando comparada a GB; M. nigroaenea é mais frequente em GH 1,8 vezes; e P. plumata
é mais freqüente em GB 8,7. Apesar dessas diferenças, as três espécies coletam pólen e tocam
o estigma dos dois algodoeiros. Portanto, há chances reais de transporte de pólen entre GH e
GB mediado por essas abelhas. A transferência de pólen entre GH e GB poderá ser maior com
o aumento da proximidade de áreas de ocorrência entre dois algodoeiros, e dos mesmos com
áreas de vegetação nativa, local de nidificação e forrageamento das abelhas.
Fontes financiadoras: CNPq, Finep.

AGRICULTURA TRADICIONAL: DIAGNÓSTICO DO ESTADO DE
CONSERVAÇÃO E DAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA DE POPULAÇÕES LOCAIS
DAS ABÓBORAS (Cucurbita spp.) NO ESTADO DO MARANHÃO/BRASIL
Maria da Cruz Chaves Lima Moura1, Calixto Rodrigues Martins1, Moisés Martins
Rodrigues2, José Ribamar Gusmão Araújo2,\Antonio Carlos Reis Freitas3
1Dep.Pesquisa & Desenvolvimento/AGERP-SEAGRO; avmmoura51@hotmail.com
2 CCA-Agronomia-Universidade Estadual do Maranhão/UEMA-MA gusmao@elo.com.br
3 Embrapa Meio Norte-Piaui. carlos@cpamn.embrapa.br

Palavras-chave: Cucurbitáceas, sistemas de produção, conservação on farm

A agricultura tradicional é praticada em diferentes partes do país, tendo forte tradição
no Maranhão, onde se destaca o cultivo de várias espécies de cucurbitáceas (Citrullus spp.,
Cucurbita spp., Cucumis spp. e, em pequena escala, Lagenaria siceraria e Luffa cilyndrica),
que embora não sendo originárias do Brasil apresentam grande variabilidade genética. Dentre
as espécies existentes, àquelas do gênero Cucurbita foram introduzidas pelos índios e são
mantidas na agricultura tradicional com uma dinâmica evolutiva própria para cada espécie,
onde os agricultores usam a própria semente para o plantio. Parte dessa variabilidade foi
resgatada e está preservada em Bancos Ativos de Germoplasma (BAGs). No entanto, as
populações locais de abóbora do Maranhão estão sendo ameaçadas de perda por várias razões,
como êxodo rural, mudança de atividade, uma vez que o cultivo de abóbora não recebe
incentivos de preços compensadores, forte concorrência com outras culturas de grande
expressão como a soja, plantio de essências florestais como o eucalipto entre outros. Assim,
essa pesquisa teve como objetivo diagnosticar as áreas de produção de abóboras no Estado do
Maranhão, identificando áreas com cultivo de populações locais e seus riscos de erosão
genética. Foram realizadas quatro expedições que envolveram onze municípios onde foram
aplicados questionários direcionados a produtores. Verificou-se que o município de
Buriticupu e a região do Sertão maranhense foram os principais locais de origens das
abóboras com valor comercial e que existem cultivos significativos de populações locais.
Constatou-se também que C. moschata é mais amplamente cultivada. Foi identificado um alto
risco de erosão genética relacionado, principalmente, a substituição do cultivo por variedades
comerciais ou outras culturas.
Fonte financiadora: Embrapa Cenargen-MMA

AVALIAÇÃO ANATÔMICA DE TECIDOS EMBRIONÁRIOS DE SEMENTES DE
DENDEZEIROS SUBMETIDOS À CRIOPRESERVAÇÃO
Zanderluce Luis Gomes1; Julcéia Camillo1; Jonny Everson Scherwinski-Pereira2
1Bolsista DTI/CNPq/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Laboratório de Cultura de Tecidos e
Conservação de Germoplasma Vegetal. E-mail: jonny@cenargen.embrapa.br
Palavras-Chave: Elaeis guineensis, Elaeis oleifera, criopreservação, recursos genéticos,
conservação ex situ.

Extensivas coleções de germoplasma de Elaeis guineensis e E. oleifera foram feitas na Bacia
Amazônica pela Embrapa e Institut de Recherches pour les Huiles et Oleagineux, França, nos
anos 80. No entanto, a manutenção destas coleções em campo é dispendiosa e o
desenvolvimento de novas formas de conservação deste material é de fundamental
importância. O trabalho objetivou avaliar tecidos embriogênicos de sementes de genótipos de
dendezeiro submetidos à criopreservação. Cinco genótipos oriundos da Área Experimental da
Embrapa Amazônia Ocidental, Manaus, AM, foram divididas em dois sub-lotes, sendo um
exposto (+NL) e outro não exposto ao nitrogênio liquido (-NL) por sete dias. Os embriões
zigóticos (EZ) foram então excisados e colocados in vitro para geminação. Após 14 dias,
cortes seriados longitudinais e transversais (7 e 10 µm) foram obtidos em micrótomo
rotatório, corados e avaliados e registrados em fotomicroscópio quanto a possíveis alterações
anatômicas nos tecidos embrionários. Estudos comparativos dos EZ revelaram que o
tratamento em +NL não interferiu na diferenciação e desenvolvimento dos tecidos
embrionários durante a germinação. Neste estágio, verificou-se que o haustório está conectado
ao embrião através de feixes vasculares e o meristema apical do caule é o primeiro a se
desenvolver, juntamente com a plúmula, que conta inicialmente com quatro primórdios
foliares diferenciados, sendo estas estruturas as primeiras a emergir, sinalizando o início da
germinação. Durante a germinação, as células do meristema radicular se reorganizam e ficam
dispostas em fileiras, formando o eixo central da radícula. A protusão da raiz primária ocorre
após a emergência das primeiras folhas verdadeiras e o seu deslocamento se dá em direção
contrária à plúmula. Neste trabalho, plântulas com quatro meses de idade, oriundas de EZ de
sementes criopreservadas, não apresentaram anormalidade no desenvolvimento.
Fontes financiadoras: CNPq, FINEP.

AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA A CRIOPRESERVAÇÃO DE ÁPICES
CAULINARES DE MANDIOCA (Manihot esculenta Krantz).
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Palavras – chave: ápices caulinares, criopreservação, mandioca.
Este trabalho foi planejado com o objetivo de

testar metodologias para a

criopreservação de ápices caulinares de mandioca. Para tanto, dois acessos, CG 1489-23
(BRA 084492) e BGM 603 (BRA 013633), foram selecionados da coleção de germoplasma
de mandioca mantida in vitro na Embrapa/Cenargen, Brasília-DF. Ápices caulinares medindo
aproximadamente 1,0 mm foram isolados em condição asséptica, à temperatura ambiente
(21±2 ºC) com auxílio de um microscópio esteroscópico, de plantas mantidas em MS-62
sólido (Murashige & Skoog, 1962). As metodologias testadas incluiram: a) vitrificação com
uma solução de crioprotetores (15% DMSO, 15% etileno-glicol, 30% glicerol e 0,4 M de
sacarose) altamente concentrada, seguida de congelamento rápido em nitrogênio líquido; b)
encapsulamento/desidratação, em que ápices caulinares foram subcultivados em MS-62
líquido contendo concentrações elevadas de sacarose, desidratados e em seguida congelados
em nitrogênio líquido; e c) encapsulamento/vitrificação, em que ápices encapsulados foram
precultivados em solução concentrada de crioprotetores (15% DMSO, 15% etileno-glicol,
30% glicerol e 0,4 M de sacarose) e em seguida foram congelados em nitrogênio líquido. O
descongelamento após cada um desses procedimentos foi feito em banho-maria a 40 ºC. Após
o descongelamento os ápices foram transferidos para placas de Petri contendo meio MS-62
básico para regeneração. Os ápices do acesso BGM 603 apresentaram 72% de viabilidade
após a vitrificação e 33% de viabilidade após encapsulamento/vitrificação. Os ápices
caulinares do acesso CG 1489 - 23 apresentaram 80% de viabilidade após a vitrificação e 73%
de viabilidade após encapsulamento/vitrificação. Os resultados obtidos indicam que a
criopreservação de ápices caulinares de mandioca é viável, portanto novos experimentos serão
conduzidos visando estabelecer um protocolo de criopreservação eficiente para os acessos
testados e para outros que venham a ser recomendados.

AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO DE TECIDO FOLIAR FRESCO
DE BACABA-DE-AZEITE PARA OBTENÇÃO DE DNA DE QUALIDADE
Jean Roberto Silva da Costa 1; Elisa Ferreira Moura2; Maria do Socorro Padilha de Oliveira3
1 Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, e-mail: jeancosta_bio@yahoo.com.br
2 DCR FAPESPA/CNPq Embrapa Amazônia Oriental, e.mail: ferrmoura@hotmail.com
3 Embrapa Amazônia Oriental, e-mail: spadilha@cpatu.embrapa.br;
Palavras-chave: Armazenamento, folíolos, extração de DNA, palmeira.
Palmeiras do gênero Oenocarpus apresentam potencial sócio-econômico, mas são pouco
conhecidas. A espécie O. distichus tem importância na qualidade dos produtos obtidos de seus
frutos, especialmente às populações amazônicas. Germoplasma dessa espécie, conservado in
vivo, precisa ter sua variabilidade quantifica da para uso em programas de melhoramento
genético, mas por ser arbóreo há dificuldades na coleta e extração de DNA de folíolos recémcolhidos. O objetivo deste trabalho foi quantificar DNA’s obtidos de folíolos dessa palmeira
recém-colhidos e acondicionados sob diferentes condições para a obtenção de DNA de
qualidade. Folíolos jovens foram coletados de quatro palmeiras adultas do Banco de
Germoplasma de bacaba da Embrapa Amazônia Oriental, localizado a 15 km da sede. Após a
coleta, os folíolos foram acondicionados em saco plástico comum de 250 ml com e sem jornal
úmido, colocados em isopor com gelo, transportados ao Laboratório de Genética molecular e
armazenados sob refrigeração em geladeira e em freezer a -10ºC por seis períodos (0,1,2,3,7 e
14 dias após a coleta). A extração de DNA foi efetuada em 100 mg de folíolo com base no
protocolo CTAB. O DNA extraído foi ressuspendido em 400 µl TE. A qualidade dos folíolos
foi feita visualmente e a quantificação do DNA em gel de agarose a 1%. Foram detectadas
diferenças (P≤ 0,01) para local e período de armazenamento, mas não houve para tipo de
embalagem. No caso das interações, com exceção do local x embalagem, as demais diferiram
ao nível de 1 % de probabilidade. No geral, a quantidade média de DNA foi de 93 ng. O
armazenamento em geladeira foi mais eficiente produzindo 119 ng de DNA. Os melhores
períodos de armazenamento foram de 1, 2 e 3 dias após a coleta, com médias de 107, 109 e
108 ng, respectivamente, nos demais houve uma drástica redução na quantidade de DNA.
Logo, para se obter DNA de qualidade dessa palmeira deve-se extrair DNA de folíolos recémcolhidos e armazenados em geladeira por até três dias.
Fonte financiadora: FAPESPA/CNPq

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO GERMINATIVO DAS SEMENTES DE
JACARANDÁ-DA-BAHIA EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE
ARMAZENAMENTO.
Valdir José de Almeida Fonseca1; Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa1; Ádila Melo
Vidal 1; Lívia de Jesus Viera1; Vânia de Jesus dos Santos 1; José Carlos de Cerqueira
Moraes1, Ana Cristina Vello Loyola Dantas1
1Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Centro de Ciências Agrárias, Biológicas e
Ambientais - valdir-fonseca@bol.com.br; mapcosta@ufba.br; amelovidal@yahoo.com.br;
liviabiol@gmail.com; vania79br@yahoo.com.br; acvloyola@ufrb.edu.br
Palavras-chave: germinação, vigor, conservação, Dalbergia nigra Fr. Allem.
A Dalbergia nigra Fr.Allem. (jacarandá-da-bahia), é uma das espécies da flora brasileira
ameaçadas de extinção, resultado da exploração indiscriminada da madeira e devastação de
seu ambiente natural. Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho germinativo de
suas sementes, em diferentes condições de armazenamento, visando a conservação da
viabilidade e vigor destas para sua utilização e comercialização em épocas de baixa produção.
As sementes foram coletadas em quatro plantas com idade média de 50 anos e embaladas
hermeticamente em envelopes trifoliados de papel/alumínio/polietileno, armazenadas sob
condição de temperatura ambiente (26ºC), 5ºC, -18°C e -80°C por seis meses. A percentagem
de germinação, teor de água e vigor das sementes foram determinados, no início e após
períodos de armazenamento. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em
quatro repetições para cada tratamento. A umidade das sementes foi determinada
gravimetricamente na base úmida, com quatro repetições de 15 sementes, em estufa com
circulação de ar por 17 h a 103±2°C. O teste de germinação foi conduzido em germinador
vertical tipo BOD, a 25ºC constantes e fotoperíodo de oito horas, com quatro repetições de 25
sementes. As variáveis observadas foram: % de sementes germinadas; comprimento e massa
seca da radícula. As sementes foram envolvidas em três folhas papel germiteste umedecidas
com água destilada. A contagem do número de sementes germinadas foi realizada no oitavo
dia, considerando-se como critério de germinação a protrusão da radícula (2 mm). Os
resultados mostram que a germinação das sementes armazenadas sob temperatura de 5 ºC, e
-80ºC apresentaram comportamento semelhante à testemunha, com percentagem de
germinação de 28%; 38% e 39% respectivamente. O comprimento e massa seca da radícula,
nas condições experimentais não sofreram influência da temperatura e do período de
armazenamento.

AÇÕES DE PESQUISA E PRESENTE SITUAÇÃO DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE Solanum (SECÇÃO Lycopersicon) DA EMBRAPA
HORTALIÇAS
Sabrina Isabel Costa de Carvalho1; Leonardo Silva Boiteux1; Ailton Reis1, Maria Esther de
Noronha Fonseca1; Antônio Régis de Oliveira1
1Embrapa
Hortaliças:
sabrina@cnph.embrapa.br,
boiteux@cnph.embrapa.br,
aiton@cnph.embrapa.br; mesther@cnph.embrapa.br, antonio@cnph.embrapa.br
Palavras-chave: Solanum lycopersicum, recursos genéticos, conservação, uso
A Embrapa Hortaliças mantém um Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do tomateiro e
espécies afins (gênero Solanum Secção Lycopersicon) que conduz, desde 1982, ações de
enriquecimento, multiplicação, caracterização e conservação deste germoplasma. Este banco
constitui a base genética para os programas de melhoramento da Embrapa e de outras
instituições parceiras. As principais ações de pesquisa envolvem a caracterização e
introgressão e/ou incorporação de genes para resistência pragas e doenças, melhoria de
qualidade nutricional e nutracêutica de frutos e tolerância ao calor e solos salinos. Os acessos
de tomate têm sido multiplicados em vasos sob condições de cultivo protegido. As sementes
são extraídas manualmente, fermentadas, lavadas em água corrente, pré-secadas a 32°C,
secadas em estufa a 40°C por 48 horas, embaladas em sacos aluminizados e armazenadas em
câmara fria a +4°C na Embrapa Hortaliças e a -20°C na Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia (Cenargen). Desde 1995, cerca de 1440 acessos de tomate foram multiplicados
e enviados para a conservação a longo prazo realizada pela Coleção de Base (Colbase) na
Embrapa Cenargen. Atualmente, o BAG tomate da Embrapa Hortaliças é composto por
aproximadamente 1735 acessos abrangendo oito diferentes espécies: Solanum lycopersicum,
S. peruvianum, S. chmielewski, S. habrochaites, S. cheesmaniae, S. pimpinellifolium, S.
neoricki e S. pennellii. Este germoplasma tem sido utilizado para estudos visando
identificação de fontes de resistência a Tospovirus, Begomovirus (geminivirus), Fusarium,
Verticilium, Phytophthora capsici e mosca-branca. Recentemente foi intensificada a
caracterização via HPLC da coleção para teores vitamina C, licopeno e outros carotenóides
em frutos. Na Embrapa Hortaliças já foram detectadas novas fontes de resistência aos fungos
causadores de oídio, Potyvirus, mancha foliar de Septoria e as três raças de Fusarium. A
grande variabilidade existente no BAG tomate da Embrapa Hortaliças tem possibilitado o
desenvolvimento de linhagens com diferentes atributos de interesse, visando atender as mais
diversas demandas do mercado de tomate, tanto para o processamento quanto para o consumo
in natura.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE ABACAXI
José Renato Santos Cabral1; Francisco Ricardo Ferreira2; Fernanda Vidigal Duarte Souza1;
Cristina de Fátima Machado1
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jrenato@cnpmf.embrapa.br; 2 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília –DF.
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Palavras – chave: Recursos genéticos, conservação, caracterização, descritores

Apesar da existência de muitas cultivares de abacaxi, a produção comercial desta fruteira é
baseada em poucos genótipos, o que vem causado erosão genética nesta espécie. Com vistas a
ampliar a variabilidade genética na cultura do abacaxizeiro, a EMBRAPA realizou coleta de
germoplasma de abacaxi em todo o País, que possibilitou a formação do Banco Ativo de
Germoplasma constituído de 618 acessos mantidos em condições de campo na Embrapa
Mandioca e Fruticultura Tropical. Dentre estes, 142 acessos estão sendo conservados in vitro.
A caracterização e avaliação de 300 acessos, utilizando-se nove descritores da planta e onze
do fruto, identificou

acessos com pedúnculo curto,

folhas lisas, produção precoce de

rebentão, fruto cilíndrico, polpa amarela, elevado teor de sólidos solúveis totais e baixa acidez
titulável. A avaliação da resistência à fusariose realizada em 260 acessos mediante inoculação
artificial com Fusarium subglutinans, evidenciou que 122 acessos comportaram-se como
resistentes ao patógeno, visto que não apresentaram sintomas típicos da doença, enquanto que
138 acessos foram considerados suscetíveis. Esta elevada ocorrência de acessos resistentes
(46,9%) é considerada promissora para o controle da fusariose mediante o desenvolvimento
de cultivares resistentes. A caracterização molecular realizada em 100 acessos de Ananas
comosus Var. comosus, pela técnica de RAPD, permitiu identificar 17 agrupamentos onde a
similaridade genética foi igual ou superior a 90 % e que entre as duplas de acessos (FRF - 11
e FRF - 1226), (FRF - 156 e FRF - 235), (FRF - 250 e FRF - 160), (FRF - 640 e FRF - 652) e
(Huitota e FRF - 609), a similaridade genética foi de 100 %. Esses resultados sinalizam para a
possibilidade de eliminação de duplicatas em função da alta similaridade genética entre
acessos.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE ALHO DA EMBRAPA HORTALIÇAS
Sabrina Isabel Costa de Carvalho1; Werito Fernandes de Melo1, Francisco Vilela Resende1
1Embrapa

Hortaliças

–

sabrina@cnph.embrapa.br,

werito@cnph.embrapa.br,

fresende@cnph.embrapa.br.

Palavras-chave: Allium sativum, recursos genéticos, conservação, uso

O Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de alho é mantido, desde 1979, no campo
experimental da Embrapa Hortaliças, visando garantir a variabilidade genética existente. O
objetivo do presente trabalho é descrever as atividades realizadas no BAG de alho da
Embrapa Hortaliças, que envolvem enriquecimento, multiplicação, conservação e validação.
O plantio dos bulbos de cada acesso de alho é realizado anualmente no campo, por meio de
uma plantadeira-adubadeira em parcelas de 10m2 (10 x 1), obtendo-se 300 plantas por acesso
no espaçamento de 0,30 x 0,10 m. Em 1994 foram introduzidos no BAG de alho da Embrapa
Hortaliças 77 acessos dos Estados Unidos (Banco de Germoplasma da Califórnia e da
Universidade de Wisconsin – Madison), dos quais 29 foram perdidos devido a pequena
quantidade de bulbos introduzida e a grande dificuldade de bulbificarem nas condições
climáticas de Brasília. Com vistas a reduzir a quantidade de perdas destes materiais foi
realizado o plantio em vaso sob condições de cultivo protegido, no entanto, os acessos não
bulbificaram. Atualmente, o BAG de alho da Embrapa Hortaliças possui 148 acessos, dos
quais 49 são provenientes dos Estados Unidos e os 99 restantes foram coletados em diversas
regiões produtoras do Brasil e de outros países como Peru, México e China. Estes acessos têm
sido utilizados para a implementação de unidades de validação de alhos nobres e comuns em
sistema convencional ou orgânico nos diversos municípios dos Estados brasileiros. No
período 2003 a 2008 foram repassados para a implementação de unidades de validação os
seguintes acessos de alhos nobres: Chonan, Caçador, Quitéria, Jonas, Chinesão, Roxo
Caxiense, WE–8410, RE-6811,RE 518-1, RE 493099; alhos comuns: Amarante, Gigante de
Lavínia, Gigante Roxão, Gravatá, Chinês Real, Chinês São Joaquim, Hozan, Caturra, Cateto
Roxo, Gigante Roxo; e alhos no sistema orgânico: Amarante, Caturra, Chinês Real, Gravatá.
Diante do exposto, a conservação do BAG de alho da Embrapa Hortaliças tem possibilitado
as validações de diversos acessos visando a obtenção de novas cultivares adaptadas as
regiões brasileiras produtoras de alho.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE AVEIA
Edson J. Iorczeski1, Sandro Bonow1, Ana C. S. Albuquerque2, Alcir R. Signori3
1 Pesquisador Embrapa Trigo; iorcz@cnpt.embrapa.br; bonow@cnpt.embrapa.br
2 Pesquisador Embrapa Sede; ana.albuquerque@embrapa.br
3 Assistente de Pesquisa Embrapa Trigo; alcir@cnpt.embrapa.br
Palavras-chave: aveia, banco ativo
O banco ativo de germoplasma de Aveia da Embrapa Trigo (BAG-Aveia), com
enriquecimento iniciado anteriormente mas direcionado mais especificamente para este
propósito no início da década de 80, concentra-se na conservação ex situ de sementes,
visando atender as necessidades inerentes a atividade. Os acessos de germoplasma de aveia,
com mínimo 2.000 sementes por acesso, são conservados por médio prazo, em câmaras com
temperatura de 3°C, e umidade entre 30 e 35 %. Atualmente, são mantidos 337 acessos de
Avena spp. A coleção é monitorada quanto ao poder germinativo das sementes armazenadas, e
de acordo com a necessidade, realiza-se a regeneração e/ou multiplicação. Os plantios na
Embrapa Trigo até a presente data foram realizados a campo, entretanto os próximos plantios
serão conduzidos em áreas de telados específicas para tal fim, condição que proporciona a
obtenção de sementes com qualidade superior (física, fisiológica e, principalmente, sanitária)
o que melhora a manutenção da integridade genética dos acessos e a longevidade das
sementes. Recentemente, a coleção foi integralmente multiplicada/renovada. Nos últimos
cinco anos, foram introduzidos 14 acessos e solicitadas sementes de 293 acessos. Dos acessos
conservados, em torno de 50% estão caracterizados morfologicamente. A gestão da
informação dos recursos genéticos conservados no BAG-Aveia é, atualmente, realizada por
um sistema informatizado de gerenciamento, permitindo fácil acesso às informações
necessárias à condução e ao planejamento das atividades. Cerca de 40% dos dados de
passaporte, movimentação, monitoramento e intercâmbio dos acessos estão armazenados em
bancos de dados do sistema de gerenciamento e os demais, incluindo os dados de
caracterização, estão sendo digitalizados e integrados aos bancos de dados, para posterior
disponibilização aos usuários.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE Capsicum DA EMBRAPA CLIMA
TEMPERADO
Rosa Lía Barbieri1; Raquel Silviana Neitzke2; Gustavo Heiden3; Walter Fagundes
Rodrigues1; Inez Varoto Corrêa1
1Embrapa Clima Temperado, barbieri@cpact.embrapa.br; 2Universidade Federal de Pelotas,
raquelsilviana@gmail.com; 3Jardim Botânico do Rio de Janeiro, gustavo.heiden@gmail.com
Palavras-chave: Solanaceae, pimenta, variedades locais, recursos genéticos

As pimentas do gênero Capsicum foram domesticadas nas Américas e eram cultivadas no
Brasil, pelos índios, muito antes da chegada dos portugueses em 1500. Atualmente, três
Unidades da Embrapa, localizadas em distintas regiões geográficas, mantêm bancos ativos de
germoplasma de Capsicum: a Embrapa Hortaliças (DF), a Embrapa Clima Temperado (RS) e
a Embrapa Amazônia Oriental (PA). O objetivo deste trabalho é descrever o estado atual do
Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum da Embrapa Clima Temperado, que desde 2002
realiza a coleta, multiplicação, caracterização e conservação de variedades locais de pimentas.
As sementes foram obtidas em visitas a propriedades rurais, em participações em feiras de
troca de sementes crioulas, por doações espontâneas à instituição e pela aquisição de frutos
em mercados e feiras livres. Após serem cadastradas no BAG, as sementes são mantidas em
câmara fria à temperatura de 4ºC. Os acessos são caracterizados morfologicamente, utilizando
43 descritores. O banco ativo de germoplasma conta atualmente com 347 acessos, de quatro
espécies: C. baccatum, C. annuum, C. chinense e C. frutescens. A maioria dos acessos é
composta por variedades locais (landraces) do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do
Paraná. Fazem parte do acervo também acessos coletados nos Estados de Amazonas, Bahia,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo e Tocantins. Os nomes
populares atribuídos a essas variedades locais geralmente estão relacionados a características
do fruto, como pungência, formato e cor. Variedades picantes são chamadas de pimenta,
pimenta forte, pimentinha, enquanto variedades sem pungência recebem o nome de pimentão
ou pimenta doce. O tamanho e o formato determinam nomes como pimentãozinho, pimentão
chapéu-de-padre, pimentão chapéu-de-bispo, pimentinha, pimenta olho-de-pomba, pimenta
olho-de-peixe, pimenta dedo-de-moça, pimenta pé-de-cachorro, pimenta balão, pimenta
pitanga, pimenta coração-de-galinha, guampinha-de-veado, ova-de-robalo e estrela-do-mar.
De acordo com a coloração dos frutos, algumas vezes esses nomes recebem ainda acréscimos
como verde, amarelo ou vermelho. Além de plantas cujos frutos são usados na culinária, o
banco de germoplasma também possui acessos usados como plantas ornamentais.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE CEBOLA DA EMBRAPA CLIMA
TEMPERADO
Daniela Lopes Leite1, Rosa Lía Barbieri1
1Embrapa Clima Temperado - daniela@cpact.embrapa.br, barbieri@cpact.embrapa.br

Palavras-chave: Allium cepa, recursos genéticos, cultivares.

A cebola tem sido cultivada por mais de 5000 anos, e acredita-se que tenha sido domesticada
nas regiões montanhosas da Ásia Central. Esta espécie tem sido cultivada na maioria das
regiões do mundo, apresentando uma grande variabilidade genética, desenvolvida ao longo
dos séculos, correspondendo aos diversos climas e preferências culinárias, representada por
centenas de cultivares tradicionais de polinização aberta, cultivares híbridas F1 e landraces
(cultivares locais). No Brasil, embora a erosão genética esteja acelerada pelo uso de um
número cada vez mais restrito de cultivares comerciais, ainda existe uma grande diversidade
genética proveniente de cultivares locais, cultivadas principalmente por agricultores
familiares do Sul do Brasil, onde a cebola foi primeiramente introduzida no País. Este valioso
germoplasma vem sendo conservado no banco ativo de germoplasma (BAG) de cebola da
Embrapa Clima Temperado. Este BAG tem por objetivo preservar a variabilidade genética,
por meio de atividades de coleta, conservação, caracterização, documentação e intercâmbio de
germoplasma, visando o uso sustentado dos recursos genéticos. O BAG conta atualmente com
172 acessos, sendo composto por cultivares locais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e
por cultivares comerciais. As sementes dos acessos são secas até atingirem umidade em torno
de 6%, sendo posteriormente embaladas e armazenadas em câmara fria com 32% de umidade
relativa, à temperatura de 4oC. Anualmente são plantados acessos para regeneração,
multiplicação e avaliação sistemática do germoplasma. Atualmente, 46% da coleção já
encontra-se caracterizada e/ou avaliada em algum dos seguintes caracteres ou parâmetros:
morfológicos (descritores do Serviço Nacional de Proteção de Cultivares, MAPA),
agronômicos e moleculares (RAPD). A técnica de RAPD permitiu separar os acessos em três
grupos maiores, cada um representando as principais populações locais de cebola no Brasil:
Baia Periforme, Crioula e Pêra. Os caracteres morfológicos utilizados e a técnica de RAPD
são eficientes na diferenciação dos acessos locais.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE CEVADA
Edson J. Iorczeski1, Sandro Bonow1, Ana C. S. Albuquerque2, Alcir R. Signori3

1 Pesquisador Embrapa Trigo; iorcz@cnpt.embrapa.br; bonow@cnpt.embrapa.br
2 Pesquisador Embrapa Sede; ana.albuquerque@embrapa.br
3Assistente de Pesquisa Embrapa Trigo; alcir@cnpt.embrapa.br

Palavras-chave: cevada, banco ativo

O banco ativo de germoplasma de cevada da Embrapa Trigo (BAG-Cevada), iniciado
anteriormente mas direcionado mais especificamente para este propósito na primeira metade
da década de 80, concentra-se na conservação ex situ, visando atender as necessidades
inerentes a atividade. Os acessos de germoplasma de cevada, na forma de sementes (mínimo
100 g por acesso), são conservados, por médio prazo, em câmaras com temperatura de 3°C, e
umidade entre 30 e 35 %. Atualmente, são mantidos 2.464 acessos de Hordeum vulgare L. e
1.375 acessos de espécies afins. A coleção é monitorada quanto ao poder germinativo das
sementes armazenadas, e de acordo com a necessidade, realiza-se a regeneração e/ou
multiplicação. Os plantios são realizados na Embrapa Trigo e nos últimos dois anos estão
sendo conduzidos em áreas de telados específicas para tal fim. Anualmente são multiplicados
em torno de 800 acessos e é importante ressaltar que a multiplicação no ambiente supra
mencionado proporciona a obtenção de sementes com qualidade superior (física, fisiológica e,
principalmente, sanitária) o que melhora a manutenção da integridade genética dos acessos e a
longevidade das sementes. Nos últimos cinco anos, foram introduzidos 1.572 acessos e
solicitadas sementes de 111 acessos. Nesse período, foram multiplicados/regenerados 1.084
acessos. Dos acessos conservados, em torno de 20% estão caracterizados morfologicamente.
A gestão da informação dos recursos genéticos conservados no BAG-Cevada é, atualmente,
realizada por um sistema informatizado de gerenciamento, permitindo fácil acesso às
informações necessárias à condução e ao planejamento das atividades. Cerca de 40% dos
dados de passaporte, movimentação, monitoramento e intercâmbio dos acessos estão
armazenados em bancos de dados do sistema de gerenciamento e os demais, incluindo os
dados de caracterização, estão sendo finalizados e integrados aos bancos de dados, para serem
disponibilizados aos usuários.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE CUCURBITÁCEAS DO SUL DO BRASIL
Rosa Lía Barbieri1; Raquel Silviana Neitzke2; Cátia Maria Romano1; Elisabeth Regina
Tempel Stumpf1; Walter Fagundes Rodrigues1; Inez Varoto Corrêa1; Gustavo Heiden3
¹Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS, barbieri@cpact.embrapa.br; 2Universidade Federal
de Pelotas, Pelotas, RS; raquelsilviana@gmail.com; 3Jardim Botânico do Rio de Janeiro, RJ,
gustavo.heiden@gmail.com
Palavras-chave: Cucurbitaceae, variedades locais, recursos genéticos
A Região Sul do Brasil é composta por um quadro multi-étnico de descendentes de açorianos,
africanos, alemães, espanhóis, italianos, japoneses, poloneses e portugueses. Essas
comunidades mantém variedades locais de diferentes espécies de cucurbitáceas, com
constituições genéticas de grande importância para a agricultura familiar e para programas de
melhoramento genético. O objetivo do trabalho é descrever o estado atual do Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) de Cucurbitáceas da Embrapa Clima Temperado, que desde 2002
realiza coleta, multiplicação, caracterização e conservação de variedades locais do Sul do
Brasil. As sementes foram obtidas em visitas a propriedades rurais, em feiras de troca de
sementes crioulas, por doações espontâneas à instituição, e por aquisição de frutos em
mercados e feiras. As sementes são mantidas em câmara fria a 4ºC. Anualmente, parte dos
acessos é cultivada a campo para multiplicação das sementes e caracterização morfológica.
Foram resgatadas sementes de abóboras, morangas, gilas, mogangos, melancias, melanciasforrageiras, porongos, melões, pepinos, maxixes, buchas, melões-de-são-caetano, melões-decheiro e quino. Atualmente o BAG conta com 426 acessos. A maior parte é composta por
variedades locais de Cucurbita, das espécies Cucurbita maxima, C. moschata, C. pepo, C.
ficifolia e C. argyrosperma, totalizando 278 acessos, com grande diversidade genética,
especialmente no que se refere a caracteres de fruto, como formato, cor e dimensões. O
gênero Cucumis está representado por 51 acessos das espécies Cucumis melo, C. sativus, C.
anguria e C. metuliferus. As variedades locais de melancia totalizam 34 acessos, de duas
variedades botânicas: C. lanatus var. lanatus, a melancia consumida in natura, e C. lanatus
var. citroides, a melancia-forrageira, conhecida como melancia-de-porco. Existem no BAG 23
acessos de Lagenaria siceraria, 20 de Luffa cylindrica, 10 de Momordica charantia e 6 de
Sicana odorifera. Apesar de muito material ter sido perdido pelo abandono do cultivo nos
últimos anos, ainda há variabilidade genética de cucurbitáceas a ser coletada no Sul do Brasil.
O pepino é o caso mais grave de erosão genética, sendo muito raro encontrar famílias de
agricultores que ainda mantém suas próprias variedades locais, as quais foram substituídas em
massa pelas cultivares híbridas.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE ESPÉCIES DO GÊNERO Paspalum:
VARIABILIDADE E METODOLOGIA
Luiz Alberto Rocha Batista1; Rodolfo Godoy1; Liana Jank2
1 Pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste:
lbatista@cppse.embrapa.br; godoy@cppse.embrapa.br
2 Pesquisadora da Embrapa Gado de Corte: liana@cnpgc.embrapa.br
Palavras-chave: Gramíneas Forrageiras, Preservação, Descritores, Análise Multivariada
Pertencente à família Poaceae, o gênero Paspalum tem o centro de origem e de diversidade
genética da maioria de suas espécies, na região centro-sul da América do Sul. Suas espécies
apresentam elevado valor principalmente para a forragicultura e ao paisagismo. Este trabalho
foi iniciado em 1999 tendo como objetivo a preservação in vivo ex situ, a caracterização
morfológica e a avaliação agronômica dos acessos coletados. O Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) das espécies do gênero Paspalum está localizado na Embrapa Pecuária
Sudeste (21º 57´41´´ S e 47º 50´ 28´´ W), município de São Carlos - SP, Brasil. Atualmente
possui 355 acessos de 47 espécies contidas em 13 grupos botânicos, coletados em 134
municípios de 14 Estados brasileiros. As plantas variam em hábito, desde cespitosas, com
mais de três metros de altura, até anãs, não excedendo a três centímetros. Em razão da sua
grande variabilidade, intra e interespecífica, sua caracterização morfológica é difícil, pois
requergrande número de descritores. Outro fator que dificulta essa caracterização é a
plasticidade genética, apresentada sob efeito ambientais diferenciados. A detecção de
variabilidade por técnicas moleculares é de grande interesse, pois carrega em si a vantagem de
permitir o estudo da variabilidade do componente genético sem a influência do efeito
ambiental. A caracterização também está sendo realizada pela determinação de padrões
citológicos, como número de cromossomos e comportamento meiótico, metodologia que tem
sido de grande valia em estudos taxonômicos do gênero Paspalum. O uso de procedimentos
estatísticos pelas análises de variância e multivariadas promove a otimização de bancos de
germoplasma pois quantifica a variabilidade existente e identifica grupos similares, além de
permitir a eliminação das duplicatas e de determinar descritores principais dentro de
determinados grupos de acessos. O objetivo principal proposto, de preservar a variabilidade
genética do gênero Paspalum, esta sendo realizado já que neste período houve um aumento de
78% no número de acessos.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE MILHO (BAGMILHO)
Flavia França Teixeira1; Ramiro Vilela de Andrade1; José Heitor de Vasconcellos1; Carlos
Eduardo Prado Leite1; Silvia Netto Jardim1; Maria Cristina Dias Paes1
1Embrapa Milho e Sorgo – flavia@cnpms.embrapa.br
Palavras-chave: Recursos Genéticos, Zea mays, Pré-melhoramento

O BAGMilho preserva acessos visando suprir a pesquisa com variabilidade genética
representativa da cultura. O objetivo desse trabalho é descrever as atividades desenvolvidas
no BAGMilho. Essas atividades são: conservação de sementes, multiplicação/regeneração de
acessos, introdução de novas fontes de variabilidade, intercâmbio, caracterização, avaliação
agronômica, documentação e promoção do uso da coleção. Atualmente, na Embrapa Milho e
Sorgo são preservados cerca de 3.800 acessos de milho em câmaras frias (6 a 8ºC) e secas
(25-30% UR). A multiplicação/regeneração é feita quando os acessos apresentam estoque
inferior a 2,0 kg ou germinação inferior a 80%. A introdução de novas fontes de variabilidade
é feita mediante doações de variedades locais encaminhadas por agricultores, extensionistas
ou pesquisadores; inclusão de cultivares comerciais e intercâmbio. Cerca de 120 acessos
foram acrescentados à coleção nos últimos anos. O intercâmbio, realizado de acordo com a
MP 2186/16 e com o Tratado Internacional de Intercâmbio de Germoplasma, permitiu, nos
últimos anos, o envio mais de 3.500 amostras para diversas instituições. O conhecimento da
variabilidade mantida na coleção vem sendo ampliado com a caracterização e avaliação. Por
ano, 100 acessos são caracterizados por descritores morfológicos. Cerca de 90% da coleção já
está caracterizada. Quanto a avaliação agronômica, foram enfocados temas como a tolerância
à seca, capacidade combinatória e qualidade de palha. Os dados do BAGMilho estão
documentados no Sibrargen. O uso da coleção depende dessas atividades, pois para que a
coleção seja usada é necessário, no mínimo, que os acessos sejam mantidos adequadamente,
que a coleção seja acrescida de novas fontes de variabilidade, que haja intercâmbio e que se
conheça a variabilidade preservada com adequada documentação das informações. Assim, as
atividades realizadas no BAGMilho contribuíram para o desenvolvimento de ações de
pesquisa, como o pré-melhoramento enfocando a tolerância à seca, o melhoramento
participativo na identificação de variedades de milho com palha para artesanato e a
(re)introdução de variedades tradicionais em comunidades indígenas.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE TRIGO
Sandro Bonow1, Edson J. Iorczeski1, Ana C. S. Albuquerque2, Alcir R. Signori3
1 Pesquisador Embrapa Trigo; bonow@cnpt.embrapa.br, iorcz@cnpt.embrapa.br
2 Pesquisador Embrapa Sede; ana.albuquerque@embrapa.br
3 Assistente de Pesquisa Embrapa Trigo; alcir@cnpt.embrapa.br
Palavras-chave: trigo, recursos genéticos, banco de germoplasma.

O presente resumo tem como objetivo informar a situação atual do Banco Ativo de
Germoplasma de Trigo (BAG-Trigo), instalado na Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS, no ano
de 1978, a partir do entendimento dos dirigentes e pesquisadores da Unidade da importância
dos recursos genéticos para o desenvolvimento da pesquisa em trigo. O BAG-Trigo tem como
principais atividades: intercâmbio, conservação, multiplicação, regeneração, caracterização e
avaliação de recursos genéticos. Atualmente, 11.525 acessos de trigo comum e espécies afins
são conservados a médio prazo, em câmara fria, a temperatura média de 3 ºC e umidade
relativa do ar entre 30 e 35 %. Nos últimos cinco anos, foram introduzidos 1.883 acessos e
atendidas

solicitações

de

sementes

de

2.252

acessos.

Nesse

período,

foram

multiplicados/regenerados 4.787 acessos, a maioria em telado coberto, buscando a produção
de sementes de alta qualidade física, fisiológica e sanitária. Dos acessos conservados, em
torno de 70% estão caracterizados morfologicamente. Uma coleção nuclear, procurando
representar a máxima diversidade dos acessos, foi organizada utilizando como base,
informações de genealogia, orientações de melhoristas da área e bibliografia. Essa coleção
ainda encontra-se em fase de formação e está sendo alvo de estudos iniciais no Programa de
Pré-melhoramento, parte do Projeto de Melhoramento de Trigo conduzido pela Embrapa
Trigo. A gestão da informação dos recursos genéticos conservados no BAG-Trigo é,
atualmente, realizada por um sistema informatizado de gerenciamento, permitindo fácil
acesso às informações necessárias à condução e ao planejamento das atividades. Cerca de
65% dos dados de passaporte, movimentação, monitoramento e intercâmbio dos acessos está
armazenada em bancos de dados do sistema de gerenciamento e os demais, incluindo os
dados de caracterização, estão sendo digitalizados e integrados aos bancos de dados, em um
esforço massivo para disponibilizar a informação ao usuário do BAG-Trigo.

BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE TRITICALE E DE CENTEIO DA
EMBRAPA TRIGO - SITUAÇÃO ATUAL
Alfredo do Nascimento Junior1; Sandro Bonow1; Edson Jair Iorczeski1
1 Embrapa Trigo - alfredo@cnpt.embrapa.br

Palavras-chave: Conservação, Secale Cereale, Triticosecale, Variabilidade

A pesquisa de triticale no Brasil teve início na década de sessenta através de introduções de
coleções internacionais, principalmente do CIMMYT. Por outro lado, o melhoramento de
centeio deu-se efetivamente na década de setenta, associando as atividades de coletas de
germoplasma cultivado por produtores coloniais. O triticale e o centeio apresentam tolerância
a várias doenças, adaptação a solos ácidos e ao déficit hídrico, podendo contribuir com
diversos sistemas de produção agropecuária do centro-sul do Brasil. A manutenção e uso da
variabilidade genética disponível são de fundamental importância para o desenvolvimento
dessas culturas e dos sistemas de cultivo. O objetivo desse trabalho foi informar a situação
atual do BAG-Triticale e do BAG-Centeio da Embrapa Trigo. Ambos estão localizados em
Passo Fundo, RS, latitude 28º15' S; longitude 52º24' W; altitude de 687 m. O clima local é
subtropical úmido, com chuvas em todos os meses do ano. A conservação de sementes é
realizada em câmara fria, a temperatura de 3 ± 0,5ºC e com umidade relativa de 35 ± 2%.
Estão sendo conservados, no BAG-Triticale, 172 acessos, frutos de introduções e de
hibridização entre trigos e centeios cultivados no Brasil e adaptados às condições regionais e
106 acessos no BAG-Centeio. Em 2006 e 2007 foram multiplicadas e avaliadas linhagens de
triticale que fizeram parte de coleção avançada do Programa de Melhoramento de Triticale da
Embrapa entre 1990 e 2000. Foram avaliadas 127 linhagens com a sigla PFT (Passo Fundo Triticale) e 80 linhagens sem a sigla PFT, por não terem sido selecionadas para participarem
de Ensaios Preliminares de Rendimento de Triticale (EPRTCL). As linhas foram purificadas e
avaliadas para ciclo, estatura, doenças, etc., em condições de campo, sem tratamento
fungicida, com duas repetições. Sementes dessas linhas foram colhidas, secadas,
acondicionadas em câmara fria e estão sendo multiplicadas em telado (2008) com todos os
tratamentos fitossanitários indicados para a cultura, para a coleta de sementes e a devida
conservação no BAG. Todos os acessos de centeio foram avaliados a campo em 2005 e 2006
para as principais características agronômicas. A capacidade de regeneração de sementes é
inferior a de triticale em função do sistema reprodutivo da espécie de elevada alogamia.

BANCO DE GERMOPLASMA DE GOIABEIRA E ARAÇAZEIROS
Carlos Antonio Fernandes Santos1; Marciene Amorim Rodrigues1; Hugo Leonardo Coelho
Ribeiro1; Maria Maiany de Oliveira1; Jucilene Silva Araújo1; Tuany Priscila Pereira Costa1
1Embrapa Semi-Árido - casantos@cpatsa.embrapa.br;
marciene.rodrigues@cpatsa.embrapa.br; hugo.ribeiro@cpatsa.embrapa.br.
Palavras-chave: Psidium guajava, Psidium spp., Descritores UPOV
A goiabeira (Psidium guajava L.) é nativa da América do Sul e largamente distribuída nas
regiões tropicais das Américas. “Araçazeiro” é um termo geral usado para espécies selvagens
de Psidium spp., que devem ser nativos da América do Sul. Apesar da sua importância, as
espécies do gênero Psidium não estão bem representadas e documentadas nas poucas coleções
de germoplasma existentes no Brasil. O objetivo do presente trabalho foi estabelecer e
caracterizar uma ampla coleção de campo de Psidium, com ênfase, na goiabeira, de forma a
estabelecer relações genéticas com marcadores moleculares e caracterizar frutos para
compostos metabólitos diversos, para apoiar trabalhos de melhoramento da goiabeira. As
ecorregiões para amostragens foram definidas com base no Zoneamento Agroecológico do
Nordeste e em mapas de vegetações do Brasil. Os acessos identificados no local de origem
foram caracterizados para os descritores da International Union for the Protection of New
Varieties of Plants (UPOV). Foram amostradas 31 regiões ecogeográficas de dez estados:
Maranhão, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Rondônia,
Amazonas e Roraima. Foram coletados e caracterizados com base em 35 descritores da
UPOV 118 acessos de goiabeira e 37 de araçazeiros nas diferentes ecorregiões. Seis
indivíduos de cada acesso, propagados por sementes, foram estabelecidos no campo, na
Embrapa Semi-Árido, Petrolina, PE, no espaçamento de 4,0 m x 4,0 m. com irrigação por
gotejamento. A maioria dos araçazeiros apresentou grandes espaços entre as nervuras da
folha, enquanto os acessos de goiabeira apresentaram espaços de pequeno a médio. A maioria
dos frutos de araçazeiros foi classificada como pequenos, enquanto os de goiabeira foram
classificados como de tamanho médio. Para a cor da polpa do fruto, 91% dos araçazeiros
foram agrupados como creme e brancos, enquanto 58% dos acessos de goiaba foram
agrupados como rosa claro, rosa e rosa escuro. As diferenças nos descritores de fruto entre
espécies de araçá e goiaba sugerem que estes caracteres foram os mais alterados pela seleção
artificial.
Fonte financiadora: Comunidade Européia (GUAVAMAP: FP6-INCO-DEV2-CT 015111).

BANCO DE GERMOPLASMA IN VITRO DE PLANTAS MEDICINAIS DA
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – UNAERP
Bianca Waléria Bertoni1; Edieidia Souza Pina1; Thácia Dal Picolo de Oliveira1; Rosa de
Belém das Neves Alves2; Ana Valéria Souza1; Giovana Maria Lanchoti Fiori1; Suzelei de
Castro França1; Ana Maria Soares Pereira1.
1Unidade de Biotecnologia Vegetal / UNAERP bbertoni@unaep.br, epina@unaerp.br,
thaciadp07@hotmail.com,
anavsouza@gmail.com,
giovanalanchoti@hotmail.com,
sfranca@unaerp.br, apereira@unaerp.br
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologias rbelem@cenargen.embrapa.br
Palavras chave: Conservação, Micropropagação, Variabilidade
Os Bancos de Germoplasma são unidades conservadoras de material genético de uso imediato
ou com potencial de utilização futura, que estão localizados em centros e instituições públicas
ou privadas. A conservação in vitro é um dos métodos utilizados para a conservação ex situ
de material genético sob condições assépticas, além de preservar a espécie, permite o fácil
acesso ao material genético para caracterização, domesticação, desenvolvimento de novas
variedades e prospecção de genes, revertendo em benefícios para a sociedade. Em 1987, foi
instalado o Banco de Germoplasma in vitro de plantas medicinais da Universidade de
Ribeirão Preto (UNAERP), com as espécies Maytenus aquifolium Mart. e M. ilicifolia Mart.
Em Janeiro de 2001 o banco foi ampliado a partir de um projeto temático dentro do Programa
Biota-Fapesp, cujo objetivo foi à introdução in vitro de três espécies medicinais da família
Bignoniaceae com atividade antitumoral (Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de
Souza, Jacaranda decurrens Cham. e Zeyheria montana Mart.), recentemente foram
introduzidas as espécies Mandevilla illustris (Vell.) Woodson, Mandevilla velutina Mart.
Woodson, Lychnophora ericoides Mart., Jacaranda ulei Bur. & K, Pfaffia glomerata
(Spreng.) Pedersen, Macrosyphonia velame (St. Hil.) Muell e Casearia sylvestris SW. Os
protocolos de micropropagação e conservação in vitro foram desenvolvidos para todas as
espécies, e a maioria delas foram avaliadas quanto a diversidade genética utilizando
marcadores moleculares tipo RAPD e AFLP. A diversidade química foi estudada a partir de
marcadores químicos específicos para cada espécie. Atualmente o Banco de Germoplasma
conta com mais de dois mil acessos provindos de vários estados brasileiros.
Fontes financiadoras: Biota/Fapesp, UNAERP

BASES PARA O MANEJO DE Amburana cearensis (Fr. All.) A. C. SMITH
(AMBURANA) e Cedrela fissilis VELL. (CEDRO) NO VALE DO RIO PARANÃ (GOTO), VISANDO À CONSERVAÇÃO E A REINTRODUÇÃO DE POPULAÇÕES.
Anderson Cassio Sevilha1; Daniel Luis Mascia Vieira2; Aldicir Scariot3; Ernestino S. G.
Guarino4; Alexandre B. Sampaio4; Ana Y. Ciampi1; Antonieta N. Salomão1; Victor V. F.
Lima5; Patrícia Costa Bueno4; Luciana A. Zago de Andrade4
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – sevilha@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Tabuleiros Costeiros – dvieira@cpatc.embrapa.br
3PNUD– Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - aldicir.scariot@undp.org.br
4Bolsista CNPq/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
5UniCEUB/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia
Palavras-chave: Conservação in situ e ex situ, GARP, RAPD, Amburana, Cedrela
A conservação e o manejo recursos genéticos autóctones considerados em risco de extinção
nos trópicos representa um desafio complexo onde os esforços em conservação in situ e ex
situ tem que estar associados para garantir a efetividade de qualquer ação proposta. Neste
sentido foi conduzido uma série de estudos em oito fragmentos de mata seca que melhor
representavam o gradiente de perturbação encontrado no Vale do Paranã. Estes tiveram por
objetivo definir critérios básicos para nortear atividades de manejo com vistas à conservação e
a reintrodução de populações de duas espécies ameaçadas de extinção: cedro e amburana.
Assim, áreas para a conservação in situ foram indicadas a partir da determinação dos locais de
potencial ocorrência das espécies (conduzidas a partir da modelagem (GARP) dos dados de
coleta e de suas correlações com fatores abióticos); da estrutura de suas populações nos
fragmentos e, da análise dos dados de similaridade genética (RAPD) das populações
remanescentes. Estas áreas abarcam a geologia de origem calcária, a baixa altitude e os solos
relativamente férteis, preditores da ocorrência natural dessas espécies, em áreas em diferentes
estádios de conservação. As áreas estão distribuídas ao longo do Vale, pois embora o tempo
de isolamento (35 anos) pareça não resultar em diferenciações genéticas entre populações,
estas acumulam diferenças de acordo com a distância que podem resultar em diferenciações
nas progênies. Destas, foram ainda coletadas amostras significativas para a conservação ex
situ e também para a formação de um banco de germoplasma como forma complementar de
conservação e futura reintrodução de genótipos. Para determinação dos mecanismos
facilitadores da expansão e da reintrodução dessas espécies foram avaliadas, em diferentes
tratamentos (áreas com e sem clareira e com e sem reposição de serrapilheira) a germinação,
predação e formação de banco de sementes; a semeadura direta e o plantio de mudas. Dos
resultados dos experimentos concluiu-se que o método de plantio de mudas foi o mais
eficiente para o enriquecimento e a recuperação dessas populações: função das elevadas taxas
de sobrevivência e crescimento das mudas plantadas, principalmente nos fragmentos muito
perturbados e, do fato de ambas as espécies não formarem banco de sementes, provavelmente
devido à elevada taxa de predação.
Fontes financiadoras: CNPq/FNMA/PROBIO/GEF/PNUD

CALENDÁRIO SAZONAL AGRÍCOLA DO POVO INDÍGENA KRAHO:
ESTRATÉGIA DE CONSERVAÇÃO “ON FARM”
Terezinha Dias1; Ubiratan Piovezan2; Julio Borges3; Feliciano Krahô4
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – dias@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Pantanal – piovezan@cpap.embrapa.br
3Centro de Desenvolvimento Sustentável/ CDS/ UnB – jcborges@unb.br
4Aldeia Santa Cruz/ Terra Krahô – (63) 34391110
Palavras-chave: Conservação “on farm”, Calendário, Agrobiodiversidade, Povo indígena
As estratégias de conservação “on farm” primam pela interação participativa da comunidade
no conhecimento e autogestão dos recursos genéticos. Desta forma o levantamento das
variedades agrícolas cultivadas pela comunidade, a agregação de informações relevantes e o
processo mobilizador destes levantamentos são estratégias importantes neste tipo de
conservação. O objetivo deste trabalho foi relacionar as variedades agrícolas cultivadas pelo
povo indígena Krahô, um grupo Timbira, cerca de 2.400 pessoas que vivem em território de
302.000ha (22 aldeias) nos municípios de Itacajá e Goiatins/TO. Foi preparado um
questionário semi–estruturado contendo nome da variedade (idioma Português e Krahô),
época de plantio e colheita, informação geral sobre qualidade dos alimentos (fácil de pilar,
cozinha rápido e outras), interação da variedade com a fauna nativa (animais que visitam a
roça para se alimentar da variedade e/ou espécie). Foi capacitado um pesquisador indígena
que posteriormente aplicou o questionário a três agricultores tradicionais (velhos sábios
“mecore”) na aldeia Santa Cruz. Posteriormente estas informações foram apresentadas em
reunião de agricultores tradicionais na aldeia Galheiros (10 informantes) e na aldeia Morro do
Boi (8) sendo feita complementação das informações. Os levantamentos finalizaram com
entrevista ao mais antigo “mecore” Krahô, velho Aleixo, da aldeia Macaúba que
surpreendentemente relacionou todas as informações anteriormente levantadas. A grafia dos
nomes das variedades no idioma Krahô foi corrigida por especialista. Foram relacionadas
variedades de arroz (vinte), fava (quinze), inhame (quinze), batata–doce (treze), mandioca
(treze), macaxeira (dez), milho (dez), feijão (seis), andu (cinco), abóbora (onze) e moranga
(três). Está sendo feita a documentação visual destas variedades e sendo discutida a
elaboração de material didático relacionado. O calendário sazonal agrícola agrega
informações fundamentais ao planejamento e gestão local dos recursos genéticos.
Fontes financiadoras: PBBI, Embrapa Macro-programa 6 e Renargen

CONHECIMENTO LOCAL DE AGRICULTORES FAMILIARES VALORIZA O
POTENCIAL DE RECURSOS DA FLORESTA ESTACIONAL DECIDUAL EM
ANCHIETA-SC
Elaine Zuchiwschi¹; Alfredo Celso Fantini¹; Antonio Carlos Alves2; Nivaldo Peroni¹.
¹ Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais/CCA-UFSC ezuchws@yahoo.com.br, afantini@cca.ufsc.br, peronin@gmail.com
2Depto. de Fitotecnia/CCA–UFSC - alves@cca.ufsc.br
Palavras-chave: conhecimento local, Floresta Estacional Decidual, agricultura familiar
O aproveitamento econômico da biodiversidade brasileira depende de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento para que novas tecnologias de processamento e novos desenhos
de produtos e processos possam garantir qualidade e conquistar mercado (Clement e Higuchi,
2006). Populações locais interagindo com recursos naturais, adquirem conhecimento refinado
sobre estes, podendo contribuir em pesquisas direcionadas ao mercado de espécies nativas
(Albuquerque, 2005). Agricultores familiares do município de Anchieta, região Oeste de
Santa Catarina, dependeram muito das florestas nativas, em especial da Floresta Estacional
Decidual (FED), quando chegaram à região devido ao seu isolamento. Para documentar o
conhecimento desses agricultores e sua atual relação com as espécies florestais nativas, foi
realizado, entre janeiro e setembro de 2007, um levantamento etnobotânico por meio de
entrevistas semi-estruturadas e coleta de plantas citadas. Foram entrevistados agricultores de
52 estabelecimentos agropecuários, escolhidos por amostragem intencional para contemplar
fatores considerados relevantes (ambientais, étnicas, gênero e geração) (Tongco, 2007).
Foram citadas 132 espécies florestais nativas (mais 4 plantas identificadas em nível de
gênero), sendo 95 da FED. Verificou-se que esses agricultores têm conhecimentos dessas
espécies relacionados à ocorrência em estágios sucessionais e ambiente preferencial,
densidade natural, variabilidade morfológica intra-específica e apresentaram elevado
consenso a respeito da utilidade das plantas. Dentre as espécies citadas, 31 foram
mencionadas no projeto PROBIO “Plantas para o Futuro – Região Sul” do Ministério do
Meio Ambiente, que teve por objetivo identificar espécies nativas com importância
econômica atual ou potencial na região Sul do Brasil. Estudos futuro que possam ser
realizados de forma integrada com esses agricultores poderão obter resultados mais imediatos
em relação à caracterização de recursos genéticos da FED.
Fonte financiadora: CNPq

CONSERVAÇÃO DE SEMENTES DE ABACAXI (Ananas comosus L.) EM
TEMPERATURAS SUBZERO
Juliano G. Pádua¹, Rosângela C. Mundim¹, Francisco R. Ferreira¹, Antonieta N. Salomão¹
¹ Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - jgpadua@cenargen.embrapa.br,
rosa@cenargen.embrapa.br, fricardo@cenargen.embrapa.br, antoniet@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: abacaxi, sementes, conservação, germinação, Ananas
A conservação de sementes pode se constituir em uma estratégia alternativa, associada à
conservação in vitro e de plantas no campo, além de ser útil para programas de melhoramento.
Foram utilizadas sementes do acesso LBB 607 da variedade Ananas comosus L. Merr. var.
comosus. As sementes foram desidratadas em sílica gel por diferentes períodos, constituindo
os lotes de sementes não desidratadas (P0) com 26,67% de umidade; (ii) desidratadas a
18,75% (P1) e 11,76% (P2). Amostras destes três lotes foram armazenadas em freezer a -20°C
e em botijões de nitrogênio líquido (NL) a -186°C. Testes de germinação foram conduzidos, a
cada três meses, em substrato rolo de papel em temperatura alternada (25-30°C) com
fotoperíodo de 18 horas. Foram realizados os seguintes tratamentos: (i) imersão em água por
24 horas e (ii) em solução de KNO3 0,2% por 24 horas. As sementes P0 apresentaram PG de
60%, equivalente do ponto de vista estatístico àquelas tratadas com água. Esse mesmo lote de
sementes, tratado com KNO3 apresentou PG de 76,3%. As sementes P1 apresentaram PG de
56%, estatisticamente igual ao observado para as sementes P0. Já as sementes P2 apresentaram
PG de 84%. Os tratamentos com água e KNO3 apresentaram efeitos negativos na germinação
das sementes P1, 16% e 4%, respectivamente. Sementes P2 apresentaram incremento no PG
(92%) quando tratadas com KNO3. O tratamento com água não mostrou qualquer efeito.
Baixos PG foram detectados para sementes P0 armazenadas em NL (PG= 0) e a -20°C (PG=
4%). Aos três meses de armazenamento em NL, tanto as sementes P1, quanto P2 apresentaram
PG de 95%, quando tratadas com KNO3 e de 92% quando não tratadas. Aos seis meses,
houve redução do PG das sementes P1. Já a média do PG de sementes P2, aos seis meses de
armazenamento em NL, foi estatisticamente igual àquela observada após três meses de
armazenamento em NL. A mesma tendência foi observada para as sementes conservadas a 20°C, ou seja, manutenção do PG das sementes P2 e redução das P1. Pode-se concluir que as
sementes de abacaxi toleram a desidratação, pelo menos até 11,76%, e podem ser conservadas
por pelo menos seis meses em temperaturas baixas ou ultra-baixas com níveis adequados de
conteúdo de umidade. O tratamento com KNO3 mostra-se eficiente antes do armazenamento,
não sendo detectado seu efeito em sementes armazenadas, tanto em NL quanto a -20°C.
Fonte financiadora: EMBRAPA

CONSERVAÇÃO DE TECIDO FOLIAR FRESCO DE GERMOPLASMA DE
AÇAIZEIRO PARA OBTENÇÃO DE DNA DE ALTA QUALIDADE
Emanuelly Melo de Oliveira1; Davi Henrique Lima Teixeira1; Maria do Socorro Padilha de
Oliveira2.
1Universidade

Federal

Rural

da

Amazônia

–

emanuellymelo@yahoo.com.br,

davihlima@yahoo.com.br
2Embrapa Amazônia Oriental – spadilha@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: germoplasma, folíolos, armazenamento, Euterpe oleracea.
A obtenção de DNA de qualidade é fundamental para o sucesso das análises moleculares. Em
Bancos de germoplasma (BAG’s) de espécies perenes localizados em áreas distantes dos
centros de pesquisa, como é o caso do de açaizeiro, a coleta diária de folíolos, além de
trabalhosa, torna-se onerosa. O objetivo deste trabalho foi avaliar métodos de conservação de
tecido foliar fresco de açaizeiro para a obtenção de DNA de boa qualidade em diferentes
períodos de armazenamento. Coletou-se um folíolo da folha recém-aberta de duas plantas do
BAG - Açaí da Embrapa Amazônia Oriental, localizado a 15 km da sede dessa instituição. O
folíolo foi cortado em partes iguais, distribuído em dois tipos de embalagens (saco hermético
e saco plástico), com e sem jornal úmido, colocados em isopor com gelo, transportados ao
Laboratório de Genética dessa unidade e acondicionados em dois locais (geladeira e freezer a
10 ºC). A extração de DNA foi efetuada em três períodos (0, 7 e 15 dias após a coleta).
Avaliou-se a aparência das amostras e a quantificação do DNA, em gel de agarose a 1,0%
pela comparação com três concentrações do DNA lambda (50, 100 e 200 ng/µl) e analisados
em fatorial no SISVAR. Os folíolos mantidos em geladeira e em freezer apresentaram
aparência amarelada e escurecida, respectivamente, porém com turgidez similar ao de folíolo
recém-colhido. Houve diferença significativa ao nível de 1 % de probabilidade para tipo de
embalagem, mas não foi detectada diferença para local e tempo de armazenagem. No caso das
interações, apenas o tipo de embalagem x tempo de armazenamento apresentou diferença
(P≤0,05). Nenhum tratamento exibiu concentração de DNA nula, sendo a média de 181 ng/µl.
A melhor embalagem foi o saco hermético sem jornal úmido, com média de 219 ng/µl.
Portanto, pode-se obter DNA de qualidade extraído de folíolos fresco de açaizeiro se
armazenados em sacos herméticos sem jornal e conservados tanto em geladeira quanto em
freezer por até duas semanas após a coleta.
Fonte financiadora: FAPESPA

CONSERVAÇÃO E PROSPECÇÃO DE USO DE MICRORGANISMOS BENÉFICOS
ASSOCIADOS ÀS CULTURAS DE MILHO E SORGO
Ivanildo Evódio Marriel1; Eliane Aparecida Gomes; Antônio Marcos Coelho1, Sidney Netto
Parentoni1; Antônio Carlos de Oliveira1, Vera Maria Carvalho Alves1.
1Embrapa

Milho

e

Sorgo

–

imarriel@cnpms.embrapa.br,eliane@cnpms.embrapa.br,

amcoelho@cnpms.embrapa.br, oliveira@cnpms.embrapa.br,vera@cnpms.embrapa.br

Palavras-chave: biodiversidade microbiana, fixação biológica, biocontrole, biossolubilização

Os microrganismos representam uma enorme fonte de recursos praticamente inexplorados de
estirpes per se, genes ou de metabólitos para fins agrobiotecnológicos, particularmente em
agroecossistemas tropicais,. Neste trabalho, propôs-se isolar, conservar e efetuar a prospecção
de uso de microrganismos benéficos visando a bioproteção e nutrição das culturas de milho e
sorgo. Nos dois últimos anos, a partir de amostras de solo, rizosfera, raízes e seiva de plantas
de milho e sorgo crescidas sob diferentes sistemas de cultivo, foram isolados, purificados e
incorporados 1683 novos acessos à coleção da Embrapa Milho e Sorgo, sendo 283 de
bactérias diazotróficas associativas, 600 isolados de actinomicetos, 450 de fungos e 350 de
bactérias. Utilizando-se meios de culturas e métodos específicos, foram avaliadas e
identificadas estirpes promissoras para inoculantes com bactérias diazotróficas, com potencial
para substituir até 60% de nitrogênio em milho; estirpes com eficiência de solubilização de
fosfato natural e de rochas silicáticas, de até 50 e 80%, respectivamente, in vitro, e isolados de
antagonistas contra Colletotrichum spp, com eficiência de inibição do crescimento do
patógeno em até 70%, in vitro. A prospecção da biodiversidade microbiana visando o
desenvolvimento de inovações tecnológicas

torna-se altamente vantajoso para a

sustentabilidade agrícola, nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, em relação aos
agroquímicos.

Fontes financiadoras: Embrapa, FAPEMIG, CNPq

CONSERVAÇÃO GENÉTICA DE POPULAÇÕES NATURAIS DE Ficus spp.
(MORACEAE) EM PAISAGENS FRAGMENTADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
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Palavras-chave: Diversidade genética, Ficus citrifolia, Ficus eximia, microssatélites
As espécies do gênero Ficus (Moraceae) são importantes nas florestas tropicais por fornecer
recursos alimentares a diversos grupos de vertebrados e por estabelecer mutualismo com
vespas polinizadoras. Populações naturais de Ficus citrifolia P. Miller e Ficus eximia Schott,
em fragmentos de florestas semidecíduas no Estado de São Paulo (Parque Estadual Morro do
Diabo - PEMD - 33.000 ha e Estação Ecológica Caetetus - EEC - 2.000 ha), foram
amostradas para avaliar se a redução e a fragmentação de habitat podem causar perda de
diversidade genética. Parâmetros genéticos populacionais foram obtidos utilizando 12
marcadores

microssatélites

(SSR)

nos

indivíduos

amostrados

(média

de

50

indivíduos/espécie/área). Os resultados indicam alta variabilidade genética para as espécies F.
citrifolia (He = 0,72) e F. eximia (He = 0,73). Análises da estrutura genética indicam que a
maior parte da diversidade genética de F. citrifolia e F. eximia encontra-se dentro de suas
populações. Para F. citrifolia, dos 90 alelos identificados, 28 são raros e 18 são exclusivos da
população do PEMD. Para F. eximia, dos 76 alelos identificados, 17 são raros e nove são
exclusivos da população da EEC. A ausência de alteração aparente na diversidade genética
entre as populações de F. citrifolia e F. eximia no PEMD e na EEC sugerem a ausência da
deriva genética. Assim, mesmo com a redução e isolamento das populações, a biologia
reprodutiva de F. citrifolia e F. eximia parece ser o principal fator que mantém suas
populações diversas geneticamente. Ressalta-se que a alta diversidade genética, a riqueza
alélica e a presença de alelos raros e exclusivos são fundamentais para o uso adequado dos
recursos genéticos e para que estratégias eficazes de conservação sejam tomadas a fim de
assegurar a manutenção da variabilidade genética dessas espécies.
Fontes financiadoras: CAPES, FAPESP, FAEPA

CONSERVAÇÃO IN VITRO DE ALGODÃO-DO-CAMPO [Cochlospermum regium
(MART. EX SCHRANK) PILGER] – COCHLOSPERMACEAE
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Palavras-chave: Cochlospermum regium, preservação in vitro, Cultura de Tecidos,
Germoplasma, Plantas Medicinais.
O algodão-do-campo [Cochlospermum regium (Mart ex Schrank) Pilger] é um arbusto com
raízes lenhosas, resistentes e bastante profundas. De ocorrência comum nas áreas de cerrado,
caatinga e pantanal das regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Na medicina popular suas
raízes são utilizadas no tratamento de infecções uterinas, intestinais e ovarianas, gastrite,
úlceras, artrite e afecções da pele. O extrativismo e a destruição dos habitats naturais
colocaram o algodão-do-campo na lista de espécies medicinais nativas prioritárias para
conservação no bioma cerrado. O objetivo deste trabalho foi avaliar a conservação in vitro de
algodão-do-campo [Cochlospermum regium (Mart. Ex Schrank) Pilger sob regime de
crescimento mínimo. Para os estudos de conservação, microestacas provenientes de
multiplicação in vitro foram inoculadas em tubos de ensaio contendo três diferentes
concentrações de sais do meio de WPM (½, ¾ e Plena), suplementados com 10 g.L-1 de
sacarose, 5 g.L-1 de ágar e 1 g.L-1 de carvão ativado, sendo o pH ajustado para 5,7±0,1.
Foram testados também, dois regimes de temperatura de conservação: 10˚C e 20˚C, além da
temperatura de 25˚C como padrão de comparação de crescimento, em câmara de crescimento
com fotoperíodo de 12 horas. O melhor resultado para conservação in vitro de C. regium foi
obtido com a manutenção dos explantes em meio de cultura ½WPM e em câmara de
crescimento com temperatura de 20°C. Verificou-se que nestas condições a taxa média de
crescimento dos explantes foi de 53,1% e a sobrevivência de 100% ao final de três meses de
avaliação.

Fontes financiadoras: CNPq, Embrapa

CONSERVAÇÃO IN VITRO DE GERMOPLASMA DE GINSENG BRASILEIRO
(Pfaffia glomerata)
Rafael de Carvalho Silva1; Sharrine Omari Domingues de Oliveira1; Jonny Everson
Scherwinski-Pereira2
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Palavras-Chaves: Pfaffia glomerata, micropropagação, conservação, plantas medicinais,
conservação ex situ.
Este trabalho teve como objetivo avaliar estratégias para a conservação in vitro de
germoplasma de Ginseng brasileiro (Pfaffia glomerata) a partir de diferentes temperaturas e
tipos de carboidratos no meio de cultura. Microestacas de nove acessos de Ginseng brasileiro,
com aproximadamente 1cm de altura e uma gema axilar foram transferidos para o meio de
cultura de MS, adicionado dos carboidratos sacarose e manitol em concentração de 58,4mM.
Em seguida, o material foi submetido a três temperaturas de conservação: 10 °C, 20 °C e 25
°C, sob fotoperíodo de 12 horas e intensidade luminosa de 30µmol.m-2.s-1 por 3 meses, com
avaliações mensais, analisando as seguintes variáveis: altura (cm) e número de gemas
formadas. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 3 x
9, com 2 tipos de carboidrato (manitol e sacarose), 3 temperaturas (10 °C, 20 °C e 25 °C) e 9
acessos de Ginseng brasileiro. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Verificou-se que o meio de cultura suplementado com
manitol reduziu eficazmente a velocidade de crescimento e o número de gemas dos acessos de
Ginseng brasileiro, independentemente da temperatura de conservação. Em meio de cultura
com sacarose, o crescimento dos acessos foi tanto maior quanto maior a temperatura de
conservação, com médias de 1,1; 11,5 e 24,9 cm para as temperaturas de 10 °C, 20 °C ou 25
°C, respectivamente. Entre as temperaturas e independentemente do tipo de carboidrato,
verificou-se que acessos conservados a 10 °C apresentaram estresse fisiológico, com queda
significativa de folhas logo no primeiro mês de conservação. Conclui-se que o manitol é uma
excelente fonte de carboidrato para ser incorporado ao meio de cultura de conservação in vitro
de ginseng brasileiro e que temperaturas acima de 10 °C são necessárias para manter os
acessos com vigor para regeneração.

CONSERVAÇÃO in vitro DE GERMOPLASMA DE MENTA SOB DIFERENTES
TEMPERATURAS
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Palavras-Chave: Mentha sp., Hortelã, Micropropagação, Recursos Genéticos, Conservação
ex situ.
A Mentha sp (hortelã), pertence à família Lamiaceae, sendo utilizada na medicina popular por
possuir efeitos antireumáticos, diuréticos, carminativos, além de ser importante expectorante
contra tosse e asma. Geralmente, a conservação de germoplasma vegetal é feita em condições
de campo, que além de onerosa, pode sofrer influência de intempéries climáticas e ataques de
pragas que podem conduzir à perda de material. A manutenção de coleções in vitro tem sido
considerada um método alternativo à conservação de germoplasma, especialmente para
espécies propagadas vegetativamente. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes
temperaturas na conservação in vitro de germoplasma de Mentha sp. O trabalho foi realizado
no Laboratório de Cultura de Tecidos e Conservação de Germoplasma Vegetal da Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia. Para o estudo, brotações de aproximadamente 1 cm de
altura de 18 acessos, num total de 9 espécies, de Mentha sp. foram colocados em tubos de
ensaio com meio de MS e mantidos por cinco meses sob temperaturas de 10ºC, 20ºC e 25ºC,
radiação luminosa de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 12 horas. O experimento seguiu
esquema fatorial 3x18 (três temperaturas e 18 acessos de Mentha sp.), em delineamento
inteiramente casualizado com 8 repetições, sendo cada parcela formada por um tubo de ensaio
com uma brotação. Observou-se que brotações mantidos em temperatura de 25oC
apresentaram altura média de 16,2 cm ao final do período de avaliação, valor
significativamente superior aqueles observados nas temperaturas de 20ºC e 10ºC que
apresentaram altura média das brotações de 8,5 cm e 1,8 cm, respectivamente. Conclui-se que
a Mentha sp. pode ser conservada in vitro em temperatura de 10ºC sem problemas de morte
dos materiais. A conservação de germoplasma sob 20ºC e 25ºC necessita que reguladores
osmóticos e/ou hormonais sejam adicionados ao meio de cultura para que o intervalo dos
subcultivos seja aumentado.
Fontes financiadoras: CNPq, Embrapa

CONSERVAÇÃO IN VITRO DE Syngonanthus mucugensis GIULIETTI
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Palavras-chave: Sempre-viva; Crescimento mínimo; Cultura de tecidos; Potencial osmótico.
S. mucugensis (Eriocaulaceae), está entre as espécies do gênero Syngonanthus com grande
valor ornamental e econômico, devido ao belíssimo aspecto das inflorescências, que se
apresentam em forma de capítulos com flores muito pequenas e após coletadas permanecem
com aparência in natura por muitos anos. Por se tratar de uma espécie endêmica da região da
Chapada Diamantina, localizada mais precisamente em Mucugê-Ba, e encontrar-se ameaçada
de extinção devido ao extrativismo e por constituir-se como fonte de renda econômica para a
região, sua conservação in vitro é importante, pois permite que o material vegetal esteja
disponível para utilização futura. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do
potencial osmótico do meio de cultura na conservação in vitro de S. mucugensis. As sementes
foram desinfestadas através da imersão em álcool 70% por 1 min, seguido de solução de
hipoclorito de sódio - NaOCl (2,5%) por 10 min e lavadas 4 vezes em água destilada estéril.
Em seguida foram inoculadas em frascos contendo 60 mL de meio de cultura MS½,
suplementado com 7 g.L-1 de ágar e diferentes potenciais osmóticos (-0,1085; -0,2170; 0,3255; -0,4340 MPa), utilizando diferentes concentrações de sacarose (15, 30, 45 e 60 g.L1). O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, composto por 4 tratamentos
(diferentes potenciais osmóticos), cada tratamento com 7 repetições de 50 sementes. Aos 11
meses da inoculação foi avaliado o comprimento da maior folha e da maior raiz (CF e CR),
número de folhas e raízes (NF e NR) e matéria seca de parte aérea e de raiz (MSPA e MSR).
Foram retiradas 10 plantas por frasco nas 7 repetições para cada tratamento. O potencial
osmótico influenciou significativamente todas as variáveis de crescimento estudadas. Foram
observadas as menores médias para CF (14,1 mm), NF (9,9) e maior MSPA (31,1 mg) em
meio de cultura com maior restrição hídrica (Ψo = -0,4340 MPa). Em relação ao sistema
radicular, as respostas encontradas foram semelhantes às da parte aérea, apresentando as
menores médias para CR (8,1 mm) e MSR (1,95 mg) na presença deste potencial. Segundo
Castro e Hilhorst (2004), essa redução do crescimento acontece porque sob baixos conteúdos
de água, a atividade metabólica é reduzida. Conclui-se que as plantas de S. mucugensis podem
ser conservadas in vitro em potencial osmótico baixo (Ψo = -0,4340 MPa).
Fontes financiadoras: CNPq/ UEFS

CONSERVAÇÃO IN VITRO POR CRESCIMENTO LENTO DE COQUEIRO ANÃO
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Palavras-chave: Cocos nucifera L., conservação in vitro, recursos genéticos
Técnicas de cultura de tecidos têm sido aplicadas como estratégias complementares para a
conservação de recursos genéticos vegetais. A Embrapa Tabuleiros Costeiros vem
implementando um programa de melhoramento genético e conservação de germoplasma para
o coqueiro há mais de 20 anos e o estabelecimento de técnicas alternativas e complementares
de conservação torna-se prioritário. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito do ácido
abscísico (ABA) sobre o crescimento de embriões zigóticos de coqueiro Anão Verde do
Brasil de Jiqui (AveBrJ). Foram utilizados embriões zigóticos de frutos maduros, com 11 a 12
meses após a fertilização, de coqueiro AveBrJ proveniente do BAG de Coco da Embrapa
Tabuleiros Costeiros. Os embriões zigóticos após a assepsia foram inoculados em meio de
cultura Y3 gelificado com 7 g L-1 de agar na presença de 2,5 g L-1 de carvão ativado. O ABA
foi adicionado ao meio de cultura nas concentrações de 0, 1,0; 2,0 e 3,0 mg L-1. As culturas
foram mantidas em sala de crescimento na ausência de luz até a indução da parte aérea e, em
seguida, foram transferidas para fotoperíodo de 12 horas. O delineamento foi inteiramente
casualizado com quatro tratamentos e cinco repetições, sendo cada parcela experimental
constituída de três frascos com um embrião cada. As médias foram submetidas à análise da
variância pelo teste F e comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Aos 125 dias
após a inoculação não foram observadas diferenças significativas entre as concentrações de
ABA para os caracteres avaliados. Entretanto aos 270 dias na ausência de ABA obteve-se
maior desenvolvimento da parte aérea (10,50 cm), sendo que na presença desse regulador de
crescimento observou-se, em média, uma redução em mais de 50% do comprimento da parte
aérea. Quanto ao sistema radicular apenas a concentração de 1 mg L-1 promoveu um efeito
redardante no seu crescimento. Na concentração de 1 mg L-1 de ABA, foi observada alta
oxidação e necrose dos explantes com redução significativa na sobrevivência das plântulas.
Nas concentrações de 2 e 3 mg L-1 os explantes apresentaram menor oxidação e,
consequentemente, maior sobrevivência. Dessa forma, a adição de ácido abscísico a 2 ou 3
mg L-1 promove uma redução no crescimento da parte aérea de plântulas de coqueiro anão
AveBRJ por 270 dias e maior viabilidade das plântulas para a retomada do crescimento.
Fontes financiadoras: Embrapa e CNPq; concessão de bolsa ITI: CNPq

CONSUMO DE FRUTOS DE Euterpe edulis PELA FAUNA EM ÁREA DE MATA
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Palavras-chave: Euterpe edulis, Frutificação, Fauna, Manejo.

Este trabalho teve como objetivo mensurar o consumo de frutos pela fauna em área de mata
nativa, tendo em vista a crescente utilização dos frutos de E. edulis para a produção de açaí, e
a pressão que recai sobre populações remanecentes desta espécie. A área de estudo encontrase na Floresta Nacional de Ibirama-SC e apresenta 38ha. Para conhecer as ações da fauna que
se alimenta sobre os cachos, foram instalados 80 coletores abaixo das infrutescências,
posteriormente à contagem dos frutos; para as ações da fauna que se alimenta no solo, foram
colocadas amostras de frutos verdes, maduros, secos e despolpados sob as matrizes (com
reposição). As avaliações consistiram na quantificação dos frutos e sementes quanto ao
despolpamento, transporte, predação, apodrecimento e percentual intacto, sendo realizadas
entre períodos de 7 a 15 dias, durante toda a fase reprodutiva. Durante o amadurecimento dos
cachos, foi observada uma redução média 52% na quantidade de frutos, principalmente
provocada pelo ataque de fungos (32%). Dos frutos que chegaram a fase madura, 59%
mantiveram condições de germinar e 41% foram destruídos. A dispersão, descontando-se os
propágulos destruídos, totalizou 46% (40,5% tiveram como origem ações da fauna sobre os
cachos e 5,5% ocorreram no solo). A fauna que se alimenta nos cachos, utilizou 81,5% dos
frutos; do restante: 7,8% acabaram rachando ou secando e 10,7% chegaram ao solo intactos.
Os resultados evidenciam a importância deste recurso alimentar para a fauna que consegue
alimentar-se sobre os cachos, bem como a limitada oferta aos animais que vivem no solo. Os
estudos da fauna que se alimenta no solo, revelaram que os frutos maduros são os mais
procurados, pois somente 12,6% não foram utilizados, ou seja, apenas 1,35% do total de
frutos produzidos, além disso, são a origem de 98% do despolpamento e de 92% da dispersão
que ocorre no chão. Estes resultados alertam sobre o perigo da coleta de frutos em áreas de
floresta nativa, pois podem comprometer a sobrevivência e multiplicação da fauna, bem como
pela inexistência dos animais, interromper a sua dinâmica evolutiva.
Fontes financiadoras: CNPq e CAPES.

CRIAÇÃO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE EM
BANCO DE GERMOPLASMA DE COCO
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Palavras-Chave: Indicadores, Cocos nucifera, Recursos genéticos, Coleções de germoplasma
O coqueiro (Cocos nucifera L.) desempenha um papel importante na sustentabilidade dos
ecossistemas frágeis das ilhas e regiões costeiras do mundo tropical, devido a seu crescimento
e desenvolvimento em ambientes com alta salinidade, secos dotados de solos com baixa
fertilidade natural e em atois. A Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC) implantou em 2000,
em parceria com outras Instituições de Pesquisa e Fomento, o Banco Ativo de Germoplasma
(BAG) de coqueiro anão o qual localiza-se no município de Itaporanga D´Ajuda, Sergipe.
Este trabalho teve por objetivo a elaboração de indicadores ambientais para avaliar, de forma
complementar à caracterização morfoagronômica, a sustentabilidade do Banco Ativo de
Germoplasma de coqueiro anão (Cocos nucifera, L.). Para tanto, utilizou como referência os
descritores preconizados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE - 1993) e adaptada em 1996 para Pressão-Estado-Impacto/Efeito-Resposta pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA-CIAT. Com base na
metodologia foram elaborados 48 indicadores distribuídos nas seguintes categorias: 13
indicadores para Pressão [Custo do produto (R$); Fruto in natura, Fruto seco e Fibra (t/ano);
Óleo (L/ano); Cultivares (nº de ind.); Fenótipos (nº); Variedades (nº); Informativos técnicos
(nº); Técnicos capacitados (nº); Mortandade (nº)]; 13 indicadores para Estado [Crescimento
(h/mês); Quantidade de polpa (kg); Potencial de produção (kg/ano; t/ano); Diversidade de
produtos (nº)]; 12 indicadores para Impacto/Efeito [Capacitação (h/aula); Variedades
resistentes a pragas (nº); Produtividade (t/hec; R$); Financiamentos nacionais e internacionais
(R$/US$/ano); Comunicados técnicos (nº); Visitações técnicas (nº)] e 10 indicadores para
Respostas [Teses e Artigos (nº); Recursos disponíveis (R$;US$); Convênios nacionais e
Internacionais (nº); Capacitação técnica e Comunicados técnicos (nº); Variedades melhoradas
(nº)]. Estes indicadores possibilitam a análise de forma complementar, sistêmica e inovadora,
a análise do BAG de coqueiro anão envolvendo elementos – fenológicos, produtivos,
mercado, científicos e tecnológicos - que dependem direta ou indiretamente da necessidade de
melhoria e adequação para um sistema baseado nos princípios da sustentabilidade.

CRIOPRESERVAÇÃO DE SEMENTES DE BROMELIACEAE AMEAÇADAS DE
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Palavras-chave: Bromélias, Conservação ex situ, Nitrogênio Líquido, Teor de Água
A devastação do ambiente natural e a coleta predatória são responsáveis pela ameaça de
extinção de inúmeras espécies da família Bromeliaceae. Apesar da importância ecológica das
espécies desta família, há carência de informações sobre as condições ideais de
armazenamento de germoplasma, visando à conservação ex situ dessas plantas. Entre os
métodos de conservação ex situ, a criopreservação tem sido considerada a maneira mais
promissora de preservação ilimitada de DNA, tecidos e germoplasma, pois se acredita que
temperaturas extremamente baixas (-120 a -196°C) paralisam a maioria das atividades
biológicas. O objetivo deste trabalho foi determinar o teor de água ótimo para a
criopreservação de sementes de dez espécies de Bromeliaceae (Alcantarea imperialis, Vriesea
bituminosa, V. cacuminis, V. friburgensis, Nidularium ferdinandocoburgii, Pitcairnia albiflos,
P. corcovadensis, P. encholirioides, P. flammea e Wittrockia gigantea). As amostras de
sementes foram coletadas no Parque Estadual de Ibitipoca-MG, Santa Maria Madalena-RJ e
Rio de Janeiro-RJ. As sementes foram submetidas à secagem a teores de 9%, 7%, 5% e 3% de
água, utilizando-se dessecadores plásticos, contendo 200 g de sílica-gel ativada. Cada um dos
lotes dos quatro teores de água foi armazenado a -196ºC. A qualidade fisiológica das
sementes foi avaliada nos períodos de 7, 30, 180 e 365 dias. As sementes foram semeadas em
placas de Petri com papel de filtro úmido (quatro repetições de 25-50 sementes) e colocadas
em germinadores nas melhores temperaturas para cada espécie. Avaliou-se a porcentagem
final e a velocidade de germinação de sementes e plântulas utilizando ANOVA, seguida pelo
teste de Tukey. Para a maioria das espécies estudadas o teor de água ótimo para a
criopreservação foi de 7%. A ultra-secagem (3% teor de água) teve efeito detrimental na
longevidade das sementes criopreservadas. No entanto, a tolerância à desidratação e ao
armazenamento sob temperatura subzero confirma o comportamento ortodoxo para as
sementes das espécies estudadas, permitindo sua conservação por longo-prazo em bancos de
sementes.
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DESINFESTAÇÃO NA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE Passiflora edulis Sims
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Palavras-chave: Passiflora edulis Sims, Maracujá, Emergência, Desinfestação
A germinação in vitro de sementes de Passiflora edulis é, geralmente, mal sucedida. A
desinfestação de sementes é uma prática imprescindível nos ensaios de cultivo in vitro, por
isso não poder-se-ia ter um tratamento sem desinfestação em condições in vitro. O objetivo
deste trabalho foi estudar o efeito da desinfestação de sementes de P. edulis in vivo. Foram
instalados dois experimentos. No primeiro experimento, os tratamentos foram sementes com e
sem a desinfestação com etanol 70% por 60 segundos, solução de 0,5% de cloro com três
gotas de Tween 20 por 15 minutos, em seguida foram lavadas com água autoclavada por
três vezes. No segundo experimento, no tratamento com desinfestação, aumentou-se a
concentração de cloro para 1%, que é a mais utilizada na desinfestação de sementes in vitro, e
acrescentou-se um tratamento embebendo-se as sementes por 10 minutos em uma solução
com o fungicida Captan Fersol (4 g/L). Os experimentos foram instalados em delineamento
experimental inteiramente casualizado com quatro repetições, com 50 sementes por parcela.
As sementes foram colocadas para germinar em tubetes contendo substrato esterilizado. Os
resultados obtidos nas avaliações de emergência de plântulas foram submetidos à análise de
variância, utilizando-se a transformação arco seno (x/100)½. Na comparação das médias,
utilizou-se o teste Tukey a 5%. Aos 28 dias após a semeadura, as percentagens de plântulas
emergidas das sementes sem desinfestação foram superiores (73% e 65%) àquelas com
desinfestação (18% e 6%) para o primeiro e segundo experimentos, respectivamente. Os
índices de velocidade de emergência (IVE) das plântulas das sementes sem e com
desinfestação no primeiro experimento foram 2,42 e 0,47, respectivamente, e, no segundo
experimento, 2,16 e 0,15. A emergência e o IVE para o tratamento com fungicida foram 62%
e 2,14, que foram estatisticamente iguais ao controle. Esses resultados indicam que a
desinfestação com cloro é um fator importante na redução da germinação de sementes de P.
edulis, havendo necessidade de ajustes no tratamento de desinfestação das sementes para o
cultivo in vitro, e que o tratamento com fungicida não afetou a germinação de sementes.

DETERMINAÇÃO DA CURVA DE SECAGEM DE SEMENTES DE PINHÃO
MANSO (Jatropha curcas L).
Carolina Paula dos Santos1; Tarllyson Ramon Costa Gomes2; Leidiane Ribeiro da S. Costa3;
Leonel Gonçalves Pereira Neto4; Solange Carvalho Barrios Roveri José4.
1 Faculdade Alvorada - Curso de Ciências Biológicas – cpaula@cenargen.embrapa.br;
2 Centro de Ensino Fundamental Pompílio Marques de Souza; 3 Faculdade Integradas da
Terra de Brasília - Curso de Ciências Biológicas; 4Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia – leonel@cenargen.embrapa.br; solangebr@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: dessecação, Jatropha curcas L., germinação.
A planta de pinhão manso vem sendo estudada como alternativa para a produção de óleo
como matéria prima para a fabricação de biodiesel. A propagação via sementes tem sido
recomendada, no entanto, suas sementes apresentam desuniformidade na germinação e perda
de viabilidade durante armazenamento. Para que suas sementes mantenham a viabilidade
durante o armazenamento, é necessária que as mesmas sejam processadas adequadamente. A
secagem tem por finalidade reduzir o teor de água nas sementes para níveis adequados,
reduzindo a atividade de insetos e o metabolismo celular, proporcionando uma maior
longevidade das sementes. O presente trabalho teve como objetivos determinar, por meio da
curva de secagem, o teor de água de equilíbrio das sementes secadas em câmara com controle
de umidade relativa do ar (18±2%) e temperatura (22±2°C) da Colbase, bem como o tempo
necessário para atingir esse equilíbrio higroscópico. Foi objetivo também avaliar o efeito
imediato da secagem sobre a germinação das sementes. O trabalho foi realizado no
laboratório de sementes da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia e as sementes de
pinhão manso, provenientes da Embrapa Algodão, município de Itaporanga - PB foram
colhidas em 2008. Para obtenção da curva de secagem, sementes foram amostradas após 0, 8,
24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 e 240 horas, e analisadas quanto ao teor de água e germinação de
suas sementes. A secagem reduziu o teor de água das sementes de 6,4% para 4,5% e a
umidade de equilíbrio das sementes com o ambiente foi de 4,8% após 72 horas de secagem,
com uma velocidade média durante este período de 0,02%/hora. Melhores resultados de
germinação foram obtidos das sementes secadas até teor de água de 4,8%, não diferenciando
das sementes controle. Sementes de pinhão manso podem ser secadas em câmara de secagem
até teores de água de 4,8% sem perda de viabilidade.
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Palavras-chave: arroz, germoplasma, diversidade, microssatélites
A conservação de recursos genéticos representativos da diversidade genética de uma espécie
agrícola é fundamental para o futuro da agricultura brasileira. Entre outros objetivos, os
bancos de germoplasma buscam conservar os genótipos necessários ao desenvolvimento de
novas variedades de plantas, através dos programas de melhoramento. A coleção de
germoplasma de arroz voltada para a conservação a longo prazo (COLBASE-ARROZ) foi
estabelecida na década de 80. Coleções construídas para uso futuro necessitam de avaliação
periódica da sua qualidade genética, fisiológica e fitossanitária. Este trabalho teve por
objetivo estabelecer procedimentos de diagnóstico de qualidade da coleção de germoplasma
de arroz, que é mantida a longo prazo na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com
um total de ~10.000 acessos. Inicialmente, foram analisadas as atividades de coleta de
germoplasma de arroz no Brasil nos últimos 25 anos com vistas a identificar o impacto deste
esforço na composição da COLBASE. Em seguida, foram analisadas as atividades de
intercâmbio de germoplasma de arroz desde a década de 70, e avaliada a influência destas
atividades no enriquecimento da variabilidade genética da coleção de longo prazo. Uma
amostra representativa da coleção foi analisada em regiões hipervariáveis do genoma de arroz
visando avaliar o percentual de acessos duplicados na coleção, bem como a identificação de
misturas varietais entre os acessos conservados. Uma avaliação da qualidade fitossanitária foi
conduzida visando identificar potenciais problemas no uso das sementes conservadas a longo
prazo. Os dados levantados permitem concluir que: (a) apenas 10% das variedades
tradicionais de arroz coletadas no Brasil nos últimos 25 anos é mantido na COLBASE; (b) a
coleção de longo prazo não inclui nenhum parente silvestre de arroz; (c) os procedimentos de
enriquecimento de variabilidade genética esbarram em processos burocráticos que
desestimulam tais atividades; (d) o risco fitossanitário pode ser diminuído pelo controle de
intercâmbio de materiais genéticos já existentes no país; (e) o número de acessos duplicados
na coleção é elevado; (f) a qualidade fitossanitária de acessos é baixa; (g) a COLBASEARROZ representa apenas 1-2% da diversidade genética da espécie. Estes dados sugerem
urgente aprofundamento no diagnóstico da qualidade da coleção e de busca de soluções para
os problemas encontrados.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE MANEJO DO BANCO ATIVO DE
GERMOPLASMA DE Vigna sp. DA EMBRAPA MEIO-NORTE
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Palavras-chave: Vigna spp., recursos genéticos, conservação, melhoramento

O gênero Vigna compreende cerca de 250 espécies de leguminosas cultivadas nas regiões
semi-áridas da África, Ásia e Américas. No Brasil, destaca-se o feijão-caupi (Vigna
unguiculata L. Walp.) que apresenta grande importância sócio-econômica. Em 1975, a
Embrapa Meio-Norte, localizada em Teresina, PI, iniciou a formação do Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) do gênero Vigna, por meio da introdução e intercâmbio de acessos de
alguns países, principalmente da África e Estados Unidos, bem como por meio da coleta de
cultivares tradicionais de vários estados da região Nordeste. O objetivo deste estudo foi fazer
um diagnóstico da situação de conservação e manejo dos acessos de Vigna spp. do BAG da
Embrapa Meio-Norte, estabelecendo prioridades para manejo. Para tanto foram utilizadas as
cadernetas de campo, quando disponíveis, dos experimentos de multiplicação e caracterização
realizados no período de 1980 a 2008, assim como as informações da equipe que trabalhou na
curadoria do BAG durante três décadas da sua existência. As informações de passaporte
mostraram que estão registrados no BAG 1.730 acessos, com 4,96% de duplicatas de registro.
Identificou-se perda de 37,05% dos acessos. Assim, o BAG dispõe para manejo 1.089 acessos
de Vigna spp. registrados, sendo que 96,15% correspondem a acessos de feijão-caupi. Cerca
de 21% dos acessos foram caracterizados de acordo com as lista de descritores estabelecida
pelo Bioversity International. Estabelecem-se como ações prioritárias de manejo: a
reintrodução dos acessos com baixo poder germinativo; a multiplicação e registro dos acessos
introduzidos no período de 2003 a 2008, assim como daqueles que possuem quantidade de
sementes inferior a 100 g; a caracterização morfoagronômica e molecular; e a seleção de
acessos para as etapas de pré-melhoramento e avaliação, visando resistência a doenças.
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Palavras-chave: Citrullus lanatus, Cucumis spp., Cucurbita moschata, C. maxima
A coleta, multiplicação, caracterização, avaliação, preservação e o aproveitamento de acessos
de Cucurbitáceas se converteram em um importante fator da manutenção da variabilidade
genética desta família no Nordeste brasileiro, que engloba espécies de grande importância
socioeconômica. Este trabalho tem como objetivo identificar o número e a procedência dos
acessos coletados e conservados no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Cucurbitáceas
para o Nordeste Brasileiro na Embrapa Semi-Árido. Utilizaram-se os dados de passaporte
cadastrados no Módulo BAG do Sistema Brasileiro de Informação de Recursos Genéticos
(SIBRARGEN). No período de 1987 a 2008, a maior parte dos acessos foi obtida por coletas
em áreas de produtores, feiras livres e CEASA’s, mas alguns acessos foram enviados pelos
agricultores via postal ou através de emissários. Entretanto, também houve introduções de
outros países. Os acessos são mantidos em câmara fria para conservação em médio prazo, a
10o C e 40 % de umidade relativa. O BAG de Cucurbitáceas dispõe, atualmente, de 2000
acessos procedentes de 111 municípios dos estados de PE, BA, RN, PI, PB, SE, MG, MA,
CE, RS e RO e introduções dos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Quirguistão, Suíça e
Moçambique. A quantidade de acessos por espécie é: 843 de Citrullus lanatus, 27 de Citrullus
lanatus var. citroides, 643 de Cucurbita moschata, 187 de C. máxima, 146 de Cucumis
anguria e 154 de C. melo. É importante considerar que novos trabalhos são necessários para
se conhecer a dimensão da riqueza deste BAG e dar continuidade à documentação, no entanto
as informações já obtidas, graças à integração entre a pesquisa e o ensino, têm promovido um
significativo uso do germoplasma preservado.
Fontes financiadoras: Embrapa, CNPq

EFEITO DA QUALIDADE DE SEMENTES DE GIRASSOL SOBRE A
TOLERÂNCIA AO ESTRESSE TÉRMICO
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Palavras-chave: Helianthus, conservação, semente, temperaturas subzero
O girassol, Helianthus annus, é uma dicotiledônea anual, de polinização cruzada, originária
da América do Norte. De seus frutos, popularmente chamados sementes, podem ser extraído o
óleo, amplamente utilizado na alimentação e como fonte alternativa de energia, o
biocombustível. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é responsável pela Coleção
de Base de germoplasma semente (Colbase), e o gênero Helianthus faz parte dessa coleção.
As sementes apresentam comportamento ortodoxo, tolerando ou resistindo baixos conteúdos
de água, bem como temperaturas subzero de armazenamento. No entanto, a longevidade das
sementes é afetada pela sua qualidade inicial, e é importante conhecer a influência dessa
característica sobre a tolerância ao estresse térmico. O objetivo desse trabalho foi avaliar o
comportamento fisiológico de sementes de girassol, com diferentes qualidades, após
exposição em temperaturas subzero. Sementes de girassol, provenientes da Empresa
“Helianthus do Brasil”, com umidade inicial de 6,5% e germinação de 81% foram submetidas
ao envelhecimento artificial por 24 e 48 horas e então secadas sobre bancada até umidade
original. As sementes com 74% (envelhecidas por 24 horas), 65% (envelhecidas por 48
horas), e 81% de germinação foram congeladas em temperaturas de -20°C (câmara fria) e 196°C (Nitrogênio Líquido) e avaliadas quanto à germinação (1ª contagem e contagem final),
condutividade elétrica e vigor, pelos testes de comprimento e peso da matéria seca de raiz,
parte aérea e total da plântula. Diferenças entre as temperaturas de congelamento foram
detectadas somente pelo teste de condutividade elétrica, com maior valor, em média, para as
sementes submetidas à temperatura de -196°C. O envelhecimento por 48 horas proporcionou
uma redução na germinação das sementes e no comprimento de parte aérea e total da plântula,
e um aumento nos valores de condutividade elétrica, independente da temperatura utilizada. A
tolerância das sementes à temperatura de -20°C foi mais influenciada pela qualidade inicial
das sementes, comparada à temperatura de -196°C, com um desempenho inferior das
sementes de qualidade reduzida.
Fontes financiadoras: Embrapa

EFEITO DE DIFRENTES TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTO SOBRE O
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O armazenamento de sementes é uma forma de conservação de materiais genéticos em perigo
de extinção e com potencial para utilização em trabalhos de melhoramento genético. No
Brasil diversas espécies arbóreas vêm sendo eliminadas do seu habitat devido à ação
antrópica. A sibipiruna é uma espécie arbórea de potencial ornamental e madeireiro, muito
explorada na região da Mata Atlântica. O trabalho teve como objetivo obter informações
sobre o comportamento das sementes de sibipiruna em diferentes condições e períodos de
armazenamento visando ampliar sua longevidade. As sementes foram colhidas de plantas
adultas e acondicionadas em sacos plásticos, com a retirada do ar para armazenamento sob as
temperaturas de –20oC, 5oC e 26oC por um período de seis meses. As avaliações foram
realizadas no tempo zero e após armazenamento. O teste de germinação foi conduzido a
25oC, sob fotoperíodo de 8h. As variáveis observadas foram: % de sementes germinadas; %
de plântulas normais; % de plântulas anormais; comprimento da raiz (cm); comprimento do
hipocótilo (cm); e massa seca das plântulas normais (g). O delineamento experimental
utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro repetições, e unidade experimental
constituída de 25 sementes. Os dados foram submetidos à análise de variância e comparação
de médias através do teste de Tukey a 5% de probabilidade. Os resultados mostraram que o
armazenamento a -20ºC possibilitou a conservação e viabilidade das sementes com valores
superiores (68%) à germinação inicial (50%). A massa seca de radícula sofreu influência da
temperatura e do período de armazenamento. O comprimento da radícula na testemunha (4,0
cm) foi superior ao armazenamento, e à temperatura de -20oC apresentou resultado superior
as demais (2,7 cm). Para o comprimento do hipocótilo os melhores resultados foram obtidos à
temperatura de -20oC (2,0cm). Sementes de sibipiruna podem ser armazenadas de maneira
satisfatória no período de seis meses na temperatura de -20ºC.

EFEITO DE TEMPERATURAS SUBZERO SOBRE A SUPERAÇÃO DE
DORMÊNCIA EM SEMENTES DE Canavalia brasiliensis MART. EX BENTH
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Palavras-chave: Feijão-bravo, nitrogênio líquido, germinação.
Sementes de Canavalia brasiliensis apresentam dormência física, que é superada por
escarificação química ou térmica. Neste trabalho foi avaliado o efeito da exposição às
temperaturas de -20ºC e -196ºC (nitrogênio líquido) sobre a superação da dormência de
sementes desta espécie. Sementes procedentes da UHE São Salvador - TO, com 6,7% de
umidade foram acondicionadas em sacos aluminizados e congeladas às temperaturas de -20ºC
e -196ºC (imersão direta). Após 72h, as sementes foram descongeladas à temperatura
ambiente. Teste de germinação foi conduzido com quatro repetições de 20 sementes, substrato
rolo de papel, em temperatura de 25ºC, com contagens semanais de sementes germinadas
(protrusão radicular ≥ 2 cm). Na primeira contagem, as porcentagens de germinação foram de
3% (testemunha), 80% (-20ºC) e 90% (-196ºC). Na segunda contagem, os valores de
germinação foram de 3% (testemunha), 83% (-20ºC) e 98% (-196ºC). Estes valores foram
mantidos até a 9ª semana do início do teste de germinação. Sementes congeladas a -20ºC e a
testemunha foram escarificadas com ácido sulfúrico por 5 min, e após 10 semanas atingiram
100% e 24% de germinação, respectivamente. Estes resultados sugerem que temperaturas
subzero, sobretudo -196ºC são eficazes na superação de dormência em sementes de C.
brasiliensis. Isto se deve possivelmente, pela formação de fissuras no tegumento das
sementes, conforme observado em sementes de outras espécies da LeguminosaePapilionoideae, as quais apresentam, igualmente, dormência física.

Fonte financiadora: CESS

AVALIÇÃO PRELIMINAR DE METODOLOGIAS PARA A CONSERVAÇÃO DE
ENDOCARPOS DE Butia eriospatha (MART. EX. DRUDE) BECC. - ARECACEAE
Antonieta Nassif Salomão1; Rosângela Caldas Mundim1; Juliano Gomes Pádua1; Izulmé Rita
Imaculada Santos1; Marcelo Brilhante de Medeiros1
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medeiros@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: butiá, nitrogênio líquido, conservação.
Visando avaliar metodologias para a conservação de Butia eriospatha, foram utilizados neste
trabalho, frutos procedentes da UEH Barra Grande - SC. Após a remoção de pericarpo e
mesocarpo dos frutos, foram determinados os teores de umidade de endocarpos, sementes e
eixos embrionários (e.e.) que foram de 7,3%; 3,7% e 41,6%, respectivamente. Vinte e cinco
e.e. foram excisados dos endocarpos e cultivados em meio de cultura WPM, à temperatura de
25ºC, obtendo-se 100% de regeneração. Sub-amostras de endocarpos foram acondicionadas
em sacos aluminizados e congeladas por 10 meses a -20ºC e em nitrogênio líquido (-196ºC)
com taxa de congelamento ≥ 200ºC.min-1. A cada dois meses, sub-amostras foram avaliadas,
adotando-se descongelamento lento (temperatura ambiente/5h) de material mantido a -20ºC e
descongelamento rápido (imersão em banho-maria 39ºC/5 min) daquele mantido a -196ºC, e
cultivando os e.e. excisados conforme descrito acima. Até o quarto mês de armazenamento,
obteve-se 100% de regeneração dos explantes de ambas as temperaturas. No décimo mês,
observou-se alto índice de contaminação do material por bactérias, o que resultou em
decréscimo significativo dos valores de regeneração, 44% (-20ºC) e de 64% (-196ºC). Ainda
que sejam necessários ajustes na metodologia, armazenamento a -196ºC mostrou-se mais
favorável à conservação de B. eriospatha.

Fonte financiadora: BAESA

EFEITO DO ARMAZENAMENTO A LONGO PRAZO NA VIABILIDADE DE
ACESSOS DE CEVADA (Hordeum vulgare).
Gabriel Rocha Rozendo Pinto1,3, Laíssa Castelo Schwingel2,3 Juliano Gomes Pádua3, Clara
Oliveira Goedert3
¹- Estudante de graduação do Curso de Ciências Biológicas no UniCEUB (Centro
Universitário de Brasília)-xrochax@hotmail.com
2- Estudante de graduação do Curso de Ciências Biológicas na UNIP (Universidade Paulista)
– laissa@cenargen.embrapa.br
3- Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - jgpadua@cenargen.embrapa.br,
cgoedert@cenargen.embrapa.br
Palavras-chaves: Colbase, cevada, monitoração, armazenamento, viabilidade.
A cevada pertence à família das gramíneas (Poaceae), é utilizada principalmente na
industrialização de bebidas, e produção de ração animal. A EMBRAPA Recursos Genéticos e
Biotecnologia, mantém uma coleção de base (Colbase) com mais de 107.000 acessos de
várias espécies, conservados em câmaras a – 20°C. A coleção de cevada possui
aproximadamente 29 mil acessos, armazenados com umidade de 5% ± 2%. O processo de
monitoração consiste em avaliar fisiologicamente o germoplasma conservado a longo prazo,
assim é possível verificar se houve diminuição da viabilidade ou deterioração das sementes.
Foram amostradas 100 sementes de 216 acessos armazenados entre 1989 e 1993. Um desses
acessos foi escolhido para ser arnazenado em NL por 72 horas, sendo descongelado
rapidamente (40°C por 5 minutos). O teste de germinação foi realizado segundo as regras para
análise de sementes, com quatro repetições. O substrato utilizado para a germinação foi papel
germitest e as sementes foram mantidas em germinador à temperatura constante de 25°C. A
primeira contagem foi realizada aos sete dias após a montagem do ensaio. Quando foi
armazenados, a germinação média destes acessos era de 96%. Após 17 anos de conservação o
percentual germinativo é de 93%, diferença estatisticamente não significativa (P<0,01). O
acesso armazenado em NL apresentou PG igual a 97%. Os resultados confirmam que as
condições de armazenamento a -20°C para as sementes de cevada são adequadas, pois, a
viabilidade e o percentual germinativo das sementes conservadas na COLBASE foram
mantidos. A criopreservação desta espécie em NL pode ser viável, podendo ser utilizada
como uma estratégia complementar de conservação em longo prazo.

EFEITO DO ARMAZENAMENTO EM TEMPERARURAS SUBZERO EM
SEMENTES DE GIRASSOL COM DIFERENTES TEORES DE ÁGUA
Solange Carvalho Barrios Roveri José1; Antonieta Nassif Salomão1; Tânia da Silveira
Agostini Costa1; Rosângela Caldas Mundim1; Renata Miranda Lopes1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – solangebr@cenargen.embrapa.br;
antoniet@cenargen.embrapa.br; tania@cenargen.embrapa.br; rosa@cenargen.embrapa.br;
rlopes@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: conservação, girassol, temperaturas subzero, qualidade fisiológica.
A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia é responsável pela conservação a longo prazo
de germoplasma semente, fazendo parte da coleção, sementes de girassol. O período de
conservação do potencial fisiológico das sementes depende do grau de umidade, das
condições de conservação e do genótipo. Sementes de girassol são propensas à deterioração,
em função de seu alto teor de lipídeos. O objetivo da pesquisa foi estudar o efeito do teor de
água de sementes de girassol secadas em câmara de secagem e sílica gel e armazenadas a 20ºC e -196ºC, sobre sua qualidade fisiológica. Sementes procedentes da Empresa
“Helianthus do Brasil”, apresentavam 4,7% de umidade e germinação de 95%. Foram
previamente embebidas até teor de água de 10,2%, secadas em câmara de secagem e em sílica
gel até conteúdos de água de 7,4; 3,2; 2,9% e 5,3; 3,2; 2,1%, respectivamente, e armazenadas
por três meses a -20ºC e a -196ºC. Após armazenamento, as sementes foram avaliadas por
meio de testes de germinação, vigor, condutividade elétrica e índice de peróxidos. Para a
porcentagem de plântulas normais e comprimento de raiz, na primeira contagem do teste de
germinação, sementes secadas em câmara e armazenadas com 3,2% e 2,9% de umidade
apresentaram o mesmo desempenho das sementes controle. No entanto, sementes com 2,9%
de umidade apresentaram menor peso de matéria seca da parte aérea das plântulas. A
umidificação prévia favoreceu o comprimento de raiz e reduziu os valores de condutividade
elétrica, após armazenamento. Sementes secadas em sílica e armazenadas a -20ºC
apresentaram em média, valores de plântulas normais, na primeira contagem, superiores à
temperatura de -196ºC, porém, nenhuma umidade superou a performance das sementes
controle. Sementes com 3,2% de umidade tiveram maiores pesos de matéria seca das
plântulas, para as duas temperaturas de armazenamento. Independente do teor de água e
método de secagem, as sementes armazenadas a -196ºC apresentaram menores valores de
índice de peróxidos. Pode-se concluir que sementes de girassol com 3,2% de umidade podem
ser armazenadas a -20ºC e -196ºC sem perda de sua qualidade fisiológica.
Fonte Financiadora: Embrapa, Baesa

EFEITO DO MANITOL NA CONSERVAÇÃO IN VITRO DE MICROESTACAS DE
MANGABEIRA NATIVA DA REGIÃO NORDESTE.
Aline de Jesus Sá1; Ana da Silva Lédo2; Josué Francisco da Silva Junior 2
1NEREN/Universidade Federal de Sergipe alinejesus.sa@bol.com.br
2Embrapa Tabuleiros Costeiros analedo@cpatc.embrapa.br
2Embrapa Tabuleiros Costeiros josue@cpatc.embrapa.br
Palavras-chave: Hancornia speciosa, conservação, regulador osmótico, microestacas
A mangabeira é uma planta de grande importância na Região Nordeste, devido à utilização de
seus frutos para geração de renda familiar de populações tradicionais e para produção de
polpas e sorvetes. A crescente ocupação de regiões litorâneas, área de ocorrência natural da
mangabeira, por empreendimentos imobiliários e expansão de lavouras faz com que a
mangabeira configure entre as plantas da região Nordeste que correm risco de extinção. Os
métodos de conservação in vitro têm sido desenvolvidos como estratégias complementares
para a conservação de recursos genéticos. Não existem protocolos de conservação in vitro
desenvolvidos para a mangabeira nativa da região Nordeste. O presente trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de manitol na manutenção de
microestacas de mangabeira in vitro visando o estabelecimento de um protocolo de
conservação por crescimento lento. As atividades foram conduzidas no Laboratório de
Cultura e Tecidos de Plantas da Embrapa Tabuleiros Costeiros. As microestacas foram
excisadas de plântulas oriundas de sementes germinadas in vitro e transferidas para frascos
contendo 30 mL de meio de cultura MS gelificado, suplementado com 3% de sacarose, 1 mg
L-1 de AIA e 1 mg L-1 de BAP. Foram testadas quatro concentrações de manitol (0, 10, 15 e
20 mg L-1). O experimento foi instalado em delineamento inteiramente casualizado com
quatro tratamentos e cinco repetições. Aos 90 dias de condução do ensaio, constatou-se que
não houve efeito significativo do manitol no comprimento da parte aérea das microestacas.
Entretanto, na presença de manitol o comprimento da parte aérea apresentou valores
numéricos inferiores a testemunha. Na presença de manitol houve menor formação de folhas
e não foi observada a indução de sistema radicular nas microestacas. Conclui-se que o manitol
apresenta potencial para manutenção de microestacas de mangabeira in vitro sob crescimento
lento.
Fonte Financiadora: FAPITEC/SE

EFEITO DO MANITOL NA CONSERVAÇÃO POR CRESCIMENTO LENTO DE
PLÂNTULAS DE ACESSOS DE MANGABEIRA NATIVA DA REGIÃO NORDESTE
Aline de Jesus Sá1; Ana da Silva Lédo2; Josué Francisco da Silva Junior 2
1NEREN/Universidade Federal de Sergipe alinejesus.sa@bol.com.br
2Embrapa Tabuleiros Costeiros analedo@cpatc.embrapa.br
2Embrapa Tabuleiros Costeiros josue@cpatc.embrapa.br
Palavras-chave: Hancornia speciosa, conservação, semente, germinação.
A mangabeira é uma planta de grande importância na Região Nordeste, devido à utilização de
seus frutos para geração de renda familiar de populações tradicionais e para produção de
polpas e sorvetes. A crescente ocupação de regiões litorâneas, área de ocorrência natural da
mangabeira, por empreendimentos imobiliários e expansão de lavouras faz com que a
mangabeira configure entre as plantas da região Nordeste que correm risco de extinção. Os
métodos de conservação in vitro têm sido desenvolvidos como estratégias complementares
para a conservação de recursos genéticos. Não existem protocolos de conservação in vitro
desenvolvidos para a mangabeira nativa da região Nordeste. Em virtude disso, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações de manitol na
germinação e no crescimento de plântulas de mangabeira visando o estabelecimento de um
protocolo de conservação por crescimento lento. As atividades foram conduzidas no
Laboratório de Cultura e Tecidos de Plantas da Embrapa Tabuleiros Costeiros. As sementes
de mangaba foram extraídas de dois acessos do Campo Experimental de Itaporanga – SE,
submetidas à assepsia em câmara de fluxo laminar e inoculadas em frascos contendo 30 mL
de meio de cultura MS gelificado, suplementado com 3% de sacarose. O experimento foi
instalado em delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial 5 x 2 (cinco
concentrações de manitol combinadas com dois acessos), com quatro repetições. Foram
testadas cinco concentrações de manitol (0, 5, 10, 15 e 20 mg L-1). Após o 6º mês de
avaliação das plântulas germinadas in vitro, constatou-se que as concentrações de manitol
testadas não afetaram o crescimento do sistema radicular e nem da parte aérea, mas observouse uma tendência a um menor desenvolvimento de plântulas na presença de manitol, fator
importante para a conservação in vitro, uma vez que a aplicação da técnica visa reduzir o
metabolismo de plântulas sem afetar sua viabilidade. Não houve influência do acesso para
nenhuma das características avaliadas. Estudos adicionais deverão ser realizados com outros
inibidores de crescimento para o estabelecimento do protocolo de conservação de plântulas de
mangabeira in vitro.
Fonte Financiadora: FAPITEC/SE

EFEITO DO MÉTODO DE SECAGEM EM SEMENTES DE GIRASSOL PARA
CONSERVAÇÃO EM LONGO PRAZO
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Palavras-chave – dessecação; girassol, germinação, vigor, conservação.
Dentre as atividades que precedem a conservação em longo prazo, a secagem tem papel
fundamental, podendo favorecer o processo de deterioração, uma vez que as sementes são
secadas a baixos conteúdos de água. A suscetibilidade da semente aos danos por secagem
depende das condições de desidratação, qualidade e teor de água iniciais da semente, aliados
aos aspectos genéticos. Os objetivos dessa pesquisa foram pesquisar o efeito do método de
secagem e teores de água das sementes de girassol sobre a sua qualidade fisiológica e avaliar
o efeito da umidificação prévia das sementes após secagem sobre sua germinação e vigor. As
sementes, embebidas previamente até conteúdos de água de 10,2% foram submetidas à
secagem lenta, conduzida em câmara de secagem, e à secagem rápida, em sílica gel, até
conteúdos de água de 7,4; 3,2; 2,9% e 5,3; 3,2; 2,1%, respectivamente. Sementes com
conteúdo inicial de água de 4,7% e germinação de 95% foram utilizadas como controle. Para
a avaliação da qualidade fisiológica das sementes após a secagem, as mesmas foram
submetidas ou não ao tratamento de umidificação e os testes utilizados foram germinação,
vigor de plântulas e condutividade elétrica. Sementes após a secagem e previamente
umidificadas

apresentaram

menores

valores

de

condutividade

elétrica

e

melhor

desenvolvimento de raiz, independente do método de secagem. O efeito do teor de água final
das sementes após a secagem sobre a sua qualidade fisiológica depende do método utilizado.
Quando a secagem é conduzida em sílica gel, a germinação das sementes não é prejudicada,
independente do seu teor de água final, e a secagem até conteúdo de água de 2,9%
proporciona uma redução na germinação das sementes secadas em ambiente de câmara.
Sementes de girassol podem ser desidratadas tanto em sílica gel quanto em câmara de
secagem até teores de água de 3,2% de umidade, sem perda de germinação e vigor.
Fonte Financiadora: EMBRAPA

EFEITO FUNDADOR EM PLANTIOS DE Araucaria angustifolia: IMPLICAÇÕES E
USO PARA A CONSERVAÇÃO
Valdir Marcos Stefenon1, 2, Joel Donazzolo1, 3, Luciana Borba Benetti2, Leocir josé
Welter1
1 Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Departamento de Fitotecnia,
CCA, UFSC, gene_mol@yahoo.com.br, leocirwelter@yahoo.com.br
2 Faculdade Integradas FACVEST, Lages/SC, dra.benetti@yahoo.com.br
3 Universidade Tecnológica Federal do Paraná, joel@utfpr.edu.br
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A Araucaria angustifolia é uma das mais importantes essências florestais brasileiras,
amplamente explorada no século passado. Como efeito de uma exploração não-sustentável, as
florestas de Araucária foram reduzidas a menos de 5% de sua área natural de ocorrência no
sul e sudeste do país. Devido ao seu crescimento mais lento em comparação a espécies
exóticas como o Pinus e o Eucalyptus, plantios comerciais de A. angustifolia raramente são
encontrados. Este estudo teve por objetivo analisar o efeito fundador na estrutura genética de
plantios de A. angustifolia estabelecidos no sul do Brasil, entre os anos de 1964 e 1992.
Material vegetal foi coletado em cinco plantios nos estados de Santa Catarina e Paraná. Cinco
locos microssatélites foram investigados nestas amostras. As frequências alélicas obtidas
foram empregadas para análise de perda de diversidade genética nos plantios, baseado no
princípio de que populações iniciadas com um pequeno número efetivo de indivíduos (efeito
fundador) vão perder alelos raros significativamente mais rápido que o esperado para uma
população em estado de equilíbrio entre mutação e deriva genética. As análises foram
realizadas através de simulações baseadas na teoria da coalescência, assumindo um modelo
misto de mutação para os locos microssatélites (two-phased model). Três plantios revelaram
significante perda de alelos raros (P<0,03), provavelmente como resultado do efeito fundador.
Há de se considerar que os plantios foram implantados e manejados somente com interesse
comercial e não de conservação de recursos genéticos. Um dos plantios que não apresentou
perda de alelos foi implantado e mantido como área de conservação, sem manejo comercial.
Neste sentido, pode-se sugerir que a recuperação de áreas degradadas e o enriquecimento de
populações naturais com A. angustifolia pode ser empregado, sem a ocorrência de danos
relacionados ao efeito fundador, desde que não haja desbaste destas áreas. Trabalhos prévios
têm sugerido que a diversidade genética mantida nos remanescentes de floresta de Araucária
pode ser considerada moderada a alta. Desta forma, estratégias de plantio de florestas com
fins de conservação de recursos genéticos parecem ser uma boa opção para a A. angustifolia,
mesmo após a redução nas florestas naturais desta espécie.

EFEITOS DA UMIDADE, EMBEBIÇÃO E DO ARMAZENAMENTO NA
GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE JENIPAPEIRO
Vanessa de Oliveira Almeida1; Ana Cristina Vello Loyola Dantas1; Laurenice Araujo dos
Santos1; Valdir José de Almeida Fonseca1
1 CCAAB/UFRB voagro@click21.com.br, lasagronomia@yahoo.com.br, acloyola@ufrb.edu,
valdir-fonseca@bol.com.br
Palavras-chave: jenipapo, fitorreguladores, teor de água, pré-embebição, Genipa americana

A conservação do germoplasma é um fator altamente relevante dentro do contexto de um
sistema de recursos genéticos, pois é através da conservação a curto, médio e longo prazos, ex
situ ou in situ, que o material se torna disponível para a comunidade. Para tanto, o ponto de
partida é a multiplicação das plantas, sendo necessário conhecer os processos pelos quais os
vegetais se propagam, os mecanismos envolvidos, as condições ambientais necessárias, a
morfologia e a fisiologia da espécie. Visando o conhecimento dos fatores que interferem na
germinação de sementes de jenipapeiro (Genipa americana), foram utilizadas sementes de
frutos maduros, secas à sombra por 24, 96 e 168 horas, resultando em teor de água médio de
36, 32 e 18%, respectivamente (determinado pelo método de estufa a 105ºC, por 24 horas).
Em seguida as sementes foram armazenadas em embalagem plástica por 0, 30, 60 e 90 dias
sob refrigeração (10ºC). A cada semeadura, as sementes foram embebidas por 12 horas,
resultando nos tratamentos: sem embebição, embebição em água, em regulador N-large (200
mL-1) e em Stimulate® (10 mL L-1). O ensaio foi realizado sob condição de germinador
(28ºC), utilizando-se delineamento inteiramente casualizado em esquema fatorial (3 umidades
x 4 períodos de armazenamento x 4 condições de embebição) com quatro repetições de 25
sementes, avaliando-se percentagem de germinação (%G), índice de velocidade de
germinação (IVG) e massa seca da plântula (MSP). A redução da umidade e o
armazenamento influenciaram negativamente a %G, o IVG e a MSP, sendo que com a
umidade de 18% houve redução de 32, 45% e 84%, respectivamente. O armazenamento por
90 dias reduziu em 5, 67% e 84%, respectivamente a %G, o IVG e a MSP. Não houve efeito
da pré-embebição na %G e IVG, porém a embebição em Stimulate® favoreceu a matéria seca
das plântulas. Os resultados confirmam o padrão de comportamento intermediário para o
jenipapeiro devido à perda parcial da viabilidade após a secagem.

Fontes financiadoras: CNPq

EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA COMO FERRAMENTA TECNOLÓGICA PARA A
CONSERVAÇÃO E USO RACIONAL DE Aechmea fasciata
Daniela de Souza Hansen1, Maria Angélica Pereira de Carvalho Costa1, Patrícia Duarte de
Oliveira2, Fabio Ribeiro Garcia1
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Termos para Indexação: biotecnologia, cultura de tecidos, recursos genéticos, plantas
ornamentais, bromélia.

Nos últimos anos têm crescido a importância econômica das bromélias, com sua utilização em
projetos paisagísticos, devido à sua grande beleza, resistência e praticidade no manuseio,
sendo usadas na decoração de jardins e de interiores e em floriculturas por todo o Brasil. A
comercialização é expressiva, para colecionadores e comerciantes, o que incentiva a coleta
ilegal de espécies de maior beleza, acarretando a redução de populações naturais e aumento
do número de espécies em risco de extinção. A Aechmea fasciata (Silver-Vase, Urn Plant) é
uma bromélia nativa do Brasil, sendo encontrada no bioma Mata Atlântica. Sua característica
de produção de flores delicadas confere à espécie um grande potencial ornamental para
interiores, sendo uma das bromélias mais comercializadas. O objetivo desse trabalho foi
estabelecer protocolo in vitro para propagação da Aechmea fasciata, via embriogênese
somática. Folhas basais jovens foram utilizadas como explante de partida, em meio de cultura
MS suplementado com 2,4-D (0,5; 1,0; 2,0; 5,0 mg.L-1), combinado com a citocinina BAP
(0; 0,5; 1,0 mg.L-1), em todas as combinações possíveis. Folhas basais jovens usadas como
explantes mostraram 70% de indução de calos friáveis em meio constituído por 1,0 mg L-1 de
2,4-D e ausência de BAP, enquanto no meio constituído por 5,0 mg L-1 de 2,4-D e ausência
de BAP foi observado maior número de embriões somáticos.

ESPÉCIES DE COSTACEAE L. EM BANCO DE GERMOPLASMA DE
ZINGIBERALES ORNAMENTAIS, APTA/SP
Charleston Gonçalves1, Carlos Eduardo Ferreira de Castro2, Otávio Augusto Faria3, Silvia
Rocha Moreira1
1Pesquisador Científico, UPD de Ubatuba/PRDTA do Vale do Paraíba/APTA,
charleston@apta.sp.gov.br e silviamoreira@apta.sp.gov.br; 2Pesquisador Científico, CH/IAC,
ccastro@iac.sp.gov.br; 3Engenheiro Agrônomo, estagiário. UPD de Ubatuba/PRDTA do Vale
do Paraíba/APTA, otavio.faria@gmail.com
Palavras-chave:floricultura tropical, fenologia, caracterização botânica, recursos genéticos
A coleção biológica de espécies dos gêneros da família Costaceae foi iniciada no Instituto
Agronômico (IAC) no ano de 2.000, com o objetivo de subsidiar estudos de melhoramento
vegetal, através de seleção de espécies adequadas a produção de flores de corte ou para o
cultivo como plantas envasadas. Essa coleção, formada por cerca de 120 acessos, obtidos por
intercâmbios ou coletas é mantida em condições de campo ou sob telado na UPD de
Ubatuba/APTA. O objetivo deste trabalho foi caracterizar morfológica, fenológica e
agronômicamente, as espécies de que compõem respectiva coleção. A caracterização
morfológica das espécies e cultivares considerou o comprimento, largura e tamanho, de
folhas, inflorescências, brácteas e flores. As informações fenológicas consideram as etapas do
desenvolvimento da planta: brotação, emissão de folhas e inflorescências, senescência e
frutificação. Compilam-se também a ocorrência de pragas e doenças, o número de
inflorescências/touceira e a durabilidade pós-colheita das inflorescências. Foram
caracterizadas as seguintes espécies: Dimerocostus strobilaceus Kuntze, Cheilocostus
speciosus (J. Koening) C. Specht, Tapeinochilos ananassae (Hassk.) K. Schum, Costus
arabicus L., Costus comosus (Jacquin) Roscoe var bakeri (K. Schumann) Maas, Costus
erythrophyllus Loesener, Costus guanaiensis Rusby, Costus lasius Loesener, Costus
longebracteolatus Maas, Costus malortieanus Wendland, Costus pictus D. Don, Costus
productus Maas, Costus pulverulentus C. B. Presl, Costus scaber Ruiz & Pavón, Costus
spiralis (Jacquin) Roscoe, Costus stenophyllus Standley & Ll. Williams, Costus woodsonii
Maas, Costus lateriflorus Baker e Costus spectabilis (Fenzl) Schumann. As espécies da
coleção têm mostrado características adequadas para os usos como flores de corte, plantas de
vasos, ou plantas de jardins. Apesar de se constituir no principal banco de germoplasma do
gênero na América Latina, a coleção ainda é muito pequena e, representa pouco a
variabilidade existente na família, principalmente no Brasil, que mostra espécies de
ocorrência endêmica e bastante ameaçadas devido ao avanço das fronteiras agrícolas,
desmatamento, extinção de mananciais de água e especulação imobiliária, principalmente nas
regiões costeiras.

ESPÉCIES DO GENÊRO Heliconia L. DO BANCO DE GERMOPLASMA DE
ZINGIBERALES ORNAMENTAIS, DO INSTITUTO AGRONÔMICO (IAC),
CAMPINAS/SP
Carlos Eduardo Ferreira de Castro1, Charleston Gonçalves2, Otávio Augusto Faria3, Silvia
Rocha Moreira2
1Pesquisador Científico, CH/ IAC, ccastro@iac.sp.gov.br; 2Pesquisador Científico, UPD de
Ubatuba/PRDTA
do
Vale
do
Paraíba/APTA,
charleston@apta.sp.gov.br
e
silviamoreira@apta.sp.gov.br; 3Engenheiro Agrônomo, estagiário. UPD de Ubatuba/PRDTA
do Vale do Paraíba/APTA, otavio.faria@gmail.com
Palavras-chave: Heliconia, flores tropicais, recursos genéticos, fenologia
A coleção de Heliconia foi oficialmente iniciada no Instituto Agronômico (IAC), em 1987,
constituindo importante banco de germoplasma que subsidiou o desenvolvimento de inúmeros
trabalhos, bem como a difusão de espécies para o mercado de flores tropicais. O objetivo
deste trabalho foi complementar informações morfológicas, fenológicas e agronômicas, das
espécies e cultivares que compõem a respectiva coleção. A caracterização morfológica das
espécies e cultivares considerou o comprimento, largura e tamanho, de folhas, inflorescências,
brácteas e flores. As informações fenológicas consideraram a emissão de folhas, emissão de
inflorescência, senescência e frutificação. Compilam-se também a ocorrência de pragas e
doenças, o número de inflorescências/touceira e a durabilidade pós-colheita das
inflorescências. A coleção é formada por cerca de 250 acessos, proveniente de coletas e
intercâmbios. Do material introduzido há uma escassez muito grande de dados de passaporte,
por se tratarem de doações. Tem-se na coleção, mantida em condições de campo, em
Campinas, no Centro Experimental de Campinas e na UPD de Ubatuba/APTA, exemplares
devidamente caracterizados morfologica, fenologica e agonomicamente das seguintes
espécies: Heliconia imbricata (Kuntze) Baker, H. episcopalis Vell,, H. aurea G. Rodr., H.
bihai (L.) L., H. bourgaeana O. G. Peters., H. caribaea Lam., H. champneiana Griggs, H.
orthotricha L. Anderss., H. stricta Huber, H. wagneriana O. G. Petersen, H. latispatha
Benth., H. spathocircinata Aristeg., H. thomasiana Kress, H. lourtergiae Emygdio & Santos,
H. hirsuta L., H. densiflora Verlot, H. rauliniana Barreiros, H. marginata (Griggs) Pittier, H.
rostrata R. & P., H. flabellata Abalo & Morales, H. villosa Kl., H. platystachys Baker, H.
pendula Wawra, H. collinsiana Griggs, H. chartaceae Lane ex Barreiros, H. vellerigera
Poepp., H. pogonantha Cufod., H. subulata R & P., H. metallica Pl. & Linden, H.
psittacorum L., H. angusta Vell., H. farinosa Raddi, H. librata Griggs, H. sampaioana Melo
Filho, H. rivularis Emygdio & Santos, H. velloziana L Em,, H. foreroi Abalo & G. Morales,
H. acuminata L. C. Rich, H. pseudoaemygdiana Emygdio & Santos e H. lingulata R & P.
Faltam recursos financeiros para a manutenção da coleção, assim como são necessárias
coletas para cobertura completa das espécies alvo.

ESTABELECIMENTO DE MEIO DE CULTURA PARA A CONSERVAÇÃO DE
Acmella oleracea (L.) R. K. Jansen EM BANCO DE GERMOPLASMA IN VITRO
Milena Gaion Malosso(1); Minerval de Oliveira Batalha Junior(1), Eduardo Ossamu
Nagao(2).
(1)Instituto de Saúde e Biotecnologia – Coordenação de Biotecnologia, Laboratório de
Cultura de Tecidos Vegetais, Estrada Coari-Mamiá, 305, Coari – AM, CEP: 69.460-000.
(2)Instituto de Ciências Biológicas – Centro de Apoio Multidisciplinar, Laboratório de
Cultura de Tecidos Vegetais - Avenida Rodrigo Otávio Jordão Ramos, 3000 – Mini-Campus
Universitário, Bairro Japiim. CEP: 69.077-330, Manaus (AM) – Brasil. E-mails:
milena@ufam.edu.br; mobjunior@hotmail.com; eonagao@ufam.edu.br.
Palavras-chave: Conservação in vitro; Cultura de Tecido Vegetal; Banco de Germoplasma;
Planta Medicinal da Amazônia; Jambu.
A Acmella oleracea (L.) R. K. JANSEN é uma planta medicinas da Amazônia pertencente à
família Compositae e que é popularmente conhecida como jambu. O extrato de suas folhas
possui o espilantol, que é uma N-isobutilamida com atividade anestésica e é utilizada
popularmente no tratamento de males da boca e da garganta, bem como anestésico para dorde-dente, além de possuir atividade larvicida contra Aedes aegyptii, podendo ser utilizado
como importante ferramenta no controle da dengue. O objetivo deste trabalho foi desenvolver
um protocolo para a conservação desta espécie. Segmentos nodais advindos de plantas adultas
mantidas em sala de vegetação por aproximadamente um ano foram utilizados como fonte de
explantes para este experimento. Os frascos utilizados foram tubos de ensaio e os meios de
cultura estão descritos a seguir: MS + 2% sacarose; MS/2 + 2% sacarose; MS/4 + 2%
sacarose; MS + 2% sacarose + 4% sorbitol; MS/2 + 2% sacarose + 4% sorbitol; MS + 2%
sacarose + 4% sorbitol + 2,0 mg.L1 Pantotenato de calcio; MS/2 + 2% sacarose + 4% sorbitol
+ 2,0 mg.L1 Pantotenato de calcio; MS + 2% sacarose + 3% manitol + 2,0 mg.L1
Pantotenato de calcio; MS/2 + 2% sacarose + 3% manitol + 2,0 mg.L1 Pantotenato de calcio.
Esse experimento foi conduzido em estufa com ambiente de banco de germoplasma e as
plântulas foram mantidas no mesmo meio de cultura por seis meses. Para a conservação desta
espécie em banco de germoplasma in vitro foi estabelecido o meio de cultura MS acrescido de
2% de sacarose e 4% de sorbitol, uma vez que nesta condição 100% de explantes
mantiveram-se com brotação, vivos e enraizados, com maior número de brotos por gema (2,0
± 0,3), ausência total de calos e a menor altura (5,5 ± 1,1). Este tratamento também induziu
um excelente número de gemas por haste (7,0 ± 1,0), quando comparado com os demais
tratamentos aplicados a esta espécie. Deste modo, esta espécie pode ser conservada em
laboratórios para a manutenção de sua variabilidade genética.

ESTRATÉGIA DE UMA POPULAÇÃO TRADICIONAL DE CATADORAS PARA
COMERCIALIZAÇÃO DA MANGABA PROVENIENTE DO EXTRATIVISMO
Raquel F. de Araújo Rodrigues¹, Josué Francisco da Silva Junior¹, Dalva Maria da Mota²
¹ Embrapa Tabuleiros Costeiros - josue@cpatc.embrapa.br, raquel@cpatc.embrapa.br
² Embrapa Amazônia Oriental - dalva@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: Hancornia speciosa, conservação, fruticultura tropical, segurança alimentar
Em Sergipe, 90% da mangaba (Hancornia speciosa Gomes) comercializada são provenientes
de atividade extrativista, exercida por uma população tradicional de catadoras, que também é
responsável pela conservação in situ dos recursos genéticos. As catadoras comercializam os
frutos em feiras livres; na porta de suas residências, mercados e margens de rodovias. A maior
parte dos frutos é vendida fresca na safra, levando à queda dos preços. Este trabalho analisa a
influência do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) como canal de comercialização da mangaba oriunda de atividade
extrativista das catadoras do povoado Pontal, em Indiaroba, SE. A pesquisa foi realizada
durante o evento “Capacitação Solidária das Catadoras de Mangaba de Indiaroba”, promovido
pela Embrapa Tabuleiros Costeiros e Embrapa Amazônia Oriental, em março/2008, no
Pontal, e contou com a participação de 30 catadores de mangaba. O objetivo foi promover um
intercâmbio de conhecimentos sobre temas relacionados à problemática do extrativismo da
mangaba, como a pós-colheita e a comercialização. As informações foram sistematizadas de
modo a comporem um quadro geral das estratégias de comercialização, valorizando as
iniciativas inovadoras de cada catadora. O PAA é uma das ações do Programa Fome Zero,
cuja finalidade é garantir acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade
necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, e promover a
inclusão social no campo pelo fortalecimento da agricultura familiar. A venda da mangaba in
natura ao PAA é a forma mais vantajosa de comercialização para as catadoras, uma vez que
cada litro rende R$ 1,50. A venda direta ao consumidor nas feiras livres de Indiaroba e
Estância, SE, rende de R$ 0,50 a 1,00. A venda para donos de barracas em feiras livres, em
torno de R$ 0,50; e para atravessadores, cerca de R$ 1,00. Além de oferecer o melhor preço, o
PAA garante a compra do produto, que é levado para o Hospital Municipal de Indiaroba, onde
é servido na forma de suco para pacientes. No entanto, observa-se que são necessários
investimentos públicos que possibilitem às catadoras de mangaba agregarem valor antes do
repasse do produto. Em algumas localidades, onde já existem fábricas de polpas comunitárias,
cada litro de mangaba rende, em média, R$ 3,00.
Fontes financiadoras: Embrapa e CNPq

ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO ON FARM: PREMIAÇÃO
AGROBIODIVERSIDADE NA FEIRA DE SEMENTES TRADICIONAIS KRAHÔ
Terezinha Dias 1; Nuno Madeira 2, Fernando Niemeyer 3
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – dias@cenargen.embrapa.br,
2Embrapa Hortaliças – nuno@cnph.embrapa.br
3 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp – fernando.niemeyer@yahoo.com.br
Palavras-chave: Conservação “on farm”, Feiras, Sementes Tradicionais, Agrobiodiversidade,
O povo indígena Krahô foi motivado a conservar seus recursos genéticos quando visitou a
Coleção de Base de Recursos Genéticos - COLBASE em 1994 e localizou variedades
tradicionais de milho que haviam perdido. A Embrapa, desde então, vem realizando, em
parceria com a Associação União das Aldeias Krahô - Kapey e Fundação Nacional do Índio –
Funai, diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento local relacionadas à conservação
“on farm” de recursos genéticos a partir da interface entre os saberes tradicionais e científicos
destacando, entre elas, a promoção das Feiras de Sementes Tradicionais, cuja primeira edição
aconteceu em 1997. Além de propiciar o intercâmbio cultural, estas Feiras têm permitido a
troca de variedades agrícolas e o aprofundamento de discussões relacionadas à conservação
da agrobiodiversidade. Em outubro de 2007 foi realizada sua sétima edição que contou com
cerca de 2.000 indígenas Krahô e de outras quinze etnias e também participantes não
indígenas de diversas áreas e instituições. Além da realização de oficinas e rituais tradicionais
uma novidade desta edição foi a premiação agrobiodiversidade Krahô. O objetivo desse
trabalho foi implementar a premiação agrobiodiversidade Krahô durante a VII Feira para
levantar as variedades agrícolas e sua distribuição entre as aldeias. Em maio de 2007 foi
acordado com as lideranças Krahô as variedades agrícolas que seriam premiadas, os critérios
de avaliação, os avaliadores e a premiação em si (uma rês para a aldeia que apresentasse mais
variedades). Os vencedores foram as aldeias Morro do Boi com treze variedades de milho,
seis de batata-doce e sessenta e nove geral; Cachoeira com cinco de arroz; Santa Cruz com
sete de inhame e vinte e duas de fava. Não foi surpresa a aldeia Morro do Boi ser a mais
premiada considerando que sua histórica miscigenação com pequenos agricultores do entorno
contribuiu para o aumento da agrobiodiversidade local. Estudos posteriores serão necessários
para avaliar o impacto desta premiação no sistema local de circulação de recursos genéticos
entre aldeias.
Fontes financiadoras: PBBI, Embrapa Macro-programa 6 e Renargen

ESTUDO DA VIABILIDADE DE GERMOPLASMA SEMENTE DE TRIGO,
MANTIDAS A LONGO PRAZO NA COLBASE/EMBRAPA CENARGEN
Rafael de Carvalho Silva1; Andréa del Pilar de Souza Peñaloza2; Sileuza dos Santos2; Clara
de Oliveira Goedert2; Milene Rocha Ribeiro3, Sandra Patussi Brammer4, Cibele Tesser da
Costa5, Ana Christina Brasileiro-Vidal6; Marisa Toniolo Pozzobon2
1Faculdade da Terra de Brasília/TFB, Brasília, DF. Rafaels@cenargen.embrapa.br
2Pesquisador Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília.
marisa@cenargen.embrapa.br, andrea@cenargen.embrapa.br, sileuza@cenargen.embrapa.br,
cgoedert@cenargen.embrapa.br
3Centro Universitário de Brasília/UniCeub, Brasília, DF. milene_rocha@uol.com.br,
4Universidade Estadual de Passo Fundo, Passo Fundo, RS. cibeletc@yahoo.com.br
5Pesquisador Embrapa Trigo, Passo Fundo, RS. sandra@cnpt.embrapa.br
6Professora Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE. brasileiro_vidal@hotmail.com
Palavras-chave: Triticum aestivum L., conservação, germinação, germoplasma vegetal
A importação de trigo representa cerca de 70% do consumo nacional. Na Coleção de Base
(Colbase) da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia (Cenargen) estõ conservados, há
30 anos (-20ºC; 5%umidade), cerca de cinco mil acessos de germoplasma de trigo. A
manutenção da viabilidade dessas amostras de semente é importante para a disponibilização
desse material para os programas de melhoramento do trigo. Levantamento histório nos
permitiu agrupar esse germoplasma quanto a sua porcentagem de germinação no momento da
incorporação à Colbase: (I) 86 a 100%, (II) 51 a 84% e (III) 0 a 50%. Acessos do grupo III
apresentam taxas críticas de germinação para Triticeae e foram priorizados neste estudo. As
análises de germinação foram conduzidas no Laboratório de Controle de Qualidade, no
Cenargen. Foram analisados 43 acessos, com amostras armazenadas na Colbase por 30 anos,
regeneradas e armazenadas no BAG Trigo há 20 anos e F1 recente das sementes armazenadas
no BAG. Os testes de germinação seguiram as recomendações vigentes da International Seed
Testing Association (ISTA). Foram realizadas quatro repetições de 25 sementes.
Considerando os dados de germinação no momento do armazenamento, constatou-se, após 30
anos, uma queda acentuada dos valores para a maioria dos acessos da Colbase, sugerindo
diminuição do potencial de vida a longo prazo, embora alguns acessos tenham permanecido
com taxas de germinação constante, enquanto apenas três tiveram um aumento desses valores.
Essa variabilidade de comportamento pode ser conseqüência de pouca homogeneidade das
amostras ou característica dos genótipos. A análise das sementes armazenadas no BAG há 20
anos (10ºC), mostrou, em geral, valores de germinação acentuadamente mais elevados que as
da Colbase. Já em F1 desse material, os valores de germinação apresentaram redução drástica,
em sua maioria, sugerindo possível efeito ambiental, já que sofreu efeito de geada. Esse
estudo básico é fundamental na orientação do processo de regeneração e multiplicação do
acervo de germoplasma de Trigo armazenado a longo prazo e para auxiliar os melhoristas na
escolha dos materiais fisiologicamente mais estáveis.
Fonte financiadora: CNPq, EMBRAPA, PIBIC

EVIDÊNCIAS DE DOMESTICAÇÃO EM BRACATINGA (Mimosa scabrella Bentham
var. scabrella)
Priscila Ambrósio Moreira 1,3 Walter Steenbock 1,3 Tiago Montagna 2,3, Fernando André
Loch S. da Silva 2,3, Mauricio Sedrez dos Reis 3,4
1 Pós Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (RGV/UFSC) aliscipri@gmail.com,
walteribama@yahoo.com.br
2 Graduação Agronomia (UFSC) gunnermontagna@gmail.com, andloch@gmail.com
3 Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais (NPFT)
4 Professor (RGV/UFSC), coordenação NPFT msreis@cca.ufsc.br
Palavras-chave: domesticação, etnoecologia, diversidade genética
Em assentamentos rurais (Caçador - SC), o manejo local da bracatinga visa a produção de
carvão e uso doméstico da madeira, mel e melato. Pratica-se queimadas em época e idade
específicas a fim de favorecer regeneração da planta, criando adensamentos monoespecíficos
(bracatingais). Visando caracterizar os efeitos das práticas de manejo empregadas pelos
agricultores, foram feitas entrevistas semi-estruturadas (n=8) quanto ao manejo e
caracterizados geneticamente 232 indivíduos (12 locos alozímicos polimórficos). Para o
manejo, alguns agricultores empregam desbaste ao longo do desenvolvimento do bracatingal,
visando maior crescimento em diâmetro; outros preferem retirar apenas as que secam. É
consenso entre eles que a bracatinga seca mais rápido quando há presença de cochonilhas e as
árvores são chamadas de pretas, também conhecidas pela madeira com cerne desenvolvido e
maior resistência. Foram identificadas árvores brancas (57%) e pretas (43%) (n=232,
bracatingais de 8 a 10 anos). Em uma população de bracatinga sem manejo atual (Reserva
Genética/ EPAGRI) (n=48), 97% eram brancas. Essa maior presença de cochonilhas em
bracatingais sob intervenção sugere que o manejo possa estar contribuindo com o aumento da
frequência de bracatingas pretas, evidenciando um processo de domesticação incipiente e não
intencional. A análise genética não indicou diferenças na diversidade genética das árvores
pretas (He = 0,465) e brancas (He = 0,456). Estes resultados reforçam a idéia de um processo
de domesticação ainda incipiente. Apoio CNPq, CAPES

FENOLOGIA ex situ DA FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES
BRASILEIRAS DO GÊNERO THEOBROMA
Ronaldo Carvalho Santos1; Ronan Xavier Corrêa2; José Luís Pires1
1 Centro de Pesquisas do Cacau ronaldo@cepec.gov.br, joseluis@cepec.gov,br
2 Depto.de Ciências Biológicas/PPGGBM-UESC ronan@uesc.br

Palavras-chave: cacau, espécies silvestres, espécies cultivadas, estádios fenológicos

O gênero Theobroma é originário da região amazônica, composto de 22 espécies, das quais 10
ocorrem no Brasil e apenas sete foram introduzidas no sul da Bahia, a principal região
produtora de cacau no Brasil, cuja matéria-prima é utilizada na fabricação de chocolate. O
conhecimento de padrões fenológicos in situ é importante para o entendimento da biologia
das populações e de ecossistemas e a fenologia ex situ fornece informações importantes para o
manejo e experimentação de espécies cultivadas e silvestres. Foi estudada a fenologia
reprodutiva de seis espécies do gênero Theobroma, sendo duas cultivadas (T. cacao e T.
grandiflorum) e quatro silvestres (T. bicolor, T. obovatum, T. speciosum e T. subincanum). Os
indivíduos estudados são adultos em fase reprodutiva e encontram-se na área experimental do
Centro de Pesquisas do Cacau, em Ilhéus, Bahia, Brasil. O clima da região é não sazonal, sem
a ocorrência de períodos típicos secos ou chuvosos e com período mais quente de setembro a
abril e mais frio de maio a setembro. Os dados foram coletados por dezoito meses e os
estádios fenológicos avaliados em cinco plantas por espécie. Buscou-se identificar o início, o
pico e o final da floração e da frutificação em cada espécie. Em geral os acessos estudados
apresentaram diferentes épocas e picos de floração e frutificação. O período médio de
floração foi superior a dois meses, com exceção de T. speciosum, que apresenta curtos
períodos de floração. Verificou-se que o cacaueiro frutifica durante todo o ano, concentrando
a produção no período de agosto a novembro. O cupuaçu (T. grandiflorum) tem a produção de
frutos concentrada durante o primeiro semestre. O pico da frutificação de T. subincanum, T.
bicolor e T. speciosum ocorre durante o primeiro trimestre e T. obovatum no terceiro. Foi
comum a observação de assincronia de floração e frutificação intra e interespecífica nas
espécies estudadas, bem como uma intensa frugivoría em T. obovatum, atribuído ao paladar
adocicado de sua polpa e pequena espessura da casca. T. bicolor e T. grandiflorum são as
únicas espécies que apresentam abscisão de frutos quando maduros.

FUNDAMENTOS PARA A CONSERVAÇÃO IN SITU DE POPULAÇÕES
NATURAIS DE XAXIM (Dicksonia sellowiana (PRESL) HOOK.) EM SANTA
CATARINA.
Andréa Gabriela Mattos1 ; Marcelo Mantovani1 ; Diogo Klock Ferreira 1 .Adelar
Mantovani, Maurício Sedrez dos Reis1
1 Núcleo de Pesquisas em Florestas Tropicais – Universidade Federal de Santa Catarina
msedrez@gmail.com
Palavras chave: Diversidade Genética; estrutura Demográfica; Conservação in situ
O xaxim (Dicksonia sellowina) tem sua ocorrência natural registrada, originalmente em alta
freqüência e abundância, na Floresta Ombrófila Mista. Contudo, a espécie sofreu uma redução
expressiva de suas populações naturais devido à exploração principalmente para a fabricação
de vasos e substratos para o cultivo de plantas ornamentais. Atualmente, a espécie está
incluída no apêndice II da CITES e na recente lista de espécies ameaçadas de extinção do
MMA. Assim, este trabalho tem como objetivo traçar estratégias de conservação para a
espécie a partir de estudos de demografia e genética. Foram caracterizadas geneticamente
(eletroforese de isoenzimas) 14 populações naturais de xaxim (no mínimo 50 indivíduos e 10
locos em cada população) em Santa Catarina. Em nove locais as populações foram
caracterizadas demograficamente, com amostragem (2 a 4 unidades por local) a partir de
parcelas (20 x 40m). Foram encontrados 27 alelos considerando todas as populações (máximo
21 e mínimo 16), sendo 2,7 alelos por loco a média das mesmas. A diversidade média
encontrada foi de 0,145 (de 0,279 a 0,083). Nas populações avaliadas foram encontradas 2175
plantas/ha em média (máximo 4038 e mínimo 188), sendo a média de altura 1,08m (máximo
1,6 mínimo 0,4) e DAP médio 22,33cm (máximo 27 mínimo 19). A população de Três Barras
obteve o menor número de plantas em contraste com o Parque Nacional de São Joaquim
seguido de Serra do Corvo Branco. A análise da diversidade mostrou duas populações com
bom resultado a Reserva Genética de Caçador com 0,279 e Santa Bárbara com 0,181, sendo a
menor diversidade encontrada para Painel com 0,083. Por apresentar locais com distintas
ações antrópicas os resultados apresentaram diferenças quanto à estrutura demográfica e
genética da espécie, possibilitando elaborar um mapa com duas macrorregiões principais para
conservação, de acordo com a área de ocorrência de D. sellowiana: Planalto Serrano e
Planalto Norte/ Meio Oeste.
Apoio: CNPq, CAPES, Fundação Biodiversitas, IFFSC

GEMINAÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES ZIGÓTICOS DE Araucaria angustifolia
Daniela Schmitz1, Amanda Hoffmann2, Neusa Steiner1, Alan David Claumann1, Miguel
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Palavras-chaves: Conservação ex situ Biotecnologia vegetal Sementes

A preservação dos recursos genéticos tem sido o principal objetivo das atividades de
conservação da biodiversidade em todo o mundo. A A. angustifolia ocorre naturalmente no
Brasil e devido ao alto valor de sua madeira sofreu grande exploração ao longo do século
passado. Atualmente restam apenas remanescentes estimados em 2% da área original. Esta
espécie propaga-se por sementes as quais são recalcitrantes conferindo um curto período de
armazenamento. Técnicas de conservação ex situ incluem atualmente o emprego de técnicas
in vitro, notadamente para plantas ameaçadas de extinção e aquelas com sementes
recalcitrantes. Na cultura de tecidos vegetais a germinação é uma das etapas importantes do
processo de obtenção de plantas in vitro. Assim estudos do processo de germinação in vitro de
embriões zigóticos servem como referência para a avaliação dos demais processos de
obtenção de plantas in vitro. O presente trabalho teve como objetivo avaliar diferentes meios
de cultura e a suplementação de aminoácidos (Aas) e carvão ativado (CA) durante a
germinação in vitro de embriões zigóticos maturos de A. angustifolia. Foram avaliadas duas
formulações salinas, BM e MS/2, suplementadas com sacarose (30g.L-1) e Phytagel (2g.L-1).
Além disso, foram testados a presença e ausência de CA (1,5g.L-1) e Aas (caseína hidrolisada
0,5g.L-1, myo-inositol 1g.L-1, l-glutamina 1g.L-1). A maior taxa de germinação (94,1%) foi
observada em meio de cultura MS/2 isento de Aas e suplementado com CA. No meio de
cultura BM isento de Aas e CA foi observado uma taxa de germinação de 83,3%. Nestes
mesmos tratamentos também foi observada uma maior formação de raízes. Com relação ao
tamanho médio das plântulas, as maiores obtidas (3,7cm) foram observadas em meio de
cultura suplementado com CA, independente da formulação salina utilizada. Os dados obtidos
no presente trabalho permitiram o estabelecimento de um eficiente protocolo de germinação
in vitro para A. angustifolia.

GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE MAMÃO (Carica papaya) EM FUNÇÃO DO
TRATAMENTO COM ÁCIDO GIBERÉLICO, NITRATO DE POTÁSSIO E DO
ARMAZENAMENTO EM CONDIÇÕES CRIOGÊNICAS COM USO DE
CRIOPROTETOR
Laíssa Castelo Schwingel¹, Rosangela Caldas Mundim2, Antonieta Nassif Salomão², Juliano
Gomes Pádua2.
¹Aluna de graduação Ciências Biológicas – UNIP, Brasília - DF, 2Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia - laissa@cenargen.embrapa.br, rosa@cenargen.embrapa.br,
antoniet@cenargen.embrapa.br, jgpadua@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: germinação, mamão, ácido giberélico, nitrato de potássio, crioprotetor
O mamão (Carica papaya) caracteriza-se por apresentar germinação lenta e assincrônica, o
que acarreta conclusões controversas sobre o comportamento das sementes em condições de
armazenamento. O uso de reguladores de crescimento durante a germinação melhora o
desempenho das plântulas, acelerando a velocidade de emergência e realçando o potencial das
sementes de várias espécies. Foram avaliados os efeitos do conteúdo de umidade das
sementes, de tratamentos pré-germinativos (GA3 e KNO3) e da conservação em nitrogênio
líquido com e sem crioprotetor sobre a germinação de sementes de Carica papaya. As
sementes foram extraídas de frutos do grupo Solo adquiridos no comércio, tendo a sarcotesta
removida por fricção em peneira. As sementes foram separadas em duas amostras: a primeira
com sementes não desidratadas e umidade de 59% e outra com sementes desidratadas em
sílica por 24 h e umidade de 10,7%. Sementes das duas amostras foram armazenadas em
nitrogênio líquido (NL) a -196°C, por cinco meses, sendo que a metade conservada em
presença de glicerol. Assim, foram conduzidos dois experimentos: um para avaliar o efeito do
conteúdo de umidade das sementes e do efeito do ácido giberélico e nitrato de potássio, e
outro para avaliar o efeito do armazenamento em NL na presença de crioprotetores. Após o
armazenamento, as sementes do primeiro experimento foram tratadas com GA3 (imersão em
solução 10-3 M / 24 h) e KNO3 (imersão em solução 0,2% / 24 h). Em seguida, procedeu-se a
semeadura em rolo de papel sob temperatura constante de 25°C. Os tratamentos com GA3
apresentaram percentuais de germinação mais elevados (67% para sementes desidratadas e
53% para as não desidratadas) em comparação com sementes não tratadas (4,7% para
sementes desidratadas e 19% para as não desidratadas). Já o tratamento com KNO3 mostrouse mais efetivo em sementes não desidratadas (41,3% de germinação), pois as sementes
desidratadas e tratadas com KNO3 não germinaram. Dados preliminares indicam o
armazenamento em NL na presença de glicerol como a estratégia mais satisfatória para a
conservação de sementes em baixas temperaturas.
Fonte financiadora: EMBRAPA

GERMINAÇÃO DE SEMENTES E DESENVOLVIMENTO IN VITRO DE
ALGODÃO-DO-CAMPO [Cochlospermum regium (MART. EX SCHRANK) PILGER]
– COCHLOSPERMACEAE
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Palavras-chave: Cochlospermum regium, Cultura de Tecidos, Conservação in vitro,
Germinação de Sementes, Plantas Medicinais.

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, abrigando cerca de 4.400 espécies endêmicas.
Dentre estas espécies, pode-se citar o algodão-do-campo [Cochlospermum regium (Mart. ex
Schrank) Pilger], cujas raízes são utilizadas na medicina popular. Estudos fitoquímicos
comprovaram que o extrato das raízes do C. regium é rico em kaempferol (F-52), um
flavonóide com potencial para o tratamento da artrite reumatóide. O objetivo deste trabalho
foi estudar a germinação de sementes e o desenvolvimento in vitro de Cochlospermum regium
e fornecer subsídios para estudos de propagação e conservação da espécie. Sementes foram
desinfestadas em solução de hipoclorito de sódio 2,5% por 20 minutos e inoculadas em meio
de cultura contendo sais de MS na metade de concentração, com e sem escarificação química
(H2SO4 por 40 minutos). As sementes foram mantidas em sala de crescimento com
temperatura de 25±2ºC e fotoperíodo de 12 horas e, após germinação, determinou-se a taxa de
multiplicação em razão do intervalo de cada subcultivo (30 e 60 dias). Verificou-se que o lote
de sementes submetido à escarificação química com H2SO4 apresentou percentual de
germinação de 93,3% aos 30 dias após a inoculação, contrastando com apenas 13,3% de
germinação no lote não escarificado. Observou-se ainda que o intervalo de cada sub-cultivo
deve ser de no máximo 30 dias, pois embora a quantidade de gemas por planta seja menor
quando comparado aos 60 dias, o percentual médio de sobrevivência dos explantes é próximo
de 100%.
Fonte financiadora: CNPq, Embrapa.

GERMINAÇÃO E CONSERVAÇÃO IN VITRO DE Bromelia sp.
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Palavras-chave: Bromeliáceas, Germinação in vitro, Micropropagação.
As Bromeliáceas destacam-se por apresentarem uma grande variabilidade de formas e
inflorescências vistosas, sendo extremamente ornamentais. Entretanto, as baixas taxas de
multiplicação e de germinação de algumas espécies têm dificultado sua propagação e cultivo
racional, o que minimizaria sua extração predatória O objetivo deste trabalho foi avaliar a
germinação in vitro de um acesso de bromélia, com potencial ornamental, do Banco de
Germoplasma de Abacaxi (BAG) da EMBRAPA Mandioca e Fruticultura Tropical (Cruz das
Almas, BA) com vistas à conservação in vitro e à micropropagação comercial. As sementes
obtidas da bromélia do acesso BGA-171 foram desinfestadas e semeadas em placas de Petri
contendo o meio de cultura MS, suplementado com 30g.L-1 de sacarose e solidificado com
2,4g.L-1 de Phytagel. Avaliou-se a taxa de germinação em duas condições de luminosidade,
fotoperíodo de 16h com uma irradiância de 22 µE.m-2.s-1 e no escuro. As avaliações foram
feitas a cada dois dias durante 60 dias após a semeadura. O experimento foi conduzido em
DIC com 6 repetições por tratamento, sendo cada repetição constituída por um frasco com 15
sementes. A germinação, em ambos as condições de luz, iniciou três dias após a semeadura,
com a emissão da radícula. A germinação no claro estendeu-se até o 30º dia após a
semeadura. Já as sementes cultivadas no escuro apresentaram uma germinação mais lenta, que
se estendeu até o 40º dia após a germinação. Não houve diferença significativa na taxa de
germinação entre os dois tratamentos, com 64% e 50% de sementes germinadas no claro e
escuro, respectivamente. Os resultados sugerem que a luz não é determinante na germinação
dessa espécie, podendo ser considerada fotoblástica neutra.

Fontes financiadoras: CNPq, FAPESB

GERMINAÇÃO IN VITRO DE EMBRIÕES ZIGÓTICOS DE JERIVÁ (Syagrus
romanzoffiana (CHAM.) GLASSM.)
Leila do Nascimento Vieira, Sara Ferrigo, Maria Carolina Andrade Nascimento, Daniela
Schmitz, Miguel Pedro Guerra
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Palavras-chaves: S. romanzoffiana, in vitro, embrião zigótico, conservação
A espécie Syagrus romanzoffiana (Arecaceae) é nativa da América do Sul, ocorrendo no
Brasil nas regiões Sul, Sudeste e Central. É uma palmeira que apresenta vasta dispersão por
quase todo o Estado de Santa Catarina. No Brasil é a palmeira mais freqüente na natureza e
em cultivo, sendo uma das espécies de palmeiras indicadas para a produção de palmito. Sendo
essa uma palmácea de ocorrência natural no Bioma Mata Atlântica e o mesmo é considerado
um hotspot de biodiversidade, possuindo apenas 7% da sua extensão original, estudos
relativos à conservação e multiplicação dessa espécie representam importantes estratégias
para sua conservação. A cultura de embriões zigóticos é uma ferramenta importante para a
conservação e rápida multiplicação vegetal. O objetivo deste trabalho foi estudar aspectos
relativos à germinação in vitro de embriões zigóticos de S. romanzoffiana. Para isso, foram
utilizados frutos maduros, dos quais foram excisados os embriões zigóticos, os quais foram
inoculados em meios de cultura MS (Murashige & Skoog, 1962) completo e a meia força
(MS/2), em interação com a presença ou ausência de 1,5 g.L-1 de carvão ativado. As culturas
foram mantidas em sala de crescimento com temperatura de 26º C ± 2º C, fotoperíodo de 16
horas de luz branca fria. Foi analisada a porcentagem de germinação, considerando
germinados aqueles que apresentarem crescimento da parte aérea e aos 20, 40, 60 e 80 dias foi
medida a altura da parte aérea. Os dados foram submetidos à Análise da Variância (ANOVA)
e, quando necessário, ao Teste Tukey de separação de médias, com 5% de significância.
Verificou-se que aos 20 dias não houve germinação em nenhum dos tratamentos.
Posteriormente observou-se que os meios MS e MS/2, ambos com adição de carvão ativado,
resultaram em taxas de germinação, aos 40 dias de 67,8% e 54,6%, respectivamente para MS
e MS/2 e aos 60 dias estas taxas foram de 77,2% e 81,5%, respectivamente para os mesmo
tratamentos, se mantendo aos 80 dias. Quando analisada a taxa de crescimento, observou-se
que os embriões inoculados em meios com adição de carvão ativado obtiveram melhor
desenvolvimento e diferiram estatisticamente dos demais (p<0,05).

Esses resultados se

mostram vantajosos em relação à germinação in vivo, que é lenta, podendo demorar de 3 – 5
meses, com taxas variáveis de germinação.

GERMINAÇÃO IN VITRO DE SEMENTES DE Passiflora suberosa L
Celma dos Santos Caldas1, Tatiana Góes Junghans2, Karine da Silva Simões1.
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Palavras-chave: Passiflora suberosa L., Maracujá, Germinação in vitro.
A espécie de maracujá silvestre, Passiflora suberosa, além de ser considerada ornamental,
produz frutos ricos em antocianinas, que podem ser utilizadas como corantes naturais.
Apresenta também resistência à fusariose e ao vírus do endurecimento dos frutos,
características de grande interesse para programas de melhoramento genético de maracujá
amarelo. Esse trabalho teve como objetivo a germinação in vitro de sementes de P. suberosa.
Foram instalados dois experimentos utilizando frutos maduros provenientes da mesma planta.
As sementes foram imersas em solução de GA3 (1000 mg/L) por duas a três horas, em
seguida foram desinfestadas com etanol 70% por 60 segundos, solução comercial de
hipoclorito de sódio a 50% (1% de cloro ativo) com três gotas de Tween 20 por 20 minutos,
em seguida foram lavadas com água autoclavada por três vezes. As sementes foram
inoculadas em meio MS, com 3% de sacarose e 2,4 g/L de Phytagel®. No primeiro
experimento, as sementes foram postas a secar por um dia, e o delineamento experimental
utilizado foi o inteiramente casualizado com 4 tratamentos (sementes com tegumento intacto e
trincado, tubos de ensaio tampados com filme PVC e tampão de algodão) e 4 repetições, com
25 sementes por parcela. No segundo experimento, as sementes foram postas a secar por
quase dois meses e o delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com
2 tratamentos (sementes com tegumento intacto e parcialmente removido) e 4 repetições, com
22 sementes por parcela. No primeiro experimento, aos 30 dias após a inoculação, somente os
tratamentos que tiveram o tegumento trincado apresentaram 2%, cada, de plântulas normais, e
aos 60 dias, não houve incremento da germinação. No segundo experimento, aos 30 dias após
a inoculação, o tratamento com tegumento parcialmente removido apresentou 13% de
plântulas normais, e aos 60 dias, 15%; as sementes sem tratamento mecânico somente
germinaram aos 60 dias, apresentando 4% de plântulas normais. Observa-se que o tratamento
mecânico e o período de armazenamento influenciaram positivamente na germinação de
sementes, mas que há necessidade de mais ajustes de metodologia para a obtenção eficiente
da germinação in vitro de sementes de P. suberosa.

GERMINAÇÃO IN VITRO DO PÓLEN DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE
PITANGUEIRA (Eugenia uniflora)
Rodrigo Cezar Franzon1; Silvia Carpenedo2; Maria do Carmo Bassols Raseira3
1 Pesquisador Embrapa Cerrados, Planaltina, DF rodrigo.franzon@cpac.embrapa.br
2 Eng. Agr., Embrapa Clima Temperado. Bolsista CNPq. carpenedo.s@hotmail.com
3 Pesquisadora Embrapa Clima Temperado. Bolsista PQ/CNPq. bassols@cpact.embrapa.br
Palavras-chave: Myrtaceae, Eugenia uniflora, viabilidade de pólen, meio de cultura,
melhoramento genético.
A pitangueira (Eugenia uniflora L.), uma fruteira nativa do Brasil, pode ser uma boa
alternativa para exploração em pequenas propriedades rurais, tanto para consumo in natura
como na forma de geléias, doces, sucos e sorvetes. Entretanto, existem poucos trabalhos
visando o seu melhoramento genético, onde um dos fatores importantes é o conhecimento da
viabilidade do pólen a ser utilizado em hibridações. A viabilidade do pólen pode ser avaliada
pela germinação in vitro. Dentre os fatores que influenciam na germinação do pólen estão o
meio de cultura e o fator genético, uma vez que pode haver diferenças entre genótipos quanto
à germinação do pólen. O objetivo do trabalho foi verificar a germinação in vitro do pólen de
10 diferentes seleções de pitangueira, em meio de cultura normal (100mL H2O destilada, 10g
açúcar e 1g ágar) e acrescido de 1,3mM de ácido bórico (H3BO3). O trabalho foi conduzido
na Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, RS. O pólen foi coletado de flores logo após a
antese e, quando seco foi aspergido sobre o meio, previamente distribuído em lâminas
preparadas para esta finalidade, as quais foram colocadas em câmara úmida simulada (placas
de Petri com papel absorvente umedecido) e levadas para BOD, na temperatura de 24ºC, por
um período de três horas. Foram considerados germinados os grãos de pólen com tubo
polínico superior ao diâmetro do próprio grão. O delineamento estatístico foi completamente
casualizado, com 4 repetições. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Scott-Knott (p≤0,05). A percentagem de germinação foi
transformada para (arco seno

x/100 ) antes da análise estatística. A percentagem média de

germinação do pólen variou entre 64,6% e 24,0%, e foi maior no meio com adição de 1,3mM
de H3BO3 (47,9%), em relação ao meio de cultura normal (40,4%). Não houve interação
significativa entre os fatores estudados. Existem diferenças entre genótipos quanto à
capacidade de germinação in vitro do pólen.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE PROPOSTOS PARA UTILIZAÇÃO NO
BANCO DE GERMOPLASMA DE COCO
Kamila Marcelino Brito Sobral1; Francisco Sandro Rodrigues Holanda2; Wilson Menezes
Aragão3
1Universidade Federal de Sergipe - UFS - milambrito@hotmail.com; 2Prof. Eng.
Agronômica e do Mestrado em Agroecossistemas, NEREN/UFS -fholanda@infonet.com.br; 3
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Tabuleiros Costeiros.UFS/Embrapa Tabuleiros Costeiros - aragaowm@cpatc.embrapa.br

Palavras-Chave: Indicadores, Cocos nucifera, Recursos genéticos, Coleções de germoplasma

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma cultura tropical, amplamente distribuída na Ásia,
África, América Latina e região do Pacífico. Esta espécie desempenha um papel importante
na sustentabilidade dos ecossistemas frágeis das ilhas e regiões costeiras do mundo tropical,
devido a seu crescimento e desenvolvimento em ambientes com alta salinidade, secos,
dotados de solos com baixa fertilidade natural e em atois, onde poucas plantas são capazes de
sobreviverem. A Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC) implantou em 2000, em parceria
com outras Instituições de Pesquisa e Fomento, o Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de
coqueiro anão o qual localiza-se no município de Itaporanga D´Ajuda, Sergipe. Este trabalho
teve por objetivo a elaboração de indicadores ambientais para avaliar, de forma complementar
à caracterização morfoagronômica a capacidade de sustentabilidade do Banco Ativo de
Germoplasma de coqueiro anão (Cocos nucifera, L.). Para tanto, utilizou como referência
prévia os descritores preconizados pelo Bioversity International e os indicadores utilizados
pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE - 1993) criada
em 1993 e adaptada em 1996 para Pressão-Estado-Impacto/Efeito-Resposta pelo Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA-CIAT. Foram elaborados 48
indicadores sendo estes distribuídos nas seguintes categorias: 13 indicadores para Pressão, 13
indicadores para Estado, 12 indicadores para Impacto/Efeito e 10 indicadores para Respostas.
Estes indicadores possibilitam a análise de forma complementar, sistêmica e inovadora, a
análise do BAG de coqueiro anão envolvendo elementos – fenológicos, produtivos, mercado,
científicos e tecnológicos - que dependem direta ou indiretamente da necessidade de melhoria
e adequação para um sistema baseado nos princípios da sustentabilidade ambiental.

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE CONSERVAÇÃO NA MANUTENÇÃO IN
VITRO DE GERMOPLASMA DE BATATA-DOCE
Maíra Teixeira de Andrade1; Izabelle Luíza Lopes2; Jonny Everson Scherwinski-Pereira3
1Graduada em Agronomia
2Graduada em Ciências Biológicas
3Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. E-mail: jonny@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Ipomoea batatas, batata-doce, micropropagação, conservação in vitro,
crescimento mínimo.
A batata-doce (Ipomoea batatas) é uma cultura bastante apreciada e de relevante expressão
econômica em algumas regiões do Brasil. Seu cultivo realizado por meio de ramos e raízes
para a obtenção de mudas apresenta algumas limitações devido à alta disseminação de
doenças, especialmente viroses. A aplicação de técnicas de cultura de tecidos em batata-doce
é uma excelente alternativa para que se possa evitar esse tipo de problema, além de permitir a
preservação de germoplasma da espécie. Este trabalho foi realizado no Laboratório de Cultura
de Tecidos e Conservação de Germoplasma Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência das temperaturas de 10ºC,
20ºC e 25 ºC na conservação in vitro de germoplasma de batata-doce. Dez acessos foram
utilizados no estudo, sendo o material vegetativo inicial constituído de um explante com cerca
de 1 cm de altura e 1 gema axilar, inoculado em tubos de ensaio em meio de MS. Os materiais
foram avaliados mensalmente por um período de seis meses quanto à altura, taxa de
crescimento, número de gemas e sobrevivência. O delineamento experimental utilizado foi o
inteiramente casualizado com dez repetições por tratamento. Constatou-se que os propágulos
submetidos à temperatura de 10ºC não sobreviveram a partir do terceiro mês de conservação.
Quanto à altura de brotos, os acessos apresentaram diferenças significativas entre a
temperatura de 20ºC e 25ºC sendo que, comparativamente, na temperatura de 25ºC observouse um desenvolvimento mais acelerado destes e, conseqüentemente, maior altura das
brotações (8,8 cm). Na média, a taxa de crescimento foi significativamente maior quanto
maior a temperatura de conservação, com índice de crescimento acima de 1000% para alguns
acessos sob 25ºC. Constatou-se sobrevivência de 100% dos propágulos quando estes foram
mantidos à 25ºC, valor significativamente superior àqueles observados à 20ºC e 10ºC que
foram de 93,1% e 0%, respectivamente.

INFLUÊNCIA DE FITORREGULADORES, LUMINOSIDADE E DIFERENTES
REGIÕES DO HIPOCÓTILO NA ORGANOGÊNESE IN VITRO DE PINHÃO
MANSO (Jatropha. curcas)
Daniela de Argollo Marques1; Mariana Crotti Franco1; Walter José Siqueira 1, Marta Dias
Soares-Scott1
1Centro de P&D em Recursos Genéticos Vegetais/IAC d-argollo@iac.sp.gov.br,
marianacrotti@ig.com.br, walterjs@iac.sp.gov.br, scott@iac.sp.gov.br.
Palavras-chave: Fitorreguladores, condições de fotoperíodo, germinação in vitro,
micropropagação.
Apesar de promissora oleaginosa para a produção do biodiesel, o pinhão manso (Jatropha
curcas L.) é uma planta ainda não domesticada e, para que seja adotada como fonte de energia
sustentável, há necessidade do desenvolvimento de um programa de melhoramento genético
para a espécie. No caso do pinhão manso, espécie perene, o desenvolvimento de novas
variedades com excepcionais características agro-morfológicas e fitoquímicas será acelerado
se biotecnologias como clonagem in vitro, transformação genética e técnicas de biologia
molecular forem incluídas no programa de melhoramento genético. Visando otimização do
protocolo de regeneração in vitro, avaliou-se a resposta morfogênica de diferentes regiões do
hipocótilo (basal, mediana e apical) em relação à distância do nó cotiledonar, em meio MS
suplementado com diferentes concentrações de BA e IBA (µM): T1: 0,0 BA + 0,0 IBA; T2:
0,0 BA + 0,049 IBA; T3: 0,0 BA + 0,49 IBA; T4: 2,22 BA + 0,0 IBA; T5: 2,22 BA + 0,049
IBA; T6: 2,22 BA + 0,49 IBA. A germinação das sementes foi realizada em meio MS/2
(Murashige & Skoog, 1962) no escuro ou sob fotoperíodo de 16 horas. Após germinação, os
explantes foram excisados e colocados nos tratamentos. Após 40 dias, avaliaram-se a
porcentagem de explantes responsivos e o número de gemas adventícias por explante. A
resposta morfogênica variou em função da região do hipocótilo, das condições de germinação
e das combinações de fitorreguladores. Na germinação sob 16 horas de fotoperíodo, houve
melhor resposta dos tratamentos T4, T5 e T6 com formação de calos em 75, 100 e 85% dos
explantes, respectivamente. A adição de 2,22 µM BA e ausência de IBA promoveram
aumento na formação de gemas adventíceas (13,7%). A região do hipocótilo influenciou a
formação de brotos, sendo que a maior porcentagem (94%) de gemas foi observada nos
hipocótilos apicais. Na germinação sob escuro observou-se menor porcentagem de explantes
responsivos, ausência de formação de gemas e tendência de formação de raízes.
Fontes financiadoras: FUNDAG/VIGNA BRASIL.

INFLUÊNCIA DO ARMAZENAMENTO NA GERMINAÇÃO DAS SEMENTES DE
Melocactus ernestii VAUPEL DA CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA: ESTUDOS
PRELIMINARES.
Brisa Mascarenhas Cruz1; Márcia Gramacho Oliveira1; Sheila Vitória Resende2; Léa Maria
dos Santos Lopes Ferreira1; Helna Célia Passinho Soares3; José Geraldo de Aquino Assis4.
1Centro Universitário Jorge Amado – brisacruz@gmail.com, gramachobio@yahoo.com.br
2Programa de Pós- Graduação em Botânica -UEFS– svresende@yahoo.com.br ; 3Faculdade
de Farmácia - UFBA; 4Instituto de Biologia - UFBA
Palavras-chave: Cactaceae, cabeça-de-frade, conservação.
O gênero Melocactus (Cactaceae) possui 33 espécies, onde a maior diversidade ocorre no
leste brasileiro, principalmente no Estado da Bahia, que possui 18 táxons endêmicos de um
total de 22 espécies e subespécies reconhecidas. Apesar do grande número de espécies e do
alto grau de endemismo, pouco se sabe a respeito da germinação e do armazenamento das
sementes desse gênero. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento germinativo
das sementes de M. ernestii submetidas a diferentes condições de armazenamento, geladeira e
temperatura ambiente (T.A.), durante 30, 60 e 90 dias. As sementes foram coletadas no
município de Morro do Chapéu (Chapada Diamantina, Bahia) em abril de 2008, beneficiadas
e desinfestadas em hipoclorito de sódio a 2,5% por 10 minutos. Posteriormente, foram lavadas
em água destilada e semeadas em substrato constituído de papel germitest em placa de Petri,
autoclavadas. Em seguida, o conjunto das placas foi mantido em sala de crescimento a 25 ±
3°C sob luz fluorescente (15µmol-2s-1) e fotoperíodo de 16 horas. Utilizou-se o delineamento
experimental inteiramente casualizado com arranjo fatorial (2 X 3)+1 , (condições de
armazenamento X período de armazenamento + controle) com quatro repetições de 25
sementes por tratamento. A avaliação da germinação foi realizada diariamente durante 30
dias. Os parâmetros avaliados foram: Freqüência Relativa da Germinação, Germinabilidade
(%G), Índice de Velocidade de Germinação (IVG) e Tempo Médio de Germinação (Tm). As
sementes armazenadas por 90 dias diferiram significativamente nos valores de %G, IVG e Tm
dos encontrados em 0, 30 e 60 dias, apresentando valores mais baixos para %G e IVG, e mais
altos para o Tm em ambos os ambientes de armazenamento. Com relação ao ambiente de
armazenamento, os melhores valores para %G, IVG e Tm foram obtidos em T.A. Esses
resultados demonstram que as sementes de M. ernestii apresentaram perda de viabilidade ao
longo de 90 dias de armazenamento e que a T.A. é o ambiente mais adequado para o
armazenamento durante esse período. Estudos posteriores para identificar as possíveis causas
da perda de viabilidade das sementes são recomendados.

INTER-RELAÇÃO AGROECOLÓGICA, SOCIOECONÔMICA E CULTURAL E O
USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADE RIBEIRINHAS DO RIO
MADEIRA, RONDÔNIA
Vanda Gorete Souza Rodrigues 1
Centro de Pesquisa Agro florestal de Rondônia/Embrapa Rondônia/CPAF-RO1
Palavras-chave: agroecologia, sócio-economia, plantas medicinais, ribeirinhos
Um levantamento etnobotânico com abordagem sobre o recurso plantas medicinais, foi
realizado através do Projeto “Comunicação para a Transferência de Tecnologias e Gestão dos
Recursos Naturais em Comunidades Ribeirinhas do Rio Madeira, Porto Velho-RO”,
desenvolvido pela Embrapa Rondônia, permitiu conhecer as espécies e as informações detidas
pelas comunidades a margem do Rio Madeira em Rondônia. A coleta de informações junto a
essas populações permitiu obter e resgatar os aspectos culturais, muitas vezes específicos de
cada local e importantes para o conhecimento do uso das plantas medicinais. A frágil
estabilidade dos fatores agroecológicos, culturais, econômicos e sociais em que estão
submetidas às populações ribeirinhas do Município de Porto Velho diferem segundo as
condições locais e o tipo de produtor. A adoção do uso das plantas medicinais como forma de
curar algum mal se encontra condicionado por variáveis relacionadas da seguinte maneira: Quanto mais pobre ou marginalizada as comunidades, mais variáveis do tipo cultural e social
influenciam na adoção do uso das plantas medicinais. As variáveis econômicas mãos são
determinantes para o uso e a manipulação de plantas medicinais pelas populações, mas,
também, as variáveis sociais como migração, mão de obra, relação de gênero, renda auferida,
relação com o setor urbano, escolaridade, entre outras variáveis; - Quanto mais recursos
naturais a comunidade possui (floresta nativa, capoeira, mata ciliares, etc) mais produtos e
serviços medicinais adquire e utilizada durante diferentes épocas do ano; - Existe uma forte
relação entre a vulnerabilidade dos grupos humanos localizados nas margens o Rio Madeira e
uma tendência desses a buscarem uma funcionalidade ótima no uso dos recursos naturais.

INTERAÇÃO DE TIPOS DE CARBOIDRATOS ADICIONADOS AO MEIO DE
CULTURA NA CONSERVAÇÃO IN VITRO DE ASPARGO (Asparagus officinalis)
Sharrine Omari Domingues de Oliveira1; Ricardo Meneses Sayd1; Rafael de Carvalho
Silva1; Jonny Everson Scherwinski-Pereira2
1Bolsista do CNPq, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Núcleo de Recursos Genéticos, Brasília, DF.
E-mail: jonny@cenargen.embrapa.br
Palavras-Chaves: Asparagus officinalis, micropropagação, conservação ex situ, carboidratos,
reguladores osmóticos.
A manutenção de coleções in vitro tem sido considerada como um método alternativo à
conservação de germoplasma, especialmente para espécies propagadas vegetativamente. Entre
as técnicas mais utilizadas para reduzir o crescimento in vitro e, desta forma, estender o
intervalo entre os subcultivos, encontra-se a redução da temperatura de incubação e a
aplicação de retardantes osmóticos ao meio nutritivo, como o manitol. Este trabalho teve
como objetivo avaliar a influência dos carboidratos sacarose e manitol no crescimento de
aspargo durante sua preservação in vitro. Explantes com aproximadamente 0,5 cm de altura e
com uma gema axilar foram transferidos para meio de cultura de MS, acrescido de sacarose e
manitol (29,2 mM e 58,4 mM), combinados ou não, e do solidificante ágar (6 g.L-1), sendo
mantidos à temperatura de 20±1°C. O pH dos meios de cultura foi ajustado para 5,7±0,1 antes
da adição do agente solidificante e autoclavagem à temperatura de 121ºC por 15 minutos sob
1,3 atm de pressão. Mensalmente, por seis meses, seis acessos de aspargo foram avaliados
quanto ao número, altura e sobrevivência das brotações. O delineamento utilizado foi o
inteiramente casualizado e cada tratamento foi constituído por oito repetições. Observou-se
que o manitol utilizado individualmente ao meio de cultura reduziu significativamente a
velocidade de crescimento das brotações, especialmente na concentração de 58,4 mM. Neste
tratamento, a sobrevivência média dos explantes foi de 91,7%, valor que não diferiu
estatisticamente dos demais tratamentos, incluindo aqueles em que a sacarose foi utilizada
isoladamente. Na combinação com sacarose, o manitol não proporcionou redução do
crescimento vegetativo das brotações. Conclui-se que para a conservação do aspargo, o
manitol deve ser adicionado isoladamente no meio de cultura para promover aumento no
tempo de conservação in vitro, sem manipulação.

MANUTENÇÃO DE GERMOPLASMA DE PASSIFLORAS POR ENRAIZAMENTO
DE ESTACAS
Laura Maria Molina Meletti1; Luís Carlos Bernacci1; Marta Dias Soares-Scott1;
1IAC

–

Instituto

Agronômico.

lmmm@iac.sp.gov.br;

bernacci@iac.sp.gov.br;

scott@iac.sp.gov.br

Palavras-chave: Passifloraceae, recursos genéticos, estaquia, germoplasma.
A maioria das espécies de maracujazeiros são propagadas por sementes, pela facilidade de
obtenção, transporte e manejo. No entanto, algumas apresentam problemas nesta forma de
propagação, seja por efeito da dormência prolongada das sementes, seja pelo curto período de
viabilidade. Isso limita a manutenção dessas espécies fora de seu habitat, a conservação em
BAGs e o intercâmbio de germoplasma, além do uso comercial. Duas delas foram estudadas
quanto à propagação vegetativa por estaquia, sem uso de hormônios: P. coccinea, com valor
ornamental, e Passiflora alata, reconhecida pelas suas propriedades medicinais, ornamentais
e qualidade dos frutos. Foram avaliadas quatro épocas de estaquia (primavera, verão, outono e
inverno) e três tipos de estacas (apicais, estacas médias enfolhadas e estacas médias sem
folhas). As estacas foram retiradas do BAG-IAC, enraizadas em recipientes plásticos com 30
cm de altura, contendo vermiculita de granulação média, sob condições de estufa plástica.
Avaliou-se a % de enraizamento, o comprimento radicular e o número de brotações aos 40
dias da estaquia. Estacas apicais não sobreviveram. Estacas de P. alata com meias folhas,
coletadas no final do inverno e no início da primavera, apresentaram taxas superiores a 87%
de enraizamento, raízes com mais de 10 cm de comprimento e mínimo de 3 brotações novas
por estaca. Nas demais épocas de coleta, as matrizes estavam floridas e não houve
enraizamento das estacas. Como Passiflora coccinea apresenta período de florescimento
longo (de setembro a junho), somente a estaquia de inverno resultou em taxas de
enraizamento superiores a 60%, para estacas enfolhadas. Estacas sem folhas enraizaram
menos de 19%, para ambas as espécies. A estaquia de inverno, com estacas enfolhadas,
mostrou-se eficaz para a propagação de P. alata e P. coccinea, sem necessidade do uso de
hormônios de enraizamento.

Fontes financiadoras: FUNDAG.

MANUTENÇÃO DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE FEIJÃO. DA
EMBRAPA CLIMA TEMPERADO
Neander Teixeira Silveira1; Irajá Ferreira Antunes1; Gilberto Antônio Peripolli Bevilaqua1,
Elen Bonilha de Souza1, Robson Legorio Marques1
1 Embrapa Clima Temperado nsilveira86@hotmail.com

Palavras-chave: cultivares crioulas, erosão genética, Phaseolus vulgaris

Os agricultores familiares e suas associações são responsáveis pela manutenção de um
patrimônio importantíssimo para a humanidade: as cultivares crioulas. Com o grande avanço
da agricultura moderna, muitas destas têm sido abandonadas, caracterizando o processo de
erosão genética. Em contraponto, a Embrapa Clima Temperado tem executado esforços para
evitar este fenômeno, recebendo doações de agricultores e realizando coletas no estado do Rio
Grande do Sul. O presente trabalho descreve as atividades de manutenção do banco de
germoplasma de feijão realizadas em 2008. Basicamente, as cultivares entrantes têm parte de
suas sementes direcionada ao Ensaio Preliminar Interno I, a primeira fase de testes a que são
submetidas. Entretanto, quando apresentam germinação demasiadamente baixa, são
direcionadas a multiplicação em casa de vegetação para que alcancem número suficiente de
sementes para comporem ensaios subseqüentes. Desta forma, foram semeadas em 18 de
março de 2008, em casa de vegetação, 86 entradas, das quais 25 não emergiram. Do total que
emergiu, 31 produziram mais de 100 sementes e deverão compor os ensaios em 2008/09. As
que não atingiram este número, sofrerão nova multiplicação. Paralelamente, foi avaliado o
ciclo fenológico, resultando em 19 populações de ciclo curto (em torno de 75 dias) e 42 de
ciclo médio (em torno de 90 dias). Assim, face ao fato de que o percentual de germinação de
um número considerável delas é extremamente baixo, conclui-se que a multiplicação destas
cultivares é fundamental para manutenção e integração das mesmas ao processo de pesquisa.
Além disto, observou-se a existência de variabilidade de ciclo fenológico nas populações, o
que é de relevante interesse em um programa de melhoramento.

MANUTENÇÃO in vitro DE GERMOPLASMA DE Mentha sp. SOB DIFERENTES
TEMPERATURAS DE CONSERVAÇÃO
Aline Elita Martins1; Rafael de Carvalho Silva1; Maíra Teixeira de Andrade2; Jonny Everson
Scherwinski-Pereira3.
1Bolsista DTI/CNPq/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia;
2Bolsista AT/CNPq/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia;
3Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia: jonny@cenargen.embrapa.br
Palavras-Chave: Mentha sp., hortelã, micropropagação, recursos genéticos, conservação ex
situ.
A Mentha sp (hortelã), pertence à família Lamiaceae, sendo utilizada na medicina popular por
possuir efeitos antireumáticos, diuréticos, carminativos, além de ser importante expectorante
contra tosse e asma. Geralmente, a conservação de germoplasma vegetal é feita em condições
de campo, que além de onerosa, pode sofrer influência de intempéries climáticas e ataques de
pragas que podem conduzir à perda de material. A manutenção de coleções in vitro tem sido
considerada um método alternativo à conservação de germoplasma, especialmente para
espécies propagadas vegetativamente. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes
temperaturas na conservação in vitro de germoplasma de Mentha sp. O trabalho foi realizado
no Laboratório de Cultura de Tecidos e Conservação de Germoplasma Vegetal da Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia. Para o estudo, brotações de aproximadamente 1 cm de
altura de 18 acessos, num total de 9 espécies, de Mentha sp. foram colocados em tubos de
ensaio com meio de MS e mantidos por cinco meses sob temperaturas de 10ºC, 20ºC e 25ºC,
radiação luminosa de 30 µmol.m-2.s-1 e fotoperíodo de 12 horas. O experimento seguiu
esquema fatorial 3x18 (três temperaturas e 18 acessos de Mentha sp.), em delineamento
inteiramente casualizado com 8 repetições, sendo cada parcela formada por um tubo de ensaio
com uma brotação. Observou-se que brotações mantidos em temperatura de 25 oC
apresentaram altura média de 16,2 cm ao final do período de avaliação, valor
significativamente superior aqueles observados nas temperaturas de 20 ºC e 10 ºC que
apresentaram altura média das brotações de 8,5 cm e 1,8 cm, respectivamente. Conclui-se que
a Mentha sp. pode ser conservada in vitro em temperatura de 10 ºC sem problemas de morte
dos materiais. A conservação de germoplasma sob 20ºC e 25ºC necessita que reguladores
osmóticos e/ou hormonais sejam adicionados ao meio de cultura para que o intervalo dos
subcultivos seja aumentado.
Fontes financiadoras: CNPq
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Palavras-chave: Biotecnologia de conservação; Multiplicação in vitro; Jambu; Planta
Medicinal; Amazônia.

O objetivo deste trabalho foi definir um protocolo para rápida multiplicação in vitro de
jambu, uma planta medicinal da Amazônia com atividade larvicida contra Aedes Aegyptii.
Segmentos nodais advindos de plantas adultas mantidas em casa de vegetação foram
submetidos a três concentrações de hipoclorito de cálcio. Brotos axênicos resultantes do
tratamento com 0,25% deste agente desinfestante foram utilizados como fonte de explantes
para quatro experimentos de multiplicação. O meio de cultura indicado foi o MS
suplementado com 0,1 mg.L-1 de cinetina, que proporcionou 100% de explantes com
brotação, 93,33% de plantas enraizadas e ausência total de calos. Experimentos comprovaram
que as posições centrais da gema promovem 86,67% de explantes com brotação e brotos com
7,61 cm de altura, além de induzir 100% de plantas enraizadas, e que o substrato Plantmax é
o mais indicado para a aclimatação, apresentando 78,81% de plantas vivas. Deste modo, esta
espécie pode ser produzida em larga escala pelo protocolo aqui estabelecido.

MODELAGEM DE IMPACTOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE A
DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE Butia eriospatha (MART. EX DRUDE) BECC
(ARECACEAE)
Marcelo Brilhante de Medeiros1; Sérgio Eustáquio de Noronha1; Rafael Walter
Albuquerque2; Maria Fernanda Cirotto2.
1 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – medeiros@cenargen.embrapa.br,
noronha@cenargen.embrapa.br; 2 Univesidade de Brasília - rafaelwalter_87@yahoo.com.br,
fecirotto@hotmail.com
Palavras-chave: mudanças climáticas, Butia eriospatha, distribuição espacial de espécies.
Este estudo teve por objetivo avaliar o impacto das mudanças climáticas em diferentes
cenários sobre Butia eriospatha, uma espécie de palmeira endêmica da região sul e
caracterizada como vulnerável às mudanças climáticas, através do uso de modelos de
distribuição de espécies. Os registros de presença (coordenadas geográficas) foram gerados
através de observações de campo e através de base de dados. Os dados abióticos foram
utilizados com os dados de clima atual e as projeções futuras (precipitação e temperatura) e
altitude disponíveis na base de dados Worldclim. Foram utilizadas 19 variáveis para os dados
de temperatura e precipitação na resolução espacial 5 minutos. A modelagem incluiu o
modelo de emissão de gases efeito estufa do “CCM3” (cenário de duplicação do CO2). Foram
também obtidos os dados de imagens de satélite oriundos da classificação de remanescentes
florestais atuais do bioma Mata Atlântica, áreas úmidas e antropizadas. Para a geração dos
modelos foi utilizado o programa Openmodeller com os algoritmos GARP e SVM. A área sob
a curva (estatística AUC) apresentou valor 1 para ambos os modelos indicando eficiência na
predição. Os dados de literatura também confirmaram a acurácia na predição de distribuição
atual. De uma área total de 2.424.760 ha de distribuição potencial atual com o algoritmo
GARP, a duplicação do CO2 na atmosfera deve reduzir a área para 1.731.427 ha, ou 71% da
área atual, mas apenas 1.537.559 ha teriam condições de habitat disponíveis, como campos
naturais e fragmentos de Floresta Ombrófila Mista e vegetação secundária. De acordo com o
algoritmo SVM, a área total de cerca de 2.047.605 ha poderá ter uma redução drástica para
apenas 84220 ha, ou apenas 4,1 % da área atual. Dessa área, apenas 31946 ha possuem
atualmente condições de habitat disponíveis para a espécie. O uso de modelos de distribuição
espacial demonstrou eficiência, considerando a acurácia nos dados de modelagem para o
clima atual. Os dados indicaram uma perspectiva de redução nos habitats para a espécie e
confirmaram a sua vulnerabilidade às mudanças climáticas, demandando esforços e
estratégias direcionadas de conservação.
Fontes financiadoras: CNPq, BAESA.

MODERNIZAÇÃO DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE CITROS DA
EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL
Orlando Sampaio Passos1; Walter dos Santos Soares Filho1; Antônio da Silva Souza1
1Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - orlando@cnpmf.embrapa.br;
wsoares@cnpmf.embrapa.br; assouza@cnpmf.embrapa.br
Palavras-chave: introdução, preservação, caracterização, variabilidade genética, telado
antiafídico.

A introdução, preservação e caracterização de germoplasma de citros são atividades
prioritárias, não somente pela possibilidade de contribuir para a diversificação no uso de
cultivares, mas principalmente pela necessidade de se estudar o comportamento de espécies
cítricas em diferentes ecossistemas. O Brasil lidera a produção mundial de citros desde a
década de 1980, graças, principalmente, às condições ecológicas adequadas e disponibilidade
de área no território nacional. Essa importante atividade do agronegócio do País responde pela
geração anual de aproximadamente um milhão de empregos em todo território nacional e pela
obtenção de divisas superiores a 1,5 bilhão de dólares com a exportação de suco concentrado
congelado de laranja. Ameaças de várias naturezas, no entanto, preocupam produtores e o
poder público. Entre elas sobressai a ocorrência de doenças provocados por fungos, vírus e
bactérias, especialmente as transmitidas por insetos-vetores. Os prejuízos decorrentes da
substituição de plantas doentes ou mortas e o controle fitossanitário, este com custos muito
elevados, são imensuráveis, tanto em termos econômicos como sociais. Além disso, o uso
concentrado de cultivares copa e porta-enxerto, com predominância da combinação laranjeira
‘Pêra’ [Citrus sinensis (L.) Osbeck] x limoeiro ‘Cravo’ (C. limonia Osbeck), expõe a
citricultura brasileira a riscos imprevisíveis. Visando contornar essa situação e levando em
conta as dificuldades de manter e utilizar devidamente o Banco Ativo de Germoplasma de
Citros em condições de campo, a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical está planejando
o estabelecimento desse acervo genético sob telado protegido, mantendo os acessos em vasos,
permanecendo em campo somente uma coleção de trabalho (core collection). Espera-se com
essa medida minimizar os custos de preservação do germoplasma disponível.

Fonte financiadora: EMBRAPA, BNB.

MODIFICAÇÕES ANATÔMICAS EM FOLHAS DE Mentha arvensis E M. spicata
DECORRENTES DA EXPOSIÇÃO DAS PLANTAS A DIFERENTES
TEMPERATURAS DE CONSERVAÇÃO IN VITRO
Zanderluce Gomes Luis1; Kadja Milena Gomes-Bezerra1; Aline Elita Martins1; Jonny
Everson Scherwinski-Pereira2
1Bolsista DTI/CNPq/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia;
2Pesquisador/Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Laboratório de Cultura de
Tecidos e Conservação de Germoplasma Vegetal. Av. W5 Norte (final), CEP 70770-900,
Brasília, DF, Brasil. E-mail: jonny@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Mentha sp., micropropagação, anatomia foliar, diferenciação, conservação
ex situ.
Estudos sobre espécies do gênero Mentha revelam que a radiação solar promove alterações
morfo-anatômicas que podem causar impacto direto no potencial farmacológico destas
espécies. Entretanto, praticamente inexistem trabalhos relacionados à influência da
temperatura nas modificações anatômicas, sobretudo relacionados à conservação de recursos
genéticos. O trabalho objetivou avaliar modificações anatômicas em folhas Mentha arvensis e
M. spicata decorrentes da exposição das plantas a diferentes temperaturas de conservação. O
material utilizado no estudo foi obtido de plantas mantidas por cinco meses em conservação
in vitro sob 10ºC, 20ºC e 25ºC. As folhas foram fixadas em Karnovsky, desidratadas em série
alcoólica, infiltradas e incluídas em historresina. A análise anatômica revelou que ambas as
espécies de Mentha avaliadas apresentam epiderme unisseriada, com células irregulares,
paredes periclinais onduladas e tricomas glandulares capitados em ambas as superfícies,
diferindo do tipo peltado que ocorre apenas na face abaxial. Tricomas tectores foram
observados em folhas de M. arvensis somente em temperatura de 25°C, sendo que em M.
spicata estes tricomas ocorrem também nas temperaturas de 20°C e 25°C. As folhas das duas
espécies são anfihipoestomáticas, com estômatos do tipo anomocítico, localizando-se acima
do nível das células epidérmicas. O mesofilo é indiferenciado na temperatura de 25°C,
enquanto que nas temperaturas de 10°C e 20°C o parênquima paliçádico apresenta início de
diferenciação. O feixe vascular da nervura principal das folhas conservadas a 20°C e 25°C é
diferenciado e tipicamente colateral. Já na temperatura de 10°C, este feixe apresenta poucos
vasos de xilema e floema diferenciados, sugerindo retardo da diferenciação dos tecidos
vasculares. Conclui-se que diferentes temperaturas de conservação promovem diferenças
anatômicas em folhas de M. arvensis e M. spicata, modificações estas ocorrendo ao nível de
diferenciação do mesofilo e sistema vascular.

MONITORAMENTO DA COLEÇÃO DE GERMOPLASMA SEMENTE DE SOJA
MANTIDO NA COLEÇÃO DE BASE DA EMBRAPA POR MEIO DE
MARCADORES MICROSSATÉLITES
Marcos A. Gimenes1; Regina Priolli2; Paula Lima2; Carlos Colombo2; Leonel Gonçalves P.
Neto1; Cássio C.S. Curi1; Andréa Schmidt1; Valdemiro de Oliveira Pais1, Magaly Wetzel1
1Embrapa

Recursos

Genéticos

e

Biotecnologia,

gimenes@cenargen.embrapa.br,

cassiocuri@cenargen.embrapa.br, leonel@cenargen.embrapa.br. vpais@cenargen.embrapa.br.
2 Instituto Agronômico de Campinas (IAC)/Seção de Recursos Genéticos Vegetais rpriolli@iac.sp.gov.br, ccolombo@iac.sp.gov.br.

Palavras-chaves: Soja, germoplasma, marcador molecular, microssatélite.

A manutenção de coleções de germoplasma a longo prazo requer que ocorram periodicamente
multiplicação e regeneração de acessos. Durante esses dois processos pode ocorrer perda de
integridade dos acessos por mistura e/ou polinização cruzada, principalmente no caso de
coleções que compreendem um grande número de acessos, como a de soja da Embrapa, que é
composta por mais de 6000 acessos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a integridade
genética dos acessos de soja mantidos na coleção mantida na Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia. Foram avaliadas as primeiras e ultimas introduções de 24 acessos de soja com
quatro marcadores microssatélites. Em média 30 sementes de cada acesso foram germinadas
em papel germiteste a 25º C e após oito dias foi coletado material para a extração de DNA.
Dos 24 acessos avaliados, nove não apresentaram nenhum sinal de contaminação, isto é, foi
detectado o mesmo alelo na primeira e ultima introdução. Dos outros 15 acessos, um não
apresentou nenhum alelo em comum entre a primeira e a ultima introdução, sugerindo erro de
identificação e, os demais apresentaram, no geral, dois alelos sendo que um deles sempre
estava em ambas e o outro presente na primeira ou na ultima introdução, sugerindo
contaminação com sementes de um outro acesso. Os dados sugerem que o grau de
contaminação na coleção pode ser estimado utilizando-se marcadores microssatélites e que
estes ainda podem ser utilizados para identificação das plantas contaminantes, caso não
marcadores morfológicos não sejam descriminativos, contribuindo com o manejo da coleção.

MONITORAÇÃO DE ACESSOS DO GÊNERO Stylosanthes DA COLEÇÃO DE BASE
DE GERMOPLASMA-SEMENTE DA EMBRAPA
Leidiane Ribeiro da Silva Costa1; Janaína Tenório Trancoso Tavares da Silva1; Cássio Costa
da Silva Curi 1; Solange Carvalho Barrios Roveri José1; Andréa del Pilar de Souza Peñaloza1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – leidiane@cenargen.embrapa.br,
jtenorio@cenargen.embrapa.br, cassiocuri@cenargen.embrapa.br,
solangebr@cenargen.embrapa.br, andrea@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: Recursos Genéticos, conservação, Stylosanthes, germinação.
As espécies do gênero Stylosanthes são da família Fabaceae, originária das Américas Central
e do Sul. São utilizadas na formação de pastagens cultivadas, por meio do consorcio com
outras forrageiras ou como banco de proteína. A Coleção de Base de Germoplasma-Semente
(COLBASE) da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia possui 564 acessos de 22
espécies, conservados em câmara a -20°C e com teor de água de suas sementes entre 3-7%.
Suas sementes apresentam dormência física, ocasionando desuniformidade na germinação.
Esse trabalho objetivou monitorar a viabilidade e potencial germinativo de 178 acessos do
gênero Stylosanthes conservados há 25 anos. O teste de germinação foi realizado com 60
sementes de cada acesso, semeadas em caixas tipo “gerbox”, sobre papel mata borrão,
colocados em germinador com temperaturas alternadas de 20°C-35°C. As avaliações foram
realizadas aos 10, 17 e 24 dias, e as sementes duras remanescentes foram secas ao ar,
escarificadas, semeadas novamente e avaliadas após 10 dias. Os resultados obtidos do teste de
germinação foram em média de 36% (±18%) de plântulas normais, e 42% (±19%) para o
potencial germinativo. O valor médio do potencial germinativo foi superior ao obtido no
início do armazenamento, que foi de 33% (±18%). Essa diferença pode ter sido ocasionada
pela escarificação das sementes, que anteriormente não era realizada. Sementes do gênero
Stylosanthes mantiveram sua qualidade fisiológica por 25 anos, sem perda de potencial
germinativo.

Fonte financiadora: Embrapa

MULTIPLICAÇÃO DE BULBO DE SISAL IN VITRO
Julita Maria Frota Chagas Carvalho1 , Morganna Pollynne Nóbrega Pinheiro 2, Dione Márcia
de Sousa3 , Nair Helena Castro Arriel1
1Pesquisadora
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–

julita@cnpa.embrapa.br, nair@cnpa.embrapa.br, 2Laboratorista da Embrapa Algodão,
dione@cnpa.embrapa.br, 3Graduanda do Curso de Ciências Biológicas da UEPB,
morgannapollynne@yahoo.com.br.

Palavras-chave: Cultivo de tecido, Micropropagação, Agave sisalana

A exploração brasileira do sisal está concentrada no Nordeste, em que os principais
produtores são os estados da Paraíba e Bahia, com produção anual de cerca de 140.000
toneladas, geralmente em áreas de pequenos produtores, cujas condições de clima e solo são
pouco favoráveis, com escassa ou nenhuma alternativa para a exploração de outras culturas
que ofereçam resultados econômicos satisfatórios. Apesar de tal importância, o que se observa
é que a cultura é explorada com baixo índice de modernização e capitalização, fato que
originou, nos últimos anos, um acentuado declínio, tanto da área plantada como da produção.
A micropropagação in vitro tem importância fundamental na obtenção de um grande número
de plantas saudáveis e puras em curto período de tempo. Com base na significância social
desta cultura, é que se objetivou, definir um protocolo mais eficiente e econômico de
multiplicação de sisal in vitro, visto que esta técnica pode auxiliar o melhoramento genético e
a biotecnologia na obtenção de plântulas livres de microorganismos. Para a multiplicação
foram utilizados os bulbos das plantas de sisal do gênero Agave, estes foram lavados,
esterilizados e inoculados em meio MS, suplementados com as seguintes combinações:
0,0mg.L-1 BAP e 10% de água de coco; 1,5mg.L-1de BAP: Estas combinações foram
designadas respectivamente de MS0 e MSBap. Observou-se uma taxa elevada de
multiplicação dos brotos, quando empregados no meio com 1,5mg.L-1 de BAP, cerca de 25
brotos por explante.

Fontes financiadoras: Embrapa

MULTIPLICAÇÃO IN VITRO DE ACESSOS DE IPECACUANHA
Osmar Alves Lameira1; Giselly Mota da Silva1; Carla Viviane de Freitas Nonato1
1Embrapa Amazônia Oriental – osmar@cpatu.embrapa.br, gisellymota@yahoo.com.br,
carlinha.nonato@yahoo.com.br

Palavras chave: Psychotria ipecacuanha, germoplasma, micropropagação, emetina.

A ipeca [Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes], popularmente conhecida como, ipecacuanha
e poaia, é uma planta herbácea, com 30 cm de altura, perene, pertencente à família Rubiaceae.
Em suas raízes são produzidos alcalóides de grande valor farmacológico com destaque para a
emetina e a cefalina, as quais apresentam efeito emético e expectorante quando utilizadas nos
tratamentos da amebíase e disenteria. O objetivo do trabalho foi avaliar a taxa de
multiplicação dos acessos de ipecacuanha pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma da
Embrapa Amazônia Oriental conservados in vitro. O meio de cultura utilizado foi o MS,
acrescido de 2 mg.L-1 de BAP. Os acessos utilizados para avaliação foram: BAGI 573 e
BAGI 575 procedentes do município de Barra do Bugres, BAGI 589 de Salto do Céu, BAGI
596 de Novo Horizonte, BAGI 602 de Pontes Lacerda, BAGI 607 de Vila Bela da Santíssima
Trindade, todos do estado do Mato Grosso e BAGI 612 de Costa Marques no estado de
Rondônia. A avaliação foi feita quinzenalmente, contando o número de brotações de cada
explante, ao longo de sessenta dias. Para análise dos dados foi tirada a média de brotação dos
três explantes de cada frasco e comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O
maior número médio (5,9) de brotos por explante de ipeca foi obtido com os acessos BAGI
589 e BAGI 596 e o menor com o BAGI 573. Os resultados revelaram que a taxa de
multiplicação in vitro de brotos de ipecacuanha foi influenciada pela procedência do
germoplasma utilizado.

O PAPEL DOS SOLOS ANTRÓPICOS DA AMAZÔNIA COMO RESERVATÓRIOS
DE AGROBIODIVERSIDADE
André Braga Junqueira1, Charles Roland Clement1
1Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coordenação de Pesquisas em Ciências
Agronômicas, Manaus, AM, Brasil abjunqueira@gmail.com, cclement@inpa.gov.br

Palavras-chave: recursos genéticos nativos, domesticação, terra preta de índio, riqueza,
densidade.

Na Amazônia ocorrem solos antrópicos associados a assentamentos indígenas précolombianos chamados de Terra Preta de Índio (TPI). A sucessão secundária em TPI ocorre
por vias e estratégias diferentes, levando à formação de florestas secundárias com diferente
composição florística. Além disso, a longa e estreita associação das áreas de TPI com a
atividade humana pode favorecer a ocorrência de espécies domesticadas nativas ou exóticas
aclimatadas, fazendo com que áreas de TPI funcionem como reservatórios de
agrobiodiversidade. O objetivo desse trabalho foi testar a hipótese de que os solos antrópicos
funcionam como reservatórios de agrobiodiversidade. Em três comunidades tradicionais na
região do médio Rio Madeira, Amazonas, Brasil, foram amostrados os indivíduos lenhosos
com DAP ≥ 5 cm e as palmeiras com mais de 1 m de altura em 52 parcelas de 25 x 10 m (1,3
ha) de florestas secundárias de diversas idades sobre solos antrópicos (TPI) e não-antrópicos
(SNA). TPI apresentou maior densidade (média ± desvio padrão: 2,96 ± 2,61 indivíduos; p <
0,001) e riqueza (1,57 ± 1,06 espécies; p = 0,002) de indivíduos lenhosos de espécies
domesticadas em relação a SNA (1,03 ± 1,34 indivíduos; 0,8 ± 0,94 espécies). As diferentes
condições edáficas dos solos antrópicos, juntamente com a longa e estreita associação desses
solos com a atividade humana, resultaram na formação de florestas secundárias com uma
composição de espécies distinta e favoreceram a concentração de espécies domesticadas
nesses

ambientes.

Portanto,

solos

antrópicos

funcionam

como

reservatórios

de

agrobiodiversidade e oferecem vantagens para a conservação in situ de recursos genéticos.

Apoio: BECA (Bolsas de Estudo para a Conservação da Amazônia – Instituto Internacional
de Educação do Brasil e Fundação Moore) e CNPq. CRC é bolsista PQ do CNPq.

O “KIT DIVERSIDADE” COMO FERRAMENTA PARA O RESGATE E A
CONSERVAÇÃO DE VARIEDADES CRIOULAS
Nicole Rodrigues Vicente1, Alfredo Celso Fantini2, Antônio Carlos Alves2, Adriano Canci3
1Programa
de
Pós-Graduação
em
Recursos
Genéticos
Vegetais/UFSC,
nicole.vicente@uol.com.br 2Depto de Fitotecnia/CCA–UFSC, afantini@cca.ufsc.br,
alves@cca.ufsc.br 3Projeto Microbacias 2 – Epagri/SC, adrianosmo@yahoo.com.br
Palavras-chave: agrobiodiversidade, recursos genéticos vegetais, variedades crioulas
O resgate e a conservação da agrobiodiversidade estão diretamente relacionados à
manutenção dos meios e dos modos de vida dos pequenos agricultores de base familiar, que
cultivam a terra visando à produção para o mercado e para a sua subsistência. As
características socioculturais desses agricultores influenciam na tomada de decisão relativa à
seleção, cultivo e manutenção de variedades cultivadas, que os torna agentes transformadores
da dinâmica evolutiva dos recursos genéticos vegetais. Com a adoção da agricultura moderna
por esses agricultores tanto o consumo, quanto o cultivo de alimentos vêm se restringindo a
variedades de base genética restrita. Este estudo objetivou avaliar a efetividade do “Kit
Diversidade” como ferramenta para o resgate e promoção do uso de variedades crioulas em
unidades produtivas de base familiar. O “Kit” foi composto por 12 variedades crioulas de oito
espécies cultivadas e reproduzidas localmente por 13 agricultores, e posteriormente
distribuídas para 300 famílias. Foram realizadas 56 entrevistas semi-estruturadas na
microbacia hidrográfica Lageado Ouro Verde, com amostragem aleatória e erro amostral de
10%. Do total de famílias entrevistadas mais de 80% plantou cinco das espécies recebidas.
Antes do Kit, 75% das famílias que compravam arroz e 50% o feijão que consumiam. Após o
primeiro ano da distribuição do “Kit”, esses números baixaram para 45% e 23%,
respectivamente. Na percepção das famílias, a troca de sementes comerciais por locais as
incentivou a produzir alimentos para o auto-consumo (36%), a produção própria de sementes
(23%), promoveu o resgate de variedades antigas (12%) e contribuiu para a aquisição de
novas variedades (8%). Os dados revelam que as famílias sentiram-se motivadas a plantar as
sementes adquiridas o que possibilitou a produção própria de alimentos e a ampliação da
diversidade de cultivos, aumentando o cultivo das variedades crioulas antes cultivadas por
poucas famílias. O “Kit diversidade” marcou o início de nova fase do processo de resgate de
variedades crioulas nas unidades produtivas de base familiar na microbacia Lageado Ouro
Verde. Acima de tudo, essa ferramenta tem sido estratégica no resgate da auto-estima das
famílias agricultoras.

OBTENÇÃO DE MUDAS IN VITRO DE Aechmea bicolor L.B. Smith. PARA
CONSERVAÇÃO DE BROMÉLIAS NATIVAS DA BAHIA
Mariane de Jesus da Silva1, Fernanda Vidigal Duarte Souza2; Everton Hilo de Souza3;
Antônio da Silva Souza2
1Estudante de Graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia,
marianejs@yahoo.com.br;
2 Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, fernanda@cnpmf.embrapa.br;
3 Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias da UFRB, hilosouza@gmail.com
Palavras-chave: Aechmea bicolor, Bromeliáceas, Micropropagação.
A Aechmea bicolor L.B. Sm. é uma bromeliácea nativa da Bahia, Brasil. Sua importância
econômica se dá, principalmente, no seu uso como planta ornamental. Por não serem, na
maioria das vezes, cultivadas, o extrativismo de seus ambientes naturais tem se intensificado
nos últimos anos. A micropropagação é uma estratégia para produção de mudas em larga
escala e que além de solucionar o problema das baixas taxas de multiplicação, pode minimizar
os efeitos do extrativismo predatório pela oferta de mudas. Esse trabalho teve como objetivo
avaliar a resposta e o desenvolvimento in vitro de plantas de A. bicolor para auxiliar a
conservação de bromeliáceas nativas no Estado da Bahia. Sementes maduras foram
desinfestadas e cultivadas em meio MS (Murashige & Skoog, 1962), com adição de 3% de
sacarose, 0,7% de ágar e pH ajustado em 5,8. Após 30 dias de cultivo, aproximadamente
100% das sementes já haviam germinado gerando plântulas normais. Essas plântulas foram
utilizadas como explante para os ensaios de multiplicação no meio MS (Murashige & Skoog,
1962), suplementado com 3% de sacarose, 0,8% de Agar, com diferentes combinações de
ácido naftalenoacético (ANA) e cinetina (CIN) e pH ajustado para 5,8, autoclavado a 120ºC
durante 20 minutos. Foram estabelecidos os seguintes tratamentos: T01: Controle; T02: MS +
0,5 mg L-1 de CIN; T03: MS + 0,1 mg L-1 de ANA; T04: MS + 0,1 mg L-1 de ANA + 0,5
mg L-1 de CIN. As variáveis avaliadas foram: número de brotos, altura das plantas e número
de folhas aos 45, 90, 135 e 180 dias de cultivo. Não foram observadas contaminações
bacterianas ou fúngicas em nenhum subcultivo. O tratamento T04 apresentou maior número
de brotos para todos os subcultivos, enquanto a maior altura de plântulas foi observada nos
tratamentos T01 e T03. Para a variável numero de folhas não houve diferença significativa em
nenhum dos tratamentos. Os resultados mostram que o tratamento T04 é o mais indicado para
a micropropagação de A. bicolor.
Fontes financiadoras: BNB, FAPESB e CAPES

POTENCIAL REGENERATIVO IN VITRO DE GERMOPLASMA DE VIDEIRA
(Vitis sp.) CONSERVADOS POR LONGOS PERÍODOS SOB REGIME DE
CRESCIMENTO MÍNIMO
Rafael de Carvalho Silva1; Jonny Everson Scherwinski-Pereira2
1

Bolsista do CNPq, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

2

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF: jonny@cenargen.embrapa.br .

Palavras-Chave: Vitis sp., micropropagação, morfogênese, taxa de multiplicação,
conservação ex situ.
A produção de videira possui grande valor econômico para o desenvolvimento de algumas
Regiões brasileiras, especialmente as do Sul e Nordeste do País. Este trabalho objetivou
avaliar o potencial regenerativo e determinar taxa de multiplicação in vitro de acessos de Vitis
sp. conservados sob longos períodos sob regime de crescimento mínimo. O trabalho foi
realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos e Conservação de Germoplasma Vegetal da
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF. Segmentos nodais de cinco
acessos de Vitis vinifera, um de V. labrusca e dois híbridos interespecíficos, oriundos da
coleção mnatida in vitro, com uma gema axilar com aproximadamente 1 cm de altura, foram
cultivados por cinco subcultivos sucessivos em meio de cultura de MS1/2 suplementado com
sacarose (20 g.L-1), ágar (7 g.L-1), BAP (4,4 µM) e ANA (0,05µM), em sala de crescimento
sob temperatura de 25±2 °C, fotoperíodo de 16 horas e intensidade luminosa de 30µmol.m-2.s1

. Em cada subcultivo de 35 dias cada, dados sobre o número e altura de brotações (cm) e taxa

de multiplicação foram avaliados. Ao final do período, os dados foram submetidos à análise
de variância e as médias comparadas pelo teste Scott-Knott a 5% de probabilidade. De modo
geral, não foram verificadas diferenças significativas entre os materiais avaliados quanto ao
número de brotações regeneradas e taxa de multiplicação dos materiais nos dois primeiros
subcultivos. Diferenças significativas quanto ao número de brotações e taxas de multiplicação
só foram observadas a partir do terceiro subcultivo. Com o aumento no número de
subcultivos, houve decréscimo na altura das brotações, possivelmente devido ao efeito
acumulativo dos reguladores de crescimento envolvidos na multiplicação. Conclui-se que
espécies de Vitis sp. respondem diferentemente ao processo de conservação in vitro e que a
manutenção dos acessos conservados é de fundamente importância na manutenção do
potencial regenerativo das espécies.

PROGRAMA PARA RECURSOS GENÉTICOS DE PIMENTAS DO GÊNERO
Capsicum NA REGIÃO MEIO NORTE
Verônica Brito da Silva1; Larissa Barbosa de Sousa2; Leane Fialho de Melo2; Tancredo
Henrique Pereira Sousa2; Eliane Rodrigues Monteiro3; Regina Lúcia Ferreira Gomes4;
Ângela Celis de Almeida Lopes5
1Ciências Biológicas/UFPI -verabritosl@hotmail.com
2Engenharia Agronômica/UFPI-larissaufpi@ig.com.br,leane_fialho@yahoo.com.br,
tancredohpsousa@bol.com.br
3Mestrado em Agronomia/UFPI - elidrimont@bol.com.br
4Departamento de Fitotecnia/CCA/UFPI - rlfgomes@ufpi.edu.br
5Departamento de Biologia/CCN/UFPI - acalopes@ufpi.br

Palavras-chave: Capsicum, Germoplasma, Divergência

As pimentas do gênero Capsicum constituem recursos genéticos e como tal podem ser
conservadas em coleções ex situ. Objetivou-se disponibilizar informações sobre as atividades
desenvolvidas na Universidade Federal do Piauí, com germoplasma de pimentas Capsicum. O
estabelecimento da Coleção de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal do Piauí
iniciou-se em 2005, quando foram adquiridas sub-amostras provenientes das regiões Nordeste
e Sudeste do Brasil. Atualmente, existem 81 sub-amostras, designadas pela sigla BAGC
(Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum) seguida número. Em seguida realizou-se a
caracterização morfológica e identificação botânica de 40 sub-amostras por meio de duas
chaves morfológicas, obtendo-se os seguintes resultados: quatro espécies cultivadas de
Capsicum, 19 C. chinense Jacq; duas C. annuum L. var glabriusculum; duas C. baccatum var.
baccatum L. e sete C. baccatum L. var. pendulum. Na análise de divergência genética
utilizaram-se os métodos de agrupamentos de Tocher, do Vizinho mais Próximo e UPGMA,
analisando sete caracteres quantitativos e 19 qualitativos. Constatou-se, que é expressiva o
número de sub-amostras coletadas, bem como a diversidade genética entre as espécies,
podendo ser utilizadas em futuros programas de melhoramentos.

Fontes financiadoras: CNPq, UFPI

PROPAGAÇÃO IN VITRO DE FRUTEIRAS NÃO TRADICIONAIS
Clarissa Alves Caprestano¹, Aline Mabel Rosa², Alicia Castillo³, Miguel Pedro Guerra4
1Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). ²Acadêmica de Agronomia da UFSC,
Bolsista PIBIC-CNPq ³Investigadora do Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria del
Uruguay. 4Professor do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais da
UFSC.
Palavras-chave: cultivos alternativos, propagação in vitro, fruteiras, mgoiaba serrana, pitanga
Num contexto de diversificação da produção o INIA Las Brujas desenvolve o projeto
Desarrollo de tecnologías en frutos no tradicionales que tem por objetivo colocar a
disposição dos produtores uruguaios tecnologias para cultivos alternativos que permitam
incrementar a rentabilidade por meio da diversificação da produção. Dentro deste projeto
busca-se desenvolver protocolos para a micropropagação de espécies frutíferas nativas do
Uruguai e do Brasil: Goiaba-serrana (Acca sellowiana O. Berg (Burret)) e Pitanga (Eugenia
uniflora L.). A micropropagação compreende um conjunto de técnicas que possibilitam a
propagação clonal massal de genótipos selecionados, permitindo a captura e fixação de
ganhos genéticos. Em goiaba serrana e pitanga foi testada a influência do regime de luz
aplicado à planta matriz para a introdução de microestacas in vitro. Na multiplicação de
explantes de goiaba serrana foram testados quatro meios de cultivo: meio WPMm; meio
WPMm suplementado com Kin (50 µM); meio WPMm suplementado com Kin (50 µM) em
sistema ‘dupla-fase’ (líquido-geleificado); meio WPMm suplementado com Kin (5µM) em
sistema de imersão temporária RITA®. Para a propagação de pitanga foi testado o cultivo em
meio WPMm; em meio WPMm suplementado com Kin (50 µM); e em meio WPMm
suplementado com Kin (50 µM) em sistema ‘dupla-fase’. A manutenção de plantas matrizes
de A. sellowiana em condições de estiolamento aumentou a taxa de sobrevivência das
microestacas introduzidas in vitro (80%). O regime de luz não influenciou na taxa de
sobrevivência de microestacas de E. uniflora (85%) quando da introdução in vitro, mas o
estiolamento da planta matriz resultou em um maior número de brotos/explante (1,46). Na
multiplicação de goiaba serrana o meio de cultura WPm isento de fitorreguladores
proporcionou o maior número de brotos (1,38) e altura média (2,04 cm), aos trinta dias de
cultivo. Na multiplicação de E. uniflora o meio de cultura WPm suplementado com KIN (50
µM) proporcionou uma maior altura (0,94 cm) aos trinta dias de cultivo.

PROSPECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIMES DE MARACUJAZEIRO ‘DOSONO’ (Passiflora setacea DC) COMO RECURSOS GENÉTICO NA COLEÇÃO DE
TRABALHO DE GERMOPLASMA DE PASSIFLORAS DA UESB
Cláudio Benício Cardoso-Silva1,2; Allan Silva Pereira1,2, Carlos Bernard Moreno CerqueiraSilva3,4, Léo Duc Haa Carson Schwartzhaupt da Conceição4, Ronan Xavier Corrêa4,
Antonio Carlos de Oliveira1
1Laboratório de Biologia Molecular, Departamento de Ciências Naturais, Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista, BA; 2Bolsista IC-FAPESB;
3Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA; 4Depto Ciências Biológicas/UESC (aoliveira@uesb.br).
Palavras-chave: passicultura, conservação, germoplasma, Passiflora.
Com o avanço das fronteiras agrícolas e do processo contínuo de urbanização, a conservação
de recursos genéticos torna-se estrategicamente importante. O Brasil é um grande centro de
diversidade de espécies nativas do gênero Passiflora, à exemplo do maracujazeiro ‘do-sono’
(‘MS’) (P. setacea DC), que ocorre naturalmente no Sudoeste da Bahia. O ‘MS’ é de grande
importância para os programas de melhoramento do maracujazeiro ‘amarelo’ (P. edulis Sims
f. flavicarpa O. Deg) por ser fonte de resistência a fitopatógenos. Para tanto, pesquisas
envolvendo prospecção, conservação, caracterização e introdução de espécimes de ‘MS’ em
coleção de trabalho de germoplasma de Passifloras (CTG-Passifloras/UESB). Para isso, foram
coletados frutos de 22 indivíduos no período de janeiro a fevereiro e, estacas herbáceas de 30
matrizes no período de março a abril de 2008, no município de Vitória da Conquista/Ba. As
estacas foram retiradas da região mediana dos ramos com brotações novas e contendo cada
uma dois entrenós. Um total de seis estacas/matriz foram geradas e conduzidas em casa de
vegetação utilizando como substrato areia lavada. Decorridos 60 dias, as estacas enraizadas
foram transferidas para substrato solo + esterco de gado (3:1). Para a conservação das
sementes, os frutos foram seccionados e o arilo foi removido com o auxílio de ‘cal virgem’,
em seguida, as sementes foram tratadas com hipoclorito de sódio, lavadas abundantemente
com água corrente, postas para secar a sombra e armazenadas em recipientes plásticos
submetidos à refrigeração. Das 30 matrizes prospectadas, foram geradas estacas enraizadas de
21 destas, as quais serão introduzidas na CTG-Passifloras/UESB com vistas a condução de (i)
programas de melhoramento genético com vistas a transferência de genes de resistência, (ii)
estudos da diversidade populacional da espécie e de (iii) estratégias de manejo e conservação
dos seus recursos naturais.

PROSPECÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIMES DE Passiflora trintae SACCO
COMO RECURSO GENÉTICO NA COLEÇÃO DE TRABALHO DE
GERMOPLASMA DE PASSIFLORAS DA UESB
Allan Silva Pereira1,2, Cláudio Benício Cardoso-Silva1,2, Carlos Bernard Moreno Cerqueira
Silva3,4, Léo Duc Haa Carson Schwartzhaupt da Conceição4, Ronan Xavier Corrêa4 e
Antonio Carlos Oliveira1
1Laboratório de Biologia Molecular, Departamento de Ciências Naturais, Universidade
Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), Vitória da Conquista, BA; 2Bolsista IC-FAPESB;
3Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular, Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC), Ilhéus, BA; 4Depto Ciências Biológicas/UESC (aoliveira@uesb.br).
Palavras-chave: passicultura, conservação, germoplasma, Passiflora.
A biodiversidade das passifloráceas é muito abundante na natureza. Essa família é composta
por 18 gêneros e 630 espécies, entre as quais pelo menos 50 espécies produzem frutos
comestíveis. O Brasil é o centro de origem e distribuição de muitas espécies do gênero
Passiflora. Contudo, essa grande diversidade é pouco explorada, visto que os programas de
melhoramento atualmente ainda são baseados em germoplasma com pouca diversidade
genética. Grande parte das espécies, ainda em ambientes naturais, corre o risco de sofrer ação
antrópica, como desmatamentos para fins diversos. A espécie Passiflora trintae Sacco,
relatada em 1968, é uma espécie trepadeira lenhosa, caule cilíndrico com estrias em toda sua
extensão, de distribuição bastante restrita, sendo encontrada em algumas regiões dos Estados
da Bahia e de Minas Gerais. Apresenta folhas trilobadas com margens serrilhadas, flores 6-8
cm diâmetro com pétalas e sépalas vermelhas, frutos alongados com pericarpo bastante fino.
Na região de Vitória da Conquista, foram encontradas algumas plantas da espécie, próximas a
áreas de grande expansão da construção civil. Objetivou-se nesse trabalho, prospectar
espécimes de P. trintae Sacco para conservação ex-situ na Coleção de Trabalho de
Germoplasma de Passifloras da UESB (CTG-Passifloras/UESB). Para tanto, realizou-se
varreduras em uma área estimada em 10Km², mediante transectos de 200 metros. Foram
encontradas 33 plantas, com distância média entre plantas de 406 m (de 2 m à 3.097 m). As
estacas foram retiradas da região mediana dos ramos com brotações novas e contendo cada
uma três a quatro entrenós. Um total dez estacas/matriz foram geradas e conduzidas em casa
de vegetação utilizando substrato de solo e esterco de gado (3:1). Esse material será
depositado na CTG-Passifloras/UESB com o intuito de conservação, assim como para estudos
da espécie, principalmente no que tange às caracterizações fitopatológica e físico-química dos
frutos, bem como intercâmbio de material biológico.

REBROTA DE LEGUMINOSAS ARBÓREAS DO BANCO DE GERMOPLASMA DE
FORRAGEIRAS DA EMBRAPA MEIO-NORTE
Maria do P. Socorro C. Bona do Nascimento¹; Sulymary Oliveira Gomes²; Sandra Mara
Barbosa Rocha 2; Valdenir Queiroz Ribeiro¹.
¹Embrapa Meio-Norte - sbona @cpamn.embrapa.br; valdenir@cpamn.embrapa.br;
²Universidade Federal do Piauí - Curso de Agronomia - sgomes_pi@hotmail.com;
sandramara66@yahoo.com.br
Palavras-chave: emissão de gemas, forrageiras nativas, fuste, Mimosa caesalpiniifolia
Na avaliação de recursos genéticos, a caracterização do seu crescimento é aspecto importante,
indicando o potencial de uso. No Nordeste, elevado número de leguminosas arbóre-arbustivas
nativas tem alto valor forrageiro. No BAG-Forrageiras da Embrapa Meio-Norte, em Teresina,
PI, são estudadas árvores e arbustos de relevante papel na dieta dos rebanhos, com 10
repetições. A implantação do experimento foi em janeiro de 2002 e o primeiro corte das
plantas (a 100 cm do solo) foi em maio de 2007. Após 15 dias foi contado o número de
fustes/planta e medidos os seus diâmetros (a 50 cm do solo). A rebrota foi avaliada pela
contagem de gemas em processo de desenvolvimento e por ramos já emitidos, às alturas de 050 cm do solo (15 dias após o corte) e de 0-100 cm (30 dias após o corte). As espécies
avaliadas foram as leguminosas angico-branco (Albizia niopoides), bordão-de-velho
(Samanea saman), camaratuba (Cratylia argentea), canafístula (Senna spectabilis),
catingueira (Caesalpinia bracteosa), faveira (Parkia platycephala), pau-ferro (Caesalpinia
ferrea) e sabiá (Mimosa caesalpiniifolia). O sabiá destacou-se das demais pelo maior número
de gemas, tanto a 50 (37,5 gemas) como a 100 cm (200 gemas) enquanto angico-branco e
bordão-de-velho apresentaram os menores números. Canafístula, catingueira e pau-ferro, que
à altura de 50 cm permaneceram entre as de menor produção de gemas, aos 100 cm, ficaram
em posição intermediária. Das espécies com baixa produção de gemas aos 15 dias, apenas
catingueira apresentou considerável número de gemas (62,20) aos 30 dias, indicando rebrota
mais lenta, porém, satisfatória. Sabiá apresentou o maior número de fustes/planta (4,2), com
diâmetro médio de 5 cm. Maior diâmetro de fuste foi observado na faveira (12 cm), seguida
de bordão-de-velho (9 cm). A altura de corte não é fator restritivo para a rebrota de sabiá,
porém cortes abaixo de 100 cm são prejudiciais à rebrota de canafístula, catingueira e pauferro.
Fontes financiadoras: Embrapa, CNPq

RECURSOS GENÉTICOS DE CAJU: COLEÇÃO CERRADOS
Ana Cecília Ribeiro de Castro1; José Jaime Vasconcelos Cavalcanti1; Patricia do Nascimento
Bordallo1, Levi de Moura Barros1, Otávio Vieira Sobreira Júnior2; Karen Grace de Souza
Oliveira2.
1. Embrapa Agroindústria Tropical cecilia@cnpat.embrapa.br
2. Departamento de Biologia/Universidade Federal do Ceará.
Palavras-chave: Caju, germoplasma, recursos genéticos.
O Banco Ativo de Germoplasma de Caju da Embrapa Agroindústria Tropical, conta com
vários materiais coletados desde a década de 1950. Entre os materiais conservados, destaca-se
a coleção com acessos originados da região dos cerrados, com as espécies Anacardium
occidentale, A. microcarpum, A. othonianum, A. humile e Anacardium sp. Esses materiais
foram introduzidos em 1985, e representam coletas realizadas nos Estados do PA, GO, RR,
BA, PI e MG, num total de 287 plantas de 34 acessos. Os objetivos deste trabalho foram a
manutenção, caracterizações morfológica e documentação dos acessos. Para manutenção da
coleção foram realizadas capinas, coroamento e podas de limpeza das arvores, bem como
atualização dos croquis de campo e registro de plantas mortas. Os acessos foram avaliados
por meio dos descritores morfológicos: altura e hábito da planta; tamanho, peso, formato e cor
do pedúnculo; peso do fruto; cor da folha jovem e adulta; fragilidade e forma da folha adulta;
diâmetro e tipo de copa; área foliar e razão entre o numero de flores masculinas e
hermafroditas. A. othonianum concentrou os maiores valores para altura, diâmetro de copa,
área foliar, peso do fruto e do pedúnculo, além de 54,16% dos acessos apresentarem hábito
para cima e compacto. Observou-se que 60% dos acessos de A. occidentale apresentam hábito
para cima e aberto, entretanto 66,66% dos acessos de A. humile e apresentaram hábito
rasteiro, sendo 80% das plantas consideradas anãs. No geral há variabilidade no formato do
pedúnculo e cor predominante laranja; a maioria das folhas jovens apresenta cor verdeavermelhada e verde quando adultas, em sua maioria obovatas. A. humile apresentaram mais
folhas flexíveis e A. occidentale e Anacardium sp., frágeis. Do ponto de vista morfológico, há
elevada variabilidade fenotípica entre e dentro das espécies para praticamente todos os
caracteres avaliados. Foi observada alta variação na razão entre flores masculinas e
hermafroditas, dentro das repetições de um mesmo acesso, o que pode ser um indicativo de
que plantas com mais flores hermafroditas tenham uma produção de frutos maior, entretanto
se faz necessário a correlação destes dados com os de produção e repetições anuais
sucessivas. Os dados de passaporte foram documentados no modulo SIBRARGEN.

RECURSOS GENÉTICOS DE HORTALIÇAS CONSERVADOS PELA EMBRAPA
Dijalma Barbosa da Silva1; Maria Aldete J. F. Ferreira1; Anjelica Carvalho de Oliveira1; José
Flávio Lopes2
1Embrapa recursos genéticos e Biotecnologia - dijalma@cenargen.embrapa.br;
aldete@cenargen.embrapa.br; anjelicarchangelica@gmail.com
2Embrapa Hortaliças – Líder do Projeto Hortaliças/Rede Vegetal - jlopes@cnph.embrapa.br
Palavras-chave: germoplasma, coleção de base, banco ativo de germoplasma, sementes
As hortaliças são alimentos essenciais à dieta humana. Além do fornecimento de
carbohidratos, proteínas, minerais e vitaminas, muitas espécies hortícolas se constituem em
importantes alimentos funcionais, contribuindo na prevenção e no tratamento de algumas
doenças. Há mais de três décadas, a Embrapa em parceria com instituições públicas e privadas
vem realizando um esforço no sentido de ampliar a variabilidade genética das espécies
hortícolas de maior relevância para o país. Este trabalho tem como base as atividades de
intercâmbio, coleta, caracterização, avaliação e disponibilização de germoplasma para os
programas de melhoramento. O objetivo deste trabalho é apresentar o acervo de recursos
genéticos de espécies hortícolas conservadas em longo prazo no Banco de sementes da
Embrapa (Colbase) e em Bancos Ativos de Germoplasma (BAG). Em 2008, realizou-se junto
ao SIBRARGEN (Sistema Brasileiro de Informação de Recursos Genéticos), um
levantamento referente ao número de espécies e acessos conservados pela instituição. Até o
momento, foram incorporados à Colbase 8.415 acessos de 26 gêneros, referentes a 181
espécies, destacando-se os gêneros Cucurbita (1.897 acessos); Pisum (1.567); e Lycopersicon
(1.440). Os gêneros com maior diversidade foram: Pisum (80 espécies); Cucurbita (19);
Brassica (14); Lycopersicon (12) e Capsicum (10). As espécies hortícolas representam 7,85%
do total de acessos conservados na COLBASE (107.184 acessos). Encontram-se conservados
em médio prazo no BAG, 15 gêneros de 82 espécies totalizando 13.879 acessos, destacandose os gêneros Cucurbita (6.672 acessos); Capsicum (2.092); Lycopersicon (1.735) e Cucumis
(1.544). Os gêneros com maior diversidade foram: Cucurbita (23 espécies); Capsicum (16);
Cucumis (12) e Lycopersicon (7). Considerando a diversidade de espécies hortícolas
consumidas no Brasil, verifica-se que este acervo ainda é pouco representativo, devendo ser
ampliado por meio de coletas e intercambio com outros países, uma vez que a grande maioria
das espécies hortícolas é exótica. Deve-se ponderar, que muitos gêneros encontram-se
conservados em curto prazo em coleções de trabalho, não fazendo parte do BAG.

RECURSOS GENÉTICOS DE MACAÚBA PARA A PRODUÇÃO DE ÓLEOS E
PRODUTOS DA BIOENERGIA NO BRASIL
Leonardo Lopes Bhering1; Bruno Galveas Laviola1; Hugo Bruno Molinari1; Frederico
Ozanan Machado Durães1; Esdras Sundfeld1; Cristina Maria Monteiro Machado1; Silvia
Belém Gonçalves1; Simone Mendonça1; José Dílcio Rocha1; Betânia Quirino1; Marina de
Fátima Vilela2; Fabiana de Gois Aquino2; Nilton Tadeu Vilela Junqueira2; Adeliano
Cargnin2
1Embrapa Agroenergia leonardo.bhering@embrapa.br, 2Embrapa Cerrados
Palavras-chave: Agroenergia, Arecaceae, Acrocomia, Diversidade genética, biodiesel
De acordo com o Plano Nacional de Agroenergia 2006-2011, a pesquisa deve buscar atingir
novos patamares de rendimento de óleo com maior adensamento energético das espécies
oleaginosas, passando o rendimento em óleo do nível atual de 500 a 700 kg/ha (culturas
tradicionais, como soja e mamona) para patamares superiores a 3.000 kg/ha, proporcionando
competitividade crescente ao biodiesel. A inserção de outras matérias-primas na cadeia
produtiva de bionergia é um dos desafios que a ciência tem a resolver. Entre essas, figuram
algumas palmeiras como macaúba com produtividade potencial de aproximadamente 4000
litros de óleo por hectare. A macaúba é uma palmeira nativa das florestas tropicais e ocorre
em muitas áreas perturbadas por ação antrópica fazendo-se necessário a obtenção de
informações sobre a localização e potencial dos maciços existentes através de técnicas de
zoneamento agrícola, utilizando recursos de mapeamento e monitoramento por satélite em
áreas potenciais. O objetivo deste trabalho foi fornecer informações básicas a respeito de
maciços naturais de macaúba existentes no Brasil como também da potencialidade destes
maciços para uma exploração sustentável visando à produção de bioenergia, além da obtenção
de informações sobre a diversidade genética e padronização de técnicas para mapeamento de
maciços naturais. A metodologia adotada foi a identificação dos recursos genéticos
disponíveis, do potencial de produtividade juntamente com a variabilidade genética existente,
para que de posse de um programa de manejo sustentável, fosse possível iniciar um programa
de melhoramento a fim de obter materiais melhorados em alguns anos de pesquisa. De posse
disto verificou-se que a Macaúba ocorre principalmente nos estados de Minas Gerais, São
Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Ceará, atinge cerca de 12
milhões de hectares, concluindo que os principais maciços se encontram no estado de Minas
Gerais e Goiás. Sendo assim, novo estudo então foi iniciado com a finalidade de mapear os
maciços potenciais existentes nos estados de Minas Gerais e Goiás, caracterizando estes
maciços através de mapeamento por satélite, como também obtendo informações de
diversidade genética entre e dentro populações de macaúba identificadas.
Fonte Financiadora: FINEP, CNPq

RECURSOS GENÉTICOS DE PINHÃO MANSO PARA A PRODUÇÃO DE ÓLEOS E
PRODUTOS DA BIOENERGIA NO BRASIL
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Embrapa Agroenergia – bruno.laviola@embrapa.br; Embrapa Cerrados; 3Embrapa Meio
Norte; 4Embrapa Algodão
Palavras-chave: Jatropha curcas L; Biodiesel; Melhoramento Genético
O Pinhão manso (Jatropha curcas L.) é uma oleaginosa promissora, com perspectivas de
apresentar alta produção de grãos e de óleo vegetal por unidade de área. Apesar de estar sendo
amplamente adotada em diversas regiões do país, a espécie ainda carece de informações
básicas. Os materiais de pinhão manso implantados são geneticamente desconhecidos, não
existindo ainda cultivares melhorados, sobre os quais se tenha informações e garantias do
potencial de produção, nas diversas regiões. Com objetivo de dar suporte a implantação de
um programa de melhoramento está sendo constituída uma coleção base de germoplasma de
pinhão manso com acessos oriundos do Brasil e exterior, principalmente da América Central,
onde está o provável centro de origem da espécie. Nas prospecções constatou-se que pinhão
manso está presente em todo território brasileiro, desde a orla marítima a regiões com mais de
1000 m de altitude. É encontrado de forma dispersa, não sendo observado formando
populações numerosas de plantas ou em vegetação natural, sendo sua presença, geralmente,
associada à ação do homem. A planta é encontrada em fundos de quintais, jardins, terrenos
baldios, formando cerca viva e isolada em pastagens, mas não muito longe de residências.
Desde sua introdução, o pinhão manso foi transportado pelo homem entre locais e regiões, via
sementes ou por estacas, tendo plantas de regiões distintas a mesma origem genética. Na
primeira fase da prospecção foram coletadas 181 procedências, sendo 23 oriundos da região
norte, 9 da região nordeste, 37 de região centro oeste, 103 da região sudeste e 9 da região
sul. A caracterização fenotípica do banco de germoplasma está sendo realizada através de 24
descritores botânicos, agrupados em componentes de produção, características agronômicas e
descritores de interesse específico. A caracterização genotípica está sendo realizada com
marcadores de microssatélites, sendo que até o momento, 10 marcadores mostraram-se
polimórficos. Os acessos caracterizados serão fonte de diversidade genética para coleções de
trabalho de unidades da Embrapa, Universidades e Instituições de Pesquisas, que realizarão o
melhoramento genético visando à seleção e obtenção de cultivares com de alta produtividade
de grãos e óleo, com ausência ou baixa concentração de toxidez nas sementes, tolerantes aos
estresses bióticos e abióticos e adaptadas as diferentes regiões produtoras.
Fontes financiadoras: EMBRAPA; FINEP

RECURSOS GENÉTICOS E A DIVERSIDADE GENÉTICA DA MOSCA-BRANCA
Fernanda von Hertwig Mascarenhas Fontes1, Carlos Augusto Colombo2, Walter José
Siqueira2, André Luiz Lourenção1
1 Instituto Agronômico, Fitopatologia, Campinas-SP, Brasil, Caixa Postal 28, 13001-970,
e-mail: fervhmf@gmail.com; andre@iac.sp.gov.br
2 Instituto Agronômico, Laboratório de Genética, Campinas-SP, Brasil, Caixa Postal 28,
13001-970, e-mail: ccolombo@iac.sp.gov.br
Palavras-chave: Bemisia tabaci, coevolução, RAPD-PCR, biótipos, manejo sustentado
O impacto das infestações da Bemisia tabaci biótipo B ocorreu no início dos anos 90 no
Brasil, cujas populações gradativamente deslocaram o biótipo A. Assim, o biótipo B
encontra-se amplamente difundido regionalmente, tendo várias espécies de plantas como
hospedeiras, causa danos diretos pela sucção da seiva e introdução de substâncias tóxicas nos
hospedeiros, sendo o único a causar anomalias fisiológicas. Em estudo preliminar sobre a
diversidade genética do inseto a partir de 20 indivíduos provenientes de diferentes localidades
e culturas, ou seja, algodoeiro e soja (MT), repolho (DF) e soja e batata (SP), sob a ótica de
marcadores RAPD, pudemos observar que as populações de batata e soja (SP) apresentaram
maior diversidade genética revelada pelo índice de diversidade de Shannon (Ho), em oposição
aos menores valores obtidos para repolho do DF, com menor dispersão gráfica (coordenadas
principais) de seus indivíduos, podendo indicar menor tolerância dessa cultura à variação de
genótipos da praga. A coevolução ou as interações recíprocas entre insetos fitófagos e suas
respectivas fontes de alimentação vegetal, ou mesmo de insetos polinizadores e as plantas por
eles polinizadas durante o tempo de evolução, podem revelar fatos importantes para o manejo
de pragas. No caso da B. tabaci, espécie amplamente distribuída que conta com várias
espécies hospedeiras, o mecanismo de coevolução provavelmente é do tipo difuso, ou seja,
características favoráveis à multiplicação do inseto podem ser encontradas em diferentes
espécies ou culturas. A despeito de outras observações de natureza espacial ou biológica,
pudemos observar que certas culturas são mais favoráveis à ocorrência de diversidade
genética da mosca branca do que outras, supostamente em função dos mecanismos
adaptativos e/ou contra-adaptativos das mesmas. Portanto, os resultados observados são
preliminares e suscitam importante discussão sobre o papel dos recursos genéticos no controle
auto-sustentável ou na ampliação da diversidade genética de insetos praga como a moscabranca.
Fonte Finaciadora: FAPESP

RECURSOS GENÉTICOS E COLEÇÃO NÚCLEO DE MILHETO: CONSERVAÇÃO
E DIPONIBILIZAÇÃO
Dea Alecia Martins Netto1, Antônio Carlos de Oliveira 1, Flávia França Teixeira 1
Embrapa Milho e Sorgo, Rod. 424, km 65, CP. 151, CEP 35701-970, Sete Lagoas-MG.
dea@cnpms.embrapa.br, oliveira@cnpms.embrapa.br, flavia@cnpms.embrapa.br

Palavras-chave: Pennisetum glaucum, descritores, variabilidade genética, coleção núcleo

O milheto é freqüentemente utilizado nos cerrados brasileiros para cobertura de solo
para produção de palhada em sistemas de plantio direto, e alimento para diversos animais, na
forma de grãos em formulações de ração ou utilizando a planta inteira como forragem e
silagem. É uma planta de fácil cultivo e de boa adaptação ao clima quente que também
controla erosão, invasão de plantas daninhas, atenua a temperatura e mantém a umidade do
solo. Por suas características e uso da cultura do milheto, o banco de germoplasma de milheto
foi implantado em 1995 e mantém 1.772 acessos em câmaras frias e secas na Embrapa Milho
e Sorgo, Sete Lagoas, MG. Atualmente, as atividades do BAG milheto são mantidas pela
Rede Nacional de Recursos Genéticos (RENARGEN). Como o milheto é uma cultura exótica,
as introduções de germoplasma, geralmente, são do ICRISAT. Os acessos de milheto
compreendem variedades silvestres, linhagens macho estéreis, linhagens polinizadoras,
variedades lançadas e em testes avançados, populações. Com a finalidade de elaborar a
coleção núcleo de milheto, que consiste em ser o conjunto mais importante de acessos de toda
a coleção base, as atividades de multiplicação de sementes e caracterização morfológica
foram feitas em mais de 70% da coleção. Foi formada a coleção núcleo com mais de 200
acessos classificados em quatro genótipos e oito locais ou região de origem. A análise dos
dados de caracterização morfológica permitiu avaliar a diversidade genética da coleção base
de milheto, proporcionando ao melhorista novos potenciais, valores genéticos e oportunidades
de identificação de novos padrões heteróticos.

RECURSOS GENÉTICOS E SEUS GUARDIÕES: DIAGNÓSTICO ATUAL DA
CONSERVAÇÃO IN SITU, EX SITU E ON FARM NA REGIÃO CENTRO-OESTE
Anderson Cassio Sevilha1; José Roberto Moreira1; Helga Correa Wiederhecker2
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – sevilha@cenargen.embrapa.br,
jmoreira@cenargen.embrapa.br
2Pequi- Pesquisa e Conservação do Cerrado/Bolsista DTI CNPq – helgaw@abordo.com.br
Palavras-chave: Recursos Genéticos, Conservação, in situ, ex situ, on farm
Este trabalho teve como objetivo conduzir um diagnóstico do estado atual da conservação de
Recursos Genéticos (RG), na região Centro-Oeste. Para tanto, realizamos um levantamento
das instituições governamentais e não governamentais envolvidas com a conservação in situ,
ex situ e on farm de RG da flora, fauna e microrganismos nessa região para identificação dos
materiais conservados e vulnerabilidades, estruturas, necessidades e deficiências das
instituições. A coleta de informações deu-se por meio da elaboração e aplicação de
questionários junto às instituições prospectadas somadas a visitas in loco. Foram respondidos
165 (30% do total aplicado) questionários (42 in situ, 24 on farm e 99 ex situ). As
informações coletadas foram organizadas em um banco de dados para consulta e integração e
posterior análise e validação em um Seminário onde participaram representantes das
diferentes instituições consultadas. Foram registrados 6.721 organismos (taxa) conservados
pelas diferentes estratégias e instituições (3.811 da flora, 2.192 da fauna e 465 de
microrganismos). Para a conservação in situ, observou-se que não existem reservas com a
finalidade de se conservar RG, apenas biodiversidade e mesmo para estas não existe garantia
de conservação se formas de controle e monitoramento não forem adotadas. Da mesma forma,
a simples coleta e manutenção de materiais ex situ não garante a conservação de RG, se não
houver um eficiente sistema de monitoramento da viabilidade desses materiais, pois quando
existente, não atinge todos os materiais ditos conservados. Problemas comuns estão
relacionados à correta identificação do material, falta de informações básicas e falhas nos
sistemas de segurança que podem afetar a viabilidade dos materiais armazenados. Em se
tratando da conservação on farm, a questão da conservação é ainda mais crítica, por se tratar
de materiais de uso real. A falta de estímulos, eventos estocásticos, baixa produtividade
relativa, aceitabilidade em mercados e uso de técnicas inadequadas para a conservação de
germoplasma entre plantios foram apontadas como as principais causas de vulnerabilidade e
susceptibilidade dos materiais. Apesar da evidente importância dos RG para o Brasil este
ainda carece de uma política nacional que fortaleça e integre as diferentes estratégias de
conservação desses recursos.
Fontes financiadoras: PROBIO, CNPq, Embrapa Cenargen

RECURSOS GENÉTICOS EM CAPSICUM: ESTUDO DA DIVERSIDADE
GENÉTICA DE QUATRO ESPÉCIES DOMESTICADAS E TRÊS SEMIDOMESTICADAS
Maria da Cruz Chaves Lima Moura1, Telma Nair Santana Pereira2, Cláudia Pombo Sudré2,
Leandro Simões Azeredo Gonçalves2, Rosana Rodrigues2, Marli Poltronieri3
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3 Embrapa Amazônia Oriental- Belém-PA marli@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: Pimenta, Caracterização morfoagronômica, vitamina C, pungência.

O conhecimento e organização do germoplasma são essenciais para um maior e melhor uso
dos genótipos disponíveis e conseqüente desenvolvimento de cultivares mais produtivos e
com qualidade. Os objetivos desta pesquisa foram a caracterização morfoagronômica, análises
da pungência e vitamina C de noventa acessos de Capsicum spp., procedentes de diversas
regiões do Brasil. Esses acessos foram cultivados em vaso, com três repetições, em casa de
vegetação, no campus experimental da UENF/RJ. Para caracterização dos acessos foram
utilizados 54 descritores propostos pelo IPGRI (1995). Análises estatísticas, utilizando o
programa computacional Genes, foram realizadas para construção de dendrogramas obtidos
pelo método (UPGMA) para cálculo da distância genética e formação de grupos similares.
Quase 50% dos acessos analisados, apresentaram frutos picantes. Os teores de vitamina C
total variaram entre as espécies de Capsicum, de 60 (C.baccatum var. pendulum, acesso 14) a
262,04 mg/100g (C.chinense, acesso 142, procedente de Belém/PA), valores estes
comparáveis ao da goiaba (200mg/100g) e igual ou superior ao da laranja (60mg/100g). Os
acessos 5; 15; 94mv; 103; 106 129; 136; 142; 144; 147; se destacaram com altos teores de
vitamina C. A partir da metodologia utilizada foi possível organizar os acessos avaliados em
13 grupos de similaridade para os descritores quantitativos de fruto, seis grupos de
similaridade para os descritores quantitativos vegetativos e oito grupos de similaridade para
os descritores qualitativos multicategóricos. Também foi possível separar os acessos de
Capsicum chinense, Capsicum baccatum var. pendulum, Capsicum frutescens, entretanto, não
foi possível definir grupos formados apenas por Capsicum annuum, Capsicum annuum var.
glabriusculum, Capsicum chacoense e Capsicum baccatum var.baccatum.
Fonte financiadora: UENF/RJ

RECURSOS GENÉTICOS FORRAGEIROS DE USOS MÚLTIPLOS NO SEMIÁRIDO DO PIAUÍ
Maria do P. Socorro C. Bona do Nascimento¹; Maria Elizabete de Oliveira²; Luiz Fernando
Wollf ³.
¹ Pesquisadora Embrapa Meio-Norte sbona @cpamn.embrapa.br
² Professora UFPI/DZ maeliz@uol.com.br
³ Pesquisador Embrapa Clima Temperado wolff@cpact.embrapa.br
Palavras-chave: etnobotânica, forrageiras nativas, Piptadenia moniliformis,
No Semi-Árido do Brasil, os recursos genéticos forrageiros têm relevante papel na vida diária
dos rebanhos e da população humana, pelos vários usos que apresentam. Em 90 questionários
respondidos por agricultores de três assentamentos do Semi-Árido do Piauí, foram
espontaneamente citadas as plantas relevantes e seus usos. As respostas foram avaliadas
visando à seleção de espécies para um BAG-Forrageiras na Região. O uso forrageiro foi o
mais citado (186 citações), seguindo-se madeireiro e medicinal (ambos com 75 citações),
apícola (58) e lenha (43), além de outros usos menos citados. No total, foram lembradas 82
plantas, destacando-se catingueira (Caesalpinia bracteosa), marmeleiro (Croton sonderianus)
e angico-de-bezerro (Piptadenia moniliformis). Os fatores mais importantes para a citação de
uma espécie foram a sua abundância na área, seguida da sua utilidade. Assim, verificou-se
que a catingueira, apesar de não se destacar nas citações de uso, tendo, porém, ocorrência
muito comum, foi a mais citada, e o angico-de-bezerro, de menor ocorrência, porém com
vários usos, foi a terceira mais citada. Como forrageiras, em ordem decrescente, destacaramse angico-de-bezerro, marmeleiro, jitirana (Ipomoea sp.) e camaratuba (Cratylia mollis). As
partes citadas como consumidas pelos animais foram: folhas verdes e secas caídas ao chão,
vagens, flores, porções tenras dos galhos e até casca do caule. Como apícolas destacaram-se
bamburral (Hyptis suaveolens), marmeleiro, angico-de-bezerro, mofumbo (Combretum
leprosum) e camaratuba. O marmeleiro sobressaiu também como medicinal, seguido pelo
angico-de-bezerro e o mofumbo. O angico-de-bezerro foi também a espécie mais citada como
madeireira. Excetuando-se a alimentação humana, é notória a múltipla utilidade dos recursos
genéticos vegetais, o que indica a importância da divulgação do seu valor e de medidas que
assegurem sua proteção contra as diversas pressões de uso, que podem levar ao
desaparecimento das espécies mais usadas. Na área, ênfase no BAG deve ser dada ao angicode-bezerro, espécie com vários usos e sujeita a alta pressão de pastejo, incluindo o consumo
das estruturas reprodutivas.

RESPOSTAS DE SEMENTES DE Passiflora setacea D.C AO ÁCIDO GIBERÉLICO E
AO ARMAZENAMENTO.
Laíssa Castelo Schwingel¹, Rosangela Caldas Mundim2, Antonieta Nassif Salomão², Juliano
Gomes Pádua2
¹Aluna de graduação Ciências Biológicas – UNIP, Brasília - DF, 2Embrapa Recursos
Genéticos e Biotecnologia - laissa@cenargen.embrapa.br, rosa@cenargen.embrapa.br,
jgpadua@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: germinação, maracujá, armazenamento, dormência.
A família Passifloraceae possui cerca de 600 espécies distribuídas principalmente nas regiões
tropicais. O Brasil é centro de origem de inúmeras delas como Passiflora setacea, maracujá
sururuca, que ocorre nos bioma cerrado e caatinga. Este trabalho foi realizado com objetivo
de estudar o efeito do armazenamento a -20° C e a 4° C e do tratamento pré-germinativo com
GA3 sobre a germinação de sementes desta espécie. Os frutos foram obtidos no BAG
Maracujá da Embrapa Cerrados, Planaltina - DF. As sementes foram removidas dos frutos e
lavadas em água e detergente neutro para a retirada manual do arilo. Amostras de 120
sementes, com umidade de 3,7%, foram armazenadas a -20°C e a 4°C. Mensalmente, as
amostras foram monitoradas por meio de testes de germinação realizados com quatro
repetições de 25 sementes, substrato rolo de papel, para sementes não tratadas e tratadas com
GA3 (imersão em solução 10-3 M / 24 h). Sementes armazenadas por seis meses foram
submetidas ao teste de tetrazólio (1%). Após três meses de armazenamento, a germinação de
sementes não tratadas reduziu de 68% para 8% (-20ºC e 4ºC), enquanto que para as tratadas
não houve redução, mantendo-se em 100% (-20ºC e 4ºC). A viabilidade de sementes
armazenadas a -20°C foi de 75% e das mantidas a 4°C foi de 71%. Pode-se concluir que o
armazenamento em baixas temperaturas de sementes com baixa umidade é um fator capaz de
induzir dormência em sementes de P. setacea, a qual é superada pelo promotor GA3. As
sementes de P. setacea podem ser conservadas por no mínimo seis meses, com umidade de
3,7% sem perda de viabilidade.

SECAGEM E GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE PARICÁ
Eniel David Cruz1
1Embrapa Amazônia Oriental – eniel@cpatu.embrapa.br

Palavras-chave: Dessecamento, Ortodoxa, Amazônia, Florestal.

Estudos visando determinar o efeito da secagem na viabilidade de sementes são importantes
para se determinar o grau de umidade (GU) adequado para o armazenamento. O objetivo
desse trabalho foi avaliar o efeito do GU e do armazenamento na germinação e no vigor de
sementes de paricá (Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke). As sementes foram
submetidas à secagem em sílica gel até se obter os seguintes GUs: 11,3%, 9,0%, 7,3%, 5,7%,
4,3%, 3,3%, e 3,2%. Após a obtenção do GU de 3,2% uma amostra foi armazenada em
temperatura subzero (-20oC) por 90 dias. Para acelerar a germinação as sementes foram
escarificadas em esmeril elétrico. A semeadura foi efetuada em substrato de areia e serragem
(proporção de 1/1), esterilizado em água quente por duas horas. Foram quantificados o
número de dias apara iniciar a germinação (DIG), a germinação, e o índice de velocidade de
germinação (IVG). O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com oito
tratamentos (GUs e sementes armazenadas) e quatro repetições de 50 sementes. Foi realizada
análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey (P≤0,05). Não houve
diferença significativa (P>0,05) entre tratamentos para DIG, que variou de seis a sete dias, e
na taxa de germinação, que oscilou de 95,5 (GU de 4,3%) a 98,5% (GU de 11,3% e 3,2%).
Observou-se diferença entre GUs para o IVG sendo que maiores valores foram obtidos em
sementes com GU de 5,7%. Sementes de paricá apresentam comportamento ortodoxo no
armazenamento e podem ser armazenadas a -20oC.

SIMULAÇÃO DA MÉDIA DE POPULAÇÕES DE MILHO-PIPOCA, APÓS DEZ
REGENERAÇÕES, UTILIZANDO DIFERENTES TAMANHOS EFETIVOS
Emmanuel Arnhold1, Ricardo Gonçalves Silva1, Derly José Henriques da Silva2, Geraldo
Erli de Faria1
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Palavras chaves: Zea mays, Conservação, Melhoramento Genético

A conservação do milho é feita principalmente em bancos de germoplasma. Porém, pode-se
perder variabilidade quando regenerações são feitas com tamanho efetivo (Ne) inadequado.
Portanto, objetivou-se obter o Ne que minimiza alterações na média de altura de planta e
espiga, prolificidade, peso de cem grãos, rendimento de grãos e capacidade de expansão, após
dez regenerações, em seis populações não melhoradas de milho-pipoca. As populações e suas
respectivas gerações autofecundadas foram avaliadas para obter a depressão endogâmica. O
rendimento de grãos foi à característica com maior depressão endogâmica, sendo esta mais
pronunciada na população Rosa-claro. Utilizou-se sistematicamente, considerando dez
gerações, a expressão: µ1 = µ0 – (DE Ne-1), em que µ1 é a média da geração 1, µ0 é a média
da população Rosa Claro para rendimento de grãos, DE é a depressão endogâmica para
rendimento de grãos da população Rosa claro e Ne o tamanho efetivo. Desta forma,
obtiveram-se diferentes µ1 a partir de diferentes Ne, e assim, sucessivamente, até a décima
geração. Os resultados demonstraram que as alterações na média diminuíram rapidamente
quando o Ne variou de 1 a 100. A partir de Ne = 100 as alterações na média tenderam a
estabilizar e foram bastante reduzidas. A partir de Ne = 200 as alterações na média foram
muito pequenas e, portanto, concluiu-se que uma amostra que contenha Ne = 200 é suficiente
para minimizar alterações na média, após dez regenerações, em todas as características
analisadas nas seis populações.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS BANCOS ATIVOS DE GERMOPLASMA
DA EMBRAPA TRIGO
Sandro Bonow1, Ana C. S. Albuquerque2, Edson J. Iorczeski1, Alcir Signori3, Emanuel F.
M. Scariot4, Elias Muller4
1 Pesquisador Embrapa Trigo; bonow@cnpt.embrapa.br, iorcz@cnpt.embrapa.br
2 Pesquisador Embrapa Sede; ana.albuquerque@embrapa.br
3 Assistente de pesquisa Embrapa Trigo; alcir@cnpt.embrapa.br
4 Analista de Sistemas – Bolsista DTI – CNPq; emanuelscariot@gmail.com,
eliasmuller@yahoo.com.br
Palavras-chave: recursos genéticos vegetais, banco ativo de germoplasma, gerenciamento da
informação
A eficiência de um banco de germoplasma é diretamente proporcional ao domínio das
informações a respeito dos acessos conservados. Um adequado sistema de informação
propicia a obtenção de informações estratégicas, facilitando o planejamento das ações e
inequívoca concentração de esforços nas necessidades de maior urgência. Nesse contexto, foi
desenvolvido um sistema visando disponibilizar uma ferramenta auxiliar no gerenciamento
das informações dos acessos conservados nos Bancos Ativos de Germoplasma de trigo, aveia,
centeio, cevada e triticale. O sistema foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação
PHP (Hypertext Preprocessor), em conjunto com as linguagens HTML (HyperText Markup
Language) e Javascript, tendo sido utilizados, também, os softwares Adobe Dreamweaver
CS3 e Adobe Fireworks CS3. O sistema emprega software livre, sendo possível a sua
utilização independente do sistema operacional existente. Para a sua execução, utiliza os
seguintes softwares: Servidor Web Apache; Banco de dados Mysql Server 5; Interpretador
para linguagem de programação PHP 5. O sistema possui duas interfaces, uma dirigida aos
gestores dos Bancos Ativos de Germoplasma e outra destinada ao usuário interno da Embrapa
Trigo. Entre os recursos disponíveis, destaca-se o cadastro de acessos em bancos de dados e, a
partir das informações depositadas, o controle de intercâmbio, saldo de sementes de cada
acesso conservado, monitoramento da viabilidade dos acessos, geração de etiquetas com
códigos de barra, localização de acessos na câmara fria, pesquisa e solicitação de acessos on
line pelos usuários internos da Embrapa Trigo, assim como fácil atualização dos dados e
emissão de relatórios. Essa ferramenta é destinada aos usuários internos à Embrapa Trigo,
porém com potencial para consultas externas à Unidade.
Fonte financiadora: CNPq – Projeto: Conservação de Coleções Biológicas Estratégicas para
a Pesquisa Agropecuária Brasileira - Colbioagro Vegetais. (CT-BIOTEC/MCT/CNPQ - 2005)

SISTEMA REPRODUTIVO E FLUXO DE PÓLEN EM UMA POPULAÇÃO
NATURAL DE Tabebuia roseoalba (RIDL.) SAND. - BIGNONIACEAE:
IMPLICAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO
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Palavras-chave: Ipê branco, Microssatélite, Conservação in situ, Análise TWOGENER
Ipê branco (Tabebuia roseo-alba) é uma árvore semidecídua que floresce abundantemente
entre os meses de Agosto e Setembro. Valiosa pela qualidade de sua madeira, bem como por
sua capacidade de ornamentação, esta espécie tem sido largamente utilizada em
reflorestamentos e arborização urbana. A fragmentação florestal reduz o tamanho da
população reprodutiva, a densidade populacional e pode isolar populações e indivíduos em
campos e pastagens. Dessa forma, entender seus efeitos é fundamental para providenciar
recomendações para conservação in situ e ex situ de espécies florestais. Atualmente, nenhum
estudo em fina-escala de estrutura genética e sistema reprodutivo de T. roseo-alba está
disponível. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi utilizar marcadores moleculares
microssatélites (ou SSR) para avaliar o sistema de cruzamento e dispersão de pólen em uma
população natural de T. roseo-alba localizada em Selvíria-MS. Assim, 300 sementes de
polinização aberta derivadas de 15 árvores matrizes (20 indivíduos/família) foram coletadas.
Todas as amostras tiveram seu DNA extraído (método CTAB) e amplificado com 8 SSR. A
análise do sistema reprodutivo, através do programa MLTR, mostrou que a população possui
um sistema misto de cruzamento (tm= 0,963), predominantemente alógama. Desvios
significativos de cruzamentos aleatórios foram detectados para o cruzamento entre parentes
( t m − t s =0,398, P<0.05) e cruzamentos correlacionados ( rp (m ) =0,665, P<0.05), indicando
endogamia na população. A taxa de cruzamento multilocos combinada com os cruzamentos
correlacionados mostraram que 64% das progênies são irmãs completas, sugerindo
estruturação familiar. A endogamia foi refletida no positivo e significante índice de fixação
nas árvores adultas e nas respectivas progênies. Estes resultados podem refletir o processo de
fragmentação florestal sofrido pela população estudada. Além disso, podem ser conseqüência
de características naturais do sistema reprodutivo da espécie, que floresce massivamente
durante poucos dias (2-3) e de maneira assincrônica, limitando o fluxo de pólen e favorecendo
o forrageamento do polinizador entre indivíduos muito próximos. Isso fica evidente ao se
analisar o baixo número efetivo de doadores de pólen (Nep ~2) e a pequena distância de fluxo
de pólen encontrado pela análise TWOGENER (~65m).
Fonte financiadora: FAPESP, FAEPA.

SITUAÇÃO DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE SOJA DA EMBRAPA
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Palavras-chave: Glycine max, variabilidade genética, coleção nuclear
A soja Glycine max (L.) Merr. tem como centro de origem a região leste da China, país onde
sofreu domesticação por volta do século XI a.C. A partir daí, ela foi introduzida em outros
países do oriente como Indonésia, Filipinas, Coréia, Japão, União Soviética e na região
sudeste da Ásia. Sua introdução no ocidente se deu a partir do século XVIII. No Brasil, sua
introdução foi mais recente, em 1882 e, portanto, a soja é uma espécie exótica. Grande parte
da variabilidade genética dessa cultura tem sido mantida e conservada em Bancos Ativos de
Germoplasma (BAG) de vários países orientais e ocidentais. As coleções de germoplasma de
soja foram estabelecidas para preservar a diversidade genética existente, antes que muito
dessa variabilidade fosse perdida para sempre pelo uso de cultivares modernos e exploração
agrícola tecnificada. De acordo com dados coletados e atualizados pelo “International Plant
Genetic Resources Institute”, mais de 170.000 acessos de Glycine max são mantidos por mais
de 160 instituições em, aproximadamente, 70 países. O BAG/Soja da Embrapa conta,
atualmente, com 11.154 acessos, mantidos na Embrapa Soja, em Londrina-PR. A maioria
desses acessos foram importados da coleção norte-americana, mas são de procedências da
China, principalmente, e de outros países asiáticos onde a diversificação da espécie tem
ocorrido. Os principais objetivos desta coleção são: promover, sistematicamente, o
enriquecimento genético da coleção; conservar, multiplicar, caracterizar e avaliar, por meio de
descritores, todos os acessos do BAG/Soja e informatizar, documentar e divulgar todas as
informações do BAG/Soja. Assim, a manutenção e a caracterização desse germoplasma de
soja, buscando maior eficiência em sua exploração, são atividades prioritárias e podem
representar o diferencial qualitativo necessário para garantir a estabilidade de um programa de
melhoramento. Além disso, foi desenvolvida e validada uma coleção nuclear com 1.600
acessos, reunindo informações de 18 caracteres quantitativos de 15.559 acessos da subcoleção
de germoplasma de Glycine max (L.) Merrill, do Departamento de Agricultura dos Estados
Unidos (USDA). Isto permitirá priorizar e concentrar a aplicação de recursos de modo a
formar uma base de informação mais completa sobre este conjunto de acessos.

TAMANHO EFETIVO DE SUBPOPULAÇÕES NATURAIS DE CAGAITEIRA DA
REGIÃO SUDESTE DE GOIÁS
Ananda Virginia de Aguiar (1), Roland Vencovsky (2), Lázaro José Chaves(3)
1Pesquisadora da EMBRAPA Florestas, Estrada da Ribeira, km 111, Colombo-PR ananda@cnpf.embrapa.br; 2Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz (ESALQ-USP),
Piracicaba, SP - rvencovsky@esalq.usp.br; 3Universidade Federal de Goiás, Goiânia-GO
Palavras-chave: Conservação genética, Eugenia dysenterica, amostragem
A cagaiteira (Eugenia dysenterica DC.) é uma espécie frutífera nativa do cerrado que vem
sendo estudada para fins de melhoramento e conservação genética. O tamanho efetivo é um
dos parâmetros mais importantes para orientar em programas dessa natureza. O objetivo desse
trabalho foi apresentar metodologia para estimar a representatividade contida em amostras de
subpopulações naturais com estruturação hierarquizada, objetivando dar subsídios para a
conservação genética de uma espécie, tendo como exemplo uma coleção de árvores de
subpopulações de cagaiteira da região sudeste do estado de Goiás. A coleção foi implantada
em 1998 na Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de
Goiás, na forma de ensaio de avaliação de progênies, em delineamento em blocos
casualizados, com quatro repetições e uma árvore por parcela, no espaçamento 6 x 6 m. As
110 progênies existentes provieram de matrizes amostradas em dez subpopulações naturais da
região. No início desta pesquisa estavam disponíveis 381 árvores. Como medida de
representatividade foi utilizado o tamanho efetivo (Ne) baseado na variância de freqüências
alélicas, calculado considerando diferentes situações de interesse, com base em estimativas de
parâmetros populacionais, a saber: a divergência entre subpopulações (FST), a endogamia
total (FIT), a taxa natural de autofecundação (s) e o coeficiente de coancestria dentro de
progênies ( θ M ), obtidos em pesquisas anteriores com as mesmas subpopulações do presente
trabalho. Levou-se em conta um medidor do tamanho da metapopulação, além do número
total de árvores, de subpopulações e de progênies na coleção. Os resultados levaram às
seguintes conclusões principais: a estimativa do tamanho efetivo da coleção estudada
requereu não só estimativas de parâmetros genéticos populacionais como um conhecimento
de natureza fitogeográfica, especialmente sobre o número provável de subpopulações
componentes da metapopulação. Se for considerado somente o aspecto conservacionista, os
números efetivos obtidos estão aquém do normalmente recomendado na literatura,
principalmente se o número real de subpopulação na natureza for elevado. Neste caso, para
atingir Ne da ordem de 500, será necessária a conservação do maior número possível de
subpopulações dessa espécie, em condições naturais.

TRAÇANDO UM PARALELO ENTRE A CONVENÇÃO DA DIVERSIDADE
BIOLÓGICA E O TRATADO INTERNACIONAL DE RECURSOS
FITOGENÉTICOS PARA ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA NO BRASIL
Angélica Carvalho Oliveira1;; Patrícia Goulart Bustamante2; Juliana Santilli3
1Universidade Católica de Brasília, mestranda – angelicarchangelica@gmail.com
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – pgoulart@cenargen.embrapa.br
3 Ministério Público do DF - juliana.santilli@superig.com.br
Palavras-chave: acordos internacionais, recursos genéticos, biodiversidade
O presente trabalho tem por objetivo traçar um paralelo entre os principais instrumentos
internacionais assinados pelo Brasil que impactam a conservação e a utilização sustentável
dos recursos fitogenéticos: a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB) e o Tratado
Internacional de Recursos Fitogenéticos para Alimentação e Agricultura (TIRFAA). A
metodologia utilizada foi a de construir um quadro com os principais parâmetros a serem
analisados em cada um dos acordos (CDB e TIRFAA) e de buscar informações na literatura
especializada e junto aos órgãos governamentais responsáveis por sua implementação.
Parâmetros como objetivos, data da assinatura, número de países signatários, instituições
internacionais e nacionais responsáveis pela implementação, assim como as principais
questões reguladas pelos dois instrumentos internacionais, foram comparados. Os dois
instrumentos, apesar de terem objetivos afins, como a conservação da diversidade biológica e
a repartição dos benefícios derivados de sua utilização sustentável, estão sendo
implementados por diferentes órgãos governamentais brasileiros, o que tem criado algumas
dificuldades conceituais e operacionais. O TIRFAA é um instrumento especificamente
destinado a regular a conservação e a utilização sustentável dos recursos fitogenéticos,
voltado para a promoção da agricultura sustentável e da segurança alimentar. A CDB é um
instrumento que regula a diversidade biológica como um todo, sem distinguir as espécies
silvestres e domesticadas. Ela cria um regime bilateral de acesso e repartição de benefícios,
em que o acesso aos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados é negociado
em cada caso, e reconhece, em seu artigo 8 (j), a relevância dos conhecimentos, inovações e
práticas de comunidades locais e populações indígenas. O TIRFAA se aplica a todos os
recursos fitogenéticos, mas estabelece um sistema multilateral de acesso e repartição de
benefícios para alguns cultivos agrícolas relacionados em seu Anexo 1, com base nos critérios
de interdependência e segurança alimentar. Ele também reconhece, em seu art. 9º, os direitos
dos agricultores, mas deixa a sua implementação a cargo dos países.

VIABILIDADE DE PÓLEN DE ABACAXIZEIRO Ananas comosus var. comosus
Taliane Leila Soares¹; Fernanda Vidigal Duarte Souza²; Everton Hilo de Souza¹; Livia de
Jesus Vieira³
¹Programa de Pós-graduação em Fitotecnia - talialeila@gmail.com; hilosouza@gmail.com.
²Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, fernanda@cnpmf.embrapa.br.
³Programa de Pós-graduação em Recursos Genéticos vegetais - liviabiol@gmail.com

Palavras-chave: Ananas comosus var. comosus, germinação de pólen, tubo polínico.

Em abacaxizeiros, a germinação de grãos de pólen in vitro é uma estratégia auxiliar para os
programas de melhoramento. O objetivo do trabalho foi avaliar a viabilidade do pólen de
acessos do BAG abacaxi mediante a germinação de grãos de pólen in vitro e uso de carmim
acético. Foram utilizadas amostras de pólen de A. comosus var. comosus coletadas de três
acessos provenientes do BAG da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical: LBB-605, LBB602 e Amapá. O meio de cultura utilizado para a germinação in vitro foi constituído de 15 %
de sacarose, 0,01 % de ácido bórico, 0,01 % de nitrato de potássio, 0,03 % de nitrato de cálcio
e 0,02 % de sulfato de magnésio, solidificado com 0,8 % de ágar, pH ajustado em 7,0, e
autoclavado a 121 ºC por 20 minutos, tendo sido distribuído em placas de Petri subdivididas
em quadrantes, cada uma representando uma repetição, totalizando 4 repetições por genótipo.
As placas com os grãos de pólen foram mantidas em condições controladas de temperatura de
27 ± 1ºC no escuro, durante 24 horas para induzir a germinação. Para a porcentagem de
germinação contabilizou-se todos os grãos da placa e para o comprimento do tubo polínico
foram selecionados aleatoriamente e mensurados 40 tubos polínicos em cada uma das
repetições. Para a análise de viabilidade, os grãos de pólen foram retirados de anteras oriundas
de flores recém-abertas, corados com carmim acético a 2% e observados ao microscópio
ótico. Observou-se que LBB-605 foi o que apresentou maior fertilidade em termos de
percentagem de germinação assim como maior comprimento do tubo polínico com valores
médios estimados de 67,39% e 1,15 mm, respectivamente, enquanto que os menores valores
para ambas as características foram observados no acesso Amapá com 24,5% e 1,0 mm. A
maioria dos acessos apresentou uma porcentagem de pólen viável acima de 80%, exceto
‘Amapá’ que teve viabilidade de 72%.
Fontes financiadoras: BNB, FAPESB e CAPES

RESUMOS ÁREA VEGETAL – USO DE RECURSOS GENÉTICOS

AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE CULTIVARES DE AMENDOIM EM LONDRINA
- PR
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Palavras-chave: Arachis hypogaea, Rendimento de grãos, Reação às doenças, Teor de óleo.
O amendoim (Arachis hypogaea L.) é a quarta oleaginosa mais cultivada no mundo, utilizado
principalmente na produção de óleo para fins alimentícios, farmacêuticos e cosméticos e na
produção de confeitos, doces, pastas ou em consumo in natura. Os grãos desta oleaginosa
possuem grande potencial como matéria prima para produção de biodiesel, visando atender a
demanda cada vez maior por fontes renováveis de energia. Este trabalho teve por objetivo
avaliar o desempenho agronômico de oito cultivares de amendoim. O ensaio foi conduzido na
Área Experimental da sede do IAPAR em Londrina na safra das águas 2007/2008, os
genótipos estudados foram IAC Tatu ST, IAC Caiapó, Runner IAC 886, Tégua, IAPAR 25 –
Tição, IAC-Oirã, IAC-Tupã e IAC-Tatuí. O delineamento experimental utilizado foi o de
blocos casualizados, com cinco repetições e parcelas constituídas por quatro linhas de 4m
espaçadas a 0,60m com uma população de 12 a 15 plantas por metro linear, considerando-se
as duas linhas centrais como parcela útil. Os valores de rendimento de grãos sem casca
obtidos por parcela foram transformados para kg/ha e corrigidos para 10% de umidade. A
reação a doenças (ferrugem e cercosporiose), o teor de lipídeos e a massa de 100 sementes por
parcela também foram determinados. As análises de variância para os caracteres avaliados
revelaram diferenças significativas entre as cultivares estudadas ao nível de 1% de
probabilidade. As cultivares mais produtivas foram IAC Tatu ST, IAC-Tatuí, IAC-Oirã e
IAPAR 25 – Tição, todas agrupadas na mesma classe pelo teste de Scott e Knott a 1% de
Significância. IAC Caiapó e Tégua foram as mais resistentes a cercosporiose e as mais
resistentes a ferrugem foram IAPAR 25 – Tição e IAC Caiapó. Os maiores teores de lipídeos
foram alcançados por IAC-Oirã, IAC Tatu ST, IAPAR 25 – Tição e IAC-Tatuí. As cultivares
IAC-Oirã, IAC-Tatuí e IAPAR 25 – Tição alcançaram as maiores massas de 100 sementes.
Fontes financiadoras: IAPAR, SETI

AVALIAÇÃO AGRONÔMICA DE TRÊS TIPOS DE CRAJIRU, NAS CONDIÇÕES
DE MANAUS, BRASIL.
Josias P. Queiroz (1), Francisco Celio M. Chaves(2), João Vitor C. Soares(1), Rafaely das C.
Lameira(1), Lauter Silva Souto(3) e Adrian M. Pohlit(4)
(1)Bolsista PIBIC/FAPEAM. – Embrapa Amazônia Ocidental, Km 29 – AM 010, CEP
69011-970, Manaus – AM. (2)Engo Agro, Dr., Embrapa Amazônia Ocidental, Km 29 – AM
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Palavras-chave: Arrabidaea chica Verlot., Planta Medicinal, Quimotipos, Cultivo,
Amazônia.
Crajiru, cajuru, pariri são nomes comuns utilizados para Arrabidaea chica Verlot
(Bignoniaceae), que tem propriedades anti-inflamatórias e é, por isto, utilizada na região
amazônica e também como adstringente, anti-espasmódico, no tratamento de leucemia e
anemia e de úlceras externas. Na Coleção de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares
da Embrapa Amazônia Ocidental, existem três morfotipos (I, II e III) de crajiru, com
diferentes hábitos e morfologia das folhas que não florescem. No mercado amazônico já se
encontram produtos fitoterápicos à base desta espécie em forma de sabonete íntimo de uso
feminino. Avaliou-se a produção de folhas, caules e relação folha/caule em três tipos de
crajiru (Arrabidaea chica Verlot.), em função de arranjos espaciais (0,5 x 0,5 m; 0,5 x 1,0 m;
1,0 x 1,0 m; 1,0 x 1,5 m e 1,5 x 1,5 m) e de três cortes. O estudo foi desenvolvido na Embrapa
Amazônia Ocidental, em blocos ao acaso, com três repetições, seguindo um esquema fatorial:
três tipos de crajirus (Tipos I, II e III) e cinco espaçamentos: 0,5m x 0,5 m; 0,5m x 1,0 m;
1,0m x 1,0 m; 1,0m x 1,5 m e 1,5m x 1,5 m. O plantio foi feito em julho de 2005. O primeiro
corte foi realizado em maio de 2006, avaliando-se as plantas da área útil, cortando-se as
mesmas a aproximadamente 10-15 cm em relação ao nível do solo, avaliando a produção de
folhas e caules. Os outros cortes foram em outubro de 2006 e março de 2007. A produção de
folhas foi crescente nos Tipos 2 e 3, em função dos maiores espaçamentos. Já a produção de
caules cresce em todos os tipos até o espaçamento 1,0 m x 1,0 m. O Tipo 1 tem habito mais
ereto do que os outros tipos, se desenvolvendo mais na vertical, aproveitando melhor a luz
solar, enquanto os outros tipos por serem mais rasteiros/decumbentes. Verificou-se que dos
três tipos, o Tipo 1 é recomendado ser cultivado nos espaçamentos intermediários, enquanto
os demais tipos respondem melhor em espaçamentos maiores.
Fontes financiadoras: - 01.02.1.02.08.11 – Rede Nacional de Recursos Genéticos
(EMBRAPA).

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA BARATA-DO-COQUEIRO Coraliomela brunnea
Thumb. (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) EM DIFERENTES ACESSOS DE
COQUEIRO-ANÃO DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE COCO
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Palavras-chave: Coraliomela brunnea, Pragas, Variedades, Banco de germoplasma
Acessos de coqueiro-anão são conservados no Banco Ativo de Germoplasma de Coco da
Embrapa Tabuleiros Costeiros para fins de preservação e utilização. Durante a fase do
desenvolvimento vegetativo o coqueiro fica exposto a pressão de várias pragas, entre as quais
a barata-do-coqueiro Coraliomela brunnea, cujos danos na folha central, ainda fechada, pode
afetar o desenvolvimento e retardar a entrada da planta em produção. O trabalho objetivou
avaliar a incidência e o nível de infestação da C. brunnea em seis acessos de coqueiro-anão
visando identificar possíveis fontes de tolerância à praga. Avaliou-se a presença/ausência de
danos das larvas nas 16 plantas de cada acesso para determinação da incidência da
praga/parcela e quantificou-se o nível de infestação/planta considerando-se os danos
registrados nas quatro folhas mais novas da planta (flecha – com folíolos ainda fechados; e
folhas no1, no2 e no3) no decorrer do tempo. As avaliações foram realizadas no período seco
e chuvoso e os dados expressos em termos percentuais. Os acessos avaliados foram: AAG Anão-amarelo de Gramame; AAM - Anão-amarelo da Malásia, AVeBrJ - Anão-verde-do
Brasil de Jiquí; AVC - Anão-vermelho de Camarões; AVG - Anão-vermelho de Gramame; e
AVM - Anão-vermelho da Malásia. Os dados foram submetidos a análise de variância e as
médias comparadas pelo teste Tukey (P<0,05). Todos os acessos foram em maior ou menor
grau sensíveis ao ataque de C. brunnea em ambos os períodos avaliados. No período seco a
maior incidência da praga/parcela ocorreu no acesso AVG (89,58%) e a menor no AAG
(64,89%) e no período chuvoso esta foi maior no AVM (91,67%) e menor no AVeBrJ
(62,50%). Em relação ao nível de infestação/planta os dados indicaram que houve diferença
significativa entre os acessos. A maior taxa foi registrada para o acesso AVG (84,58%) e a
menor para o AVC (66,75%), resultado semelhante ao ocorrido no período chuvoso.
Fontes financiadoras: CNPq, BIOVERSITY/COGENT, EMBRAPA

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE DOENÇAS EM GERMOPLASMA DE VIDEIRA
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Palavras-chave: Vitis spp., Míldio, Oídio, Antracnose, Botrytis, Podridões, Vírus

A videira esta sujeita ao ataque de doenças e pragas, contudo existe variabilidade genética no
gênero Vitis para resistência ou tolerância a estas enfermidades, assim como para adaptação a
diferentes condições de clima e solo. Um dos principais objetivos do melhoramento genético
é a criação de variedades mais resistentes ou tolerantes através da hibridação de genótipos
resistente-tolerantes disponíveis em bancos de germoplasma. Neste trabalho foi avaliado, a
campo, a incidência de míldio (Plasmopara viticola), oídio (uncinola necator), antracnose
(Elsinoe ampelina), podridão cinzenta (Botrytis cinerea), podridão ácida, e da virose do
enrolamento das folhas (GLRaV) em germoplasmas de videira na Embrapa Uva e Vinho,
situada em Bento Gonçalves, RS, 29º09’S, longitude 51º31’W, altitude de 670m, onde o
clima é temperado quente. Utilizou-se os descritores do IPGRI (UPOV) para a videira Vitis
spp., sendo as notas referentes aos sintomas: 1 (ausência), 3 (fraco), 5 (médio), 7 (forte) e 9

(muito forte). Para análise foi tomada a maior nota das doenças fúngicas por um período
mínimo de 6 anos e para a GLRaV em período mínimo de 4 anos. A incidência das doenças
fúngicas foi avaliada em 1.135 acessos, já para a GLRaV em 999 acessos. Os resultados, em
porcentagem (notas) por doença foram: míldio, 6,52 (1), 24,32 (3), 42,91 (5), 24,14 (7) e 2,11
(9); oídio, 61,85 (1), 28,55 (3), 5,99 (5), 2,03 (7) e 0,62 (9); antracnose, 12,69 (1), 23,96 (3),
28,28 (5), 17,89 (7) e 17,18 (9); podridão cinzenta, 39,56 (1), 35,33 (3), 17,62 (5), 4,93 (7), e
0,70 (9); podridão ácida, 36,39 (1), 39,03 (3), 16,30 (5), 4,05 (7), e 2,73 (9); para a GLRaV,
45,45 (1), 15,92 (3), 14,91 (5), 13,01 (7), e 0,90 (9). Os dados evidenciam variabilidade
genética para resistência às referidas doenças fúngicas e um percentual expressivo de acessos
com virose do enrolamento das folhas.

AVALIAÇÃO DA PALATABILIDADE DE DIFERENTES ACESSOS DE COQUEIRO
ANÃO À BARATA-DO-COQUEIRO Coraliomela brunnea Thumb.
(COLEOPTERA:CHRYSOMELIDAE)
1
Gabriele Torino Pedroso ; Joana Maria Santos Ferreira2; Thierry-Soussin3; Suzilane Santos
Góis 1; Semíramis Rabelo Ramalho Ramos2
1Bolsistas
CNPq/Embrapa
Tabuleiros
Costeiros
gabrieletp@yahoo.com.br,
suzilane_gois@hotmail.com
2Embrapa Tabuleiros Costeiros – joana@cpatc.embrapa.br; srrramos@cpatc.embrapa.br
3Escola Superior de Agronomia à Angers (ESA) – soussin.thierry@neuf.fr
Palavras-chave: Coraliomela brunnea, Coqueiro, Banco de Germoplasma
O Banco Ativo de Germoplasma de Coco da Embrapa Tabuleiros Costeiros mantém seis
acessos de coqueiro-anão ainda na fase juvenil. Recentemente, estes sofreram ataque da
barata-do-coqueiro Coraliomela brunnea (Coleoptera:Chrysomelidae) considerada praga
importante por completar todo seu ciclo larval na mesma planta; a larva se aloja e se alimenta
na folha flecha (folha central ainda fechada) causando redução da área foliar, e
conseqüentemente, retardo no desenvolvimento e na entrada da planta em produção. O
objetivo deste trabalho foi avaliar, em laboratório, o consumo diário das larvas sobre os
diferentes acessos de coqueiro-anão visando identificar àqueles mais palatáveis à praga.
Larvas grandes (08), coletadas ao acaso nas parcelas, foram agrupadas e acondicionadas em
recipientes plásticos de 500 mL contendo oito pedaços de folíolos (40cm cada) da folha flecha
de cada acesso. Os folíolos foram enrolados em volta de si formando um feixe de 15 cm e
presos nas extremidades com elástico simulando a condição de campo da folha flecha. A
determinação da área foliar consumida/dia foi mensurada por meio do Medidor de Área Foliar
(LI-3100 Área Meter) antes e após exposição às larvas. Avaliou-se seis acessos de coqueiroanão, sendo dois amarelos (AAG - Anão-amarelo de Gramame; AAM - Anão-amarelo da
Malásia), um verde (AVeBrJ - Anão-verde do Brasil de Jiquí) e três vermelhos (AVC - Anãovermelho de Camarões; AVG - Anão-vermelho de Gramame; AVM - Anão-vermelho da
Malásia). Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo
teste Tukey (P<0,05). A análise demonstrou não haver diferença significativa entre os acessos
avaliados, embora os mais palatáveis à C. brunnea tenham sido, em ordem hierárquica o
AVeBrJ (2,56 cm2/larva/dia), o AVG (2,36 cm2/larva/dia) e o AVC (2,30 cm2/larva/dia) e o
menos palatável o AVM (2,09 cm2/larva/dia). Os dados servirão de base para fundamentar o
diagnóstico e controle da C. brunnea, visando a preservação dos acessos a longo prazo.
Fontes financiadoras: CNPq, BIOVERSITY/COGENT,EMBRAPA

AVALIAÇÃO DAS DOENÇAS PODRIDÃO DO COLO, SEPTORIOSE E MANCHA
DE ALTERNÁRIA ASSOCIADAS A DIFERENTES GENÓTIPOS DE GIRASSOL NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Marcos Antônio Barbosa Moreira1, Rui Sales Júnior2, Marcelo Abdon Lira3, Maria Cléa
S.Alve³, Ernesto Espínola Sobrinho3, Regina Maria V. B. C. Leite4
¹Embrapa Tabuleiros Costeiros – Av. Beira Mar. CEP 49001-970, Aracaju, SE,
mmoreira@cpatc.embrapa.br
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Palavras-chave: girassol, Sclerotium rolfsii, Septoria sp., Alternaria helianthi,; Helianthus
annuus

Este trabalho objetivou registrar e avaliar diferentes genótipos de girassol quanto à infecção
por organismos fitopatogênicos em condições irrigadas. As avaliações foram efetuadas
durante a condução do Ensaio Final de Avaliação de Genótipos de Girassol, realizado na Base
Experimental da EMPARN, localizada em Canguaretama-RN, durante o período de fevereiro
a abril de 2008. O experimento teve delineamento experimental de blocos ao acaso e constou
de 26 genótipos com quatro repetições. O levantamento de doenças foi realizado por meio da
identificação e isolamento dos patógenos envolvidos e pela quantificação das plantas
infectadas nos tratamentos. De acordo com o total das infecções constatadas, verificou-se que
septoriose (Septoria sp.) foi à doença prevalecente com 42% de ocorrência, seguida por
mancha de Alternaria (Alternaria helianthi) com 34% e podridão do colo (Sclerotium rolfsii)
com 24%. Constatou-se amplitude de plantas infectadas entre os genótipos avaliados, sendo
de 0 a 19 para podridão do colo correspondendo aos genótipos HLS 04 e M 734(T) e 0 a
27,75 para septoriose, em relação aos genótipos Neon e HLS 04 e de 1 a 14,75 para a mancha
de alternaria, para os genótipos HLS 04 e Grizzly.

Apoio Financeiro: Banco do Nordeste.

AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE BANANEIRA (Musa sp.) NO DISTRITO
FEDERAL
Tadeu Graciolli Guimarães1, José de Ribamar N. dos Anjos1 & Sebastião Oliveira e Silva2
1 – EMBRAPA CERRADOS graciolli@cpac.embrapa.br; ribamar@cpac.embrapa.br;
2- EMBRAPA CNPMF ssilva@cnpmf.embrapa.br

Palavras-chave: Musa, banana, melhoramento genético, doenças, cerrados.
A ocorrência de fitopatógenos pode causar perdas de até 100% na produção de banana,
dependendo da cultivar e das condições de cultivo. As cultivares Prata, Pacovan, Maçã,
Grande Naine e Terra são muito suscetíveis à Sigatoka-negra e, à exceção das cvs. Terra e
Maçã, são também suscetíveis à Sigatoka-amarela. Quanto ao Mal-do-Panamá, a cultivar
Grande Naine é resistente e a ‘Maçã’ é altamente suscetível. Uma das estratégias para a
solução destes problemas é a criação de variedades resistentes, de preferência com porte mais
baixo. Neste contexto, montou-se um ensaio em janeiro de 2008 no Setor de Fruticultura da
EMBRAPA CERRADOS (Planaltina-DF; 1007 m de altitude) com 19 genótipos promissores
de banana (Caipira, Calipso, Bucaneiro, FHIA-02, FHIA 17, Thap Maeo, FHIA-01, FHIA-18,
PA42-44, PA94-01, PV42-53, PV42-142, PV79-34, PV94-01, PV42-81, YB42-21, YB42-03
e YB42-07) e quatro cultivares testemunhas (Pacovan, Prata Anã, Maçã e Grande Naine),
utilizando mudas cultivadas in vitro, previamente aclimatadas em viveiro. O ensaio seguiu
delineamento de blocos casualizados com três repetições e seis plantas por parcela, no
espaçamento de 3 x 2,5 m, em área irrigada por microaspersão. As práticas culturais e as
adubações vêm sendo realizadas seguindo recomendações técnicas pertinentes à cultura. Não
se constatou a ocorrência de Sigatoka-amarela, Sigatoka-negra e Mal-do-Panamá em nenhum
dos genótipos, até seis meses após o plantio. O crescimento vegetativo está sendo avaliado
por meio de mensurações da altura da planta, número de folhas vivas, diâmetro do
pseudocaule e do número brotações emitidas até a floração, e o estado nutricional das plantas
monitorado por meio de análise foliar. Todos os materiais têm apresentado excelente
desenvolvimento vegetativo, exceto a variedade Caipira, nas quais as folhas mostram-se de
coloração verde mais pálida e os pseudocaules mais finos.
Fontes financiadoras: CNPq, SEG

AVALIAÇÃO DE GENÓTIPOS DE MANDIOCA NA COMUNIDADE DE CAIÇARA,
PETROLINA-PE
1Ana Patrícia David de Oliveira, 1Alineaurea Florentino Silva, 1 Isabel Lemos Franciscone
da Rosa, 1Glácia Maria de Alencar Pontes, 1Maria Virginia Alves Xavier, 1 Karina
Rodrigues Miranda, 2Luiz Manoel de Santana
1Embrapa Semi-Árido, Caixa Postal 23, Petrolina/PE, alinefs@cpatsa.embrapa.br,
2CODEVASF 3ª SR, R. Presidente Dutra, 160, 56300-000, Petrolina/PE,
luiz.manoel@codevasf.gov.br
Palavras-chave: Manihot esculenta Cranz., estresse hídrico, genótipos tolerantes.
Muitos genótipos de mandioca têm sido testados e recomendados visando tolerância a seca e
alta produtividade de raízes e da parte aérea. Apesar de muitas variedades tolerantes serem
lançadas no mercado, as especificidades de cada região tornam a validação destes trabalhos
necessária a nível de comunidade a fim de tornar-se algo apropriado para o produtor de
maneira participativa. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento e produção de
raízes e parte aérea de diferentes variedades de mandioca em área dependente de chuva da
comunidade de Caiçara. O trabalho foi implantado em fevereiro de 2007, na comunidade
Caiçara, pertencente ao município de Petrolina-PE. O clima local é considerado quente e seco,
com chuvas irregulares concentradas entre dezembro e março. O delineamento experimental
foi inteiramente casualisado, com quatro repetições de 40 plantas cada. As variedades
utilizadas foram as seguintes: Engana Ladrão (1), Curvelinha (2), Cambadinha (3), Najá (4),
Brasília (5), Cigana (6), Crateús (7), Buji (8), Do Céu (9) Macaxeira Preta (10) e Gigante
(11). Após a primeira chuva do ano seguinte ao plantio foi feita a poda da parte aérea para
avaliação das características de crescimento e produção da planta. Aos 17 meses após o
plantio colheu-se o experimento e avaliou-se o número de raízes totais, o peso da cepa, raízes
totais, folha e caule e determinou-se o teor de matéria seca das raízes pelo método
gravimétrico. A produtividade de raízes totais variou entre os genótipos utilizados de 23,09 t
ha-1 até 42,5 t ha-1, sendo que a variedade gigante (11) destacou-se como sendo a mais
produtiva em raízes. Já em relação a parte aérea a variedade Macaxeira Preta (10) destacou-se
com uma produtividade de 43,00 t ha-1 enquanto que a gigante apresentou apenas 14,00 t ha1. A percentagem de matéria seca, estimada pelo método gravimétrico variou entre 28,7 e
36,1% sendo que as variedades Bugi (8), Macaxeira preta (10), Brasília (5) e Cigana (6)
foram superiores as demais nesta característica apresentando respectivamente 36,2%, 35,9%,
35,8% e 34,2%.

AVALIAÇÃO DE PROTOCOLOS PARA EXTRAÇÃO DE DNA EM Combretum
leprosum
Braulio Fernandes de Carvalho¹; Paula Andrea Sampaio de Vasconcelos¹; Ângela Celis de
Almeida Lopes¹; Regina Lucia Ferreira Gomes²; Sérgio Emílio dos Santos Valente¹.
1 – Departamento de Biologia, Centro de Ciências da Natureza, Universidade Federal do
Piauí; hazbio@gmail.com, paulaasv@hotmail.com, acalopes@ufpi.br, svalente@ufpi.edu.br
2 – Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí.
rlfgomes@ufpi.edu.br
Palavras-chave: Extração de DNA, Combretum leprosum, mufumbo, germoplasma.
Combretum leprosum se distribui pelas regiões tropicais dos continentes Asiático, Africano e

Americano (incluindo o Brasil). Seus extratos de folhas e flores são ricos em esteróides,
flavonóides, saponinas, taninos e alcalóides, com evidenciada atividade anestésica,
antiinflamatória e antibacteriana. Devido à importância fitoterápica e econômica de C.
leprosum, é necessário o uso de um protocolo que permita obter maiores quantidades de

material genético em boas condições para a realização de estudos envolvendo marcadores
moleculares. Os protocolos de extração mais utilizados para extração vegetal foram adaptados
para as características da planta estudada de modo a maximizar a quantidade e a qualidade de
DNA. As substâncias presentes nos extratos de C. leprosum podem interferir em alguma etapa
da extração, como a eliminação de proteínas ou precipitação do DNA, sendo necessário
otimização do processo. Resíduos de reagentes também podem interferir na análise por meio
de espectrofotômetro, onde se considera como DNA de qualidade a amostra que apresentar
um valor mais próximo do intervalo de 1,8 a 2,0 (260nm). Com exceção da amostra 1 do
protocolo de Romano et al. (1998), todos os protocolos testados apresentaram relação
A260/280 próximo ou acima de 2,0. Amostras com relação A260/280 acima de 2,0 indicam
provável contaminação por RNA, enquanto que amostras A260/280 abaixo de 1,8 indicam
contaminação por proteínas. Os protocolos analisados foram: Grattapaglia et al. (1995),
Romano et al. (1998), Doyle & Doyle et al. (1987) modificado e Clark et al. (1989)
modificado. Foram analisadas três amostras para cada protocolo e os resultados apresentaram
relação A260/280 entre 2,08 e 2,26; demonstrando que os quatro métodos abordados para
extração de DNA genômico de C. leprosum foram eficientes, possibilitando a aplicação na
PCR e em procedimentos que envolvam marcadores moleculares visando estudos evolutivos e
de diversidade genética.
Fontes financiadoras: FAPEPI, UFPI

AVALIAÇÃO DE VARIEDADES DE MANDIOCA NA COMUNIDADE DE
CAATINGA GRANDE, DORMENTES-PE
1Alineaurea Florentino Silva, 2Luiz Manoel de Santana, 1Salete Alves de Moraes, 1Ana
Patrícia David de Oliveira, 1Glácia Maria de Alencar Pontes, 1Danilo Sérgio das Virgens
Rodrigues, 1Vanderlei Leite da Silva, 1Emerson Ferreira Lima.
1Embrapa Semi-Árido, Caixa Postal 23, Petrolina/PE, alinefs@cpatsa.embrapa.br,
2CODEVASF 3ª SR, R. Presidente Dutra, 160, 56300-000, Petrolina/PE,
luiz.manoel@codevasf.gov.br
Palavras-chave: Manihot esculenta Cranz., variedades de mandioca, estresse hídrico.
A mandioca tem importância para a região Semi-Árida desde os tempos remotos e mais ainda
atualmente, onde a criação de animais tornou-se atividade econômica de representatividade. O
objetivo do presente trabalho foi avaliar o crescimento e produção de parte aérea e de raízes
de diferentes variedades de mandioca em área dependente de chuva da comunidade Caatinga
Grande, Dormentes/PE. O trabalho foi implantado em fevereiro de 2007, na comunidade
Caatinga Grande, pertencente ao município de Dormentes-PE. O delineamento experimental
foi inteiramente casualisado, com quatro repetições, com 10 plantas cada. As variedades
utilizadas foram as seguintes: Engana Ladrão (1), Curvelinha (2), Trouxinha (3), Brasília (4),
Cambadinha (5), Macaxeira Preta (6), Rosinha (7), Dourada (8), Gema de Ovo (9) e Do céu
(10). Após a primeira chuva do ano seguinte ao plantio foi feita a poda da parte aérea para
avaliação das características de crescimento. Após 17 meses do plantio colheu-se o
experimento quando foi realizada avaliação do número e peso de raízes totais, o peso da parte
aérea e estimada a % de matéria seca de raízes pelo método gravimétrico, bem como
calculado o índice de colheita para raízes. Os dados foram analisados estatisticamente,
procedendo-se a análise de variância e aplicando-se o teste Tukey a 5% de probabilidade.
Considerando-se a produtividade de raízes, as variedades mais promissoras para a região
foram a Cambadinha (40,9 t.ha-1), Curvelinha (38,4 t.ha-1) Trouxinha (25,6 t.ha-1), Engana
Ladrão (23,6 t.ha-1) e Brasília (22,0 t.ha-1). Considerando-se a produção de parte aérea,
observou-se que as variedades Cambadinha (33,0 t.ha-1), Gema de Ovo (31,4 t.ha-1),
Curvelinha (26,4 t.ha-1), Do Céu (25,4 t.ha-1) e Trouxinha (25,3 t.ha-1) destacaram-se das
demais e apresentaram também maiores índices de colheita, confirmando a vocação das
mesmas para utilização como opção alimentar para o rebanho na região.
Fontes financiadoras: CNPq, CEFET e CODEVASF 3ª SR.

AVALIAÇÃO DE VARIEDADES DE MANDIOCA SUBMETIDAS À CALAGEM E
ADUBAÇÃO COM FÓSFORO NA COMUNIDADE DE RAJADA, PETROLINA-PE
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Palavras-chave: Manihot esculenta Cranz., estresse hídrico, genótipos, calagem, fósforo.
Alguns genótipos de mandioca adaptam-se melhor que outros às condições semi-áridas,
porém as condições edafoclimáticas muitas vezes restringem o crescimento e produção das
raízes causando desestímulo ao produtor em continuar com a atividade. A calagem e o uso do
fósforo podem contribuir de maneira positiva com a produção de mandioca promovendo
melhores resultados nos solos com limitações químicas. O objetivo do presente trabalho foi
avaliar a produção de raízes e parte aérea de cinco variedades de mandioca submetidas a
calagem e aplicação de fósforo em área dependente de chuva na comunidade de Rajada,
Petrolina-PE. O trabalho foi implantado em dezembro de 2006 e o delineamento experimental
foi inteiramente casualisado, com quatro repetições de 25 plantas cada. As variedades
utilizadas foram as seguintes: Do Céu (TSA 54), Engana Ladrão (TSA 1), Brasília (TSA 128),
Najá Branca (cultivar local do produtor) e Curvelinha. Foram aplicados 280g/m2 de calcário,
distribuído em toda a área e o fósforo foi aplicado nas linhas na forma de
Superfosfatosimples, na dosagem de 300 kg/ha. Além disso, as manivas utilizadas para
plantio receberam imersão em solução de sulfato de zinco 2%. O experimento foi colhido 18
meses após o plantio, quando foi realizada a avaliação final coletando-se os dados de número
total de raízes, o peso da cepa, o número de raízes totais, peso de raízes totais, folha e caule e
determinou-se o teor de matéria seca das raízes pelo método gravimétrico. Os dados foram
submetidos a análise estatística e as médias foram testadas por Tukey a 5% de probabilidade.
A produtividade de raízes totais variou entre os genótipos de 10,7 t ha-1 (Do céu sem
adubação) até 30,1 t ha-1 (Engana Ladrão com adubação). A adubação promoveu maior
crescimento em raízes em todas as variedades, sendo que algumas responderam melhor do
que outras aos insumos, como a Brasília e Najá Branca que tiveram incremento em
produtividade de raízes de apenas 3 toneladas quando submetidas a adubação. A adubação
não modificou a percentagem de matéria seca das raízes que ficou em torno de 25,8 e 32 %
nas variedades Do Céu e Curvelinha, respectivamente.
Apoio financeiro: CNPq e CODEVASF 3ª SR

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE RESISTÊNCIA A MANCHA PRETA EM
POPULAÇÕES F4 ORIUNDAS DE CRUZAMENTOS ENTRE ESPÉCIES
SILVESTRES DE Arachis E O AMENDOIM CULTIVADO
João Francisco dos Santos1, Ignácio José de Godoy1, Alessandra Pereira Fávero2, Nara
Fernandes Moura1, Marcos Doniseti Michelotto3, Antonio Lucio de Mello Martins3
1Instituto Agronômico de Campinas- Campinas, SP ijgodoy@iac.sp.gov.br; 2Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia– Brasília – DF - favero@cenargen.embrapa.br; 3Agência
Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - Pindorama, SP – michelotto apta.sp.gov.br;
lmartins apta.sp.gov.br
Palavras-chave: Amendoim, Pré-melhoramento, Resistência, Cercosporidium personatum
Algumas espécies silvestres de Arachis são portadoras de genes de resistência a doenças
foliares, que podem ser de interesse para ganhos genéticos adicionais no melhoramento do
amendoim cultivado. Em função disso, é importante conhecer o comportamento de
populações resultantes de cruzamentos entre essas espécies e A. hypogaea. O presente
trabalho avaliou o potencial de resistência à mancha preta (Cercosporidium personatum) em
populações de famílias F3, obtidas de cruzamentos entre genótipos de Arachis hypogaea (V
12549, V 12548 e cv. IAC Caiapó) e um anfidiplóide sintético (Arachis ipaënsis x Arachis
duranensis)4x. Avaliaram-se em campo os indivíduos segregantes de famílias F3. Avaliaramse também o anfidiplóide parental, a espécie Arachis ipaënsis, os acessos V 12549 e IAC
Caiapó, moderadamente resistentes, e a cultivar Runner IAC 886, este usado como controle
suscetível à doença. O experimento foi conduzido no ano de 2006/2007 no Pólo Regional
APTA – Centro–Norte, em Pindorama, SP. As parcelas constituíram-se de linhas de plantas
com três metros de comprimento e dois metros entre linhas . Realizaram-se, durante o ciclo de
desenvolvimento das plantas, três avaliações da doença, com base em escala diagramática
compreendendo nove notas visuais de sintomas de lesões e desfolha. Estimou-se a
variabilidade de resposta entre as médias em ASCPD (Área sob a Curva de Progresso da
Doença) das famílias dos três cruzamentos e dos demais genótipos, com base no agrupamento
de médias de “Toucher”. As famílias foram alocadas em vários grupos, indicando que há
diversidade de resposta entre os materiais avaliados. A maioria das famílias foi agrupada no
mesmo grupo do cv. IAC Caiapó e no acesso V 12549, considerados moderadamente
resistentes à doença. Os três cruzamentos apresentaram famílias F3 agrupadas no mesmo
grupo de A. ipaënsis, que apresentou o mais alto nível de resistência. Esses resultados
sugerem que as populações estudadas possuem potencial de resistência à mancha preta, que
pode ser aproveitado para a seqüência do melhoramento visando incorporar esses genes
silvestres de resistência no genoma do amendoim cultivado.

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ORNAMENTAL DE GENÓTIPOS DE Capsicum spp.
DO BANCO DE GERMOPLASMA DA UFPI
Leane Fialho de Melo1; Verônica Brito da Silva2; Tancredo Henrique Pereira Sousa1; Larissa
Barbosa de Sousa1; Eliane Rodrigues Monteiro3; Regina Lucia Ferreira Gomes4; Ângela
Celis de Almeida Lopes5
1Engenharia

Agronômica/UFPI
–
tancredohpsousa@bol.com.br, larissaufpi@ig.com.br
2Ciências Biológica/UFPI – verabritosl@hotmail.com
3Mestrado em Agronomia/UFPI – elidrimont@bol.com.br

leane_fialho@yahoo.com.br;

4Depto. de Fitotecnia/CCA/UFPI – rlfgomes@ufpi.edu.br
5Depto. de Biologia/CCN/UFPI – acalopes@ufpi.br
Palavras-chave: Pimenta Ornamental, Descritores Morfológicos
Dentre as plantas ornamentais em vaso, as pimentas Capsicum spp. têm se destacado pela sua
crescente e continua aceitação no mercado da floricultura, devido às suas qualidades estéticas,
como o colorido de seus frutos durante o processo de maturação, que as tornam apropriadas
na decoração de ambientes internos. Objetivou-se identificar o potencial ornamental de dez
genótipos de pimenta do gênero Capsicum do Banco Ativo de Germoplasma da Universidade
Federal do Piauí (BAG de Capsicum da UFPI). O experimento foi conduzido no
Departamento de Fitotecnia do Centro de Ciências Agrárias da UFPI, utilizando-se o
delineamento inteiramente casualizado, com três repetições e quatro plantas por parcela.
Foram utilizados 35 descritores para o gênero Capsicum, propostos pelo IPGRI (1995). Para
avaliação das qualidades estéticas dos genótipos e, consequentemente, do seu potencial
ornamental, aplicou-se um questionário a produtores e consumidores interessados em
floricultura, visando à identificação das características de maior preferência. Dos dez
genótipos avaliados, sete foram selecionados para uso ornamental. Os genótipo BAGC 06,
BAGC 07 e BAGC 23, da espécie Capsicum chinense, destacaram-se pelas cores e formas
dos frutos. Já os genótipo BAGC 11, BAGC 36, BAGC 59 e BAGC 67, Capsicum annuum
var. glabriusculum, por exibirem pequeno porte, foram preferidos para o cultivo em vaso.
Assim, os genótipos do BAG de Capsicum da UFPI avaliados apresentaram potencial
ornamental, por possuir plantas com porte baixo; cores, formas e tamanho dos frutos
adequados à ornamentação.
Fontes financiadoras: CNPq, UFPI

AVALIAÇÃO DOS DANOS DA FALSA-BARATA Coraliomela brunnea
(COLEOPTERA:CHRYSOMELIDAE) EM DIFERENTES GENÓTIPOS DE
COQUEIRO
Marcos Antônio Barbosa Moreira1 & Ernesto Espínola Sobrinho2
1. Embrapa Tabuleiros Costeiros – Av. Beira Mar. CEP 49001-970, Aracaju, SE, Brasil –
mmoreira@cpatc.embrapa.br
2- Pesquisador EMPARN – Rua Jaguarari, 3250 Lagoa Nova – Natal-RN

Palavras-chave: Pragas, melhoramento genético, cultivares de coqueiro.

O método de controle de pragas por meio uso de cultivares ou variedades resistentes constituise no manejo integrado como uma das táticas mais importantes e seguras sob o ponto de vista
ambiental. O estudo foi efetuado para identificar possíveis fontes de resistência de cinco
genótipos de coqueiro quanto á infestação de formas imaturas de Coraliomela brunnea. O
estudo foi conduzido durante os meses de abril a agosto de 2006, numa área 1,25 ha de
coqueiro apresentando dois anos de idade pertencente a Embrapa Tabuleiros Costeiros. Os
tratamentos constituíram-se dos seguintes genótipos: BRT (Brazilian Tall); BGD (Brazilian
Green Dwarf) x BRT (Brazilian Tall); MYD (Malayan Yellow Dwarf) x BRT (Brazilian
Tall); BGD (Brazilian Green Dwarf) x VTT (Vanuatu Tall. O modelo experimental foi o de
blocos ao acaso com quatro repetições por tratamento, sendo cada parcela experimental
constituída por cinco plantas. As avaliações foram efetuadas semanalmente, constituindo-se
de coletas manuais de larvas de C. brunnea associadas as folhas flechas as quais foram
quantificadas e acondicionadas em sacos de papel. Para análise dos contrastes das médias, foi
utilizado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Os resultados mostraram que as
variedades não apresentaram diferenças significativas quanto ao ataque da praga em relação
ao número de larvas presentes nestes materiais e que os mesmos são altamente suscetíveis ao
ataque da praga em questão.

AVALIAÇÃO GENÉTICA EM POPULAÇÃO DE TRABALHO DO CUPUAÇU
ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO REML/BLUP
Maria Clideana C. Maia1; Marcos Deon Vilela de Resende2, Giselle Mariano L. de Assis 1
1 Embrapa Acre. clideana@cpafac.embrapa.br, giselle@cpafac.embrapa.br

2 Embrapa Florestas/UFV-Universidade Federal de Viçosa. marcos.deon@gmail.com
Palavras-chave: Theobroma grandiflorum, Caracterização, Variabilidade Genética.
Espécies em domesticação com pouca informação sobre sua genética e distribuição da sua
variabilidade genética representam um fator de complexidade para o estabelecimento de
estratégias de melhoramento. O cupuaçuzeiro é uma espécie de grande importância sócioeconômica para a região Amazônica e está inserido neste contexto. A avaliação genética
representa uma ferramenta de impacto uma vez que permite a estimação de parâmetros
genéticos e predição de valores genotípicos que auxiliam tanto nos programas de
melhoramento genético quanto na conservação da espécie. O objetivo desse estudo consistiu
em realizar uma avaliação genética em 36 progênies de meios irmãos de cupuaçu oriundos de
coletas em área de produtores da Amazônia Ocidental para formação de população de
trabalho do programa de melhoramento genético do cupuaçuzeiro no Acre. As famílias
experimentais da coleção a campo do cupuaçuzeiro foi instalado no delineamento aleatorizado
em blocos, com quatro plantas/parcela e três repetições. Para a avaliação foram considerados
variáveis de componentes de produção. Os dados foram analisados pela metodologia
REML/BLUP (Maximum Restricted Likelihood/ Best Linear Unbiased Prediction) com o uso
do software Selegen. A partir dos componentes de médias (BLUP individual) se destacaram
as famílias: 10, 9 e 26 para peso médio de frutos (Kg)/planta com ganhos estimados de
5.3313, 4.9383 e 4.3303, respectivamente. Para o caráter peso médio de polpa +
sementes/planta as progênies 18, 10 e 26 mostraram superioridade e para peso médio de polpa
(Kg)/planta as melhores famílias foram 18, 10 e 12. Os coeficientes de correlação genética
entre as características: peso médio de fruto e peso médio de polpa com sementes (0,8860),
peso médio do fruto e peso médio de polpa (0,902) e peso médio de polpa e peso médio de
polpa com sementes (0,9702) apresentaram altas magnitudes. Fato este que se refletiu na
classificação bastante conservada das famílias do grupo mais produtivo e do grupo de menor
rendimento para essas características. A estimação de componentes de variância (REML
Individual) revelou altas magnitudes e significância das variabilidades para as características
em estudo. A coleção de trabalho do cupuaçu da Embrapa Acre apresenta características que a
habilitam à na formação de população base para o melhoramento genético da cultura.
Fontes financiadoras: CNPq, FUNTAC.

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA VASSOURA-DEBRUXA EM CUPUAÇUZEIRO (Theobroma grandiflorum) EM CONDIÇÕES DE
CAMPO.
Aparecida das Graças Claret de Souza1; Maria Geralda de Souza1;José Cristino Abreu de
Araújo1; Nelcimar Reis Sousa1; Roberval Monteiro Bezerra de Lima1.
1

Embrapa Amazônia Ocidental- aparecida.claret@cpaa.embrapa.br

Palavras-chave: Acesso, Cupuaçu, Doença, Fruta Nativa.

A avaliação de germoplasma de cupuaçu na Embrapa Amazônia Ocidental é orientada por
uma lista mínima de descritores de acordo com Souza (1996). O germoplasma é a base para a
solução de problemas que comprometem a sustentabilidade da cultura, como a
susceptibilidade à doença “vassoura-de-bruxa”( Crinipellis perniciosa). O objetivo deste
trabalho é obter uma metodologia para avaliação da incidência da vassoura-de-bruxa em
cupuaçuzeiro em condições de campo. Testaram-se quatro escalas. Escala 1: a partir de
desenho manual da copa, definiram-se seis níveis para avaliar a doença (a,b,c,d,e,f). A escala
foi testada por 5 avaliadores em 42 plantas aleatórias; Escala 2: mesmos níveis da escala 1,
repetidos nas mesmas plantas, com dois avaliadores, porém a avaliação foi feita nos quatro
quadrantes de cada copa; Escala 3: o desenho da escala 1 foi substituído por fotografia,
selecionando-se uma copa representativa da cultura e, com base nos resultados das escalas 1
e 2, definiu-se a

porcentagem visual de área da copa afetada pela doença

(0%;1%;5%;10%;15%;25%;50% e 75%). A escala foi testada com marcaçao de sete plantas
doentes e a validação foi feita por dez avaliadores, sendo a maioria sem experiência na
quantificação de doença. Escala 4: utilizou-se a foto da escala 3, fazendo ajustes para sistema
de notas de 1 a 8 , expressando o intervalo de porcentagem visual de área da copa afetada pela
doença vassoura-de bruxa. Nota 1 para a copa sem doença (0%); 2 (1% a 4%); 3. (5% a 9%);
4 (10% a 14%); 5 (15% a 24%), 6 (25% a 49%), 7 (50% a 74% e 8 (acima de 75%). As
melhores escalas foram as 3 e 4, sendo que a escala 4, de acordo com a opinião da maioria dos
avaliadores, de mais fácil aplicação. Também, de acordo com a análise estatística descritiva
dos dados, apresentou melhores resultados. Conclui-se, portanto, que esta metodologia de
escala com notas é a melhor, podendo ser utilizada como descritor da severidade da doença
em germoplasma de cupuaçuzeiro.
Fonte financiadora: CNPq

DISTÂNCIAS GENÉTICAS ENTRE 36 FAMÍLIAS DE MEIOS-IRMÃOS DA
COLEÇÃO DE TRABALHO DO CUPUAÇU DA EMBRAPA ACRE
Maria Clideana Cabral Maia1; Marcos Deon Vilela de Resende2, Giselle Mariano Lessa de
Assis 1
1

Embrapa Acre. clideana@cpafac.embrapa.br, giselle@cpafac.embrapa.br

2

Embrapa Florestas/UFV-Universidade Federal de Viçosa. marcos.deon@gmail.com

Palavras-chave: Theobroma grandiflorum, distância euclidiana, distância de mahalanobis.

O cupuaçuzeiro é espécie nativa da região Amazônia encontra-se em processo de
domesticação e apresenta ampla variabilidade genética condição favorável para se estabelecer
estratégias de melhoramento e de conservação. O objetivo desta investigação consiste em
estimar as divergências genéticas de 36 progênies de meios-irmãos de cupuaçu oriundos de
seleção massal estratificada em área de produtores que compõe a coleção de trabalho do
programa de melhoramento genético do cupuaçuzeiro no Acre, Embrapa Acre. O experimento
para seleção clonal dos indivíduos superiores foi instalado no delineamento em blocos ao
acaso, com quatro plantas/parcela, três repetições. Os dados foram analisados através do
melhor preditor linear não viesado e máxima verossimilhança restrita (Best Linear Unbiased
Predction/ Maximum Restricted Likelihood: BLUP/REML) por meio de software Selegen.
Para realizar o agrupamento utilizaram-se matrizes de distancias euclidianas genéticas e de
mahalanobis. Pelo agrupamento (Tocher) de distancias euclidiana quadradas genéticas a
partição obtida determinou-se dois grupos de progênies: grupo 1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 31, 32, e
um segundo grupo reuniu as progênies: 10 e 18. Através do agrupamento (Tocher) de
distâncias genéticas mahalanobis quadradas genéticas foram disjuntos três grupos: no grupo 1
as seguintes progênies foram classificadas por similaridade: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 10 11 12 13 14
15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 31 32, e grupo 2 ficou composto
pela progênie: 9 e um terceiro grupo ficou formado pela progênie: 18. Como pode ser
evidenciado houve alta concordância entre as duas medidas de similaridade. Das 36 progênies
analisadas apenas as progênies: 9, 10 e 18 mostraram divergência genética podendo ser
recomendadas juntamente com alguma progênie do grupo 1 que mostrar superioridade
agronômica para formar pomares de clones elites com alta dissimilaridade genética esta
condição é ideal já que o cupuaçu é espécie que apresenta auto-incompatibilidade. As famílias
que compõem a população de trabalho do programa de melhoramento apresentam mesma
procedência.
Fontes financiadoras: CNPq, FUNTAC.

AVALIAÇÃO MULTI-LOCAIS DE POPULAÇÕES DE AZEVÉM COLETADAS NO
BRASIL
Andréa Mittelmann1, Antonio Vander Pereira2, Fausto de Souza Sobrinho2, Francisco José
da Silva Lédo2, Henrique Pereira dos Santos3, Renato Fontaneli3, José Raulindo Gardingo4,
Rodrigo Rodrigues Matiello4, Miguel Dall’Agnol5, Daniel Portella Montardo6
1Embrapa Gado de Leite/ Embrapa Clima Temperado, C.P.403, CEP96001-970, Pelotas –
RS, andream@cnpgl.embrapa.br; 2Embrapa Gado de Leite, Juiz de Fora – MG; 3Embrapa
Trigo, Passo Fundo - RS; 4Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa – PR;
5Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - RS; 6Embrapa Pecuária Sul,
Bagé -RS
Palavras-chave: Lolium multiflorum, germoplasma, caracterização, produtividade
O azevém é uma importante espécie forrageira, que se encontra naturalizada em muitas áreas
da Região Sul do Brasil e países do Cone Sul. No passado, estratégias de melhoramento
envolviam introdução de cultivares da espécie. Atualmente, a Embrapa detém um Banco
Ativo de Germoplasma (BAG) de Azevém, com mais de 200 acessos. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a produtividade de populações coletadas no Brasil, disponibilizando-as
para o melhoramento. Os experimentos foram desenvolvidos em seis locais: Eldorado do Sul
(RS), Ijuí (RS), Passo Fundo (RS), Capão do Leão (RS), Ponta Grossa (PR) e Coronel
Pacheco (MG), no ano de 2004. Foram avaliadas 29 populações pertencentes ao BAG de
Azevém da Embrapa e a cultivar LE 284. O delineamento foi em blocos casualizados, com
três repetições. As parcelas foram submetidas a corte mecânico sempre que atingiam 20 cm de
altura, sendo deixado resíduo de 7 cm. Foram avaliadas a produtividade de matéria seca total
e de matéria seca de folhas, e a proporção folha-colmo. Foram realizadas análises de variância
conjuntas e por local e o teste de Scott e Knott para as médias. Houve efeito de locais,
populações e da interação população-local para os três caracteres. As médias de locais para
matéria seca variaram de 2733 a 8468 kg/ha, mostrando forte efeito de ambiente, o que tem
sido observado para a espécie em outros trabalhos. A maior produtividade foi obtida em
Coronel Pacheco, sob irrigação. A produtividade de matéria seca de folhas variou de 1150 a
3746 kg/ha e a relação folha-colmo variou de 0,74 a 0,99. Nas análises por local, as
populações formaram de dois a cinco grupos. A população LOL 141 esteve no grupo superior
em todos os locais. A testemunha permaneceu nos grupos inferior ou intermediário para
produtividade de matéria seca e no superior para a relação folha-colmo. Existem diferenças de
produtividade e adaptação entre populações de azevém coletadas no Brasil, indicando
potencial para o desenvolvimento de cultivares.

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA GERMINAÇÃO DE ACESSOS DE MELANCIA
SUBMETIDA A DIFERENTES POTENCIAIS OSMÓTICOS.
Ronaldo Simão de Oliveira1; Manoel Abílio de Queiroz1; Sérgio Oliveira Pinto de Queiroz1;
Aline da Silva Santos1; Sirando Lima Seido1; Emanuel Ernesto Fernandes Santos1; Márcia
Adriana Carvalho dos Santos1; Rodrigo Brito Saldanha; Oscar Wenzel1
1Universidade do Estado da Bahia - Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais
ronesjhones@hotmail.com,

manoelabilio@terra.com.br,

sopqueiroz@gmail.com,

aly_uneb@yahoo.com.br, siroseido@hotmail.com, , emanueluneb@pop.com.br
marciagro3@yahoo.com.br, rodrigoufba@hotmail.com, oscar.wenzel@gmail.com,
Palavras-chave: Citrulus lanatus, salinidade, concentrações de NaCl.
Nas regiões áridas do Nordeste do Brasil, as condições edafoclimáticas potencializam os
riscos de ocorrência de salinização do solo. Por outro lado, as cultivares existentes da maioria
das culturas empregadas, inclusive a melancia são susceptíveis aos efeitos de sais no solo.
Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar a germinação de sementes de duas variedades
comerciais (Smile e Sugar Baby) e três acessos de melancia (Citrullus lanatus) coletados na
agricultura tradicional do estado do Maranhão. Os potenciais osmóticos de NaCl foram: 0; –
0,72; –1,44; –2,16 e – 2,88 em ambiente controlado. O experimento foi realizado no
Laboratório de Sementes do Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais/DTCS, da
Universidade do Estado da Bahia/UNEB, em Juazeiro – BA. O delineamento utilizado foi o
inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. Cada repetição foi
composta por 25 sementes. O papel utilizado para a avaliação do experimento foi o germitest.
Após a semeadura foram realizadas duas contagens do número de sementes germinadas,
sendo a primeira aos cinco dias após o semeio (DAS) e a outra aos oito DAS. Avaliou-se à
porcentagem de emergência e as análises foram feitas através do programa SISVAR, sendo as
médias comparadas através do Teste de Scott Knot ao nível de 5% de probabilidade. As
diferentes doses de sal empregadas não apresentaram diferença significativa. No entanto, os
tratamentos foram altamente significativos indicando que apresentaram diferentes reações
quanto ao efeito das doses do sal. Também a interação tratamento X doses de sal não foi
significativo, indicando que todos os tratamentos apresentaram o mesmo comportamento
relativo em relação aos potenciais osmóticos utilizados. Portanto, pode-se escolher uma
dosagem do sal para se avaliar a reação de novos acessos ao teor salino.

Fontes financiadoras: CNPq e UNEB/DTCS.

BAG DA LEGUMINOSA FORRAGEIRA Stylosanthes: CONSERVAÇÃO E PRÉMELHORAMENTO
Rosangela Maria Simeão Resende1; Celso Dornelas Fernandes1; Lucimara Chiari1;
Elisangela Tieko Matida1; Melissa de Oliveira Santos2; Edihanne Gamarra Arguelho1; Anete
Pereira de Souza2; Liana Jank1; Cacilda Borges do Valle1
1Embrapa Gado de Corte – rosangela@cnpgc.embrapa.br, celsof@cnpgc.embrapa.br,
chiari@cnpgc.embrapa.br, liana@cnpgc.embrapa.br, cacilda@cnpgc.embrapa.br
2Depto. de Genética e Biologia Molecular/UNICAMP - melissa@unicamp.br,
anete@unicamp.br
Palavras-chave: Conservação, Marcadores Moleculares, Stylosanthes, Taxa de Cruzamento,
Variabilidade
As leguminosas forrageiras nativas são uma opção importante na sustentabilidade da
atividade pecuária extensiva nacional. Aquelas pertencentes ao gênero Stylosanthes atendem a
demanda de qualidade nutricional na dieta de bovinos e apresentam impacto ambiental
positivo, determinado, principalmente, pela sua capacidade de fixação simbiótica de
nitrogênio. O objetivo deste trabalho é o de apresentar os principais resultados obtidos em
estudos realizados quanto à conservação e pré-melhoramento de três espécies desse gênero de
importância forrageira para o País. O Bag de Stylosanthes da Embrapa Gado de Corte conta
com 29 acessos de S. macrocephala; 221 de S. capitata e 760 de S. guianensis. Desses, 205
foram renovados nos últimos cinco anos e obtidas 1099 progênies de polinização aberta.
Todas as informações do germoplasma encontram-se atualmente documentadas em banco de
dados. Realizou-se o cruzamento de informações sobre acessos componentes dos Bags de
Stylosanthes conservados no Brasil, Colômbia, Estados Unidos e Austrália. Para fins de prémelhoramento foram avaliados morfológica e agronomicamente acessos da coleção nuclear
de S. guianensis e determinados os caracteres mais importantes na discriminação dos acessos,
por meio de análise de componentes principais dos valores genéticos dos caracteres. Foram
testados 111 e 40 primers na análise de S. capitata e S. guianensis, respectivamente, por
marcadores moleculares do tipo RAPD para fins de caracterização molecular dos acessos e
determinação da taxa de cruzamento. Foram desenvolvidos 72 microssatélites para S.

capitata, 46 para S. guianensis e 30 para S. macrocephala, dos quais foram selecionados os

polimórficos para genotipagem de populações e determinação da taxa de cruzamento. Estão
em avaliação acessos e progênies de polinização aberta visando estimar a variabilidade
genética entre acessos, dentro e entre famílias, informação essa essencial à conservação e
melhoramento das espécies alvo.
Fontes financiadoras: CNPq, FUNDECT, FAPESP
BANCO DE SEMENTES DE ESPÉCIES DE MULTIPLO PROPÓSITO E SELEÇÃO
PARTICIPATIVA DE CULTIVARES
Gilberto A. Peripolli Bevilaqua1, Irajá Ferreira Antunes1, Neander Teixeira Silveira1, Robson
Luis Legorio Marques1
1Embrapa Clima Temperado, bevilaq@cpact.embrapa.br, iraja@cpact.embrapa.br
Palavras-chave: plantas recuperadoras de solo, composição nutricional, grãos, forragem

O processo de modernização da agricultura causou mudança significativa na prática dos
agricultores no que se refere a seleção de plantas e conservação de suas próprias sementes,
além de redução drástica do número de espécies utilizadas nos sistemas produtivos. A
variabilidade genética constante na agricultura familiar apresenta características relevantes
para a identificação de novas cultivares, podendo servir como fonte de renda aos agricultores
e novas opções aos programas de melhoramento genético. As plantas de múltiplo propósito
representam uma importante alternativa à agricultura para cobertura de solo, produção de
forragem e ou grão para alimentação animal e humana. O objetivo do trabalho é elencar as
espécies constantes no banco de sementes e as atividades desenvolvidas. Constam no banco
sementes de feijão-vigna (20 acessos), ervilha (8), feijão-lima (10), tremoço-branco (5),
centeio (6), labe-labe (4), fava (6), feijão-guandu (4), lentilha (3), totalizando 66 acessos.
Inicialmente é realizada a caracterização das variedades e avaliado o desempenho agronômico
em sistemas agrícolas familiares de base ecológica, complementarmente é realizada análise da
composição nutricional das plantas e sementes. Nas populações promissoras, é realizada a
seleção participativa de plantas e de sementes com técnicos e agricultores de instituições
parceiras. Aquelas cultivares que se destacam passam a compor os ensaios de valor de cultivo
e uso para registro junto aos órgãos competentes. É realizada a produção de semente genética
de forma cooperativa, para realizar os trabalhos de validação das novas cultivares. A

avaliação do germoplasma crioulo configura-se em importante ferramenta para seleção e
registro de novas cultivares. Este sistema propicia a diversificação dos sistemas de produção e
coloca a necessidade de recuperação do conhecimento ancestral, por parte do agricultor, de
seleção de plantas e conservação de sua própria semente como importante contribuição à
agricultura brasileira.
CHECAGEM DE PROTOCOLOS VISANDO A EXTRAÇÃO DE DNA EM
Cenostigma macrophyllum
Paula Andrea Sampaio de Vasconcelos¹; Braulio Fernandes de Carvalho¹; Ângela Celis de
Almeida Lopes¹; Regina Lucia Ferreira Gomes²; Sérgio Emílio dos Santos Valente¹.
1 – Departamento de Biologia, Centro de Ciências da Natureza, Universidade Federal do
Piauí. paulaasv@hotmail.com, hazbio@gmail.com, acalopes@ufpi.br; svalente@ufpi.edu.br
2 – Departamento de Fitotecnia, Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Piauí.
rlfgomes@ufpi.edu.br
Palavras-chave: Extração de DNA, Cenostigma, caneleiro, germoplasma.
Cenostigma macrophyllum, planta popularmente conhecida como caneleiro, pode ser

encontrada no cerrado e caatinga do Brasil. O extrato das folhas e das cascas do caule do
caneleiro apresenta excelente atividade seqüestradora de radicais livres, com potencial para
antioxidante natural; além disso, o óleo da semente tem valor econômico, podendo auxiliar no
tratamento do diabetes. Marcadores moleculares são usados rotineiramente para análise da
variabilidade genética em várias espécies vegetais, podendo também ser utilizados nesta
espécie. Para que esses estudos sejam efetuados é necessário o desenvolvimento de um
protocolo que possibilite a obtenção de um DNA de qualidade com quantidade suficiente para
análise. Um empecilho para estes estudos é a presença, nas folhas de diversas espécies, de
níveis variados de alcalóides, esteróides, flavanóides, glicosídeos cianogênicos, gomas,
taninos, resinas e alguns ácidos, que podem comprometer a extração do DNA. Neste trabalho
foram analisados quatro protocolos objetivando a extração de DNA: Grattapaglia et al. 1995;
Romano et al. (1998); Doyle & Doyle et al. (1987) modificado e Clark et al. (1989)
modificado. A análise na quantidade de DNA foi feita em um espectrofotômetro, para
avaliação de concentração e qualidade. Amostras com relação A260/280 acima de 2,0 indicam
provável contaminação por RNA, enquanto que amostras A260/280 abaixo de 1,8 indicam
contaminação por proteínas. A quantidade de DNA genômico obtida foi satisfatória, em
algumas amostras atingindo 1165,2 ng/µl. No entanto, a relação A260/280 manteve-se abaixo

de 1,7 em todos os protocolos testados, com exceção do protocolo Clark et al. (1989)
modificado que apresentou a relação A260/280 de 1,92, sendo indicado para obtenção de um
DNA de qualidade e em quantidades acessíveis para estudos moleculares futuros em C.
macrophyllum.

Fontes financiadoras: FAPEPI, UFPI
COEFICIENTES DE REPETIBILIDADE GENÉTICA CARACTERES DO FRUTO
DO BACURI
Ricardo Gonçalves Silva1; Maria da Cruz Lima2; Cosme Damião Cruz3

1Professor Adjunto da UFMA/CCAA - rgoncalves@ufma.br
2Pós-Doutora da AGERP-MA - avmmoura51@hotmail.com
3Professor Titular da UFV/DBG - cdcruz@ufv.br
Palavras chaves: melhoramento, seleção, Platonia insignis Mart.

Estimativas de parâmetros genéticos, como a repetibilidade em bacurizeiro (Platonia insignis
Mart.), são importantes por constituir ferramentas fundamentais no direcionamento de um
programa de melhoramento genético. O objetivo do trabalho foi estimar o coeficiente de
repetibilidade dos caracteres do fruto do bacurizeiro, por meio dos seguintes procedimentos
estatísticos: análise de variância, componentes principais e análise estrutural. Para tanto,
foram colhidos frutos de matrizes em seis municípios do Estado do Maranhão. Foram
mensurados 11 caracteres: diâmetro do fruto (DF), comprimento do fruto (CF), espessura da
casca (EC), peso do fruto (PF), peso da casca mais semente (PCS), porcentagem de polpa
(PP), cavidade interna do fruto (CIF), número de sementes por fruto (NSF), número de
segmentos partenocárpico (NSP), brix (BR) e acidez total titulável (ATT). As estimativas dos
coeficientes de repetibilidade, nos diferentes métodos empregados, proporcionaram valores
bem próximos conferindo maior confiabilidade dos resultados obtidos. Em geral, as
estimativas foram consistentes e altas, exceto para as características EC e NSP que
apresentaram estimativas menores de repetibilidade. As altas estimativas de repetibilidade
obtidas para a maioria das características são um indicativo de que a ampla variabilidade
fenotípica observada nos acessos pode ser um forte componente genético, situação adequada
ao programa de melhoramento do bacurizeiro. As estimativas do número de medições
necessárias para se obter valores de 80%, 90% e 95% de predição do valor real do indivíduo,

demonstraram que, excluindo-se EC e NSP, três medições são suficientes para discriminar os
genótipos com nível de determinação de 80%.

COLEÇÃO DE COGUMELOS FUNCIONAIS DA EMBRAPA RECURSOS
GENÉTICOS E BIOTECNOLOGIA E SUA IMPORTÂNCIA NA SAÚDE HUMANA.
Arailde Fontes Urben
Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia – arailde@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: coleção, cogumelos, isolados, alimentos funcionais, saúde.

A coleção de cogumelos para uso humano, iniciada em 1998, contém 321 entre espécies e
linhagens fúngicas de macromicetos obtidas de coletas e de instituições nacionais e
estrangeiras. Esta coleção faz parte do projeto componente: Banco de Germoplasma de
Cogumelos para Uso Humano do projeto Plataforma de Recursos Genéticos. Envolve
numerosas atividades, entre elas, intercâmbio, coleta, caracterização, conservação, avaliação,
documentação, informação, multiplicação de acessos, difusão de informações e treinamento
através de cursos, palestras, workshops e simpósios. As principais espécies depositadas na
coleção são: Pleurotus ostreatus, P. ostreatoroseus, Agaricus blazei, Lentinula edodes e
Ganoderma lucidum. Diversas pesquisas nas aéreas Médica, de Biotecnologia e de Controle

Biológico, estão sendo realizadas com os cogumelos da coleção de base do Cenargen, por
pesquisadores brasileiros, usando linhagens puras, vigorosas, com elevados teores de
nutrientes e de princípios ativos. Estes especialistas têm obtido resultados importantes na
redução e inibição do câncer, colesterol e glicose (testes realizados em ratos na Universidade
Federal do Paraná); inibição de fungos, parasitas de solos, e na área da Saúde. Médicos em
Brasília vêm acompanhando vários pacientes com diversas patologias clínicas entre elas o
câncer, AIDS, artrites reumáticas, doenças das vias respiratórias, entre outras, que fazem uso
de cogumelos medicinais, com resultados bastante promissores. As espécies depositadas na
coleção de cogumelos são ricas em propriedades nutricionais e medicinais e poderão
contribuir com a qualidade de vida do povo brasileiro. Além disso, as espécies primitivas
conservadas no banco genético beneficiariam pequenos e médios produtores rurais,
produzindo um alimento de alta qualidade e de baixo custo que poderá favorecer o consumo

per capita no país que ainda é de apenas 30g de cogumelos por ano. A organização e

manutenção do banco de germoplasma são de suma importância para a identificação por meio
da comparação morfológica, fisiológica, genética/molecular das espécies, como também, para
os estudos de variabilidade genéticas dos macromicetos coletados em diferentes regiões
brasileiras.
COMPATIBILIDADE DE CRUZAMENTOS INTERESPECÍFICOS ENTRE
MANDIOCA E ESPÉCIES SILVESTRES DE MANIHOT
Leônidas Francisco de Queiroz Tavares Filho1; Alfredo Augusto Cunha Alves2; Carlos
Alberto da Silva Ledo2; Cláudia Andrade Ribeiro Sarmento3; Ariana Silva Santo4
1Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical/FAPESB-AT2 - leonidas76@gmail.com
2Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - aalves@cnpmf.embrapa.br,
ledo@cnpmf.embrapa.br
3Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical/CNPq-IC
4Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical/FAPESB-IC-Jr
Palavras-chave: híbridos interespecíficos, estabelecimento de fruto, polinização controlada
Embora espécies silvestres de mandioca sejam importantes fontes de genes úteis que podem
ser usados em programas de melhoramento para resistência à estresses bióticos e abióticos,
poucos estudos de compatibilidade de cruzamentos entre espécies de Manihot têm sido
relatados. Os objetivos deste trabalho foram: 1) avaliar parâmetros relacionados com a
compatibilidade de cruzamentos entre M. esculenta e espécies silvestres de mandioca; e 2)
produzir sementes sexuais F1 provenientes de hibridações interespecíficas. Cruzamentos
controlados foram realizados, envolvendo cultivares de M. esculenta e acessos de 13 espécies
silvestres: M. anomala, M. flabellifolia, M. jacobinensis, M. peruviana, M. tomentosa,
‘Pornúncia’, M. caerulescens, M. cecropiaefolia, M. dichotoma, M. glaziovii, M. irwinii,
‘Maniçoba’ e mandioca ‘Sete Anos’. As seis primeiras espécies silvestres foram utilizadas em
cruzamentos recíprocos e as demais cruzadas apenas como mãe. A compatibilidade foi
altamente dependente do genótipo. Das 13 espécies silvestres, apenas 7 espécies produziram
sementes: M. anomala, M. flabellifolia, M. jacobinensis, M. peruviana, M. tomentosa, M.
irwinii e mandioca ‘Sete Anos’. A taxa média de flores fertilizadas, frutos estabelecidos e

sementes produzidas foram diferentes significativamente entre espécies e dependentes de
ambos os doadores e receptores de grãos de pólen. Apenas duas espécies silvestres
produziram sementes em ambos sentidos, seja como pai ou mãe: M. flabellifolia e M.

tomentosa. O período de deiscência do fruto polinizado variou de 48 a 97 dias e um total de

182 sementes híbridas foram produzidas de um total de 998 flores polinizadas.

Fontes financiadoras: Generation Challenge Programme, FAPESP, CNPq
COMPORTAMENTO DE VARIEDADE DE MANDIOCA SUBMETIDA A
DIFERENTES ADUBAÇÕES NA COMUNIDADE DE LAGEDO, PETROLINA-PE
¹Alineaurea Florentino Silva, ²Luiz Manoel de Santana, ¹Ana Paula Guimarães Santos,
²Antônio Ismael de Araújo Coelho, ¹Glácia Maria de Alencar Pontes, ¹Ana Patrícia David de
Oliveira.
¹Embrapa Semi-Árido, Petrolina/PE, alinefs@cpatsa.embrapa.br, ²CODEVASF, Petrolina/PE,
luiz.manoel@codevasf.gov.br
Palavras-chave: Manihot esculenta Cranz., estresse hídrico, fertilização complementar
A mandioca é uma espécie com grande tolerância a seca e a solos com baixa fertilidade, por
isso normalmente são escolhidas áreas marginais da propriedade para efetuar o plantio, que
ocorre com baixo ou nenhum uso de insumos depreciando ainda mais o potencial da cultura
para produção de raízes e parte aérea. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a
produtividade da variedade de mandioca Engana Ladrão, submetida a diferentes adubações na
comunidade dependente de chuva Lagedo, Petrolina-PE. O trabalho foi implantado em março
2006 o delineamento experimental foi inteiramente casualisado, com seis repetições (20
plantas, Variedade Engana Ladrão, TSA 1). Os tratamentos utilizados foram: T1= 750 kg.ha-1
de calcário dolomítico + 750 kg.ha-1 de fosfato natural + 6 kg.ha-1 de sulfato de zinco; T2 =
750 kg.ha-1 de calcário dolomítico + 6 kg.ha-1 de sulfato de zinco; T3 = 750 kg.ha-1 de
calcário dolomítico; T4 = testemunha absoluta. Após 16 meses do plantio procedeu-se a
colheita, avaliando-se a sobrevivência, número de raízes por planta, peso total de raízes e da
parte aérea (t.ha-1) e estimando-se o Índice de Colheita (IC=%) e a % de matéria seca das
raízes tuberosas pelo método da gravidade específica. Os dados foram analisados
estatisticamente, procedendo-se a análise de variância e aplicando-se o teste Tukey a 5% de
probabilidade. A aplicação do superfosfato simples elevou o teor de fósforo no solo de 3,0
mg.dm-3 para 57,67 mg.dm-3. O tratamento que proporcionou maior produtividade de raízes
(18,1 t.ha-1) foi o Tratamento 1, sendo considerado completo diante a demanda apresentada

pelo solo em nutrientes e alcançando o dobro da produtividade do Tratamento 4 (9,7 t.ha-1).
A produção da parte aérea da planta apresentou-se entre 10,9 t ha-1, no Tratamento 1 e 5,9 t
ha-1 no Tratamento 4, porém a sobrevivência, número de raízes, matéria seca de raízes e
índice de colheita não apresentaram diferenças significativas com os tratamentos aplicados.
Fontes financiadoras: CNPq, CEFET e CODEVASF 3ª SR.
CORRELAÇÕES FENOTÍPICAS, GENOTÍPICAS E AMBIENTAL EM SUBAMOSTRAS DE FEIJÃO-FAVA (Phaseolus lunatus L.) DO BANCO DE
GERMOPLASMA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Raimundo Nonato Oliveira Silva1; Ângela Celis de Almeida Lopes1; Regina Lucia Ferreira
Gomes2; José Airton Rodrigues Nunes3; Agostinho Elias de Medeiros Junior2; Verônica
Brito da Silva1;
1Depto.
acallopes@yahoo.com.br,
de Biologia/CCN-UFPI j_raio@yahoo.com.br,
verabritos@hotmail.com.
2Depto. de Fitotecnia /CCA-UFPI rlfgomes@ufpi.br , agronojunior@bol.com.br.
3Depto. de Engenharia Agrícola e Solos /CCA-UFPI jarnunes@ufpi.edu.br.
Palavras-chave: Phaseolus lunatus, diversidade, germoplasma, produtividade
O feijão-fava, Phaseolus lunatus L., também conhecido como feijão-de-lima ou fava-de-lima,
é uma das quatro espécies do gênero Phaseolus explorada comercialmente, que apresenta
potencial para fornecer proteína vegetal à população, funcionando como uma fonte alternativa
de alimento em vários municípios do Nordeste. Objetivou-se caracterizar morfologicamente
seis sub-amostras de feijão-fava provenientes do Banco de Germoplasma da Universidade
Federal do Piauí e estimar correlações genotípicas, fenotípicas e de ambiente. A
caracterização, tomando-se por base os componentes da produtividade (comprimento, largura,
número de grãos por vagem, peso de cem grãos) e produção de grãos, foi realizada em cinco
plantas de seis sub-amostras, utilizando-se dez vagens por planta. As mensurações foram
efetuadas no Laboratório de Recursos Genéticos Vegetais localizado no Departamento de
Biologia do Centro de Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí e baseando-se
em descritores publicados pelo International of Plant Genetic Resources Institute (IPGRI).
Após a caracterização morfológica, os dados foram submetidos à análise estatística
utilizando-se do aplicativo computacional Genes. As correlações genotípicas, em sua maioria,
apresentaram-se superiores às fenotípicas. O caráter comprimento de vagem apresentou
correlação genotípica e fenotípica positiva com largura de vagem e peso de cem grãos. O

número de grãos por vagem apresentou correlação genotípica e fenotípica positiva com a
produção de grãos, sendo esse resultado esperado, visto que com aumento do número de
vagens espera-se um aumento no número de sementes. Dentre as sub-amostras avaliadas, a
UFPI–220 apresentou a maior produtividade de grãos.
Fonte financiadora: CNPq e FAPEPI
CORRELAÇÕES GENÉTICAS, FENOTÍPICAS E AMBIENTAIS ENTRE
CARACTERES DO FRUTO DO BACURI
Ricardo Gonçalves Silva1; Maria da Cruz Lima2; Cosme Damião Cruz3

1Professor Adjunto da UFMA/CCAA - rgoncalves@ufma.br
2Pós-Doutora da AGERP-MA - avmmoura51@hotmail.com
3Professor Titular da UFV/DBG - cdcruz@ufv.br

Palavras-chaves: melhoramento genético, seleção, Platonia insignis

O objetivo do trabalho foi estimar correlações genéticas (rg), fenotípicas (rf) e ambientais (ra)
entre caracteres do fruto do bacurizeiro. Para tanto, foram colhidos frutos de matrizes em seis
municípios do Estado do Maranhão. Foram mensurados 11 caracteres: diâmetro do fruto
(DF), comprimento do fruto (CF), espessura da casca (EC), peso do fruto (PF), peso da casca
mais semente (PCS), porcentagem de polpa (PP), cavidade interna do fruto (CIF), número de
sementes por fruto (NSF), número de segmentos partenocárpico (NSP), brix (BR) e acidez
total titulável (ATT). As estimativas dos coeficientes de rg, rf e ra entre dois caracteres, foram
realizados de acordo com Cruz et al. (2004) e os níveis de significância pelo teste “t”. As
estimativas rg, rf e ra variaram muito, podendo ser observadas correlações positivas e
negativas altas, e correlações muito baixas, na maioria, não significativas. As rg refletem em
associações de natureza herdável, entre PP e PCS (rg = 0,0639), entre PP e NSP (rg = 0,9288)
e entre PP e BR (rg = -0,6534). Assim, conclui-se que a seleção direta sobre a característica
PP proporcionará ganho no sentido redução de BR e ganho no sentido de aumentar o NSP. Há
diferença de magnitudes, de sinais da ra e de rg e rf, destacando-se a correlação entre o DF e
PP, que apresenta sinais e magnitudes diferentes para correlações genotípicas e fenotípicas em
relação à correlação ambiental (rf = 0,595; rg = 0,6502 e ra = -0,1266).

DESENVOLVIMENTO DE MARCADORES EST-SSR PARA MAPEAMENTO DA
APOMIXIA EM UMA POPULAÇÃO DE Brachiaria humidicola
Rherman Radicchi Teixeira Vieira1, Mariana Teixeira Rodrigues Lira1, Andréa Amaziles
Antunes Alves de Carvalho1, Marco Antonio Ferreira2, Diva Maria de Alencar Dusi2, Vera
Tavares de Campos Carneiro2, Cacilda Borges do Valle3, Leticia Jungmann3, Marcio
Carvalho Moretzsohn2, Zilneide Pedrosa de Sousa Amaral2, Gláucia Salles C. Buso 2
1 Universidade de Brasília – UnB, Brasília - rrtv@hotmail.com, mari_trl@hotmail.com,
andrea_a4c@hotmail.com
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília – mantonio@cenargen.embrapa.br,
diva@cenargen.embrapa.br, vera@cenargen.embrapa.br, marciocm@cenargen.embrapa.br,
zilneide@cenargen.embrapa.br, buso@cenargen.embrapa.br
3Embrapa Gado de Corte, Campo Grande, MS – cacilda@cnpgc.embrapa.br,
leticiajungmann@gmail.com
Palavras chave: mapeamento, aposporia, melhoramento genético
Plantas poliplóides do gênero Brachiaria, que se reproduzem via apomixia apospórica
facultativa, são gramíneas forrageiras de importância econômica na América do Sul. Essas
gramíneas apomíticas não podem ser melhoradas por meio do melhoramento tradicional por
causa da diferença de ploidia entre plantas sexuadas (diplóides) e apomíticas (tetraplóides).
Autotetraplóide induzida, B. ruziziensis é utilizada em programas de melhoramento para
facilitar a introgressão de características agronômicas de interesse. Programas de
melhoramento especiais, dessa natureza, dependem de métodos eficientes para identificação
do modo reprodutivo na progênie e modelos de controle genético bem testados. Estudos
genéticos indicam que a aposporia em Brachiaria é herdada como um caráter dominante e
controlado por um fator mendeliano simples. A identificação de uma área genômica
relacionada a apomixia em híbridos de Brachiaria já tem sido publicada, mas a informação
disponível até o momento não inclue nenhum marcador fortemente ligado ao apo-gene(s) que
poderia ser utilizado na rápida identificação de progênies de apomíticas. Nesse trabalho foram
desenhados 84 primers EST-SSR originados de bancos de seqüências públicas e de bancos de
seqüências de cDNA de B. brizantha apomítica, visando a construção de um mapa da regiãoapo em B. humidicola. Nessa espécie tetraplóides naturais sexuais e apomíticos são
encontrados e uma população F1 foi desenvolvida, composta de 139 indivíduos. Do total de
primers desenvolvidos, 40 foram otimizados. Os primers polimórficos serão utilizados no
mapeamento da população segregante. A informação obtida nesse trabalho pode ser útil para
programas de melhoramento, já em progresso no Brasil, visando o melhoramento das
cultivares de Brachiaria e projetos que contemplam o isolamento de gene(s) de aposporia.

DESENVOLVIMENTO DE PLÂNTULAS DE HELICÔNIAS A PARTIR DE
EMBRIÃO ZIGÓTICO
Kessyana Pereira Leite1, Walma Nogueira Ramos Guimarães2, Cleucione de Oliveira
Pessoa3,Vivian Loges4
1 Graduanda em Engenharia Agronômica/UFRPE. E-mail: kessyanapereira@hotmail.com;
2 Doutoranda em Biotecnologia/RENORBIO. E-mail: walmalamo@gmail.com;
3 Graduanda em Engenharia Agronômica/UFRPE. E-mail: cleupessoa@yahoo.com.br;
4 Professora Adjunta do Departamento de Agronomia/UFRPE. E-mail: vloges@yahoo.com.
Palavras-chave: Micropropagação, Helicônias, Melhoramento Genético
A propagação de helicônia via semente, apresenta longo período de germinação. A técnica de
propagação in vitro, por utilizar embriões zigóticos extraídos de sementes, surge como uma
importante alternativa para os programas de melhoramento genético desta cultura,
proporcionando a análise da variabilidade genética em menor tempo. O objetivo deste
trabalho foi avaliar o desenvolvimento de plântulas de H. latispatha cv. Distans, H. latispatha
cv. Yellow Gyro, H. psittacorum L.f. cv. Sassy e H. rostrata a partir do cultivo in vitro de
embriões zigóticos. Frutos maduros foram coletados e desinfetados em imersão em álcool a
70% por um minuto, seguindo de duas imersões em solução de hipoclorito de cálcio, a 3%
com três gotas de tween 20%, por 20 minutos e a 1,5% por 15 minutos. Depois foram feitas
três lavagens com água destilada estéril. O embrião foi extraído e inoculado em meio MS com
a concentração salina original ou metade dessa (½ MS). Foram utilizados ápices caulinares de
plântulas de embriões zigóticos das helicônias, sendo transferidos para meio MS completo ou
½ MS, combinado com 2,5 mg.L-1 BAP e sem esse regulador de crescimento. Aos 45 dias foi
avaliado o desenvolvimento dos explantes determinando-se: nº de folhas e de raízes e altura
da planta (cm) formada a partir dos explantes. A cultivar Sassy apresentou o maior nº de
folhas, raízes e altura (2,00; 5,37 e 2,55 respectivamente). Não houve diferença para nº de
folhas entre Sassy, Distans e H. rostrata, e para altura de planta entre Sassy e Distans. Red
Yellow apresentou as médias mais baixas para as características avaliadas (1,25; 4,06 e 1,23
respectivamente). Essa metodologia permite analisar a viabilidade das sementes de espécies
de helicônias em menor tempo, potencializando a germinação, contribuindo para o incremento
da variabilidade genética em experimentos de melhoramento. Portanto, o cultivo in vitro de
embriões zigóticos como fonte de explante no processo de micropropagação das espécies de
helicônias avaliadas e outros a serem testados pode ser indicado para este gênero.
Fontes finaciadoras: BNB-ETENE-FUNDECI, CAPES, CNPq, PROMATA-FACEPE,
RECIFLORA.

DESENVOLVIMENTO DE SEIS NOVOS ANFIDIPLÓIDES SINTÉTICOS DO
GÊNERO Arachis
Alessandra Pereira Fávero1, José Francisco Montenegro Valls1
1Embrapa
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-

favero@cenargen.embrapa.br; valls@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Arachis, pré-melhoramento, poliploidização, amendoim
O amendoim (Arachis hypogaea) é uma espécie alotetraplóide, com 40 cromossomos e de
fórmula genômica AABB. Diversas espécies silvestres do gênero Arachis mostram resistência
a doenças e pragas importantes para a cultura do amendoim. Contudo, em sua maioria, as
espécies silvestres da seção Arachis são diplóides, com 2n=20 e se associam, diferencialmente
em grupos mais próximos ao genoma A ou ao não-A (ou B) de A. hypogaea. Para permitir a
introgressão de genes de interesse localizados em espécies silvestres no tetraplóide cultivado,
é necessário o cruzamento de uma espécie mais associada ao genoma B do amendoim com
uma mais correspondente ao genoma A, gerando um híbrido diplóide estéril. O resgate da
fertilidade desse híbrido se dá pela poliploidização, que cria os chamados anfidiplóides
sintéticos, linhagens que podem se cruzar com A. hypogaea e gerar descendentes férteis. O
objetivo foi construir seis novos anfidiplóides sintéticos que poderão ser utilizados em
programas de melhoramento do amendoim. Seis híbridos interespecíficos diplóides foram
utilizados no presente trabalho. Estacas de cinco híbridos diplóides de genoma AxB e um de
genoma BxB foram tratadas com solução de colchicina a 0,2%, por 8-10 horas em condições
de luz fluorescente e a 28◦C. Posteriormente, as estacas foram plantadas em vasos e
acondicionadas em telado. As plantas tratadas foram consideradas quiméricas, pois possuíam
partes diplóides e flores com pólen fértil que produziram sementes, condição típica de
híbridos poliplóides. As sementes foram coletadas e postas para germinar. As novas plantas
são férteis e produzem sementes, o que comprova a poliploidização, uma vez que híbridos
diplóides são estéreis. Os novos anfidiplóides obtidos foram: (A. magna K 30097 x A.
stenosperma V 15076)4x, (A. batizocoi K 9484 x A. cardenasii GKP 10017)4x, (A. magna V

13751 x A. cardenasii GKP 10017)4x, (A. gregoryi V 6389 x A. stenosperma V 12488)4x, (A.
vallsii V 7635 x A. stenosperma V 10229)4x, (A. vallsii V 7635 x A. williamsii Wi 1118)4x.

Estes híbridos serão cruzados entre si e com A. hypogaea na busca híbridos F1 férteis para
viabilizar o processo de introgressão.
Fontes financiadoras: Embrapa
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Palavras-chave: Alterações Cromossômicas, Conservação de Germoplasma, FISH, Trigo.
O material disponível na Coleção de Base (Colbase) da Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia (Cenargen) tem inestimável valor estratégico para o país. A verificação por
diversos métodos de análises, fisiológica e genética, da integridade desse acervo é
fundamental para a garantia de sucesso dos programas de melhoramento do trigo no Brasil.
Este trabalho teve como objetivo identificar possíveis efeitos do armazenamento em longo
prazo, na integridade citogenética de sementes de trigo conservadas na Colbase, através da
técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH). Seis acessos de trigo foram analisados,
utilizando as sondas pTa794 (DNAr 5S), pSc119.2 (clone de DNA satélite oriundo de Secale
cereale) e o oligonucleotídeo sintético (AAC)5. De modo geral, o padrão de distribuição da

sonda pSc 119.2, para os acessos BRA 0142247 e BRA 0142484, e da sonda (AAC)5, para os
acessos BRA 142484, BRA 053066, BRA 018287 e BRA 142107, foi semelhante ao descrito
na literatura para a cultivar ‘Chinese Spring’.

As pequenas diferenças observadas são

provavelmente pré-existentes nos acessos analisados, não relacionadas às condições de
armazenamento em longo prazo, como por exemplo, a presença de um sítio na região
intersticial de 1BS nos acessos BRA 0142247 e BRA 0142484. Essa marcação é característica
do braço curto do cromossomo 1 de centeio (1RS). Portanto, a sua presença nos referidos
acessos de trigo é provavelmente resultante de uma translocação do tipo 1RS.1BL, ocorrida
entre cromossomos de centeio e trigo durante o processo de obtenção desses acessos. Por
outro lado, algumas alterações estruturais envolvendo os cromossomos 2B ou 5B puderam ser
identificadas em algumas células dos acessos BRA 018287, BRA 142107 e BRA 053066, as
quais podem ser decorrentes de instabilidade durante o ciclo mitótico e estar relacionadas às
condições de armazenamento.
Fontes financiadoras: CNPq, UFPE.

EMBRIOGÊNESE SOMÁTICA DIRETA EM EMBRIÕES IMATUROS DE
PALMITEIRO (Euterpe edulis MARTIUS)
Maisa Pimentel Martins-Corder e Cleber Witt Saldanha
Laboratório de Biotecnologia Florestal (BIOFLOR/DCFL/CCR/UFSM)
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Palavras-chave: palmiteiro, cultura de tecidos, melhoramento genético, conservação, espécie
ameaçadas
Uma das estratégias de conservação in vitro de Euterpe edulis é pela cultura in vitro de
embriões zigóticos ou embriogênese somática. Para tal, analisou-se a influência da
concentração salina e de sacarose no meio de cultura, durante a germinação de embriões
zigóticos e também, observou-se a influência de diferentes concentrações de Cloreto de cálcio
ao meio de cultura MS quanto a indução de embriogênese somática, em embriões zigóticos
imaturos de E. edulis. Para avaliar a germinação in vitro de embriões zigóticos foram
utilizadas diferentes concentrações do meio MS (MS e MS/2), combinadas com diferentes
concentrações de sacarose (20, 30 e 40 g.L-1), em Blocos ao acaso, com seis repetições. Para
a indução de embriogênese somática, embriões zigóticos imaturos foram inoculados em meio
de cultura MS e em diferentes concentrações de Cloreto de cálcio (0, 2, 4, 8, 12 mM), em
Blocos ao acaso, com 6 repetições. Apenas o crescimento em altura e a produção de massa
fresca das plântulas sofreram alterações significativas pela utilização de diferentes
concentrações salina e sacarose. O aumento da concentração de sacarose, de 20 para 40 g.L1, resultou em acréscimo na produção de massa fresca. A indução de embriogênese somática
em embriões zigóticos imaturos não foi influenciada pela adição de diferentes concentrações
de Cloreto de cálcio, aos 60 dias. Entretanto, foram observadas diferenças entre as diversas
concentrações de Cloreto de cálcio, quanto ao número de embriões somáticos formados, aos
150 dias. O aumento na concentração de Cloreto de cálcio, resultou em decréscimo no
número médio de embriões somáticos produzidos. A suplementação do meio de cultura MS
ou MS/2 com sacarose (30 ou 40 g.L-1) foi necessária para o desenvolvimento das plântulas
oriundas de embriões zigóticos imaturos. Os resultados confirmaram a possibilidade de
propagar a E. edulis através da embriogênese somática direta, pois foi possível produzir
plântulas completas.
Fontes financiadoras: FNMA/MMA e PETROBRAS
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Thiago Gianini Teixeira Ferreira1,5; Helen Alves Penha1,6; Maria Imaculada Zucchi2,7;
Anselmo Azevedo dos Santos1,8; Carlos Alberto Oliveira1,9; Nilton Tadeu Vilela
Junqueira3,10; Marcelo Fidelis Braga3,11; Maria Helena Pelegrinelli Fungaro4,12; Roland
Vencovsky1,13; Maria Lucia Carneiro Vieira1,14.
1Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”,
Departamento de Genética; 2Instituto Agronômico de Campinas; 3Embrapa Cerrados;
4Universidade Estadual de Londrina; 5tgferrei@esalq.usp.br; 6hapenha@esalq.usp.br;
7mizucchi@iac.sp.gov.br;
8aasantos@esalq.usp.br;
9caolivei@esalq.usp.br;
10junqueir@cpac. embrapa.br; 11marcelo.fideles@terra.com.br; 12fungaro@uel.br;
13rvencovs@esalq.usp.br; 14mlcvieir@esalq.usp.br
Palavras-chave: Passiflora, marcadores moleculares, taxa de cruzamento.

O maracujá-doce (Passiflora alata Curtis) é uma espécie nativa da América do Sul,
encontrada no Brasil e também no Peru, Paraguai e Argentina. O cultivo desta espécie tem se
expandido devido à apreciação para consumo in natura, pois sua polpa é saborosa e doce. É
cultivada também para fins medicinais, porque produz passiflorina, um calmante natural, e a
planta tem valor ornamental, que está associado às suas flores. Passifloráceas cultivadas no
Brasil, popularmente chamadas de maracujá-azedo e maracujá-doce, são classificadas como
plantas alógamas devido à presença de auto-incompatibilidade. Porém, P. alata ainda não
teve seu sistema reprodutivo bem caracterizado, o que é fundamental para se estabelecer
estratégias de seleção e melhoramento. Marcadores moleculares se prestam para estudos sobre
o sistema reprodutivo, especialmente para medir a taxa de cruzamento. Neste trabalho, a taxa
de cruzamento de P. alata foi analisada com base em marcadores RAPD (Random
Polymorphic Amplified DNA) e SSR (Simple Sequence Repeats), utilizando o modelo de

cruzamento misto e o programa computacional Multilocos MLTR. Foram analisadas 5
progênies com 20 indivíduos cada e, também, as progenitoras, totalizando 105 indivíduos.
Foram estimadas: a taxa de cruzamento multilocos (tm) e a taxa de cruzamento unilocos (ts).
A taxa de cruzamento multilocos com base em marcadores RAPD e SSR foi,
respectivamente, tm=0.994 e tm=0.940. A taxa de cruzamento unilocos não foi
significativamente diferente da tm (ts = 1.005 para RAPD e ts=0.993 para SSR). Combinando
a informação dos dois marcadores, tem-se tm=1.099 e ts=1.005, confirmando que a espécie
pratica alogamia.

EFEITO DOS ELEMENTOS CLIMÁTICOS SOBRE A PRODUÇÃO DE FRUTOS
EM SUB-AMOSTRAS DE PIMENTAS DO GÊNERO Capsicum
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Palavras-chave: Capsicum spp, produção de frutos, elementos climáticos, correlação.
Dentre os fatores ambientais, o clima exerce grande influência no crescimento,
desenvolvimento e produção de pimentão e pimenta, sendo o principal responsável pela
distribuição geográfica dessas culturas no Brasil. A abscisão de botões florais, flores e frutos
são um importante fator limitante no rendimento de muitas culturas, incluindo a pimenta.
Objetivou-se avaliar o efeito dos elementos climáticos sobre os caracteres relacionados à
produção de frutos, em sub-amostras de pimentas do gênero Capsicum do Banco Ativo de
Germoplasma da UFPI (Teresina, PI). O experimento foi conduzido obedecendo ao
delineamento experimental em blocos ao acaso, com 10 tratamentos e três repetições. As
avaliações foram realizadas no período de novembro de 2007 a junho de 2008. Para a
quantificação do abortamento floral, avaliou-se diariamente o número de flores em antese no
ramo marcado de cada sub-amostra e, semanalmente, avaliou-se o número de frutos
estabelecidos no mesmo. Para caracterizar o efeito do clima sobre a produção de frutos de
pimenta, obteve-se estimativas do coeficiente de correlação de Spearman entre os caracteres
comprimento do fruto (CF), largura do fruto (LF), peso do fruto (PF), espessura da parede do
fruto (EPF), número de lóculos (NL) e número de sementes por fruto (NSF) e as médias dos
valores referentes às temperaturas médias, máxima e mínima, precipitação pluviométrica e
disponibilidade de água no solo. A sub-amostra BAGC 55 apresentou o menor número de
flores abortadas nos meses avaliados e a BAGC 03 apresentou o maior. Os elementos
climáticos não apresentaram correlações significativas com os caracteres dos frutos avaliados,
provavelmente, isso se deve a uma pequena amplitude térmica nos meses de avaliação.
Fontes financiadoras: CNPq/UFPI

ESTIMATIVA DE PARÂMETRO GENÉTICO EM BANCO DE GERMOPLASMA
DE Gallesia integrifolia (SPRENG.) HARMS (PHYTOLACCACEAE)
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Zanatto1; Euripedes Morais1; Marcela Aparecida de Moraes2
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Palavras-chave: Conservação genética, teste de progênies, árvore tropical, genética
quantitativa.
A pressão antrópica exercida nas essências nativas tropicais vem causando, ao longo dos
anos, a extinção de uma série populações e espécies em suas áreas de ocorrência natural.
Apesar da importância, poucos esforços vêm sendo praticados para conservar populações
naturais dessas importantes espécies arbóreas endêmicas do Brasil. O Instituto Florestal de
São Paulo vem conservando ex situ populações de diversas espécies arbóreas nativas desde o
final da década de 1970. Tais bancos tem sido implantados como testes de procedências e
progênies, de forma que a variação genética destas populações tem sido monitorada ao longo
do tempo utilizando genética quantitativa. Essas avaliações têm demonstrado que muito da
variação genética inter e intra-populacional têm sido retida nos bancos. Além disso, tem se
observado o potencial genético desses ensaios para a produção de sementes para recuperação
ambiental. O presente estudo objetivou avaliar a variação genética para o caráter quantitativo
DAP (diâmetro a altura do peito – 1,30 m) em um teste de progênies de Gallesia integrifolia
procedente de Alvorada do Sul (PR), na Estação Experimental de Luiz Antônio (SP). O teste
foi implantado no delineamento experimental de blocos casualizados, com 25 progênies de
polinização aberta, cinco plantas por parcela e seis blocos. O ensaio foi mensurado para o
caráter DAP aos 20 anos de idade. Pela análise de variância detectou-se diferença
significativa entre progênies para o caráter em estudo, indicando a presença de variação
genética entre progênies. O coeficiente de variação genética foi relativamente alto para o DAP
(6,75%), os coeficientes de herdabilidade em nível de plantas individuais e dentro de
progênies foram baixos (0,0407 a 0,0585), indicando poucas possibilidades de melhoramento
genético por seleção massal no experimento e dentro de progênies. O coeficiente de
herdabilidade em nível de média de progênies apresentou valor mediano (0,3921), indicando
bom controle genético do caráter para seleção. Os resultados foram discutidos com ênfase
para a transformação do banco em um pomar de sementes por mudas para suprir a demanda
de sementes com ampla base genética para restauração ambiental.
ESTUDO DA PALMEIRA BABAÇU NA ILHA DO BANANAL

Lucas Koshy Naoe1; Cássia Patricia Ferreira2; Alessandra Maria de Lima2; Expedito Alves
Cardodo1
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Palavras-chave: Babaçu, Ilha do Bananal, Fruto, Variabilidade

No Estado do Tocantins está presente com maior intensidade na região do Bico do Papagaio e
na Ilha do Bananal, tendo grande importância para a agricultura. O fruto do babaçu é
constituído por três camadas, a externa fibrosa (epicarpo); a intermediária (mesocarpo); e a
interna, lenhosa (endocarpo), na qual estão inseridas as amêndoas. O óleo é extraído da
amêndoa e alcança a porcentagem de 60 a 70%, e tem ampla aplicação sendo empregado em
saboaria e em indústria de alimentos. O trabalho teve como objetivo avaliar as características
físicas dos frutos babaçu provenientes de quatro áreas: Escola Canuanã, Serra das Cobras,
Canguçu e Boto Velho, além da verificação do teor de óleo extraído das amêndoas. Os
resultados indicam que as espessuras médias dos componentes do fruto babaçu variam em
relação à área da coleta, entretanto é visto que a maior composição do coco babaçu é o
endocarpo e a menor é o mesocarpo. Na área próxima à Escola de Canuanã os frutos
apresentaram maior valor significativo pelo teste t a 5% de probabilidade com diâmetro
variando de 53 a 60 mm e espessura de 45 a 51 mm de endocarpo, em relação às demais
áreas, isto pode ser interessante na fabricação de carvão. O peso do fruto e número de
amêndoas por fruto tem média geral de 158 g e 4,2 e não existem diferenças significativas
entre as áreas. A quantidade média de óleo das amêndoas na Serra das Cobras foi
significativamente superior pelo teste t, com 55,4% de conteúdo de óleo. Conclui-se que nas
áreas avaliadas de palmeiras de babaçu, podem possuir características próprias a serem
utilizadas para diferentes fins comerciais.

Fontes financiadoras: CNPq, SECT TO
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Palavras-chave: Vigna unguiculata; Mahalanobis; Tocher; Linhagens.
Em um programa de melhoramento é de grande valia o conhecimento da divergência genética
entre os acessos pertencentes ao Banco Ativo de Germoplasma (BAG), a fim de identificar
genitores contrastantes para compor os programas de cruzamentos e conseqüente obter
genótipos superiores. Este trabalho teve como objetivo estimar a divergência genética entre
20 acessos correspondentes a linhagens melhoradas de feijão-caupi (Vigna ungüiculata) da
subclasse fradinho, são eles: (1) MNC-1751, (2) MNC-1752, (3) MNC-1753, (4) MNC-1754,
(5) MNC-1755, (6) MNC-1756, (7) MNC-1757, (8) MNC-1758, (9) MNC-1759, (10) MNC1760, (11) MNC-1761, (12) MNC-1762, (13) MNC-1763, (14) MNC-1764, (15) MNC-1765,
(16) MNC-1766, (17) MNC-1767, (18) MNC-1768, (19) MNC-1769, (20) MNC-1770. Foram
realizadas análises multivariadas com base em cinco caracteres quantitativos: comprimento da
vagem (COMPV), número de grãos por vagem (NGV), número de dias para o início da
floração (NDIF), número de vagens por pedúnculo (NVP) e peso de 100 grãos (P100G).
Utilizou-se o delineamento experimental de blocos casualizados com quatro repetições, sendo
a parcela composta por quatro linhas de cinco metros. Foram efetuadas análises univariadas e
multivariadas, com estimativas da dissimilaridade obtidas pela distância de Mahalanobis e a
formação dos grupos pelo método de Tocher. Por meio das análises de variância univariadas,
constatou-se diferenças significativas (P < 0,01), pelo teste F, para os cinco caracteres
avaliados, com baixos coeficientes de variação (4,36% a 10,32%), indicando boa precisão
experimental. O método de Tocher revelou a formação de cinco grupos: Grupo I- 12, 16, 14,
6, 13, 19, 15, 20, 17; Grupo II- 5, 8, 7, 3, 1, 2; Grupo III- 10, 11; Grupo IV- 4, 9; Grupo V18. Com base na distância de Mahalanobis a maior e menor divergência genética foi
observada entre as linhagens 11 e 18, 12 e 16, respectivamente. Infere-se, portanto, que o
cruzamento entre as linhagens 11 e 18 pode liberar variabilidade genética de tal forma que
possa ser explorada de modo eficiente por meio de seleção. As características NGV e P100G,
contribuíram para mais de 50% da divergência genética. Para o melhoramento genético, este
resultado é muito importante, pois o aumento do número de grãos, associado ao aumento do
tamanho dos grãos, podem proporcionar ganhos em produtividade.
Fonte financiadora: Embrapa Meio-Norte

FRUTIFICAÇÃO EFETIVA DE DIFERENTES GENÓTIPOS DE PITANGUEIRA
(Eugenia uniflora) SUBMETIDOS A DIFERENTES TRATAMENTOS
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Palavras-chave: Myrtaceae, Eugenia uniflora, polinização, frutificação, fruteira nativa.
A pitangueira (Eugenia uniflora L.) é uma fruteira nativa do Brasil que se destaca com
potencial para exploração econômica, principalmente pelas características de seus frutos, de
sabor exótico e rico em vitaminas, principalmente vitamina A. Essa espécie é boa alternativa
para exploração em pequenas propriedades rurais, tanto para consumo in natura como na
forma de geléias, doces, sucos, licores e sorvetes. Entretanto, pouco se conhece sobre o seu
modo de reprodução. Um dos fatores importantes a ser conhecido é como ocorre a
polinização, que influencia diretamente na frutificação. O objetivo do trabalho foi verificar a
percentagem de frutificação em sete diferentes genótipos de pitangueira, submetidos a
diferentes tratamentos [T1: ramos ensacados com TNT (tecido não tecido), para evitar a
polinização por insetos e por vento; T2: ramos ensacados com tela anti-afídeo, para evitar a
polinização por insetos; e T3: ramos sem ensacar, para observar a frutificação em polinização
aberta]. O delineamento foi inteiramente casualizado, com três repetições. Os dados foram
submetidos à análise de variância e comparação de médias pelo teste de Scott-Knott (p≤0,05).
A percentagem de frutificação foi transformada para (arco seno

x/100 ) antes da análise

estatística. No geral, a média de frutificação efetiva foi maior em ramos de polinização livre
(38,4%), seguido por aqueles ensacados com tela (13,6%) e ensacados com TNT (6,4%). Em
todas as plantas observadas, as médias de frutificação efetiva foram maiores no tratamento de
polinização livre, sendo que em três plantas estas médias não diferiram significativamente das
médias de frutificação em ramos ensacados com tela. Não houve interação significativa entre
os fatores analisados (planta x tratamento). Pelos resultados obtidos, conclui-se que a
pitangueira é autocompatível, mas necessita de agentes polinizadores para uma maior
frutificação.

GERMOPLASMA DE MELÃO-DE-SÃO-CAETANO COLETADO EM ÁREAS
URBANAS NO SUBMÉDIO SÃO FRANCISCO
Aline da Silva Santos1; Manoel Abilio de Queiróz1; Márcia Adriana Carvalho dos Santos1;
Izaias da Silva Lima Neto3; Ronaldo Simão de Oliveira1; Oscar Wenzel1; Maria Luciene da
Silva2; Lindomar Maria da Silveira3
1UNEB/DTCS - aly_uneb@yahoo.com.br, manoelabilio@terra.com.br,
marciagro3@yahoo.com.br, ronesjhones@hotmail.com, oscar.wenzel@gmail.com.
2Departo Genética/UFPE – mlsluciene@yahoo.com.br,
3UFERSA - izaiasneto@hotmail.com, lindomarmaria@yahoo.com.br.

Palavras-chave: Momordica charantia, cucurbitaceae, germoplasma

O melão-de-São-Caetano (Momordica charantia L.), é uma planta pertencente à família
Cucurbitaceae, originária, provavelmente, da África e Ásia, de importância medicinal devido
às suas propriedades farmacológicas e alimentícia, por ser rico em ferro, fósforo, cálcio e
vitaminas sendo consumido pelos povos asiáticos e em alguns países do continente
americano. No Brasil é uma planta negligenciada, sendo considerada planta daninha muito
freqüente em campos, quintais e terrenos baldios. No intuito de conhecer o germoplasma
dessa planta existente em quintais, muros e terrenos baldios em áreas urbanas de alguns
municípios do Submédio São Francisco, foram coletados acessos. As coletas foram feitas no
período de 01/07/2006 a 02/06/2007. Durante o período de coleta dos acessos, as sementes
foram extraídas, lavadas e postas para secar à sombra, por 48 horas. Em seguida foram limpas
e colocadas em sacos de papel devidamente identificados, e daí foram armazenadas em
câmara fria a 10ºC e 40% de umidade relativa no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de
Cucurbitáceas para o Nordeste brasileiro localizado na Embrapa Semi-Árido em Petrolina-PE.
Durante a coleta foram obtidos 27 acessos, onde foi encontrada variação para coloração de
sementes, formato e tamanho de frutos, quantidade de sementes por fruto, comprimento de
pedúnculo, tamanho de planta, número de dias para o florescimento e dormência de sementes.
Os caracteres tamanho de planta, tamanho de frutos, comprimento de pedúnculo e número de
sementes por fruto sofreram forte influência ambiental.

Agradecimentos: UNEB

IDENTIFICAÇÃO DE FONTES DE RESISTÊNCIA EM 22 GENÓTIPOS DE
BATATA-DOCE [Ipomoea batatas (L.) LAMARCK] QUANTO AOS NEMATÓIDES
CAUSADORES DE GALHAS DO GENÊRO MELOIDOGYNE SPP.
Karuliny G. Coimbra1, Nara Lúcia S. Ribeiro1, Carlos H. Uesugi2, José R. Peixoto1 ,
1Faculdade
de
Agronomia
e
Veterinária,
naralucia81@yahoo.com.br, peixoto@unb.br .

UnB

karol.agro@gmail.com,

2Departamento de Fitopatologia, UnB uesugi@unb.br

Palavras-chave: nematóides das galhas, batata-doce, resistência.
A batata-doce é uma cultura de grande valor econômica e social, por se constituir um
componente importante na dieta das populações de baixa renda. É uma cultura que privilegia
os produtores rurais, por não exigir grandes áreas de plantio, por ter baixo custo de produção e
alto rendimento, contribuindo de maneira significativa para o suplemento alimentar das
regiões mais pobres do planeta. A variabilidade dentro dessa espécie é muito alta, devido ao
alto nível de poliplodia. Por ser uma cultura de multiplicação essencialmente vegetativa, com
alta taxa de heterozigose para todos os caracteres e larga base genética, permite aos programas
de melhoramento genético obter novas variedades mais produtivas e resistentes a nematóides
do gênero Meloidogyne spp., que podem causar além de galhas nas raízes, defeitos como
rugosidades, rachaduras e má conservação o que acarreta grandes perdas para o produtor. Este
trabalho teve como objetivo a avaliação de clones de 22 genótipos do banco de germoplasma
de batata-doce da Embrapa Hortaliças, quanto à resistência aos nematóides Meloidogyne spp e
seleção de clones resistentes, para dar seqüência ao programa de melhoramento genético. O
experimento foi conduzido em casa de vegetação, na Estação Experimental da Biologia, da
Universidade de Brasília, utilizando o delineamento de blocos ao acaso, com quatro
repetições. Foram enterradas 552 estacas com 3 a 4 gemas em bandejas de poliestireno
contendo substrato comercial à base de vermiculita e casca de Pinus sp. O inóculo foi obtido
de raízes galhadas de quiabeiro e posteriormente inoculado manualmente na concentração de
5000 ovos por clone. Após 90 dias da inoculação, foram realizadas as avaliações dos
seguintes parâmetros: número de massas de ovos, número de ovos, comprimento da haste
principal, peso da matéria fresca da raiz e da parte aérea, peso da matéria seca da parte aérea e
grau de resistência. Foram verificados que todos os genótipos oferecem grau de resistência a
Meloidogyne spp.

Fonte finaciadora: FINATEC.

LEVANTAMENTO DE FUNGOS ASSOCIADOS AO SISTEMA RADICULAR DE
MARACUJÁ AMARELO NO PROJETO MANIÇOBA, JUAZEIRO-BA.
Rodrigo Brito Saldanha ¹; Manoel Abilio de Quéiroz ¹; Ana Rosa Peixoto ¹ Ronaldo Simão de
Oliveira1; Marcos Paz Saraiva Câmara ²; Marcondes Araújo da Silva ²; Edi Tacito Almeida
Rodrigues ¹
¹UNEB – Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, Laboratório de Biologia, Juazeiro–
BA, Mestrando e bolsista Fapesb. rodrigoufba@gmail.com; manoelabilio@terra.com.br;
anarpeixoto@gmail.com; ronesjhones@hotmail.com; edi_tars@hotmail.com.
² Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife – PE. mcamara@depa.ufrpe.br;
marcondesagronomo@gmail.com.
Palavras chave: Fusarium solani; murcha; maracujá amarelo.
O Projeto de irrigação Maniçoba situado em Juazeiro-BA contempla diferentes tipos de
agricultores, tendo vários pequenos agricultores, que adotam o sistema de irrigação por sulco
no plantio das diversas culturas, dentre elas o maracujazeiro amarelo (Passiflora edulis f.
flavicarpa). Devido à intensificação do cultivo de maracujá, bem como, a utilização de

cultivar suscetível a doenças radiculares, tem-se observado em plantios comerciais, murcha de
plantas. O controle químico para esta doença não se mostra eficiente, tendo a resistência
genética como opção a ser considerada. No entanto, para que se possa estabelecer uma
estratégia de melhoramento para o maracujazeiro, torna-se necessário conhecer o patógeno ou
patógenos que causam a morte das plantas de maracujazeiros cultivados. Assim, o objetivo
deste trabalho foi identificar os fungos que estão associados ao sistema radicular de
maracujazeiros com sintomas de murcha, para posterior estudo de sua relação com a doença
que ocorre nos maracujazeiros do Projeto Maniçoba. Foram coletadas trinta e duas amostras,
em quatro lotes, nas plantas que apresentavam sintomas de murchas e escurecimento no colo,
as quais foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e levados para
diagnose, no Laboratório de Fitopatologia do DTCS/UNEB. Observou-se a ocorrência de
Fusarium spp. Estes isolados foram conservados em meio Castellani e identificados como
Fusarium solani no Laboratório de Micologia da UFRPE. Para confirmar a capacidade

patogênica dos isolados, estes foram inoculados em plantas de maracujá amarelo, entretanto,
até os 60 dias de avaliação as plantas não apresentam reações. Os isolados que apresentarem
capacidade patogênica comprovada, serão inoculados em maracujá do mato, com o intuito de
identificar fonte de resistência para a murcha.

MAPEAMENTO GENÉTICO DE LOCOS DE RESISTÊNCIA A Magnaporthe grisea
EM LINHAGENS PURAS RECOMBINANTES DE ARROZ (Oryza sativa L.)
Bruna Jaqueline Guedes Ohse1,2; Andrea Branco Schmidt1,3; Leandro Nogueira Ramos1,4;
Paulo Hideo Nakano Rangel5; Marcio Elias Ferreira1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; 2Mestrado em Ciências Genômicas e
Biotecnologia – UCB, brunajaqueline@gmail.com ; 3Doutorado em Recursos Genéticos
Vegetais – UFSC;4 Mestrado em Fitopatologia – UnB; 5 Embrapa Arroz e Feijão
Palavras-chave: Magnaporthe grisea, microssatélites, arroz, resistência
O fungo Magnaporthe grisea é o agente causal da brusone, a doença de maior importância
nesta cultura. A identificação e utilização de genes de resistência à brusone tem se mostrado a
maneira mais efetiva e econômica de controlar a doença. O controle genético de resistência à
brusone na interação entre isolados de M. grisea coletados no Brasil e variedades de arroz
advindas de programas de melhoramento ainda é desconhecido. Nenhum gene de resistência a
isolados de brusone encontrados no Brasil foi mapeado no genoma de arroz até o momento. O
objetivo deste trabalho foi identificar regiões do genoma de arroz associadas ao controle de
resistência à brusone. Uma população de linhagens puras recombinantes (RILs –
Recombinant Inbred Lines) derivadas do cruzamento entre as variedades Chorinho
(suscetível) e Amaroo (resistente) foi utilizada para mapear locos de resistência ao isolado 33
(raça fisiológica ID-10), coletado em Formoso, TO. A fenotipagem de resistência à doença da
população segregante foi realizada em condições controladas de casa de vegetação. As plantas
foram inoculadas com uma suspensão de esporos monospóricos (3x105 esporos/ml) no 21º
dia após a germinação e avaliadas com base em uma escala de notas (0 a 9) treze dias após a
inoculação. A genotipagem da população segregante foi feita com 150 marcadores
microssatélites (SSR) distribuídos no genoma de arroz utilizando um seqüenciador automático
ABI-3700. Foi detectada uma associação significativa (p<1%) entre a segregação observada
no loco RM234, localizado no cromossomo 7, e a segregação para resistência à brusone na
população RIL. O mesmo marcador está fortemente associado a resistência à raça F1366 de
M. grisea, no cruzamento Zhenshan 97 and Minghui 63, analisado na China. Outro gene de

resistência a M. grisea (Pi17) também foi descrito no cromossomo 7, em população
segregante analisada no Japão . Todavia, grande parte dos genes de resistência já descritos
encontram-se nos cromossomos 6, 11 e 12 de arroz. O mapeamento de genes de resistência à
brusone é importante para a compreensão dos mecanismos de resistência ao patógeno e para a
utilização de marcadores moleculares na seleção indireta e piramidização de genes pelos
programas de melhoramento.

MAPEAMENTO GENÉTICO DE POPULAÇÃO F2 DE Capsicum annuum
Beltrão, LHBB1,2, Marques, JM1,2, Souza, LM1,2, Ferreira, MA2, Ribeiro, CSC3,
Moretzsohn, MC2, Buso, GSC2.
1 Departamento de Agronomia e Medicina Veterinária, Universidade de Brasília,
rickbeltrao86@yahoo.com.br; 2 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília,
buso@cenargen.embrapa.br,3 Embrapa Hortaliças, Brasília
Palavras-chave: Pimenta, pimentão, SSR, RAPD
O cultivo de pimenta é muito antigo, registros pré-históricos datam de aproximadamente nove
mil anos e foram obtidos através de explorações arqueológicas na região de Tehuacán, no
México. Diversos relatos de exploradores do Brasil-colônia afirmam que o cultivo de
pimentas no Brasil é anterior à chegada dos portugueses, o que mostra a importância da
pimenta na alimentação dos povos indígenas. Atualmente o cultivo de pimentas ocorre em
praticamente todas as regiões do país e é um dos melhores exemplos de agricultura familiar e
de integração pequeno agricultor-agroindústria. A ocorrência de algumas doenças tem
dificultado o cultivo de Capsicum no Brasil, afetando a qualidade dos seus frutos. Entre elas
destacam-se o mosaico, causado pelo potyvirus Pepper Yellow Mosaic Virus (PepYMV) e a
murcha-de-fitóftora,

causada

pelo

fungo

Phytophthora

capsici.

Recentemente,

o

melhoramento genético de plantas vem utilizando ferramentas que possibilitam a obtenção de
resultados mais rápidos e precisos, dentre elas os mapas genéticos. Este trabalho teve como
objetivo o desenvolvimento de um mapa genético baseado em marcadores RAPD e
microssatélites (SSR). Os indivíduos utilizados foram duas cultivares de Capsicum annuum
contrastantes para resistência à murcha-de-fitóftora e ao PepYMV. Um indivíduo F1,
resultante do cruzamento dessas linhagens foi auto-fecundado, gerando 238 indivíduos F2.
Desse total, 186 foram genotipados com marcadores RAPD e microssatélites desenvolvidos
no Laboratório de Genética Vegetal da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Os
marcadores SSR e RAPD que apresentaram polimorfismo foram analisados no programa
Mapmaker. O LOD mínimo de 3,0 e a freqüência de recombinação máxima de 0,40 foram
empregados para o agrupamento dos marcadores moleculares. Os 65 marcadores SSR e os 50
RAPD foram mapeados em 14 grupos de ligação. Genes de resistência a PepYMV e à
murcha-de-fitóftora estão sendo mapeados nessas populações, visando à implementação de
seleção assistida por marcadores nos programas de melhoramento.

RESISTÊNCIA GENÉTICA DE SUB-AMOSTRAS DE PIMENTAS (Capsicum spp)
AO FUNGO Pythium spp
Helanny Márcia Ribeiro Trajano1; Ângela Celis de Almeida Lopes2; José de Ribamar de
Sousa Rocha2; Eliane Rodrigues Monteiro3; Tancredo Henrique Pereira Sousa4
1
Mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA/UFPI/TROPENhelannytrajnao@yahoo.com.br; 2Departamento de Biologia, UFPI, Orientadores 3
acalopes@ufpi.br,
rrocha@ufpi.com.br
;
Mestrado
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–
4
elidrimont@bol.com.br ; Engenharia Agronômica/UFPI - tancredohpsousa@bol.com.br
Palavras-Chave: Pimenta, Fungo, variabilidade e patogenicidade.
Informações sobre a ocorrência e importância econômica de doenças em pimentas são ainda
pouco estudadas. Patógenos como Pythium spp, principalmente nos meses mais quentes do
ano, são responsáveis por podridões em raízes que resultam em prejuízos consideráveis para
os produtores. No presente estudo, avaliou-se o grau de resistência das sub-amostras de
Capsicum chinense (BAGC 03, 23 e 48), Capsicum annum var. glabrisculum

(BAG 11 e

36), Capsicum frutescens (BAGC 01), Capsicum baccatum var. pendulum (BAGC 26 e 41)
e Capsicum spp (BAG 06 e 19) ao potencial patogênico in vitro de Pythium spp. Nos testes
realizados in vitro, sementes de pimenta (Capsicum spp) do Banco Ativo de Germoplasma da
UFPI foram analisadas para a contaminação por Pythium spp, por meio de teste de
germinação. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com três
repetições, sendo cada repetição representada por uma placa de petri contendo dez sementes.
As avaliações foram procedidas através da contagem do número de sementes germinadas com
e sem necrose, durante 14 dias de incubação, e de uma escala de notas referente à severidade
das lesões, variando de 1 a 5 . Placa controle, sem inoculação de Pythium serviu de
testemunha. Os resultados da avaliação patogênica in vitro demonstraram que das dez subamostras testadas todas se mostraram altamente suscetível para o Pythium aquatile, P.
periilum, P. aphanidermatum e P. indigoferae, com notas entre quatro e cinco.

Ao P.

echynullatum, a maioria das sub-amostras apresentou-se resistentes, variando entre 1 a 3 na

escala, exceto as espécies Capsicum annuum var. glabrisculum - BAGC 36, e Capsicum
chinense – BAGC 48, com notável suscetibilidade a esse fitopatógeno. As sub-amostras

BAGC 01, 03, 06, 11, 26, 36 e 41 foram resistentes ao P. graminicola em contrapartida, as
BAGC 19, 23 e 48 não resistiram à inoculação desses Pythium e das espécies testadas, 50%
mostraram-se suscetível para P. vexans e os outros 50% resistentes.
Fontes financiadoras: FAPEPI, Capes.

MARCADORES MOLECULARES SSR NA CONFIRMAÇÃO DE HÍBRIDOS
RESULTANTES DO CRUZAMENTO DE PEREIRA ‘HOUSUI’ X ‘ABATE FETEL’
Fernanda Roberta Rech1; PatríciaSilva Ritschel2 ; Paulo Ricardo Dias de Oliveira2.
1UERGS/Embrapa Uva e Vinho – fernandarec@gmail.com
2Embrapa Uva e Vinho – patrícia@cnpuv.embrapa.br; paulo@ cnpuv.embrapa.br
Palavras-chave: microssatélites, apomixia, reprodução, germoplasma, Pyrus.

Cruzamentos entre plantas são realizados com o intuito de obter híbridos com características
agronômicas de interesse. Durante a realização de cruzamentos, podem ocorrer escapes,
resultante de autofecundações. Além disso, já foi relatada a ocorrência de apomixia, em
frutíferas, como pereiras e macieiras. Na rotina de hibridizações, a ocorrência de apomixia e
escapes resultantes de autofecundações não são desejáveis, já que levam à obtenção de falsos
híbridos. Marcadores moleculares microssatélites amplificam regiões repetidas do DNA por
meio de iniciadores específicos e consistem em ferramentas importantes para uso em
programas de melhoramento. Entre outras aplicações destaca-se o uso destes marcadores para
confirmar a natureza híbrida de indivíduos resultante de cruzamentos. Os marcadores
microssatélites Nh005b, Nh026a, Nh027a e Nh021a, previamente selecionados, foram
utilizados para confirmação do cruzamento controlado entre as cultivares de pêra. O
cruzamento foi realizado entre a cultivar Housui, de origem asiática, e a cultivar Abate Fetel,
de origem européia, resultando em 127 plântulas. Destas, 20 foram selecionadas
aleatoriamente para extração de DNA genômico no Laboratório de Biologia Molecular
Vegetal da Embrapa Uva e Vinho. Após a extração de DNA foram realizadas reações de PCR
com os marcadores microssatélites selecionados. Os produtos da amplificação foram
separados em gel de poliacrilamida denaturante 5% e revelados por coloração com prata. A
comparação dos alelos dos pais com os híbridos foi realizada através da análise visual das
marcas. Os indivíduos estudados apresentaram um alelo do pai e outro alelo da mãe. O estudo
confirmou a natureza híbrida das plântulas resultantes do cruzamento ‘Housui’ x ‘Abate
Fetel’ e reforça a importância do uso de marcadores moleculares como ferramenta auxiliar
para os melhoristas.

Financiadoras: Embrapa

MELHORAMENTO GENÉTICO DE PHYSALIS ANGULATA L. PARA AUMENTO
NA PRODUÇÃO DO FRUTO
Alisson Harley Brito da Silva1 Juan Tomás Ayala Osuna2 Alexsandro Branco1Marcela
Fonseca Souza1 Anderson Brito da Silva1
1Horto
Florestal/UEFSjuanayala@uol.com.br,
alissonharley@yahoo.com.br,
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2Depto. de Ciências Naturais/UESB
Palavras-chave: P. angulata, Variabilidade, Correlação, Seleção.
Physalis angulata, pertence á família Solanaceae, conhecida popularmente como camapú,

caracteriza-se por apresentar grande potencial medicinal e alimentação humana, sendo uma
espécie distribuída em regiões tropicais do semi-árido e temperado do Brasil e do mundo. O
objetivo do presente trabalho foi estudar a variação genética em progênies de Physalis
angulata na área Experimental do Horto Florestal da Universidade Estadual de Feira de

Santana. Inicialmente, foi realizada analise biométrica dos frutos por amostragem de uma
população de plantas existentes no Semi-árido da Bahia, sendo avaliados os parâmetros: peso
dos frutos (PF), Diâmetro longitudinal (DL) e Diâmetro transversal (DT), relação DL/DT e o
teor de Sólidos Solúveis Totais (SST). A análise dos resultados demonstrou que o DL variou
de 0,554 a 1,200 mm (média de 0,855±0,1469) e o DT que variou de 0,558 a 1,201 mm
(média de 0,860±0,1450). PF apresentou uma grande variabilidade, 0,118 e 0,880g,
respectivamente. Foram obtidas cem progênies a partir de sementes de frutos colhidos
aleatoriamente do experimento inicial. O

delineamento experimental para o teste de

progênies foi um triplo látice 10 x 10. Os parâmetros genéticos foram estimados de acordo
com os critérios de avaliação seguintes: Para o fruto - PF, DL, DT e SST; Para a planta –
comprimento e peso seco da parte aérea e da raiz, número médio de frutos/planta. Para analise
dos dados foi realizada a analise de variância e estimados os parâmetros genéticos e
fenotípicos, com herdabilidade, coeficiente de variação, correlação fenotipica e genotipica. A
análise dos resultados demonstrou que existe variabilidade genética para características do
fruto e da planta em progênies de P. angulata, sendo expressada maior variação genética,
herdabilidade e potencial para seleção de caracteres quantitativos, bem como grande variação
quanto à quantidade de frutos produzidos e o peso dos mesmos, com grande potencial para
continuar o programa de melhoramento genético para fins fitoterápicos e alimentares, desta
espécie de grande importância econômica..
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESB

METODOLOGIA PARA HIBRIDAÇÃO INTERESPECÍFICA ENTRE MANDIOCA
E ESPÉCIES SILVESTRES DE MANIHOT
Leônidas Francisco de Queiroz Tavares Filho1; Alfredo Augusto Cunha Alves2; Carlos
Alberto da Silva Ledo2; Cláudia Andrade Ribeiro Sarmento3 e Ariana Silva Santo3
1Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical/FAPESB-AT2 - leonidas76@gmail.com
2Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - aalves@cnpmf.embrapa.br,
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3Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical/CNPq-IC
4Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical/FAPESB-IC-Jr
Palavras-chave: polinização controlada, cruzamentos interespecíficos, metodologia
A reprodução da mandioca (Manihot esculenta Crantz) pode ocorrer tanto de forma
vegetativa, quanto por sementes sexuais. Se a finalidade for o cultivo, utiliza-se comumente
as manivas, que reproduzem as características da planta mãe. No caso de programas de
melhoramento, usa-se a propagação sexuada, através de sementes, para desenvolvimento de
novos híbridos. Com o objetivo de estabelecer uma metodologia para cruzamentos
interespecíficos controlados entre mandioca e algumas espécies silvestres de Manihot, foram
realizados alguns ajustes na metodologia já existente para cruzamentos intraespecíficos. Os
ajustes realizados foram principalmente os relacionados com a época de coleta e estádio de
maturação das flores, bem como na polinização manual e avaliações de parâmetros
relacionados com a eficiência do cruzamento. Este procedimento foi estabelecido na Embrapa
Mandioca e Fruticultura Tropical, utilizando-se 25 variedades de M. esculenta e acessos de 13
espécies silvestres. De um modo geral, as polinizações foram realizadas da seguinte maneira:
1) cobertura das flores femininas e masculinas na pré-antese, após reconhecimento de sua
maturação; 2) eliminação de todas as flores masculinas (emasculação) nas inflorescências
com flores femininas aptas a serem polinizadas; 3) coleta das flores masculinas e
acondicionamento em frascos de boca larga, previamente identificados e desinfetados com
álcool; 4) polinização propriamente dita: após abertura das flores femininas, contato das
anteras com o estigma. As polinizações efetuaram-se entre as 10 e 16 horas. Uma flor
masculina polinizou, em média, 4 flores femininas.

Fontes financiadoras: Generation Challenge Programme, FAPESP, CNPq

MICROSSATÉLITES DERIVADOS DE ESTs RELACIONADAS A FATORES
TRANSCRICIONAIS MYB POTENCIALMENTE ENVOLVIDAS NA TOLERÂNCIA
DO ALGODOEIRO À SECA
Giovani Greigh de Brito1; George Elton Lucena Silva1; Leonardo Henrique Guedes de
Morais Lima1; Mariana Franco Fragoso1; Luiz Paulo de Carvalho1; Marleide Magalhães de
Andrade Lima1
1Embrapa Algodão - giovani@cnpa.embrapa.br
Palavras-chave: algodoeiro, déficit hídrico, SSR, MYB
O rendimento e a qualidade de fibra do algodoeiro produzida podem ser consideravelmente
reduzidos em resposta ao déficit hídrico, especialmente quando este ocorre entre a floração e a
frutificação. Dentre os genes induzidos em resposta a estresses estão os fatores
transcricionais, que exercem sua função ao se ligarem diretamente a promotores de genes, na
forma sequência-específica para ativar ou reprimir a transcrição de genes alvos localizados a
downstream do sítio de interação. As proteínas MYB são uma superfamília de fatores

transcricionais que desempenham funções no desenvolvimento e nas respostas a estresses
bióticos e abióticos. Evidências científicas contemporâneas indicam que os genes MYB agem
como moduladores transcricionais de respostas fisiológicas em células-guarda, participando
de eventos relacionados a mecanismos de abertura e fechamento estomático. Objetivou-se,
portanto, a obtenção de microssatélites (SSRs) a partir da identificação e análise de EST-MYB
relacionadas potencialmente envolvidas com a tolerância do algodoeiro ao déficit hídrico.
Inicialmente gerou-se um conjunto de 17 genes da superfamília MYB, previamente
caracterizados

em

outras

espécies

vegetais,

a

partir

do

GenBank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), a serem utilizados como “iscas”. Por meio da ferramenta
tBlastn (http://cotondb.org/cdbpages/webblast.html), efetuou-se a “mineração” das ESTs para
a obtenção das seqüências apresentando e-value ≤10-20. Com o software MREPS, utilizando
as 618 ESTs resultantes do emprego das “iscas”, foram identificados 277 SSRs de acordo
com os seguintes parâmetros: 2-6 motivos de base SSR, estrutura perfeita e core mínimo de
12 bases. A partir desses parâmetros, utilizando o programa Primer3, foram desenhados 106
pares de primers flanqueando os SSRs. Em etapas posteriores, os mesmos serão utilizados no
desenvolvimento de mapeamento genético em populações segregantes oriundas de genótipos
contrastantes para a tolerância ao déficit hídrico.

MICROSSATÉLITES DERIVADOS DE ESTs, RELACIONADAS A PROTEÍNAS
KINASES DEPENDENTES DE CÁLCIO, POTENCIALMENTE ENVOLVIDAS NA
TOLERÂNCIA DO ALGODOEIRO AO ESTRESSE HÍDRICO
Giovani Greigh de Brito1, Mariana Franco Fragoso1, George Elton Lucena Silva1, Leonardo
Henrique Guedes de Morais Lima1, Luiz Paulo de Carvalho1, Marleide Magalhães de
Andrade Lima1
1Embrapa Algodão giovani@cnpa.embrapa.br

Palavras-chave: algodoeiro, ESTs-kinases, SSR

A quantidade e qualidade de fibra do algodoeiro herbáceo estão diretamente relacionadas ao
volume de água absorvido pela planta durante seus diferentes estádios do desenvolvimento.
Em vista disso, células vegetais desenvolveram, ao longo do tempo, sistemas de proteção
sensitivos e elaborados que as habilitam a responder aos diversos tipos de estresses abióticos,
como o déficit hídrico. O evento de fosforilação, que é catalizado por proteínas kinases,
constitui-se em uma etapa chave em vias de transdução de sinal intracelular em células
vegetais. Os marcadores do tipo microssatélites (SSR) vêm sendo bastante utilizados como
uma ferramenta útil em programas de melhoramento vegetal. Assim, visou-se a obtenção de
SSR a partir de ESTs-kinases relacionadas potencialmente envolvidas na tolerância do
algodoeiro ao déficit hídrico. Inicialmente, realizou-se uma pesquisa in silico, na qual foram
obtidos sete genes das proteínas kinases dependentes de Cálcio, previamente caracterizados
em outras espécies vegetais, a partir do GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), com a
finalidade de serem utilizados como “iscas”. Em seguida, efetuou-se a “mineração” de
seqüências afim de se obter ESTs potencialmente envolvidas na tolerância ao déficit hídrico
(e-value

≤

10-20),

por

meio

do

aplicativo

computacional

tBlastn

(http://cotondb.org/cdbpages/webblast.html). Com o software MREPS, utilizando as 1.048
ESTs resultantes do emprego das “iscas”, foram identificados 166 SSRs de acordo com os
seguintes parâmetros: 2-6 motivos de base SSR, estrutura perfeita e core mínimo de 12 bases.
Pelos mesmos parâmetros, e utilizando o aplicativo Primer3, foram desenhados 91 pares de
primers flanqueando estes SSRs. Em etapas futuras, estes primers serão utilizados no

desenvolvimento de mapeamento genético em populações segregantes oriundas de genótipos
contrastantes para a tolerância ao déficit hídrico.

MONITORAMENTO DA COLEÇÃO NUCLEAR DE ARROZ DA EMBRAPA
Andressa Rodrigues Elias Gusmão1; Jackeline Marques Faria1, Jaime Roberto Fonseca2,
Tereza Cristina de Oliveira Borba2
1Bolsista
da
Embrapa
Arroz
e
Feijão;
andressa@cnpaf.embrapa.br;
jackeline.agro@bol.com.br
2Embrapa Arroz e Feijão; jfonseca@cnpaf.embrapa.br; tereza@cnpaf.embrapa.br
Palavras-chave: Banco ativo de germoplasma, Coleção nuclear, Controle de qualidade
Ao longo dos anos, tanto empresas públicas como privadas têm desenvolvido e recomendado
novas cultivares de arroz para atender demandas do mercado. O Banco Ativo de
Germoplasma de Arroz (BAG-Arroz), da Embrapa Arroz e Feijão, possui uma coleção de
11.400 acessos registrados. A Coleção Nuclear deste BAG, representa cerca de 70-80% da
variabilidade da Coleção Ativa, foi estabelecida no ano de 2002 sendo composta por 550
acessos classificados em três estratos: variedades tradicionais, linhagens e cultivares
brasileiras, linhagens e cultivares do exterior. Essa coleção é importante para os programas de
pesquisa, principalmente, para os programas de pré-melhoramento genético, que têm utilizado
a variabilidade do germoplasma na incorporação de características desejáveis tais como:
produtividade, resistência ao acamamento e à doenças e grãos com alto padrão de rendimento
industrial e culinário. Todavia, os acessos componentes da Coleção Nuclear devem possuir
sementes suficientes para atender solicitações, bem como as sementes devem possuir alto
poder germinativo. Este trabalho teve por objetivo monitorar os acessos da Coleção Nuclear
de Arroz da Embrapa em duas etapas: na primeira, verificando o número de acessos, número
de registro, duplicações, erros de ortografia nos dados de passaporte e de caracterização
preliminar. Para tais atividades foram consultadas listagens impressas, livros de registros e
bases de dados do banco de germoplasma e do Sibrargen (Sistema Brasileiro de Informação
de Recursos Genéticos). Na segunda etapa, verificaram-se as condições de armazenamento
dos acessos, na câmara de conservação, incluindo o peso e o poder germinativo das sementes.
Através do monitoramento, identificaram-se 104 acessos com sementes de poder germinativo
abaixo do limite requerido para conservação (80%); 89 acessos com pesos inferiores a 234
gramas, ou seja, cerca de 1/3 da capacidade de estocagem; 346 acessos com descritores
mínimos incompletos e/ou sem caracterização e 126 acessos com dados de passaporte e/ou
número de registro incorretos. Este monitoramento promoverá a melhor utilização desta
coleção, atingindo assim o objetivo que é possibilitar um melhor aproveitamento da
variabilidade genética da coleção de arroz.
Fontes financiadoras: Embrapa Arroz e Feijão.

NOVO MAPA GENÉTICO PARA FEIJÃO COMUM (IAC-UNA X CAL-143)
USANDO MICROSSATÉLITES
Paula Rodrigues Oblessuc1,2; Tatiana de Campos2; Luciana Lasry Benchimol1; Danilo
Augusto Sforça2; Renata Moro Baroni1; Alisson Fernando Chiorato1; Sérgio Augusto Morais
Carbonell1, Anete Pereira de Souza2
1Instituto

Agronômico (IAC) - llasry@iac.sp.gov.br, renatabaroni19@gmail.com,
afchiorato@iac.sp.gov.br, carbonel@iac.sp.gov.br
2Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética – UNICAMP - parobl@gmail.com,
tatyuni@unicamp.br, obelix_mail@yahoo.com.br, anete@unicamp.br
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris L., mapa genético, microssatélites.
O feijão comum (Phaseolus vulgaris L.) é uma das leguminosas mais consumidas no mundo.
O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um mapa genético baseado em
microssatélites usando uma população contrastante IAC-UNA (Mesoamericana) x CAL-143
(Andina). IAC-UNA é uma variedade de sementes pretas, suscetível à ferrugem e mancha
angular e resistente à antracnose. CAL-143 é uma linhagem com coloração bege de semente e
tipo calima; é susceptível à antracnose e resistente à mancha angular (algumas raças). Um
total de 380 linhagens F10 da população UC (UNA/CAL) foram mapeadas. Ao todo, 594
novos microssatélites (SSRs) foram desenvolvidos a partir de bibliotecas enriquecidas para
microssatélites. Destes, 273 SSRs mostraram polimorfismo entre os genitores. SSRs já
publicados na literatura (294) foram também avaliados, e destes, 112 foram polimórficos para
os genitores. O mapa UC foi gerado com 166 SSRs ligados a 11 grupos de ligação, usando
LOD mínimo de 3,0 e uma distância máxima de 40 cM. O mapa UC mostrou comprimento
total de 1590,2 cM. Os grupos de ligação (GL) mostraram tamanho médio de 144,5 cM, com
uma média de 15,1 SSRs por GL. C9 foi o maior GL, com uma distância total de 226,9 cM e
27 marcadores ligados. A maioria dos marcadores mostrou segregação de 1:1 como esperada.
Apenas 38,5% mostrou distorção de segregação. Entre estes, alelos Mesoamericanos
tenderam a se agrupar nos grupos C1, C3, C7, C8 e C9, enquanto alelos Andinos mapearam
nos grupos C2, C4, C5, C10, C11. SSRs de literatura mantiveram sua localização e ordem
preservada. Este mapa será uma importante ferramenta no melhoramento genético do
feijoeiro, fornecendo uma nova população para o mapeamento de importantes características
agronômicas tais como locos ligados à resistência a mancha angular e antracnose.
Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP

NÚMERO MÍNIMO DE FRUTOS POR CACHO PARA AVALIAÇÃO DE
DESCRITORES DE FRUTOS DE AÇAIZEIROS – BRS PARÁ.
Emanuelly Melo de Oliveira1; Davi Henrique Lima Teixeira1; Maria do Socorro Padilha de
Oliveira2.
1Universidade
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Rural

da

Amazônia

–

emanuellymelo@yahoo.com.br,

davihlima@yahoo.com.br; 2Embrapa Amazônia Oriental – spadilha@cpatu.embrapa.br
Palavras-chave: repetibilidade, Euterpe oleracea, variabilidade, predição.
A cultivar BRS Pará é uma população melhorada de açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), que
veio minimizar problemas de baixa produtividade e rendimento de polpa. Mas, apresenta
grande variação no que diz respeito a tamanho e forma de frutos, fato indesejável
principalmente para exportação. A repetibilidade tem sido utilizada com freqüência em
espécies perenes, pois em um mesmo indivíduo, este parâmetro prediz o valor real com um
número relativamente pequeno de medições, seja no tempo ou no espaço. Este trabalho teve
por objetivo estimar o coeficiente de repetibilidade e determinar o número mínimo de frutos
por cacho capaz de proporcionar níveis de predição do valor real dos indivíduos em
descritores de frutos de açaizeiros. Foram coletados cinco frutos por cacho de 31 indivíduos
selecionados ao acaso do campo de polinização da cultivar BRS Pará, instalada na sede da
Embrapa Amazônia Oriental. Os caracteres avaliados foram: diâmetro longitudinal (DL),
diâmetro transversal (DT), peso do fruto (PF), da polpa (PP), da semente (PS) e rendimento
de polpa (RP). O coeficiente de repetibilidade (r) foi estimado por três procedimentos: análise
de variância (ANOVA), componentes principais e análise estrutural no programa
computacional GENES. Todos os caracteres diferiram significativamente ao nível de 1% de
probabilidade pelo teste F, indicando variabilidade entre as plantas o que possibilita a
identificação de indivíduos desejáveis. Com exceção do caráter RP, pode-se afirmar que as
variações existentes sejam decorrentes de expressão genética, pois a relação σ2g/σ2e
apresentou valores superiores a um. Os métodos de estimação da repetibilidade não diferiram
embora a ANOVA tenha apresentado valores iguais ou menores comparados aos demais
métodos. Exceto RP, os demais caracteres apresentaram coeficientes de repetibilidade altos,
sugerindo que sejam bons descritores, sendo necessária a avaliação de nove frutos por cacho
para uma confiabilidade de 95% do valor real do individuo.
Fontes financiadoras: Embrapa Amazônia Oriental, CNPq.

O USO DO GERMOPLASMA CRIOULO NO MELHORAMENTO DE PLANTAS – O
FEIJÃO COMO MODELO

Irajá Ferreira Antunes1; Gilberto Peripolli Bevilaqua1; Neander Teixeira Silveira1
1Embrapa Clima Temperado iraja@cpact.embrapa.br, bevilaq@cpact.embrapa.br
Palavras-chave: Phaseolus vulgaris, recursos genéticos, cultivar crioula

A importância dos recursos genéticos de plantas face ao potencial econômico que representam
é reconhecida mundialmente e tem crescido com o advento da biotecnologia. Programas de
melhoramento genético têm no germoplasma crioulo (land races), ao lado do germoplasma
desenvolvido pela pesquisa, o principal constituinte do pool gênico primário de uma dada
espécie. Esta valiosa fonte de variabilidade resulta da interação do germoplasma com os
ambientes a que o mesmo é submetido. Os relatos do uso de germoplasma crioulo por
programas de pesquisa em melhoramento genético, são escassos. Este trabalho objetiva
revelar duas experiências de uso diversificado de germoplasma crioulo de feijão (Phaseolus
vulgaris L.) conduzidas na Embrapa Clima Temperado, Pelotas, RS. A primeira compreendeu

a formação de uma população de base genética ampla para servir como fonte de indivíduos
recombinantes para seleção. Foram intercruzadas cinco cultivares desenvolvidas pela
pesquisa, possuidoras de ampla adaptação na América Latina, com cinco cultivares crioulas
oriundas do Rio Grande do Sul, possuidoras, portanto, de genes para adaptação restrita. Esta
população foi batizada como Pool Gênico Rio-grandense I de feijão. A seleção de plantas
individuais nesta população resultou em inúmeras progênies que se encontram em processo de
avaliação da produtividade. A segunda foi a seleção de variantes intrapopulacionais,
normalmente presentes nestas populações. Como resultado foi identificada uma cultivar de
sementes pretas, brilhantes, cilíndricas, com excelente qualidade de cocção, que será
registrada junto ao Registro Nacional de Cultivares. Assim, a pesquisa relatada permite
comprovar que o germoplasma crioulo pode ser utilizado não apenas como fonte de genes no
melhoramento, mas também diretamente para cultivo, obedecendo apenas leves ajustes.

POTENCIAL DE RESISTÊNCIA DE ESPÉCIES SILVESTRES DE Arachis AO
TRIPES-DO-PRATEAMENTO E À LAGARTA-DO-PESCOÇO-VERMELHO
Julio César Janini1, Arlindo Leal Boiça Junior1, Alessandra Pereira Fávero 2, Everton Luis
Finoto3 , Marcos Doniseti Michelotto3 , José Francisco Montenegro Valls2, Ignácio José de
Godoy4
1FCAV/UNESP,
Jaboticabal,
SP,
juliojanini@posgrad.fcav.unesp.br,
aboicajr@fcav.unesp.br; 2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF favero@cenargen.embrapa.br, valls@cenargen.embrapa.br; 3Agência Paulista de Tecnologia
dos Agronegócios, Pólo Apta Centro Norte, Pindorama, SP - evertonfinoto@apta.sp.gov.br;
michelotto@apta.sp.gov.br; 4 Instituto Agronômico de Campinas, Campinas, SP - Brasil ijgodoy@iac.sp.gov.br.
Palavras-chave: amendoim; espécies silvestres; resistência de plantas; controle de pragas.
O gênero Arachis vem sendo estudado com intensidade crescente, graças ao potencial
demonstrado por algumas de suas espécies silvestres para melhoramento do amendoim. No
entanto, poucas são as informações relacionadas à resistência dessas espécies às principais
pragas da cultura. Dessa forma, objetivou-se avaliar a ocorrência e os sintomas do tripes-doprateamento, Enneothrips flavens (Thysanoptera: Thripidae) e da lagarta-do-pescoçovermelho, Stegasta bosquella (Lepidoptera: Gelechidae), uma vez que são consideradas as
pragas mais importantes, nas principais regiões produtoras brasileiras, pelos prejuízos
causados, ocorrência generalizada nas lavouras e elevados níveis populacionais. O
experimento foi instalado em área experimental do Pólo Apta Centro Norte, no ano agrícola
de 2007/2008, em Pindorama, SP. Foram avaliados quarenta e seis acessos de 18 espécies
silvestres de Arachis disponíveis no banco de germoplasma de espécies silvestres do gênero,
situado em Brasília, Distrito Federal, e dois materiais comerciais do amendoim, adotando-se o
delineamento estatístico de blocos ao acaso, com até cinco repetições. Não foi feito o controle
químico das pragas, apenas pulverizações semanais para o controle de doenças fúngicas
foliares. Foram avaliados o número de tripes e lagartas por folíolo e os sintomas de ataque das
pragas, utilizando-se uma escala de notas específicas para cada praga. Os dados obtidos foram
submetidos à análise de variância e as médias agrupadas pelo teste de Scott-Knott, a 5% de
probabilidade de erro. Os materiais de A. hypogaea utilizados como testemunhas
apresentaram os maiores índices em todos os parâmetros utilizados, demonstrando, assim, alta
suscetibilidade às pragas. Observou-se 16 e 38 acessos silvestres com as menores
percentagens de plantas com presença de tripes e lagarta, respectivamente. Quanto às plantas
com sintomas de tripes e lagarta, as menores notas foram atribuídas a 25 e 22 acessos,
respectivamente. Ao analisar os dados conjuntamente, pode-se concluir que 20 acessos
apresentaram os menores índices, com destaque para os acessos de A. kuhlmannii V 8979, A.
gregoryi V 14957, A. kempff-mercadoi V 13250, A. stenosperma W 421 e A. hoehnei KG
30006, e, sendo, que podem ser, portanto, indicados para estudos mais detalhados visando a
sua inclusão em programas de melhoramento genético de A. hypogaea.
Apoio: CNPq, Fundag

PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS ENTRE ESPÉCIES SILVESTRES DE Arachis PARA
INCORPORAÇÃO AO MELHORAMENTO DO AMENDOIM
Custodio, Adriana Regina, Doutoranda em Recursos Genéticos Vegetais – UFSC
custodiosjs@yahoo.com.br
Valls, José Francisco Montenegro, Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Bolsista de
Produtividade em Pesquisa/CNPq.

Palavras-chave:Arachis, caracterização, germoplasma, híbridos, pré-melhoramento

O amendoim, Arachis hypogaea, é uma oleaginosa com alto valor nutritivo. Nos últimos 50
anos, seus parentes silvestres vêm sendo coletados, conservados e caracterizados. Mais
recentemente, têm sido incorporados ao melhoramento do amendoim, por mostrarem
resistência a doenças e à seca, precocidade e outros atributos, que podem ser introgredidos a
partir de cruzamentos interespecíficos. O objetivo do trabalho foi a caracterização de acessos
de germoplasma silvestre de Arachis e a produção de híbridos interespecíficos, como ações
iniciais de pré-melhoramento. Foram realizados cruzamentos, de 2006 a 2008, envolvendo,
como espécie genitora, A. gregoryi, cujos botões florais eram emasculados no final da tarde e
polinizados artificialmente, na manhã do dia seguinte, a partir de 39 genitores masculinos, de
2n=2x=18 ou 20 e 2n=4x=40, todos com viabilidade de pólen suficiente para a fecundação.
Foram produzidos híbridos diplóides e triplóides com fórmulas genômicas hipotéticas AB,
BB e ABB. Os híbridos mais promissores, A. gregoryi x A. villosa e A. stenosperma (com
ambos genomas, A e B) e de A. gregoryi x A. ipaënsis, A. magna, A. valida e A. williamsii, as
espécies diplóides mais próximas do genoma B do amendoim, portanto, de fórmula BB,
servirão para estudos de afinidade reprodutiva entre as espécies e para piramidização de
genes, enquanto os híbridos triplóides entre A. gregoryi e acessos de quatro das seis
variedades de A. hypogaea seguem a via direta de cruzamento com a espécie alvo do
melhoramento. A estimativa de viabilidade de pólen de híbridos do primeiro ano, abrangendo
diplóides sem o genoma A, variou de 0,3 (A. glandulifera) a 18,2% (A. hoehnei). Embora com
viabilidade de 5,45%, o híbrido com A. valida formou um segmento de fruto. Híbridos com
dois acessos de A. magna geraram estimativas de 7,12 e 10,45%, o que sugere que, embora
morfologicamente afins e simpátricas, A. gregoryi e A. magna têm diferenças genéticas
capazes de mantê-las reprodutivamente isoladas.

PRODUÇÃO DE RESVERATROL EM ESPÉCIES DO GÊNERO Arachis
Priscilla D. Negraes1,2; Karin F. Bandeira2; Luis Rodrigo M. Barberis3; Fernando G.
Tonin4; Edivaldo D. Velini4; Catalina R. Lopes1,2
1Depto. de Genética/IBB-UNESP – prinegraes@yahoo.com.br
2EcoBioTech – Biotecnologia Aplicada à Agricultura – dtcatalina@terra.com.br
3Depto. de Produção Vegetal/FCA-UNESP
4NUPAM – Núcleo de Pesquisas Avançadas em Matologia/FCA-UNESP
Palavras-chave: Arachis Pintoi, Arachis repens, resveratrol, eliciadores

O gênero Arachis compreende 80 espécies nativas da América Latina e está distribuído em
nove secções segundo a sua morfologia e incompatibilidade cruzada. Apresenta várias
espécies de importância econômica, incluindo o amendoim cultivado (A.hypogaea) além
daquelas de alto potencial agronômico principalmente utilizadas para cobertura (A.repens) e a
produção de forragem (A.Pintoi). Dentre as fitoalexinas encontradas nesse gênero destacamse os estilbenos, extensivamente investigados nos últimos anos por apresentarem muitas
atividades biológicas consideradas benéficas à saúde humana e animal. O presente trabalho
tem como objetivo avaliar a indução por eliciadores da produção de resveratrol em raiz, caule
e folhas de espécies de A.repens e A.Pintoi. As avaliações, realizadas após 2, 5 e 8 dias desde
o tratamento com fenilalanina, glutamato e um bioativo ainda em fase de experimentação,
foram conduzidas em amostras secas, moídas e submetidas à extração com metanol. O teor
de resveratrol foi investigado pela análise em HPLC-MS. Nessa investigação preliminar, as
espécies respondem de modo diferenciado aos eliciadores, entretanto, o caule foi o
órgão/tecido que exibiu os melhores resultados: em A.repens as maiores concentraçãoes de
resveratrol (19,67µg/g) foram observadas após 8 dias do tratamento com fenilalanina, um
aumento de aproximadamente 1194% em relação à testemunha (sem eliciador); em A.Pintoi,
após 2 dias dos tratamentos com fenilalnina (11,08 µg/g) e glutamato (11,36 µg/g) observouse aproximadamente 155% de aumento, seguido pelo bioativo (9,35µg/g), após 5 dias, 71%.
Desse modo, para a biossíntese de resveratrol em A.Pintoi e A.repens, especialmente nos
caules, a fenilalanina parece representar o mais promissor eliciador a ser utilizado.

Fontes financiadoras: CNPq, FAPESP

PROGRAMA PARA RECURSOS GENÉTICOS DE PIMENTAS DO GÊNERO
Capsicum NA REGIÃO MEIO NORTE
Verônica Brito da Silva1; Larissa Barbosa de Sousa2; Leane Fialho de Melo2; Tancredo
Henrique Pereira Sousa2; Eliane Rodrigues Monteiro3; Regina Lúcia Ferreira Gomes4;
Ângela Celis de Almeida Lopes5
1Ciências Biológicas/UFPI -verabritosl@hotmail.com
2Engenharia Agronômica/UFPI-larissaufpi@ig.com.br,leane_fialho@yahoo.com.br,
tancredohpsousa@bol.com.br
3Mestrado em Agronomia/UFPI - elidrimont@bol.com.br
4Departamento de Fitotecnia/CCA/UFPI - rlfgomes@ufpi.edu.br
5Departamento de Biologia/CCN/UFPI - acalopes@ufpi.br

Palavras-chave: Capsicum, Germoplasma, Divergência

As pimentas do gênero Capsicum constituem recursos genéticos e como tal podem ser
conservadas em coleções ex situ. Objetivou-se disponibilizar informações sobre as atividades
desenvolvidas na Universidade Federal do Piauí, com germoplasma de pimentas Capsicum. O
estabelecimento da Coleção de Germoplasma de Capsicum da Universidade Federal do Piauí
iniciou-se em 2005, quando foram adquiridas sub-amostras provenientes das regiões Nordeste
e Sudeste do Brasil. Atualmente, existem 81 sub-amostras, designadas pela sigla BAGC
(Banco Ativo de Germoplasma de Capsicum) seguida de número. Em seguida realizou-se a
caracterização morfológica e identificação botânica de 40 sub-amostras por meio de duas
chaves morfológicas, obtendo-se os seguintes resultados: quatro espécies cultivadas de
Capsicum, 19 C. chinense Jacq; duas C. annuum L. var glabriusculum; duas C. baccatum var.
baccatum L. e sete C. baccatum L. var. pendulum. Na análise de divergência genética

utilizaram-se os métodos de agrupamentos de Tocher, do Vizinho mais Próximo e UPGMA,
analisando sete caracteres quantitativos e 19 qualitativos. Constatou-se, que é expressiva o
número de sub-amostras coletadas, bem como a diversidade genética entre as espécies,
podendo ser utilizadas em futuros programas de melhoramentos.

Fontes financiadoras: CNPq, UFPI

PRÉ-MELHORAMENTO DE ACEROLEIRAS PARA FINS ORNAMENTAIS
Rogério Ritzinger1; Fernanda Vidigal Duarte Souza1; Cristina de Fátima Machado1
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Fruticultura

Tropical

–

rogerio@cnpmf.embrapa.br;

fernanda@cnpmf.embrapa.br; cmachado@cnpmf.embrapa.br

Palavras-chave: Malpighia emarginata, M. ilicifolia, Germoplasma, Variabilidade.

A utilização de espécies do gênero Malpighia para fins ornamentais é pouco conhecida e
disseminada no Brasil. O objetivo deste trabalho foi selecionar genótipos do BAG Acerola da
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical, Cruz das Almas, BA, para fins ornamentais
mediante observação do hábito de crescimento, porte da planta, aspecto e coloração da
folhagem, floração e tolerância à doenças. Na espécie Malpighia emarginata, a preferência foi
por porte baixo, copa adensada, elevada produção de flores e frutos e ausência de sintomas da
seca de ramos, causada por Lasiodiplodia theobromae. Considerando estes atributos
destacaram-se a variedade Flor Branca e o genótipo CMF074. Os genótipos CMF030,
CMF031 e CMF032 também foram selecionados pelo aspecto da copa. O primeiro apresenta
copa globular, densa e folhagem verde-escura, permitindo a condução, mediante poda, em
diferentes formatos. O segundo genótipo possui folhas variegadas, com forte contraste entre a
região próxima à nervura central e o restante do limbo foliar. O terceiro apresenta uma copa
globular, folhagem verde-escura, densa, e ramos decumbentes. A variedade Rubra, que possui
porte ereto, foi testada para uso como cerca-viva, recomendando-se para esta finalidade o uso
de mudas oriundas do enraizamento de estacas, no espaçamento de 0,30m entre plantas. A
espécie Malpighia ilicifolia, representada pelo acesso CMF155, destacou-se pelo aspecto das
folhas, pequenas, opostas, subcoriáceas, verde-escuras, glabras, brilhosas na face superior,
com pecíolo curto e margem espinescente, e pelas inflorescências, tipo cimeira, que se
formam em grande número ao longo dos ramos. A propagação desta espécie via mini-estaquia
e enxertia de garfagem, utilizando porta-enxertos de aceroleira comum, foi testada com
sucesso. Não houve formação de frutos resultantes do cruzamento interespecífico, apesar da
alta viabilidade de pólen dos progenitores. A grande variabilidade observada entre os
genótipos do BAG Acerola torna possível a seleção de plantas adaptadas para uso ornamental.

Fonte financiadora: EMBRAPA

PRÉ-MELHORAMENTO GENÉTICO DE CITROS PARA FINS ORNAMENTAIS
Walter dos Santos Soares Filho1; Orlando Sampaio Passos1; Fernanda Vidigal Duarte
Souza1; Antônio da Silva Souza1; Jussimar da Silva Rocha2; Uiara Souza3; Lizziane Gomes
Leal Santana2; Amábili Gunes Viana Pissinato2
1Pesquisador(a) da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - wsoares@cnpmf.embrapa.br;
orlando@cnpmf.embrapa.br; fernanda@cnpmf.embrapa.br; assouza@cnpmf.embrapa.br
2Estudante de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia UFRB - jussimar_rocha@hotmail.com; lizzianegomes@gmail.com;
mabiengenheira@hotmail.com
3Estudante de nível médio do Centro Educacional Cruzalmense - uiarasouza@hotmail.com
Palavras-chave: Citrus, Fortunella, Microcitrus, hibridação, variabilidade genética.
Os citros, gênero Citrus (L.) e afins, constituem complexo grupo de plantas, com ampla
variabilidade de formas e cores, que foram se acumulando ao longo de milênios, em razão de
seu cultivo desde a antigüidade, por diversas civilizações, e em decorrência da preservação
pela própria natureza, como conseqüência da embriogenia nucelar. Essa variabilidade
genética pode ser explorada na obtenção de plantas ornamentais, destacando-se a
possibilidade de emprego de Severinia buxifolia [(Poir.) Ten.], Triphasia trifolia [(Burm. f.)
P. Wilson], espécies de Fortunella (Swingle) e de Microcitrus (Swingle), assim como de
Citrus, a exemplo de C. amblycarpa [(Hassk.) Ochse], C. madurensis (Lour.), também

conhecida como Calamondin, C. myrtifolia (Raf.), denominada Chinotto, C. medica (L.), C.
webberi (Wester) e C. hystrix (DC.). O Banco Ativo de Germoplsma de Citros da Embrapa

Mandioca e Fruticultura Tropical dispõe destes e de outros acessos que vêm sendo estudados
com esse objetivo, tanto no que concerne à sua utilização per se como em hibridações,
visando à criação de novas variedades. Entre outubro de 2007 e março de 2008, foram
realizados mais de 400 cruzamentos controlados envolvendo parentais femininos e
masculinos com potencial de geração de plantas cítricas ornamentais. Encontram-se em curso,
também, estudos compreendendo copas cítricas com valor ornamental enxertadas em portaenxertos ananicantes, em vasos. Nesse sentido, em uma primeira fase, serão analisadas copas
de C. amblycarpa, ‘Cara-cara variegada’ [C. sinensis (L.) Osbeck] e de um híbrido entre
limoeiro ‘Cravo’ (C. limonia Osbeck) e Microcitrus, estes últimos obtidos pelo Programa de
Melhoramento Genético de Citros da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical.
Fonte financiadora: EMBRAPA, CNPq.

PRÉ-MELHORAMENTO GENÉTICO DE UMBU-CAJAZEIRA
Walter dos Santos Soares Filho1; Rogério Ritzinger1; Ivonilda Barbosa Brito Santana2;
Elaine Silva da Cruz3
1Pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical - wsoares@cnpmf.embrapa.br;
rogerio@cnpmf.embrapa.br
2Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais, Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB - ivonsantana@ig.com.br
3Estudante de Engenharia Agronômica - UFRB - nanescruz@yahoo.com.br
Palavras-chave: Spondias, variabilidade genética, preservação, caracterização, avaliação.
A umbu-cajazeira (Spondias sp.), família Anacardiaceae (Lindl.), entre outras espécies de
Spondias (L.), como o umbuzeiro (S. tuberosa Arruda Câmara) e a cajazeira (S. mombin L.),

ocorre principalmente no Nordeste brasileiro. Típica do Semi-árido (Caatinga), também é
encontrada em outros ecossistemas, como o da Mata Atlântica, em decorrência de
movimentos antrópicos. As plantas localizam-se, em regra, próximas a residências, indicando
estreita dependência da presença humana quanto à sua propagação e dispersão. Tolerante à
seca, atinge de 6 a 8 m de altura e até 20 m de diâmetro de copa, sendo o formato da planta
muito parecido com o do umbuzeiro, embora com maior tamanho. Desde o ano 2000, a
Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical vem desenvolvendo ações, no Estado da Bahia,
objetivando localizar áreas de ocorrência, preservar, caracterizar e avaliar acessos de umbucajazeira. Cerca de 80 indivíduos foram identificados em 24 municípios baianos, 18 dos quais
em região semi-árida. Esses genótipos tiveram sua posição geográfica determinada por GPS
(Global Position System), estabelecendo-se uma coleção in situ dos mesmos. Amostras de
frutos desses indivíduos foram coletadas, analisando-se suas características físicas, químicas e
físico-químicas, compreendendo os caracteres: comprimento, diâmetro e peso de fruto, peso
de polpa e de caroço, relação polpa/caroço, pH do suco, acidez total titulável (ATT), sólidos
solúveis totais (SST), relação SST/ATT e teor de ácido ascórbico. Foram selecionados dez
acessos com características comerciais: Aurora, Boa Vista, Esperança, Favo de Mel, Ouro,
Pingo de Mel, Preciosa, Princesa, Santa Bárbara e Suprema. Tais genótipos, entre outros
representativos da variabilidade genética detectada nos trabalhos de prospecção, foram
clonados, compondo um banco ativo de germoplasma na Embrapa Mandioca e Fruticultura
Tropical, Cruz das Almas - BA, compreendendo, atualmente, 15 acessos.
Fonte financiadora: EMBRAPA, FAPESB.

REAÇÃO DE 12 GENÓTIPOS DE MARACUJAZEIRO-AZEDO (Passiflora edulis f.
flavicarpa Deg.) AOS NEMATÓIDES DE GALHAS DO GÊNERO Meloidogyne spp.
Karuliny G. Coimbra1, Nara Lúcia S. Ribeiro1, Carlos H. Uesugi2, José R. Peixoto1, ,
1Faculdade
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naralucia81@yahoo.com.br, peixoto@unb.br .
2Departamento de Fitopatologia, UnB uesugi@unb.br
Palavras-chave: nematóides das galhas, maracujá-azedo, resistência.
A cultura de maracujá azedo no Brasil possui grande destaque no mercado frutícola mundial,
o que o torna um dos principais países produtores, com aproximadamente 95% de pomares
comerciais e uma área plantada de 34.000 ha. A expansão da área plantada dessa cultura leva
consigo o aumento nos problemas fitossanitários, o que revela a necessidade de pesquisa e
seleção de material melhorado e resistente. Dentre os patógenos capazes de causar danos ao
maracujazeiro, destacam-se os nematóides formadores das galhas Meloidogyne spp que causa
elevadas perdas e aumento no custo de produção. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a
reação de 11 genótipos de maracujazeiro azedo e 1 genótipo de maracujazeiro doce
(testemunha) quanto a resistência a Meloidogyne spp. O experimento foi conduzido em casa
de vegetação, na Estação Experimental da Biologia, da UnB, utilizando o delineamento de
blocos ao acaso, com quatro repetições. Foram semeados fileiras de 12 plantas de cada
genótipos em bandejas de poliestireno contendo substrato comercial à base de vermiculita e
casca de Pinus sp totalizando 576 plantas. O inóculo foi obtido de raízes galhadas de
quiabeiro sendo inoculado manualmente na concentração de 5000 ovos por clone após 25 dias
de plantio. Após 90 dias da inoculação, foram avaliados o número de galhas, massa fresca do
sistema radicular, comprimento da haste principal, massa fresca da parte aérea, massa seca da
parte aérea e grau de resistência atribuindo-se notas de acordo com o número de galhas. Não
foi verificado a presença de massa de ovos o que indica que os genótipos não permitiram a
reprodução dos nematóides. Contudo, foi observada a formação de galhas nas plantas
inoculadas, demonstrando que o parasita foi capaz de penetrar. Pode-se considerar, através
dos resultados alcançados, os 11 genótipos avaliados como materiais promissores para
melhoramento genético de maracujazeiro azedo quanto à resistência a nematóides formadores
de galhas do gênero Meloidogyne spp.
Fonte finaciadora: FINATEC.

REGENERAÇÃO E AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ACESSOS DE MELÃO DO
BAG DE CUCURBITÁCEAS DO NORDESTE BRASILEIRO
Oscar Wenzel¹; Manoel Abílio de Queiróz1; Márcia Adriana Carvalho dos Santos¹; Aline da
Silva Santos¹; Ronaldo Simão de Oliveira1; Maria Luciene da Silva3, Izaias da Silva Lima
Neto2; Lindomar Maria da Silveira2
1UNEB/DTCS, Juazeiro – BA oscar.wenzel@gmail.com, marciagro3@yahoo.com.br,
aly_uneb@yahoo.com.br, ronesjhones@hotmail.com, 2UFERSA, Mossoró – RN
izaiasneto@hotmail.com, lindomarmaria@yahoo.com.br.
3UFPE – Deptº Genética, Recife – PE mlslucienelu@gmail.com.
Palavras-chave: Cucumis melo, germoplasma, erosão genética.
Existem várias espécies de cucurbitáceas que são cultivadas na agricultura tradicional do
Nordeste brasileiro, entre elas o melão (Cucumis melo L.) em que várias amostras de acessos
foram resgatadas e foram armazenadas no Banco de Germoplasma de Cucurbitáceas (BAG)
para o Nordeste brasileiro o qual está localizado na Embrapa Semi-Árido, em Petrolina-PE,
porem os acessos foram coletadas há mais de dez anos e correm o risco de perder o poder
germinativo. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi a regeneração de acessos de melão
coletados na agricultura tradicional do Nordeste brasileiro. Aproveitou-se o experimento para
se fazer uma avaliação preliminar dos mesmos. Os experimentos foram realizados no Campo
Experimental do DTCS/UNEB, Juazeiro-BA, de setembro de 2007 a julho de 2008. Foram
selecionados 37 acessos proeminentes, dos estados da Bahia, Maranhão e Piauí. Foram
semeadas 30 sementes de cada acesso em bandejas plásticas preenchidas com substrato de
hortaliças. O índice de velocidade de emergência variou de 0,1 a 2,4 enquanto que a
porcentagem de emergência variou de 3,3 a 100%. Do total de acessos sete deles não
germinaram e, portanto representam erosão genética. Foram avaliados os seguintes
descritores: precocidade (número de dias para o surgimento da primeira flor feminina após o
transplantio – DAT), variou de 22 a 53 DAT, enquanto que o peso médio dos frutos variou de
0,1 kg a 3,0 kg e o teor de açúcar de 1,4 a 9,0 ºBrix, sendo no entanto, a maior quantidade de
frutos com Brix abaixo de 6,0. Os acessos apresentaram grande variação para as cores externa
e internas em frutos. Apesar de ter havido perda de alguns acessos, 30 conseguiram ser
regenerados e as sementes estão armazenadas na câmara fria a 10 ºC e 40% de umidade
relativa.

REGENERAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE ACESSOS DE MAXIXE COLETADOS
NA BAHIA E NO MARANHÃO
Rodrigo Brito Saldanha¹; Márcia Adriana Carvalho dos Santos¹; Manoel Abilio de Queiróz1;
Aline da Silva Santos¹; Ronaldo Simão de Oliveira1; Maria Luciene da Silva3, Izaias da Silva
Lima Neto2; Oscar Wenzel¹, Lindomar Maria da Silveira2;
1UNEB/DTCS, Juazeiro – BA rodrigoufba@gmail.com marciagro3@yahoo.com.br,
manoelabilio@terra.com.br,
aly_uneb@yahoo.com.br,
ronesjhones@hotmail.com,
oscar.wenzel@gmail.com.
2UFERSA, Mossoró – RN izaiasneto@hotmail.com, lindomarmaria@yahoo.com.br.
3UFPE – Deptº Genética, Recife – PE mlslucienelu@gmail.com
Palavras-chave: Cucumis, Cucurbitaceae, Germoplasma, Regeneração
A região do nordeste brasileiro apresenta variabilidade genética de maxixe (Cucumis anguria
L.) que necessita ser preservada para impedir que ocorra erosão genética. No Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) de Cucurbitáceas para o Nordeste brasileiro, localizado na Embrapa
Semi-Árido, em Petrolina – PE, há cerca de 107 acessos de maxixe, que foram coletados em
pequenas quantidades porém, nunca foram multiplicados e já estão armazenados há mais de
dez anos, havendo portanto a necessidade de regenerá-los para se obter sementes com bom
vigor e em quantidade suficiente para atender às necessidades de manejo do BAG. Foi
utilizada uma amostra de 10 acessos de maxixe, coletados em várias regiões de Bahia e
Maranhão, pertencente ao BAG para estabelecer o experimento. O experimento foi conduzido
no campo experimental do DTCS-UNEB e os acessos foram caracterizados quanto à
precocidade (número de dias para o surgimento da primeira flor feminina após transplantio),
emergência (%) e descritores de fruto (textura de casca, formato de fruto na região do
pedúnculo, peso médio de fruto por planta (kg), comprimento e largura de fruto (cm),
comprimento do pedúnculo (cm) e quantidade de frutos por planta). Foi realizada a análise de
componentes principais para estimar a divergência genética entre os acessos. Os mesmos
foram agrupados pelo método de Tocher, utilizando as médias dos descritores avaliados. A
precocidade dos acessos variou de 17 a 37 dias. Os dados de emergência variaram de 0-100%
de plantas emergidas, podendo alguns acessos ter apresentado dormência ou perda de vigor.
Observou-se variação quanto aos descritores de fruto dentro e entre acessos. Houve formação
de três grupos. O grupo um com oito acessos da Bahia e do Maranhão; o grupo dois com um
acesso do Maranhão e o grupo três com um acesso da Bahia, sendo que o descritor número de
frutos por planta explicou 96% da variação entre os acessos. No entanto, esse caráter é
quantitativo e pode ter sofrido influencia do ambiente bem como, o número de descritores foi
pequeno. Assim sendo, é desejável que o experimento seja repetido e se acrescentem novos
descritores. Obteve-se uma quantidade razoável de sementes e as mesmas estão armazenadas
em câmara fria (10°C e 40% de umidade relativa) no BAG da Embrapa Semi-Árido.
Fontes financiadoras: PICIN/UNEB, PRODETAB, Embrapa Semi-Árido.

REGENERAÇÃO IN VITRO DE Amburana cearensis VIA ORGANOGÊNSE
Vania Celene Alecrim Campos1; Cristina Nepomuceno1; José Raniere Ferreira de Santana1
1Universidade Estadual de Feira de Santana - Unidade Experimental Horto Florestal vaniaalecrim@gmail.com; nepomucenocf@yahoo.com.br, raniere@uefs.br
Palavras-chave: Planta medicinal; imburana-de-cheiro; cultura de tecidos; reguladores de
crescimento.
Amburana cearensis (amburana, imburana-de-cheiro, camuru), família Leguminosae–

Papilionoideae, é uma espécie arbórea que ocorre naturalmente na Caatinga. Esta espécie vem
sendo explorada indiscriminadamente, devido às propriedades medicinais do seu caule e
sementes, como também por sua utilização madeireira. E como conseqüência, consta da lista
de plantas em extinção. Neste contexto, a cultura de tecidos é uma ferramenta importante para
a preservação e multiplicação de espécies nativas, pois possibilita a produção de um grande
número de plantas a partir de um único indivíduo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
efeito de BAP (benzilaminopurina) e ANA (ácido naftalenoacético) na multiplicação in vitro
de A. cearensis. Sementes foram obtidas na Embrapa Semi-Árido (Petrolina–PE) e
germinadas em meio de cultura WPM. Após 45 dias de germinadas, as plântulas foram
seccionadas em explantes foliares, nodais e internodais. Estes explantes foram inoculados em
tubos de ensaio com 15mL de meio de cultura WPM acrescido com diferentes concentrações
dos reguladores de crescimento ANA (0,0; 0,5 µM) e BAP (0,0; 2,22; 4,44; 8,88 µM). O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado com arranjo fatorial 3 x 2 x 4
(Explante x ANA x BAP), com quatro repetições, sendo cada parcela composta por 10 tubos.
Os tubos foram vedados com filme PVC e mantidos em sala de crescimento com temperatura
de 25±2ºC sob radiação fotossintética ativa 40µmol m-2 s-1 e fotoperíodo de 16 horas/dia.
Aos 60 dias de inoculação foi avaliado o número e comprimento de brotações, presença de
calos e raiz por explante. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste Tukey (p≤0,05), utilizando o programa estatístico SISVAR v 4.3,
desenvolvido pela UFLA. Entre as variáveis analisadas, apenas para o número de brotações
foi observada diferença significativa. A interação dupla “BAP x tipo de explante” foi
altamente significativa para esta variável e os melhores resultados (0,98 brotos/explante)
foram obtidos quando os segmentos nodais foram inoculados em meio de cultura
suplementado com 8,88 µM de BAP. A baixa taxa na multiplicação obtida provavelmente
está relacionada com a competência do explante para desenvolver a resposta morfogenética.
Novos estudos são necessários para avaliar outros tipos e concentrações de citocininas.

REPETIBILIDADE DE CARACTERES DO FRUTO DO BACURI NO ESTADO DO
MARANHÃO
Geraldo Erli de Faria1; Ricardo Gonçalves Silva1; Maria da Cruz Lima2; Cosme Damião
Cruz3

1Professor Adjunto da UFMA/CCAA – geraldoerli@yahoo.com.br, rgoncalves@ufma.br
2Pós-Doutora da AGERP-MA - avmmoura51@hotmail.com
3Professor Titular da UFV/DBG - cdcruz@ufv.br

Palavras-chave: variância genética, variância ambiental, herdabilidade, seleção.

Estimou-se o coeficiente de repetibilidade em caracteres do fruto do bacurizeiro (Platonia
insignis Mart.) nas condições do Estado do Maranhão, com o objetivo de determinar a

capacidade de eles expressarem a variabilidade genética dessa fruteira. Para tanto, foram
colhidos frutos de seis matrizes em seis cidades do Estado do Maranhão, onde foram
mensurados 11 caracteres: diâmetro do fruto (DF), comprimento do fruto (CF), espessura da
casca (EC), peso do fruto (PF), peso da casca mais semente (PCS), porcentagem de polpa
(PP), cavidade interna do fruto (CIF), número de sementes por fruto (NSF), número de
segmentos partenocárpico (NSP), brix (BR) e acidez total titulável (ATT). A análise da
repetibilidade, do número de medições necessárias e do coeficiente de determinação para cada
caráter foi obtida através do método de análise de variância. Verificou-se que todos os
caracteres apresentaram diferenças significativas entre as matrizes, ao nível de 1% de
probabilidade. As estimativas dos coeficientes de repetibilidade foram altas, exceto para as
características EC e NSP. Os coeficientes de determinação, com exceção da característica EC,
apresentaram valores acima de 88,30%, indicando confiabilidade do valor fenotípico em
predizer o valor real das matrizes. Pelo fato de o coeficiente de repetibilidade expressar o
valor máximo de herdabilidade, conclui-se que, com exceção da característica EC, as demais
podem ser usadas como parâmetros de seleção em métodos de melhoramentos menos
rigorosos.

SELEÇÃO DE CARACTERES PARA O MELHORAMENTO GENÉTICO EM
Jatropha curcas L. POR MEIO DE TÉCNICAS DE COMPONENTES PRINCIPAIS
Diógenes Manoel Pedroza de Azevedo1; Carlos Humberto Aires Matos Filho1; Eugênio
Celso Emérito Araújo1; Valdomiro Aurélio Barbosa de Souza1 e Alessandra Maria Braga
Ribeiro1.
1Embrapa

Meio-Norte

diogenes@cpamn.embrapa.br;

carrumba01@hotmail.com;

emérito@cpamn.embrapa.br; valdo@cpamn.embrapa.br; aleufpi@yahoo.com.br

Palavras-chave: Jatropha curcas, componentes principais, parâmetros genéticos, descarte de
variáveis.

O pinhão-manso é uma espécie perene, alógama, considerada ainda não-domesticada. Vem
despertando interesse, ultimamente, em virtude de sua potencialidade para produção de óleo a
ser utilizado na produção de biodiesel. Os trabalhos com melhoramento genético de pinhãomanso, são ainda muito escassos. Na fase inicial de um programa de melhoramento é comum
processar-se a avaliação de muitos caracteres simultaneamente, podendo muitos desses
caracteres mostrarem-se redundantes ou invariantes, permitindo seu descarte sem perda
significativa de precisão. Dentre as técnicas multivariadas, a análise de componentes
principais tem sido muito útil por permitir simplificar o conjunto de dados. O objetivo deste
trabalho foi estimar a divergência genética entre 84 indivíduos de uma população de pinhãomanso, assim como descriminar caracteres morfológicos de maior

importância na

caracterização da variabilidade entre eles, permitindo descartar aqueles que menos
contribuiram para a sua diferenciação. Para isso foram utilizadas técnicas de análises de
componentes principais, as quais mostraram que a variância acumulada nos dois primeiros
componentes foi de 90,64%. Os caracteres mais importantes para a descriminação dos
indivíduos foram, peso de tegumento com 0,28% e peso de endosperma, com 0,29% da
variação. Foram descartados 75% dos 16 caracteres avaliados. Foi identificada a existência de
dois grupos distintos A representação gráfica bidimensional dos escores dos dois primeiros
componentes principais mostrou que houve a formação de dois grupos, ou seja, constatou-se a
existência de variação entre os genótipos.

Fontes financiadoras: FINEP

SELEÇÃO DE CULTIVARES DE SOJA COM ALTOS TEORES DE ÓLEO E
PROTEÍNA
1Mário Borges Trzeciak, 2Patrícia Da Silva Vinholes, 2Márcio Blanco Das Neves, 3Ivan
Schuster, 4Francisco Amaral Villela. 1PPG em C&T Sementes FAEM/UFPel, Pelotas –
RS/Brasil, mtrzeciak.faem@gmail.com; 2Curso de Agronomia FAEM/UFPel, Pelotas –
RS/Brasil, pvinholes@hotmail.com, mabodsne@yahoo.com.br; 3Pesquisardor da Cooperativa
Central de Pesquisa Agrícola (COODETEC) Cascavel – PR/Brasil, ivan@coodetec.com.br;
4Professor Associado do Departamento de Fitotecnia FAEM/UFPel, Pelotas – RS/Brasil,
francisco.villela@ufpel.edu.br.

Palavras-chave: Glycine max, Melhoramento vegetal, Óleo, Proteína.
A cultura da soja é de grande expressão na economia mundial e tem seu valor comercial
determinado pelo teor de proteína e de óleo, estando fortemente relacionado com a produção
de Biodiesel. O desenvolvimento de cultivares com altos teores de proteína e de óleo é
limitado por uma correlação negativa entre a produtividade, teor de proteínas e teor de óleo.
Programas de melhoramento genético buscam desenvolver cultivares altamente produtivas,
adaptadas e que apresentem características de sementes como altos teores de óleo e de
proteína. O presente trabalho teve como objetivo verificar a variação nos teores de óleo e de
proteína em sementes de soja produzidas no Rio Grande do Sul (Pelotas – latitude 31º45’ sul)
e no Mato Grosso (Rondonópolis – latitude 16º28' sul), na mesma época de cultivo. O
trabalho foi conduzido no Laboratório de Biotecnologia da Cooperativa Central de Pesquisa
Agrícola (COODETEC), Cascavel – Paraná. Foram utilizadas sementes de 24 cultivares, de
diferentes grupos de maturação, divididas em quatro repetições, de 30g cada. As amostras
foram moídas e submetidas à análise do teor de proteína e de óleo em equipamento NIR. As
médias foram submetidas ao teste de Scott-Knot, com 5% de probabilidade. Ocorre variação
nos teores de óleo e de proteína das sementes, entre as cultivares em um mesmo local e entre
diferentes locais de cultivo. De acordo com os resultados obtidos, foi possível observar
diferença estatística entre as cultivares e entre os locais de cultivo, mostrando uma interação
entre cultivar e local de cultivo.

SELEÇÃO DE GENITORES DE FEIJÃO-CAUPI PARA O PRÉ-MELHORAMENTO
COM BASE NO DESEMPENHO AGRONÔMICO E DIVERGÊNCIA GENÉTICA
Vânia Maria Gomes da Costa Lima1; Maurisrael de Moura Rocha2; Regina Lucia Ferreira
Gomes2, Semíramis Rabelo Ramalho Ramos3; Francisco Rodrigues Freire Filho2, Valdenir
Queiroz Ribeiro2
1Depto. de Fitotecnia/CCA/UFPI - limavania5000@yahoo.com.br, rlfgomes@ufpi.br
2Embrapa Meio-Norte – mmrocha@cpamn.embrapa.br; 3Embrapa Tabuleiros Costeiros –
srrramos@cpatc.embrapa.br
Palavras-chave: Vigna unguiculata, banco de germoplasma, coleção de trabalho
O pré-melhoramento do feijão-caupi é uma etapa importante como elo entre o Banco Ativo de
Germoplasma e o Programa de Melhoramento, permitindo que os genes prospectados via
caracterização sejam incorporados em linhagens elites que serviram de base para o
lançamento de novas cultivares. Com o objetivo de selecionar genitores para o prémelhoramento com base no desempenho agronômico e divergência genética, foram avaliados
54 genótipos de feijão-caupi, sendo 48 acessos caracterizados do Banco Ativo de
Germoplasma e seis genótipos elites (linhagens e cultivares) da coleção de trabalho, ambos da
Embrapa Meio-Norte. O ensaio foi conduzido no campo experimental da Embrapa MeioNorte, em Teresina, PI, em delineamento de blocos incompletos com testemunhas comuns.
Foram avaliados 19 descritores. A dissimilaridade entre os genótipos foi analisada utilizandose a distância euclidiana média e o agrupamento por meio do método de ligação média entre
grupo-UPGMA. Também foi analisada a contribuição relativa de cada caráter para a
divergência genética. O método UPGMA distingui três grupos de acordo com a
dissimilaridade ente os acessos, sendo os acessos 1 e 3 os mais dissimilares entre si. Os
grupos I e II foram mais similares entre si e mais dissimilares em relação ao grupo III. A
produção de grãos por planta foi o descritor que mais contribuiu para a divergência entre os
acessos. De acordo com o desempenho agronômico e a divergência genética entre os acessos,
maior probabilidade na obtenção de linhagens pré-melhoradas transgressivas para caracteres
de interesse agronômico poderão ser obtidas a partir de cruzamentos que envolvam os
seguintes acessos genitores: 48 (elite, produtivo) x 36 (Não elite, produtivo) e entre 49 (elite,
produtivo) x 42 (não elite, produtivo). A seleção de genitores e de progênies resultantes
desses cruzamentos deve considerar também a qualidade física e nutricional dos grãos,
descritores importantes do ponto de vista do comércio e consumidor.
Fonte financiadora: CNPq

USO E CONSERVAÇÃO EX-SITU DE ESPÉCIES DOS GÊNEROS Eucalyptus E
Corymbia NA EMBRAPA FLORESTAS
Paulo Eduardo Telles dos Santos1; Estefano Paludzyszyn Filho1; José Elidney Pinto Júnior1
1Embrapa
Florestas
peduardo@cnpf.embrapa.br,
estefano@cnpf.embrapa.br,
zeito@cnpf.embrapa.br.
Palavras-chave: Eucalyptus, Corymbia, Conservação Genética, Marcadores Moleculares.
No início da década de 1980, a Embrapa Florestas envidou esforços para viabilizar o aumento
da base genética de espécies altamente estratégicas para a silvicultura intensiva do País
representadas pelos gêneros Eucalyptus e Corymbia. O trabalho de coleta de matrizes nas
regiões de origem (Oceania) perdurou por quase dois anos resultando na coleta de 1.209
matrizes pertencentes a 11 espécies diferentes. O material possibilitou o estabelecimento de
210 unidades experimentais sob as mais diversas condições edafoclimáticas, representadas
por testes combinados de procedências/progênies e bancos de conservação genética. Essa
extensa rede experimental constituiu a base do “Projeto Eucaliptos” da Embrapa Florestas,
envolvendo inúmeros parceiros de empresas privadas, universidades e institutos de pesquisa.
O programa de melhoramento genético de eucaliptos da Empresa possui, portanto, mais de 25
anos e atualmente encontra-se na fase de geração de cultivares próprias por sementes, tanto de
espécies puras como de híbridos de polinização aberta. A obtenção de clones experimentais
está prevista para breve. Semelhantemente, os parceiros desenvolveram, sob orientação da
Embrapa, programas individualizados de melhoramento genético de sucesso, contando com
populações-base de alta variabilidade genética e de grande potencial produtivo. Essas
qualidades dos materiais originais permitiram que o melhoramento fosse direcionado para os
mais diversos propósitos de uso da madeira, como celulose/papel, energia e sólidos
madeiráveis. Há cerca de dez anos foi iniciado um trabalho de resgate de germoplasmasemente que resultou, até o momento, em aproximadamente mil lotes de sementes de segunda
geração. Ressalta-se que ainda existe armazenadas, sob condições controladas (5°C/98% UR
e -5°C/98% UR), boa parte dos acessos originais, mantendo-se comprovadamente viáveis.
Dos experimentos, restam no campo aproximadamente 15% do total. Esses módulos (BAGs)
são estratégicos para a conservação e uso futuro para melhoramento, estando programada a
caracterização por variáveis morfométricas e o aprofundamento do conhecimento em termos
de variabilidade genética, tanto por meio de ferramentas quantitativas como moleculares. O
trabalho da Embrapa Florestas tem sido fundamental para que o Brasil seja considerado o
maior repositório mundial de germoplasmas desses gêneros na condição ex-situ.
Fonte financiadora: Embrapa

UTILIZAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS DA SEMENTE NA QUANTIFICAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA GENÉTICA ENTRE INDIVÍDUOS DE UMA POPULAÇÃO DE
Jatropha curcas L.
Diógenes Manoel Pedroza de Azevedo1; Carlos Humberto Aires Matos Filho1; Eugênio
Celso Emérito Araújo1; Valdomiro Aurélio Barbosa de Souza1 e Alessandra Maria Braga
Ribeiro1.
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Palavras-chave: Análises multivariadas, dissimilaridade, melhoramento genético.

Considerável variação genética no desenvolvimento, na composição química e características
da semente, pode ser esperada entre variedades ou progênies, particularmente em espécies de
polinização cruzada, como é o caso do pinhão-manso, sendo essa variação útil para o
melhoramento genético. A aplicação de técnicas eficientes para o reconhecimento e avaliação
dos materiais se faz necessária, uma vez que permite a obtenção de ganhos genéticos
satisfatórios. Técnicas de análises multivariadas têm sido utilizadas com freqüência para esse
fim. Esse trabalho objetivou avaliar a variabilidade genética entre 80 indivíduos de uma
população de pinhão-manso originária de uma mistura de sementes provenientes de duas
procedências, visando à seleção de progenitores para formação de populações segregantes.
Onze caracteres quantitativos dos frutos foram utilizados para a determinação da distância
genética de grupos semelhantes de indivíduos. O agrupamento pelo método hierárquico da
distância média (UPGMA) possibilitou a divisão dos 80 indivíduos em quatro grupos,
gerando 25 classes distintas. Avaliou-se a participação relativa de cada caráter sobre a
variação total. As características percentagem de tegumento e percentagem de endosperma
foram suficientes para explicar 69% da variação total disponível entre indivíduos e
percentagem de pericarpo e percentagem de semente explicaram 21% da variação total.

Fontes financiadoras: FINEP

UTILIZAÇÃO DO BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE GIRASSOL DA
EMBRAPA EM SEU PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO
Claudio Guilherme Portela de Carvalho1; Marcelo Fernandes de Oliveira1; Vania Beatriz
Rodrigues Castiglioni1; José Francisco Ferraz de Toledo1; Sérgio Luiz Gonçalves1;
Francielle Pereira da Silva2; Luis Rogério Marques de Andrade2
1Embrapa Soja – cportela@cnpso.embrapa.br, marcelo@cnpso.embrapa.br,
castigli@cnpso.embrapa.br, toledo@cnpso.embrapa.br, sergiolg@cnpso.embrapa.br
2Graduando Universidade Estadual de Londrina - fran@cnpso.embrapa.br,
andrade@cnpso.embrapa.br
Palavras-chave: Helianthus annuus, variabilidade genética, cultivar
O sucesso do estabelecimento da cultura do girassol no sistema produtivo brasileiro depende,
entre outros fatores, da utilização de genótipos adaptados às diferentes regiões de cultivo. Um
dos elementos básicos na estratégia de um programa de melhoramento genético de plantas é
obter fontes de variabilidade genética, de características consideradas importantes para a
melhoria da adaptação, do rendimento e da qualidade das espécies cultivadas. Para isto, é
fundamental a pronta disponibilidade de germoplasma, que será utilizado em uso “per se” ou
em cruzamentos para originar populações segregantes ou linhagens endogâmicas,
aproveitando a heterose de híbridos. A variabilidade do girassol para caracteres fisiológicos,
morfológicos e agronômicos é considerada bastante ampla, possibilitando seu uso em
programas de melhoramento e seleção de cultivares, com ampla adaptabilidade e estabilidade
às mais diversas condições edafoclimáticas e sistemas de produção. No Brasil, a Embrapa
Soja mantêm, desde 1981, em Londrina – PR, o Banco Ativo de Germoplasma de Girassol
(BAG/Girassol), que tem dado suporte ao desenvolvimento de cultivares. O objetivo deste
trabalho foi descrever a contribuição do BAG/Girassol no programa de melhoramento
genético da Embrapa. Entre 1981 e 2008, a Embrapa Soja introduziu 2.400 acessos de
girassol, procedentes, em sua maioria, da Argentina, da França e dos Estados Unidos. Esses
acessos do BAG/Girassol são populações de polinização aberta e linhagens macho-estéreis,
mantenedoras e restauradoras de fertilidade. Os genótipos introduzidos são conservados em
câmara fria a 5º C e com umidade relativa de 25%. Todos os acessos são multiplicados em
condições de campo, caracterizados fenotipicamente e avaliados agronomicamente. Esta
variabilidade genética é utilizada pelo programa de melhoramento da Embrapa para o
desenvolvimento de cultivares e linhagens endogâmicas como, por exemplo, as linhagens
com genes associados à expressão para alto teor de ácido oléico, para resistência ao míldio e
aos herbicidas e fontes de citoplasma macho-estéril. Esses genes vieram de germoplasmas
mantidos pelo BAG/Girassol. Esses resultados demonstram a grande importância da
manutenção de bancos de germoplasma para aumentar a base genética dos programas de
melhoramento.

UTILIZAÇÃO DO PESO MÉDIO DE GRÃOS PARA SELEÇÃO MASSAL EM
PINHÃO-MANSO
Victor Mouzinho Spinelli1, Rodrigo Barros Rocha2, André Rostand Ramalho2, Alaerto Luiz
Marcolan2, Zenildo Ferreira Holanda Filho2, Francisco Célio Gomes da Silva1, Júlio Sancho
Linhares Teixeira 1
¹ UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Campus - BR 364, Km 9,5, CEP: 78900-000 Porto Velho – RO, Fone: (69)2182-2100. victor_mousinho@yahoo.com.br; ² EMBRAPA Centro de Pesquisas Agroflorestais de Rondônia, 78900-970, Porto Velho, RO – Brasil. Autor
correspondente: rodrigo@cpafro.embrapa.br rodrigo@cpafro.embrapa.br
Palavras-chaves: peso médio, Jatropha curcas, progresso genético, produção de óleo.

Entre as espécies oleaginosas que estão sendo prospectadas, o pinhão-manso (Jatropha
curcas) têm se destacado como planta oleaginosa com as qualidades necessárias para a

produção de biodiesel. Juntamente com o número de ramos, o número médio de frutos por
cacho e o número médio de sementes por fruto; o peso médio das sementes é um dos
principais componentes da produtividade deste cultivo. O objetivo deste trabalho foi de
quantificar a variabilidade genética da característica “peso de sementes” entre plantas de
pinhão-manso e o progresso genético com a prática da seleção massal em lavoura de três anos
de idade do município de Ariquemes – RO. O peso de semente mostrou variabilidade genética
significativa pelo teste F a 1% de probabilidade e o agrupamento das médias indicou a
formação de seis grupos de peso de grãos diferenciado. O progresso genético previsto com a
maximização do limite inferior do intervalo de confiança do ganho genético corrigido para
endogamia destes indivíduos foi de 0,76 g; valor este 12% superior à média do experimento.
Apesar das estimativas obtidas serem de efeito fixo, o maior efeito de planta dentro do plantio
indica que o peso de sementes é uma característica de potencial para o desenvolvimento de
novos materiais que associem o rendimento de óleo e qualidade do fruto a uma boa
produtividade.

“CANDIDATE GENE APPROACH” COMO UMA ESTRATÉGIA PARA A
LOCALIZAÇÃO DE GENES DE RESISTÊNCIA CONTRA DOENÇAS
ORIGINÁRIOS DE ESPÉCIES SILVESTRES EM VIDEIRA.
Leocir J. Welter12, Marian Woeltje2, Rudolf Eibach1, Reinhard Töpfer1 e Eva Zyprian1
1Julius Kühn Institute (JKI) – Federal Research Centre for Cultivated Plants Institute for
Grapevine Breeding Geilweilerhof, Siebeldingen, Alemanha. e.zyprian@bafz.de
2UFSC, Florianópolis/SC, Brasil. leocirwelter@yahoo.com.br
Palavras-chave: Vitis spp., candidate gene approach, QTLs, melhoramento genético,
resistência contra doenças
O gênero Vitis é composto por diversas espécies, as quais estão distribuídas em três grandes
centros de diversidade: o Americano, o Europeu e o Euro-Asiático. V. vinifera é a única
representante do centro Europeu, sendo a mais cultivada no mundo e amplamente conhecida
pelo seu elevado potencial enológico. No entanto, variedades desta espécie são suscetíveis a
uma série de doenças. Fontes de resistência contra estas doenças, especialmente o míldio
(Plasmopara viticola) e oídio (Erysiphe necator), são encontradas nos centros Americano e
Euro-Asiático, oferecendo uma excelente oportunidade para o desenvolvimento de novas
variedades conciliando elevado potencial enológico com resistência contra doenças. O
desenvolvimento de novas variedades é especialmente importante no Brasil, onde a pressão
de doenças é elevada. Recentemente, o melhoramento assistido por marcadores moleculares
(MAS) está emergindo como uma ferramenta poderosa para aumentar a eficiência do
melhoramento de plantas perenes. Em estudos preliminares, QTLs de resistência contra o
míldio e oídio da videira foram localizados utilizando-se a população de mapeamento obtida
do cruzamento entre `Regent´ (híbrido resistente) x `Lemberger´ (suscetível). No presente
trabalho, o principal objetivo foi o mapeamento de genes candidatos (CG) à resistência
(candidate gene approach) como um primeiro passo na caracterização destes QTLs de
resistência. Dezoito genes funcionais, selecionados de uma biblioteca de ESTs desenvolvida a
partir do cv. `Regent´, e sete genes estruturais (RGAs) foram mapeados na população de
mapeamento acima descrita. Os genes candidatos mapeados distribuíram-se em 12 grupos de
ligação. Tanto genes funcionais como genes estruturais associados aos QTLs de resistência
contra o míldio e o oídio foram identificados. Estes genes são similares a genes de resistência
(R-genes) isolados de outras espécies de plantas. O seqüenciamento dos fragmentos
amplificados para estes genes confirmou sua identidade e permitiu a identificação de SNPs. O
presente estudo servirá de suporte para o isolamento da seqüência completa destes genes, da
mesma forma que os SNPs poderão ser utilizados para desenvolver marcadores de fácil uso
no melhoramento genético (MAS).
Fontes financiadoras: Capes, DAAD, Ministério Alemão da Alimentação, Agricultura e
Proteção dos Consumidores.

RESUMOS ÁREA ANIMAL
CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS

A SAGA DA RAÇA BOVINA FRANQUEIRA NO SUL DO BRASIL

Gilson Rudinei Pires Moreira1; Pedro Miguel Cinel Filho2; Sebastião Fonseca de Oliveira3
1Depto. de Zoologia/IB-UFRGS, Porto Alegre, RS - gilson.moreira@ufrgs.br
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Palavras-chave: Bos taurus, animais domésticos, história, extinção, Brasil

A Raça Bovina Franqueira tem sido reconhecida como tal na literatura científica brasileira,
desde os primórdios da academia agropecuária no final do século XIX. O nome Franqueiro
encontra-se consolidado na lingua portuguesa. No dicionário mais comumente usado no país
descreve somente esse tipo de gado, com um único topônimo – Brasil, ao sul de São Paulo.
Ainda hoje é um nome popular, sempre associado a tal raça bovina comercial, criada
predominantemente nessa região até meados do século passado. Após, sob risco de extinção,
foi mantida em poucas fazendas localizadas no estados de Santa Catarina e Rio Grande do
Sul. Neste século, os criadores aumentaram substancialmente em número e encontram-se hoje
representados pela Associação Brasileiros de Criadores de Bovinos Franqueiros (ABCBF),
tendo solicitado o reconhecimento oficial destes junto ao MAPA. Paradoxalmente, na prática,
a raça encontra-se na eminência de ser declarada extinta pelas autoridades brasileiras. Com
base em dados históricos primários (senso stricto), associados a informações calcadas em
técnicas da biologia molecular, dentre outras provenientes de periódicos científicos com
conselho editorial neutro, demonstramos neste estudo que pretendem fazê-lo, disfarçando os
franqueiros como uma novidade – uma nova raça bovina. Assim, na forma de um estudo de
caso, demonstramos como o submundo da ciência em associação a interesses políticos e
regionais, podem ser usados para confundir a opinião pública no campo da biologia da
conservação. Em consequência, mostramos como pela alteração do curso natural da história,
pode-se fazer com que pessoas do senso comum sejam levadas a aceitar a falsa extinção de
uma importante e tradional raça de animal doméstica nativa, justamente por aqueles
encarregados oficialmente de sua própria conservação.
Fontes financiadora: CNPq

ANÁLISE DE PRIMERS PARA A CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DO MUÇUÃ
(Kinosternon scorpioides scorpioides)
Maria Rosa Costa¹; José Ribamar Felipe Marques1; Caio Santos Silva2
1Pesquisadores Embrapa Amazônia Oriental-Travessa Enéas Pinheiro s/nmrco@cpatu.embrapa.br, marques@cpatu.embrapa.br
2Bolsista PIBIC/CNPq Embrapa Amazônia Oriental- Travessa Enéas Pinheiro s/nscaio@hotmail.com
Palavras Chaves: RAPD, Marcadores, Variabilidade, Seleção
O muçuã é uma tartaruga semi-aquática com distribuição geográfica do Panamá, na
América Central, ao norte da América do Sul, sendo que no Brasil é encontrado nas caatingas
do nordeste, nos lençóis maranhenses e na região Amazônica. O seu habitat natural é o lodo
do fundo de rios e lagos. Sua carne é muito apreciada e por isso tem sofrido ameaças pela
caça desenfreada que tem ocorrido nos últimos anos. Neste sentido a Embrapa Amazônia
Oriental, iniciou as pesquisas com esta espécie e visando a preservação da mesma implantou
uma coleção ex situ no Banco de Germoplasma Animal da Amazônia Oriental-BAGAM, na
ilha de Marajó, no estado do Pará. Inicialmente foram coletados dados referentes à produção e
reprodução e mais recentemente foram iniciados os trabalhos de caracterização genética no
laboratório de genética molecular-LABGEN. O objetivo é analisar a diversidade genética da
espécie. Foram coletadas aleatoriamente amostras de sangue de 92 animais. O DNA foi
extraído a partir de sangue total utilizando um protocolo inorgânico pré-estabelecido. Foram
testados oitenta primers e selecionados os mais polimórficos com bandas mais robustas e
definidas. As reações foram desenvolvidas, de acordo com o protocolo de Williams et al.
(1990) modificado num volume final de 13 l, contendo água destilada autoclavada, 20 mM
Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM KCl, 2,0 mM MgCl2, 200 M de cada dNTP, BSA purificada (2,5
mg/ml), 1,3 uM primer arbitrário, 1U.I Taq DNA polimerase e 15 ng de DNA genômico,
cobertas com duas gotas de óleo mineral. As amplificações foram realizadas em termociclador
de DNA Thermolyne Amplitron II, modelo DB.80225, sendo realizados 40 ciclos de 1’ a 94
0C, 1’ a 37 0C e 2’ a 72 0C, seguidos de mais 7’ a 720 C, para a completa extensão dos
produtos amplificados. O método utilizado para a separação dos produtos amplificados foi a
eletroforese horizontal, em gel de agarose 1,0%. Os primers mais polimórficos foram o OPU
20 (9 polimorfismos) e OPU 19, OPJ 13, OPJ 10 E OPA 09 (8 polimorfismos). Foram
selecionados 38 primers que apresentaram acima de 4 polimorfismos que serão utilizados na
caracterização genética do muçuã utilizando marcadores RAPD (Polimorfismos de DNA
amplificados ao acaso) que será a etapa complementar deste trabalho.

CARACTERIZAÇÃO DA RAÇA LOCAL SERRANA AZUL NO ESTADO DO PIAUÍ
COM USO DE MARCADORES DE MICROSSATÉLITES DE DNA
Márcio da Silva Costa1,2, Adriana Mello de Araújo1, Joubert Borges de Moraes1,2, José da
Fonseca Castelo Branco1,2, Francisco Luiz Ribeiro da Silva 3 Vicente Ibiapina Neto4
1Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI marcioziza@bol.com, adriana@cpamn.embrapa.br
2 Pós-Graduação em Ciência Animal-UFPI moraesjb@yahoo.com.br
3 Embrapa Caprinos, Sobral-CE ribeiro@cnpc.embrapa.br
4 Aluno de Gradução em Agronomia – UFPI, Embrapa Meio-Norte
Palavras-chave: caprino, heterozigosisadade, recurso genético, variabilidade genética

Os caprinos hoje presentes no Brasil tiveram origem da Europa e foram introduzidos no Brasil
no período de colonização, a cerca de 500 anos. Estes animais sofreram seleção natural
impostas pelas condições hostis do semi-árido, dando origem aos caprinos locais com
características que são peculiares destes grupos. Foram utilizadas neste trabalho amostras de
DNA de 26 indivíduos da raça local Azul do núcleo de conservação da Embrapa Meio-Norte
em Castelo do Piauí, município localizado na região semi-árida do Estado do Piauí. O estudo
baseou-se num painel composto de nove loci de microssatélites descritos na literatura. Após a
amplificação, a genotipagem das amostras foi estabelecida através do software Fragmente
Profile, por meio de eletroforese capilar em seqüenciador automático Megabace (Amershan

Bioscience). Foram calculados a freqüência alélica (FA), heterosigozidade esperada (He) e
afastamento do Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW). Observou-se para os loci INRA006,
CSRD247,

INRA063,

ILSTS011,

SRCRSP023,

INRA023,

OARFCB48,

HSC

e

INRABERN172 heterozigosidade de 0,861, 0,924, 0,667, 0,840, 0,664, 0,644, 0,855 e 0,776
respectivamente. A proporção de heterozigoto para todos os loci foi de 0,778 demonstrando
que estes marcadores apresentam variabilidade na população. O número de alelos por loci
variou de 6 a 16. Os resultados indicam, portanto, que os marcadores estudados são indicados
para caracterização e estudos de estrutura da população caprina Azul. Os loci CSRD0247,
INRA023 e OARFCB48 não apresentaram afastamento do EHW no teste exato de Haldane
(p<0,05), estando os demais em desequilíbrio. Tal resultado pode ser um indicativo de perda
de variabilidade genética.

Apoio financeiro: Banco do Nordeste

CARACTERIZAÇÃO DA SEQUENCIA DOS ÉXONS 1 E 2 DO GENE DA
MIOSTINA (GDF-8) EM BOVINOS DA RAÇA NELORE, ANGUS E GUZERÁ
Alexéia Barufatti Grisolia1; Erica de Souza Ribeiro2; Alexandre Gomes Pego1; Igor
Holzbach1; José Fernando Garcia2
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de
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abgrisolia@ufgd.edu.br
2Departamento de Apoio, Produção e Saúde Animal/LBBMA- UNESP- Araçatuba – SP
jfgarcia@terra.com.br
Palavras-chave: bovino, polimorfismo, miostatina, DNA

O gene da miostatina (GDF8- growth differentiation factor 8), localizado no cromossomo 2 de
bovinos (BTA2) constitui-se de 3 éxons e 2 íntrons sendo responsável pela expressão da
proteína-miostatina, que atua como reguladora negativa de massa muscular esquelética.
Várias raças de bovinos (Piemontês, Belgian Blue, Blonde D’Aquitane, Limousine dentre
outras) possuem diferentes padrões de polimorfismos no gene da miostatina, sabidamente
associados ao fenótipo denominado dupla musculatura. Em bovinos a alteração de função
gênica da miostatina afeta o desenvolvimento muscular e conseqüentemente a produção de
carne. Grande parte dos polimorfismos encontrados no gene da miostatina está presente em
bovinos das raças taurinas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as seqüências das regiões
codificadoras dos exons 1 e 2 do gene da miostatina em bovinos das raças Nelore, Guzerá e
Angus e compará-las com seqüências depositadas em bancos de dados pertencentes a
indivíduos Bos taurus e Bos indicus, procurando variações em seqüências nucleotídicas e de
aminoácidos. Foram utilizados para esse trabalho, amostras de DNA de cinco animais de cada
uma das raças Guzerá, Nelore e Angus, provenientes de rebanhos comerciais brasileiros.
Fragmentos de amplificação do DNA de dois éxons (1 e 2) de 594pb e 585pb foram
seqüenciados e posteriormente alinhados com seqüências de Bos taurus e Bos indicus. Foram
caracterizadas para as raças em estudo, 15 variações nucleotídicas e cinco alterações na
seqüência de aminoácidos do gene da miostatina das duas regiões codificadoras. Análises de
coeficiente de similaridade entre as seqüências das raças analisadas indicaram maior
semelhança entre Nelore e Guzerá com Bos indicus, enquanto a raça Angus mostrou maior
similaridade com Bos taurus.

Fontes financiadoras: CAPES, FAPESP

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE TRÊS REBANHOS BOVINOS DA RAÇA
PÉ-DURO EM AMBIENTES DISTINTOS DO PIAUÍ
CARVALHO, G.M.C.1; BEFFA, L.M.2; ALMEIDA, M.J.O.1; DA SILVA, L.R.F.3
1

Embrapa Meio-Norte; 2 Consultor Internacional, Embrapa Meio-Norte; 3 Aluna de Mestrado

da Universidade Federal do Piauí
Palavras-chave: Pé-Duro, morfometria, pelagens
As raças bovinas brasileiras formaram-se através de séculos de seleção natural sob regiões
ecológicas diversas. Várias se encontram ameaçadas de extinção devido ao uso desordenado
de gado zebuíno. Em 1983 foi iniciado um programa de conservação pela Embrapa MeioNorte, no Semi-Árido piauiense com bovinos locais, conhecidos no Nordeste como Pé-Duro.
Com o objetivo de se avaliar esses animais, características fenotípicas de 353 animais foram
coletadas entre 2007 e 2008 em três rebanhos distintos no Piauí. O primeiro rebanho
caracterizado foi o da Embrapa Meio-Norte em São João do Piauí, 8º26´ latitude sul, 42º45´
longitude oeste no semi-árido, altitude de 222m, precipitação anual média de 600mm; o
segundo foi da fazenda Tocaia em Campo Maior, 04º49 latitude sul, 42º10' longitude oeste,
transição entre Cerrado e Caatinga, altitude 125m, precipitação anual média de 1300mm e
fazenda Mangal em Nazária, 5°5' latitude sul, 42°48' longitude oeste, transição entre Floresta
e Cerrado, altitude de 72m, precipitação anual média de 1800mm. A pele de 99% dos animais
avaliados apresentaram pigmentação escura. Em relação à pilosidade do pavilhão auricular,
50% dos animais da Embrapa apresentaram pêlos nas orelhas; 11 e 8% dos animais das
Fazendas Tocaia e Mangal, respectivamente, apresentaram orelhas peludas. Quanto ao
comprimento da orelha, a média foi de 16.5+1.9cm nos animais avaliados, entretanto, os
animais da fazenda Mangal indicaram menos variação (15 a 18cm), já os animais da Embrapa
mostraram maior variação, 13 a 22cm. A média observada da altura anterior, perímetro
torácico e comprimento de corpo foi 110+7, 149+12 e 125+11 cm, respectivamente. Dentro
das fazendas, os machos foram maiores (P<0.05) que fêmeas. Os resultados evidenciaram
que os animais da Mangal apresentaram maior altura (<0.05) que os outros animais, refletindo
uma resposta positiva às condições melhores de criação. Uma escala variada de pelagens foi
exibida em dois rebanhos, refletindo origens diversas. Metade dos animais da Tocaia e da
Mangal apresentaram pelagens amarela, seguidos pelo vermelho. Na Embrapa, ao contrário,
vermelho era predominante, seguida pelo amarelo. O vermelho e amarelo foi exibido em suas
diversas tonalidades. Há necessidade de se realizar uma avaliação detalhada e ampliada da
raça.

EVIDÊNCIAS DA ASSOCIAÇÃO DO ALELO A DO GENE POU1F1 COM RAÇAS
BOVINAS LEITEIRAS
Ana Cláudia Teixeira1; Leonardo D. Almeida1; Maria do Socorro M. Albuquerque1; Arthur
da S. Mariante1; Alexandre F. Ramos1; Maria Clorinda S. Fioravanti2; Sandra A. Santos3;
Urbano G. P. de Abreu3; Andréa A. Egito1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF, Brasil
(egito@cenargen.embrapa.br)
2Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil
3Embrapa Pantanal, Corumbá, MS, Brasil

Palavras-chave: genes candidatos, raças crioulas, PIT1, PCR-RFLP
A descoberta de alelos favoráveis em genes candidatos relacionados a fenótipos de interesse
econômico poderá auxiliar a conservação dos recursos genéticos animais pela sua inserção em
nichos de mercado existentes. O gene POU1F1, também conhecido como PIT1, codifica um
fator de transcrição pituitário que controla a expressão de genes importantes que atuam na
glândula pituitária anterior. Dada a sua importância nos mecanismos metabólicos, diversos
estudos vêm sendo conduzidos com objetivo de relacioná-lo a características produtivas de
importância econômica. Neste trabalho analisou-se a freqüência de duas variantes alélicas
conhecidas deste gene por PCR-HinfIRFLP. Um total de 458 animais foram genotipados das
seguintes raças brasileiras naturalizadas: Caracu, Crioulo Lageano, Curraleiro, Mocho
Nacional, Pantaneiro, Guzerá, Gir e Nelore. As raças Holandesa e Jersey também forma
analisadas. No total, a frequência alélica média observada para o alelo A ocorreu em uma
freqüência de 0,105 enquanto que o alelo B ocorreu a uma freqüência de 0,895. Valores
superiores a 13% para o alelo A só foram observados nas raças Gir (0,136), Holandesa
(0,207) e Jersey (0,271). Homozigotos para este alelo só foram observados nas raças leiteiras
Holandesa e Jersey. Na raça Nelore, tipicamente de corte, observou-se que o alelo B está
quase fixado, ocorrendo em uma freqüência de 0,977. Nas raças naturalizadas o alelo A
ocorreu em uma frequência de 0,042; 0,067; 0,056; 0,044 e 0,098 nas raças Caracu, Crioula
Lageana, Curraleira, Pantaneira e Mocho Nacional, respectivamente. Os resultados são
consistentes com o perfil das raças analisadas, evidenciando a maior incidência do alelo A
(P<0,005), favorável a características produtivas leiteiras, nas raças criadas para este fim.

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO TIPO LOCAL NAMBI COM USO DE
MARCADORES DE MICROSSATÉLITES DE DNA
Adriana Mello de Araújo1, Márcio da Silva Costa 1,2, José da Fonseca Castelo Branco 1,2
Joubert Borges de Moraes 1,2, José Elivalto Guimarães Campelo 2, Théa M. M. Machado3
1 Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI- adriana@cpamn.embrapa.br,
2 UFPI - Pós-Graduação em Ciência Animal- elivalto@ufpi.br, marcioziza@bol.com
3 UFV- Dep. Zootecnia- thea@ufv.br

Palavras-chave: caprino, heterozigosidade, recurso genético, semi-árido.
O caprino Nambi tem como principal diferencial fenotípico o reduzido tamanho de orelha. O
termo “nambi”, que significa orelha em tupi-guarani. No cenário tradicional do Piauí, os
produtores de caprinos tem mostrado um interesse especial por animais que nascem com uma
característica marcante: orelhas pequenas, quase rudimentares. Segundo o conhecimento
popular, tais animais se destacam do restante do rebanho composto de cabras comuns (SRD)
devido a sua vivacidade, rusticidade e maior peso. Apesar de importância dos caprinos
Nambi, do ponto vista econômico-social e conservacionista, ainda não existe um núcleo de
conservação desses animais. O objetivo nesse trabalho foi caracterizar o tipo local Nambi por
meio de marcadores de microssatélites de DNA. Foram coletadas amostras de sangue para
extração de DNA de 15 indivíduos com padrão fenotípico Nambi em rebanhos de pequenos
criadores do Município de Altos, distante 40 Km de Teresina. A determinação dos alelos se
deu por meio de eletroforese capilar em seqüenciador automático Megabace (Amershan
Bioscience) e a genotipagem foi realizada com base no software Fragment Profile. Foram
utilizados os loci de microssatélites INRA063, SRCRSP023, CSRDS0247, ILSTS011,
INRA023, INRABERN172, previamente descritos na literatura. A heterozigosidade esperada
estimada com base nos resultados foi, respectivamente, de 0,928, 0,917, 0,896, 0,831, 0,867 e
0,346. Observou-se que todos os loci apresentaram alta heterozigosidade com exceção do
lócus INRABERN 172. A heterozigosidade média foi de 0,798. Estes dados preliminares
indicam haver grande variabilidade dentro do tipo Nambi. A inclusão de outros grupos
genéticos para análise comparativa, o uso de maior número de marcadores e um maior
número de indivíduos darão maior acurácia na caracterização e no estudo de estrutura
genética deste ecótipo do Nordeste.
Apoio financeiro: Banco do Nordeste do Brasil (BNB)/ETENE/FUNDECI.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE OVINOS NO BRASIL, URUGUAI E
COLÔMBIA
Helena Carneiro1 , Concepta McManus1, Helder Louvandini1, Samuel Rezende Paiva2,
Fernando Macedo3, Beatriz Mernies1
3.Faculdade de Agronomia e Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília - DF
helenacrc@hotmail.com, concepta@unb.br, hlouvand@unb.br
4.Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília -DF samuel@cenargen.embrapa.br
5.Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay.

Palavras-chave: Caracterização fenotípica, morfologia, conservação.

Foram coletados dados morfométricos das raças de ovinos naturalizados criados no Brasil,
Colômbia e Uruguai, e dados de algumas raças comerciais a título de comparação. Para a
caracterização fenotípica foram levantadas informações sobre tamanho, cor e conformação
dos animais, incluindo medição de 16 características morfométricas. Os dados fenotípicos
foram analisados através PROC GLM, CORR e PRINCOMP do SAS ®. A distância entre as
raças foi feita de acordo com a morfologia e medidas morfométricas por sexo usando a
metodologia UPGMA (Unweighted Pair Group Method Arithmetic Mean) para gerar o
dendrograma. A caracterização fenotípica pode ser uma ferramenta acessível e fácil de ser
realizada em programas de conservação e melhoramento. A raça influenciou todas as
características medidas e, em geral, o tipo e o local de criação também. As raças comerciais,
em sua maioria, apresentaram maiores médias para as medidas corporais e as populações de
Santa Inês do Centro-Oeste e do Sudeste pareceram ser mais próximas da Bergamácia criada
no Centro-Oeste. Na maior parte das análises, as raças criadas na Colômbia ficaram próximas
umas das outras e a proximidade entre as raças Crioulas lanadas criadas no Brasil e no
Uruguai, pode indicar uma ancestralidade comum nas raças Crioulas dos países da América
latina.

CONCENTRAÇÕES SÉRICAS DE TRIIODOTIRONINA (T3) E TIROXINA (T4) EM
OVELHAS DA RAÇA CRIOULA LANADA DURANTE A LACTAÇÃO
Márcia Moleta Colodel1; Edison Martins2; Vera Maria Villamil Martins1;
Karyna Giacomini1; Cristina Perito Cardoso1
1
Depto de Medicina Veterinária/CAV-UDESC a8mmc@cav.udesc.br
2
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da raça Crioula Lageana - ABCCL –
abccl@abccl.org.br
Palavras-chave: ovinos crioulos, tireóide, lactação.
A ovelha Crioula Lanada descende dos ovinos introduzidos no Brasil pelos jesuítas. Apesar
do tempo em que a raça está presente na região pouco se conhece sobre os parâmetros
fisiológicos que determinam a sobrevivência destes animais nas condições adversas a que são
submetidos e não existem estudos do perfil bioquímico racial relacionado aos hormônios
tireoidianos. Considerando que os hormônios sintetizados pela tireóide atuam em uma série
de processos bioquímicos desencadeando diversas respostas em todo o organismo, inclusive
respostas reprodutivas e que na lactação há uma tensão metabólica, devido à demanda
imposta pela glândula mamária, a disponibilização de parâmetros endócrinos raciais durante
a lactação poderá contribuir para o conhecimento do potencial produtivo e reprodutivo da
população de ovinos crioulos, bem como auxiliar na utilização deste material genético em
programas de conservação, seleção e melhoramento animal. O objetivo deste estudo foi
determinar concentrações séricas de triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) em ovelhas da raça
Crioula Lanada durante a lactação. Os efeitos da lactação sobre a dinâmica dos hormônios
tireoidianos triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) foram avaliados em ovelhas da raça Crioula
Lanada em um núcleo de conservação, na região do Planalto Serrano Catarinense. Foram
utilizadas 24 (vinte e quatro) ovelhas distribuídas aleatoriamente em dois grupos que
constituíram os tratamentos I e II. O Tratamento I foi formado por 12 ovelhas lactantes. O
tratamento II foi formado por 12 ovelhas não lactantes. As amostras sanguíneas foram
colhidas ao parto aos 30, 60 e 90 dias de lactação. As concentrações de T3 e T4 foram
determinadas por radioimunoensaio (RIA). Os dados obtidos por RIA foram submetidos à
análise de variância e as médias dos tratamentos comparadas pelo teste “t de Student” ao
nível de significância p≤0,05. Ao parto, não houve diferença significativa nas concentrações
de T3 e T4 entre ovelhas lactantes e não lactantes. As ovelhas lactantes apresentaram
concentrações séricas de T3 e T4 inferiores às não lactantes, indicando que a lactação
interfere diminuindo as concentrações séricas de T3 e T4 em ovelhas da raça Crioula Lanada.
Fontes financiadoras: UDESC, Fazenda Bom Jesus do Herval

DESENVOLVIMENTO CORPORAL E CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS EM
OVINOS CRIOULOS
Carlos José Hoff de Souza; José Carlos Ferrugem Moraes
Embrapa Pecuária Sul, C. Postal 242, CEP 96401-970, Bagé, RS, csouza@cppsul.embrapa.br
Palavras-chave: Ovinos Crioulos, Desenvolvimento Corporal, Pelagem, Chifres, Coloração.

A raça ovina Crioula, existente na Sul do Brasil, tem sua origem atribuída principalmente à
raça espanhola Lacha, trazida durante o período colonial. As atividades de conservação desses
animais iniciaram na década de oitenta devido a redução do efetivo pela falta de interesse
comercial para industrialização da sua lã. Um total de 106 cordeiros (58 fêmeas e 48 machos)
da raça Crioula, progênie de 2007 do rebanho de conservação da Embrapa Pecuária Sul, filhos
de cinco pais, foram acompanhados quanto ao desenvolvimento corporal e a distribuição de
três características fenotípicas. Essas características foram a coloração das mucosas, a
presença e tipo de chifres e ainda a coloração e distribuição da pelagem. As pesagens foram
efetuadas ao nascer e nas datas 10/01, 15/04 e 14/08 de 2008, respectivamente representando
uma média de 94, 190 e 311 dias de vida dos cordeiros. As medidas de peso corporal foram
significativamente diferentes para as fontes de variação pai e sexo. O peso ao nascer, variou
de 3,09±0,11 até 3,66±0,11 entre os cinco pais, já o peso aos 311 dias de idade foi de
18,88±0,36 nas fêmeas e de 23,69±0,39 nos machos. A distribuição das características
fenotípicas foi comparada entre sexos. A coloração das mucosas se preta ou branca foi
semelhante nos dois sexos (χ2=2,914; 1GL; P=0,089). O tipo de chifre foi distinto entre sexos
(χ2=92,46; 6GL; P<0,001), sendo a maioria das fêmeas mochas, podendo apresentar botões
córneos e até dois chifres. Este fenótipo contrasta com o dos machos que apresentaram
preferencialmente chifres em espiral ou 4 chifres. A cor e a distribuição da pelagem numa
primeira classificação mostrou dez tipos distintos de pelagem, distribuídos de forma
semelhante entre sexos. Entretanto quando essas classes foram agrupadas por semelhança e
ocorrência destaca-se quatro tipos de pelagem com freqüências diferentes nos dois sexos
(χ2=10,171; 3GL; P=0,017), tendo sido observadas mais fêmeas de pelagem branca e moura
até o primeiro ano de idade do que machos, embora a cor de pelagem predominante no
rebanho seja a preta em ambos os sexos. Interações significativas entre sexo, presença e tipo
de chifres e ainda cor da lã e sua distribuição sugerem que este rebanho pode servir de modelo
experimental para futuros estudos sobre o mecanismo de herança dessas característica nessa
raça de ovinos.

DIVERSIDADE DE HAPLÓTIPOS MITOCONDRIAIS REVELA DIFERENCIAÇÃO
POPULACIONAL NA OVELHA CRIOULA.
Gislene Lopes Gonçalves1; Thales Renato O. de Freitas1; Gilson Rudinei Pires Moreira2
1Depto. de Genética/IB-UFRGS - lopes.goncalves@ufrgs.br, thales.freitas@ufrgs.br
2Depto. de Zoologia/IB-UFRGS - gilson.moreira@ufrgs.br
Palavras-chave: Ovis aries, expansão populacional, mtDNA, variabilidade
Considera-se que a capacidade e dispersão e o fluxo gênico em populações animais
domesticadas são mais determinadas pela intervenção humana do que por barreiras físicas. No
entanto, diferenças ancestrais, manejo local e fatores históricos podem conduzir ao isolamento
genético das populações, levando a redução no tamanho populacional efetivo e ao aumento da
divergência através da deriva. Poucas pesquisas abordaram os processos evolutivos de uma
raça comercial em relação a um ambiente em particular, sendo o principal objetivo deste
estudo. Foram investigadas as relações genealógicas das duas variedades de Ovelha Crioula,
Serrana e Fronteira, as quais são historicamente adaptadas a diferentes biomas no Sul do
Brasil, utilizando-se seqüências de DNA mitocondrial (mtDNA). Indivíduos com fenótipo de
Serrana (n=23) e Fronteira (n=17) foram selecionados para estimar as relações filogenéticas a
partir de seqüências da subunidade ND5 do mtDNA utilizando-se a análise bayesiana
(MrBayes 3.1). Uma rede de haplótipos foi construída com a abordagem median-joining
(Network 4.5). As medidas de diversidade, tal como haplotípica (h) e nucleotídica (π), foram
calculadas no DnaSP 4.1, principalmente para inferir mudanças históricas no tamanho
populacional com base na análise de mismatch e testes de neutralidade. Identificou-se 18
haplótipos únicos (14 em Serrana e 4 em Fronteira) e nenhum foi compartilhado entre as duas
variedades. Ou seja, os resultados demonstraram claramente a existência de distinções entre
as variedades Fronteira e Serrana no Sul do Brasil. Os testes de neutralidade produziram
valores negativos para ambas as variedades (Serrana, -1.68, p<0.05; Fronteira, -1.65, p>0.05).
Também, indicou a existência de uma expansão populacional recente para a Ovelha Crioula,
especialmente Serrana. Em adição, apontaram para mudanças históricas no tamanho
populacional de Serrana e Fronteira, provavelmente relacionadas a processos evolutivos em
diferentes biomas.
Fonte financiadora: CNPq

DIVERSIDADE GENÉTICA DAS RAÇAS DE ASININOS NATURALIZADOS PELA
ANÁLISE DO DNA MITOCRONDRIAL
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Palavras-chave: jumentos, d-loop, raças crioulas, diversidade haplotípica

Marcadores moleculares citoplasmáticos, com padrões de herança distintos podem elucidar
questões diferentes e importantes para a tomada de decisões na conservação de Recursos
Genéticos Animais. A diferença na transmissão e nos padrões de evolução faz com que estes
marcadores, reflitam aspectos diferentes da biologia e da história de uma população. Os
asininos estão associados a um vasto patrimônio de importância social, cultural, econômica e
ecológica. Sua utilização baseia-se principalmente na agricultura, porém, são utilizados
também na alimentação humana, na produção de híbridos e para os serviços de carga e
transporte. Visando auxiliar o programa de conservação desta espécie este trabalho teve como
objetivo analisar a diversidade genética de três raças naturalizadas de asininos pelo
sequenciamento e análise de um fragmento de 596pb da região controle (d-loop) do DNA
mitocondrial. Foram analisados 59 indivíduos das três principais raças de asininos criadas no
Brasil, Brasileiro (n=20), Pega (n=20) e Nordestino (n=19). Observou-se 23 sítios
polimórficos, que se agruparam em 16 haplótipos. A diversidade haplotípica média observada
foi de 0,769 ± 0,052. A raça Brasileira apresentou apenas um haplótipo. A raça Nordestina
apresentou 10 haplótipos, com diversidade haplotípica de 0,854 ± 0,069 e diversidade
nucleotídica de 0,01283. Já na analise da raça Pega, 7 haplótipos foram detectados com
diversidade haplotípica de 0,853 ± 0,043 e diversidade nucleotídica de 0,01748. Os haplótipos
observados se distribuíram em dois grandes haplogrupos, onde o Jumento Brasileiro aparece
mais próximo do jumento Pega sendo ambos encontrados principalmente na região Sudeste
do Brasil. Já o Jumento Nordestino se mostrou mais distante das demais raças, o que pode
sugerir uma origem distinta para as raças de asininos brasileiras.
Fonte financiadora: CNPq, EMBRAPA

DIVERSIDADE GENÉTICA EM UMA POPULAÇÃO NATURAL DE Arapaima gigas
REVELADA POR MARCADORES MICROSSATÉLITES.
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Humana e Médica, Belém, Pará, Brasil.

Palavras-chave: Arapaima gigas, microssatélites, diversidade genética.

O pirarucu, Arapaima gigas está na lista de animais sobreexplorados do IBAMA. Pouco é
conhecido sobre o nível de sua diversidade genética e estrutura populacional. O objetivo do
presente estudo é avaliar o nível de diversidade genética presente em uma população natural
de Arapaima localizada na ilha Mexiana no arquipélago do Marajó-PA, Brasil. Foram
coletadas 30 amostras de tecido muscular de A.gigas. A extração do DNA das amostras de
tecido muscular foi realizada seguindo o método padrão de fenol / clorofórmio. Os indivíduos
foram genotipados utilizando cinco marcadores microssatélites (AgCAm13, AgCAm15,
AgCAm16, AgCAm18, AgCTm3) de um painel multiplex descrito na literatura. A
diversidade genética foi avaliada com a heterosigozidade observada (HO) e esperada (HE) e
foram averiguados possíveis desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HW), foi calculado
ainda o número de alelos por locus (nA). Todas as análises foram realizadas com o programa
Arlequin versão 3.01. A (HO) média encontrada na população foi de 0.71. Não ocorreram
desvios significantes no equilíbrio de HW nos loci analisados. Na população da ilha Mexiana
o

nA variou entre três e sete alelos com média de 4.2 alelos por locus. A média da

diversidade genética de todos os loci na população aqui investigada foi elevada
(HOmédia>70%). A alta variabilidade genética encontrada na população de Arapaima da ilha
Mexiana corrobora os dados da literatura e é importante para elaboração de planos de manejo
dessa espécie. É evidente a necessidade de futuros estudos para caracterização populacional e
monitoramento dos níveis de variabilidade genética de outras populações naturais de
Arapaima gigas.

Apoio Financeiro: Embrapa (macroprograma 2 – 15972), CNPq e FINEP

DIVERSIDADE MOLECULAR DE OVINOS CRIOULOS NO SUL DO BRASIL
Diego Hepp1, Carla Tiane Dal Cortivo Martins1, Gilson Rudinei Pires Moreira2, Daniel
Thompsen Passos1, Tania de Azevedo Weimer1.
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Palavras-chaves: ovinos crioulos; diversidade genética; microssatélites
O ovino crioulo é uma raça autóctone brasileira de porte mediano, oficialmente reconhecida,
proveniente dos rebanhos introduzidos no Brasil pelos jesuítas no século XVII. São animais
rústicos e altivos, que possuem o velo composto por mechas de fibras grossas e longas, em
forma de cone invertido, assemelhando-se à uma manta que cai lateralmente ao corpo.
Apresentam diversas cores, do branco ao preto, com tons intermediários, incluindo agouti.
Tem aptidão para a produção de lã para artesanato e tapeçaria industrial, para a produção de
carne magra, com sabor e maciez diferenciados e de peles com qualidade superior quanto à
resistência e suavidade. Este trabalho

analisou a diversidade genética desses ovinos,

utilizando quatro marcadores microssatélites, HUJ616, BMS678, CTSBJ12 e In5-TYRP1.
Foram coletadas amostras de sangue periférico de 126 ovinos crioulos com pedigree
conhecido no estado do Rio Grande do Sul. O DNA foi extraído pela técnica de “salting-out”,
amplificado pela técnica de PCR e os fragmentos foram analisados por eletroforese em gel de
poliacrilamida e corados com nitrato de prata. O número de alelos detectado foi 15 no
HUJ616, nove em BMS678 e CTSBJ12 e seis no In5-TYRP1, sendo HUJ616*123 (0,48),
BMS678*104 (0,40), CTSBJ12*148 (0,24) e In5-TYRP1*244 (0,39) os mais freqüentes.
Verificou-se que o conteúdo de informação polimórfica variou de 0,63 a 0,80 e, a
heterozigosidade, de 0,69 a 0,83, demonstrando a existência de alta diversidade genética.
Assim, à semelhança de muitas raças de ovinos que não são numericamente relevantes no
cenário econômico mundial, esses animais apresentam características próprias de interesse
científico e produtivo que podem ser perdidos com o declínio da diversidade e/ou extinção.
Estes resultados apontam para a existência de características genéticas únicas na ovelha
crioula, o que deve ser levado em conta nas estratégias de manejo e seleção da raça por
aqueles economicamente envolvidos na sua criação.

Fonte financiadora: CNPq e FAPERGS.

ESTIMATIVA DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE OVINOS CRIOULOS POR
MEIO DE MEDIDAS FENOTÍPICAS.
Marcelo Corrêa da Silva1, Cátia Oliveira de Guimarães2 David Germano Gonçalves
Schwarz3, Fernanda Paulini4, Geanice de Almeida3, Eduardo Alano Vieira5, José Robson
Bezerra Sereno5.
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2 Acadêmica em Medicina Veterinária-UFG/EV; 3 Acadêmico em Medicina VeterináriaUDESC/CAV; 4 Mestranda em Ciências Animais-UnB; 5Pesquisador da Embrapa Cerrados,
Planaltina-DF
Palavras-chave: fenotipagem, ovelha crioula serrana, raça naturalizada, recursos genético
animais, melhoramento animal.
Apesar das raças naturalizadas de ovinos serem uma importante fonte de genes para o
melhoramento animal, ainda não foram desenvolvidos, em volume suficientemente grande,
estudos a cerca da variabilidade morfométrica desses rebanhos. Dessa forma, objetivou-se
nesse estudo, caracterizar morfometricamente fêmeas adultas da raça Crioula (variedade
Serrana) criadas em Curitibanos-SC. Foram caracterizadas 50 ovelhas fêmeas adultas (8
dentes), submetidas ao mesmo ambiente e sistema de criação, por meio de 19 caracteres
morfométricos. A partir dos dados dos caracteres que evidenciaram variabilidade no rebanho
foi estimada a matriz de distâncias genéticas entre os animais por meio da distância euclidiana
e a contribuição relativa de cada variável para as distâncias. Posteriormente, os animais foram
agrupados, pelo método de Tocher. Das 19 medidas fenotípicas, quatro (21%) não revelaram
variações no rebanho, uma vez que todos os animais revelaram orelhas rígidas com direção
horizontal, perfil cefálico semi-convexo e tetas dispostas de forma divergente. O que revela a
existência de variabilidade genética no rebanho passível de ser utilizada para fins de
melhoramento. A análise de agrupamento distribuiu os 50 indivíduos em 17 grupos, em
função da sua semelhança morfológica. Dentre os grupos, dois foram formados por quatro
animais, 13 por três animais, um por dois animais e um foi formado por um único animal. A
contribuição relativa de cada característica para a variabilidade genética revelou que a
característica que mais contribuiu para a divergência foi o comprimento da cabeça (7,26%) e a
de menor contribuição foi à distância dorso esternal (6,02%), o que revelou que os caracteres
que evidenciaram variação no rebanho contribuíram de forma homogênea para a variabilidade
genética. Conclui-se que as diferenças entre os grupos foram devidas a pequenas variações na
maioria dos caracteres e não a grandes variações em poucos caracteres.

ESTIMATIVA DE PESO DE CAVALO PANTANEIRO DE DIFERENTES IDADES
ATRAVÉS DA MEDIDA DO PERÍMETRO TORÁCICO
Sandra Aparecida Santos1, Geraldo da Silva e Souza2, Urbano Gomes Pinto de Abreu1,
Raquel Soares1, Andréa Egito3, Concepta McManus4, Arthur da S. Mariante3 e Samuel
Paiva3
1 Embrapa Pantanal, sasantos@cpap.embrapa.br
2 Embrapa SEA, geraldo@embrapa.br
3 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, egito@cenargen.embrapa.br
4 UnB, concepta@unb.br
Palavras-chave: Raças nativas, Recursos genéticos animais, Pantanal
O cavalo Pantaneiro é uma raça naturalizada de extrema importância para o manejo do gado
no Pantanal Mato-Grossense. De maneira geral, esta raça é criada em grandes fazendas no
Pantanal, onde nem sempre existem balanças disponíveis, o que torna fundamental a
estimativa indireta do peso corporal por vários motivos, entre os quais, a administração de
medicamentos, a formulação de ração, seleção e avaliação de desempenho. Na literatura
podem ser encontrados diversos modelos matemáticos para estimativa de peso de cavalos com
base em medidas corporais únicas ou conjuntas, muitos dos quais geraram fitas métricas
adaptadas para estimar o peso dos animais. No entanto, estes modelos nem sempre se
adaptam a todas as raças e idades. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo
de predição de peso corporal para cavalos Pantaneiros de diferentes idades através de medidas
do perímetro torácico. Este estudo foi efetuado no Núcleo de Conservação de cavalos
Pantaneiros da fazenda Nhumirim, localizada na sub-região da Nhecolândia, Pantanal. Nas
análises foram utilizadas informações de cerca de 160 cavalos com idades variando do
nascimento a cinco anos de idade, no período de 1989 a 2003. Estes animais foram pesados
(PC) com balança eletrônica e em seguida tiveram mensurado o perímetro torácico (Pt) que
corresponde ao comprimento, em centímetros, da circunferência do tórax ao nível da cilha e o
comprimento corporal (Cc), da tuberosidade do úmero até a tuberosidade isquiática. Um
modelo foi ajustado para estimativa de peso corporal (kg) em função do perímetro torácico
(cm), PC= exp (-8.10376+ 2.72343*log(Pt). A relação entre as variáveis foi aparentemente
exponencial e apresentou um coeficiente de determinação de 0,98. Com este modelo, foi
possível desenvolver uma curva de predição para estimativa do peso corporal de cavalos
Pantaneiros por interpolação da medida de perímetro torácico, do nascimento até a idade
adulta.

ESTIMATIVA DOS COMPONENTES DE (CO) VARIÂNCIA DE MEDIDAS
CORPORAIS EM CAPRINOS
Luanna Chácara Pires¹, Théa Mírian Medeiros Machado², Ricardo Frederico Euclydes²,
Rodrigo Junqueira Pereira¹, Adriana Mello de Araújo³, Robledo de Almeida Torres²,
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Mohamed Chakir
¹Mestrandos em Zootecnia/DZO-UFV- lualu66@yahoo.com.br, rodjunper@yahoo.com.br; ²
Depto. de Zootecnia /DZO-UFV- thea@ufv.br, rbaja@ufv.br, rtorres@ufv.br; ³ EMBRAPA –
Centro de Pesquisa Agropecuária Meio Norte- adriana@cpamn.embrapa.br
4
Bolsista Pós-doutorado - Institut National de la Recherche Agronomique, INRA-CRJ, França
Palavras-chave: Correlação genética, Dados biométricos, Herdabilidade, Variabilidade
Genética
O conhecimento da base genética das populações, a partir da estimação dos parâmetros
genéticos, como herdabilidade (h2) e correlação genética (rG), é importante para programas
de melhoramento animal. Caprinos apresentam grupos genéticos segundo a distribuição
geográfica, características fenotípicas e aptidões. As características fenotípicas entre grupos
genéticos variam, particularmente, quanto ao comprimento das orelhas e à estatura. Objetivase contribuir para o conhecimento dos componentes de (co) variância das características altura
de cernelha (AC), altura das patas (AP), comprimento de orelha (CO) e a profundidade
torácica (PT=AC-AP) de caprinos. Foram mensurados 577 caprinos no Brasil e no Marrocos,
das raças Toggenbourg (n=34), Saanen (n=86), Anglo-Nubiano (n=28), Alpina (n=78), Bôer
(n=26), Drâa (n=102), Zagora (n=34) e Rhâali (n=189). Os componentes de (co) variância
utilizados para estimar os parâmetros genéticos foram obtidos com o programa REMLF90.
Adotou-se o modelo animal, considerou-se como efeitos fixos a raça, o sexo e a idade, e
efeitos aleatórios genético aditivo e de ambiente permanente. As estimativas de h2 para todas
as características foram altas, com moda e menor valor igual a 0,50. O maior valor de h2 foi
0,61 para AC da Anglo-nubiana. Estes resultados indicam a possibilidade de se obter ganho
genético para todas as características através de seleção. Os valores obtidos para rG foram os
mais uniformes entre PT e AC, de 0,30 na Toggenbourg a 0,85 nas Saanen e Boer. O menor
valor de rG foi 0,04 entre AP e PT na Alpina. Este baixo valor de rG entre AP e PT se repetiu
nas demais raças, exceto para Zagora e Rhâali. O maior valor de rG foi de 0,90 entre AP e AC
na Toggenbourg. O valor elevado da rG entre AP e AC se manteve nas demais raças, com o
menor valor na Bôer. As rG entre CO e as demais características foram baixas, à exceção
para com AC e para com AP na Rhâali. As rG entre PT e AP foram baixas, exceto para Rhâali
e Zagora. Rhâali e Zagora são tipos marroquinos tradicionais com baixos valores para AC,
AP e PT. Bôer é uma raça de corte, com baixo valor para AP e alto para PT que contribui para
aumentar a AC. O biótipo expresso através das relações entre as características mensuradas, a
distribuição geográfica original e o histórico de seleção das raças explicam as diferenças
encontradas para rG entre raças.
Fonte financiadora: CAPES

ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS DE
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS EM CRUZAMENTOS RECÍPROCOS DE
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Palavras-chave: frango de corte, herdabilidade, incubação

Fertilidade (FERT), eclodibilidade (ECLO) e taxa de nascimento (NASC) são características
quantitativas que podem ser utilizadas como critérios de seleção para melhorar o desempenho
reprodutivo de aves. Este trabalho teve como objetivo estimar parâmetros genéticos e
fenotípicos para estas características, medidas em aves resultantes do cruzamento recíproco de
duas linhagens distintas, uma de corte e outra de postura. A população estudada foi
desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, SC. Foram avaliadas 1276
observações medidas em 426 reprodutoras, em oito incubações. As variáveis avaliadas,
expressas em porcentagem, foram: FERT, razão entre o número de ovos férteis aos 18 dias de
incubação e o número total de ovos incubados; ECLO, razão entre o número de aves nascidas
e o número de ovos férteis e NASC, razão entre o número de ovos que eclodiram e o número
total de ovos incubados. A influência de efeitos fixos sobre a variação das características
consideradas foi estudada utilizando-se o método dos quadrados mínimos. Os componentes de
variância foram estimados utilizando o método de máxima verossimilhança restrita,
considerando modelo animal bi-característica, que incluiu o efeito aleatório genético aditivo e
o efeito fixo cruzamento-incubação. As médias observadas para FERT, ECLO e NASC
foram, respectivamente, 77,05 ± 18,06, 70,18 ± 24,09 e 61,93 ± 24,30 %. As maiores
estimativas de herdabilidade para FERT, ECLO E NASC foram 0,12 ± 0,04, 0,27 ± 0,04 e
0,29 ± 0,04, respectivamente. As correlações genéticas entre FERT e ECLO (0,43 ± 0,17),
ECLO e NASC (0,98 ± 0,02) e FERT e NASC (0,69 ± 0,10) foram positivas e altas. A seleção
de indivíduos com base no valor genético para NASC poderá favorecer a seleção para as
demais características.
Fontes financiadoras: 4CAPES (Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento
Animal, FCAV/UNESP); 5FAPESP

ESTRUTURA GENÉTICA DE OVINOS CRIOULOS LANADOS EM NÚCLEO DE
CONSERVAÇÃO DA EMBRAPA PECUÁRIA SUL
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Palavras-chave: estrutura genética, núcleo de conservação, ovinos crioulos, RAPD
Em 1983, a Embrapa Pecuária Sul iniciou o programa de conservação “in situ” do ovino
Crioulo Lanado brasileiro. Essa iniciativa foi incentivada pelo rápido declínio do número de
criadores, o que poderia ter culminado com a extinção desses animais, além do interesse da
Embrapa em utilizar suas características em melhoramento genético. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a estrutura genética do rebanho de conservação do ovino Crioulo Lanado da
Embrapa Pecuária Sul, utilizando marcadores do tipo RAPD. O rebanho foi iniciado com 36
animais da raça Fronteira e em 1991 foram incluídos animais do ecótipo Serrana. Os animais
foram divididos em sete grupos, denominados: A, B, C, D, E, F e G, visando auxiliar o
manejo reprodutivo. Foram utilizados 12 iniciadores da Operon Technologies (Alameda, CA,
USA): OPA 08, 09, 11, 12 e 17; OPB 05, 09, 12 e 13; OPE12 e 17 e OPK1. Cada banda
RAPD foi considerada como um loco dominante, sendo que a ocorrência de polimorfismos
foi avaliada pela presença (1) ou ausência (0) de banda. Para as análises estatísticas, os grupos
foram considerados populações. Para avaliar a diferenciação populacional foi utilizado a
análise da variância molecular – AMOVA utilizando-se o programa Arlequin 2.0. A
porcentagem de locos polimórficos foi estimada em mais de 80% para todos os grupos, exceto
para o G, de ovinos Serrana (74,5%). A AMOVA evidenciou diferença significativa entre os
grupos estudados (FST = 0,2242; p<0,001). Esse valor de FST é considerado alto, por se
tratar de grupos que compõe o mesmo rebanho. Estes resultados permitem concluir que os
grupos que formam o rebanho de conservação do ovino Crioulo Lanado da Embrapa Pecuária
Sul são geneticamente diferentes, o que pode ser atribuído à diferenciação genética entre as
fêmeas que iniciaram o rebanho; à divisão dos animais em grupo e o manejo reprodutivo
adotado, mantidos há duas décadas e meia, tendo como conseqüência a subestruturação do
rebanho.

EVIDÊNCIAS GENÉTICAS DA ORIGEM DAS RAÇAS DE ASININOS CRIADAS
NO BRASIL
Leonardo Daniel de Almeida1,2; Arthur da Silva Mariante2; Maria do Socorro Maués
Albuquerque2; José Vítor Oliveira3; Andréa Alves do Egito2
1FAV, UnB, Brasília, DF daniell@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF egito@cenargen.embrapa.br
3Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, SP
Palavras-chave: jumentos, d-loop, raças crioulas
Diversas são as teorias a respeito da origem dos asininos domésticos. A mais aceita indica a
existência de dois troncos ancestrais, um na região nordeste da África e outro na região do
Oriente Médio. Acredita-se que os asininos foram introduzidos no Brasil por volta de 1534.
Como as demais espécies que tiveram sua introdução à época da colonização, os asnos das
raças naturalizadas fazem parte dos projetos de conservação desenvolvidos pela EMBRAPA.
Visando auxiliar o programa de conservação da espécie, este trabalho teve como objetivo
verificar a origem das raças de asininos naturalizadas mediante o sequenciamento e a análise
de uma seqüência de 299pb da região controle (d-loop) do DNA mitocondrial de 59
indivíduos das raças de maior ocorrência no Brasil (Brasileiro n= 20, Nordestino n =19 e Pega
n =20). 70 seqüências depositadas no GenBank representando os continentes asiático,
africano e europeu, e um outgroup (eqüino) foram incluídas neste estudo. Pela análise
molecular de variância (AMOVA), considerando as raças brasileiras como uma população
única representante do continente americano, verificou-se que 13,6% da variação genética
observada ocorrem entre os continentes (não houve a inclusão do outgroup) enquanto os
86,4% restantes se devem à variação intrapopulacional existente nas diferentes raças dos
continentes em estudo (p<0,001). A matriz de distância genética aos pares, gerada a partir dos
índices de FST, demonstrou que não há diferenciação genética significativa entre as raças do
Brasil, Europa e Ásia sendo estas diferentes das africanas (p<0,05). Pela análise de Network,
verificou-se o agrupamento das raças brasileiras com as da Ásia e Europa. Foi possível
verificar ainda a existência de uma subdivisão entre os haplótipos asiáticos e, por conseguinte,
entre os brasileiros, o que sugere a existência de dois haplogrupos distintos de origem asiática.
Dados históricos mostram que as raças de asininos naturalizados derivam-se principalmente
de raças ibéricas, as quais têm origem a partir do tronco asiático. Assim sendo, a proximidade
das raças naturalizadas com as raças asiáticas e européias já era esperada.
Fontes financiadoras: CNPq, EMBRAPA
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O Desequilíbrio de Ligação (DL) se refere à associação não randômica de alelos situados em
locos distintos em determinada população. Dentre as aplicações desta estimativa destaca-se o
Mapeamento por Associação, utilizado na detecção de QTLs (Quantitative Trait Loci).
Apesar do crescente número de estudos sobre o DL no genoma de suínos, as informações
disponíveis são limitadas a raças e linhas comerciais importadas. Portanto, para melhor
conhecimento das raças naturalizadas de suínos no Brasil e seu uso futuro em estudos de
Mapeamento de Associação, este trabalho teve como objetivo mensurar o nível de DL no
cromossomo 2 (SSC2) em cinco populações de suínos: dois grupos comercias (Landrace e
MS60) e três raças locais (Moura, Monteiro e Piau), pela genotipagem de 19 loci
microssatélites. DL significativos (P<0,05) foram detectados acima de 40 cM em todas as
populações, sendo que os grupos Landrace e MS60 apresentaram menor porcentagem de
desvios em relação ao equilíbrio gamético (27,1% e 41,2%, respectivamente) entre pares de
loci. Todavia, somente o composto MS60 (r= -0,34318, P<0,0001) e a raça Moura (r= -

0,28292, P<0,0002), apresentaram correlação significativa entre o DL (D’) e a distância entre
pares de loci. Tal padrão pode ser explicado pelo fato de que o DL acumulado nas demais
populações seja resultante de outros processos genéticos como deriva genética, migração,
mutação e/ou seleção. Adicionalmente, os resultados sugerem a existência de grandes blocos
haplotípicos a partir da amostragem utilizada. Novos estudos deverão ser realizados visando
comparar o nível de DL com marcadores bialélicos mais próximos entre si, bem como em
identificar os fatores responsáveis pelo DL acumulado dentro das populações.

Fontes financiadoras: CNPq, CAPES e Embrapa
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A diversidade genética e a origem das cabras Sul-americanas e do Caribe é um tema
praticamente inexplorado em comparação com estudos de raças de outros continentes. Neste
sentido e com o objetivo de demonstrar as evidências históricas sobre o fluxo de genes da
África, Cabo Verde e as Ilhas Canárias até a América, este trabalho avaliou as relações
filogeográficas entre raças caprinas destas ilhas do Atlântico, da Península Ibérica e da África,
com raças sul-americanas e caribenhas, baseados no estudo parcial da região D-loop do DNA
mitocondrial (mtDNA). A extração do DNA foi feita a partir de amostras de pelo de cabras
crioulas cubanas (n=34) e sangue das raças brasileiras Moxotó (n=41) e Canindé (n=30). Foi
seqüenciado um total de 500 pb da raça cubana e 416 pb das raças brasileiras. Para as análises
filogeográficas foram incluídas seqüências depositadas no GenBank correspondentes a África
subsaariana e a África do Norte, Venezuela, Bolívia, Brasil, México, Cabo Verde, Ilhas
Canárias, Espanha e Portugal. Um total de 27 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism) foram identificados nas cabras de Cuba e 38 SNPs nas cabras brasileiras. A
alta diversidade haplotípica e nucleotídica encontrada no presente estudo nos permite inferir
sobre a origem e relações filogeográficas das cabras cubanas e brasileiras visto que alguns
haplótipos destas raças compartilham ou são muito próximos com outros das Ilhas Canárias,
Cabo Verde e a África. De forma semelhante, foi também evidenciado o papel de raças
espanholas e portuguesas na conformação das raças crioulas americanas, ao encontrar
haplótipos compartilhados entre Cuba, Brasil e Península Ibérica. Esta estrutura filogeográfica
evidencia a influência das ilhas do Atlântico, da Península Ibérica e do continente africano na
formação das atuais raças americanas, corroborando assim as evidências históricas sobre o
fluxo gênico de animais trazidos dessa zona geográfica para a América.
Apoio: CAPES, Embrapa, UnB
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A fecundidade é uma das características de maior importância econômica na produção suína
mundial. O gene FSHβ está relacionado a características fenotípicas de desempenho
reprodutivo, localiza-se no cromossomo dois e já foi relacionado à maturação ovariana,
influência no comportamento sexual, função e morfologia testicular de reprodutores e
tamanho de leitegada. A partir desse princípio este trabalho visou detectar polimorfismos e
comparar a variabilidade genotípica do loco FSHβ bem como estimar a extensão do
Desequilíbrio de Ligação (DL) deste loco em suínos comerciais e locais. O fragmento do gene
codificante da subunidade β do FSHβ foi amplificado por PCR para genotipagem de 203
animais, sendo que 78 pertenciam a raças comerciais (Landrace, composto MS60
desenvolvido pela EMBRAPA Suínos e Aves) e 125 a grupos locais (Piau, Moura, Monteiro).
Foram seqüenciados um total de 885 pares de bases e identificados 10 marcadores SNP
(Single Nucleotide Polymorphism). Três foram localizados na região promotora do gene
(posições 5435, 5468, 5579), um no íntron 1 do éxon 1 (posição 5794), seis no éxon 2 (região
de éxon nas posições 6626, 6699, 6708, 6742 e região de íntron nas posições 6868 e 6943).
Os resultados mostraram que o grupo MS60, dentro das raças comerciais avaliadas,
apresentou maior diversidade nucleotídica (π=0,00061) do que o grupo Landrace
(π=0,00057). Dentre as raças locais, Monteiro (π=0,00099) apresentou a maior diversidade
nucleotídica, seguido pelas raças Piau (π=0,00076) e Moura (π=0,00036). Esta última
apresentou somente dois sítios polimórficos e foi o grupo genético com maior nível de
desequilíbrio de ligação (100%) em relação às raças MS60 (13,33%), Piau (16,67%),
Landrace (20%) e Monteiro (40%) a partir de um valor de significância p<0,05. Em todas as
populações a extensão do DL nesse gene não está correlacionada com a distância física,
portanto os altos níveis de DL podem estar relacionados a efeitos como seleção, deriva
genética, ou existência de estruturação populacional dentro das raças. Novas análises serão
realizadas a fim de encontrar novos SNPs para esse gene e, posteriormente, estudos
populacionais deverão ser realizados no intuito de identificar os fatores responsáveis pelo DL
acumulado dentro destas populações.
Fontes financiadoras: CAPES, CNPq e Embrapa
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O bovino Curraleiro (Bos taurus ibericus) foi trazido na época da colonização e com o passar
dos séculos foi se adaptando às condições adversas das regiões, o que resultou em animais
extremamente rústicos e resistentes às doenças e parasitas. Suas características são notáveis
justificativas para conservar este recurso genético potencialmente importante. Este estudo teve
por objetivo traçar um perfil imunológico, por marcação imunocitoquímica e quantificação de
linfócitos T e B circulantes em bovinos da raça Curraleiro. Foram colhidas amostras de
sangue de 96 animais entre machos e fêmeas, hígidos, mantidos em regime extensivo,
provenientes de duas propriedades do Estado de Goiás. Os animais foram alocados em quatro
grupos conforme a faixa etária, sendo G1 de 0 a 1 ano (n=22), G2 de 1 a 3 anos (n=19), G3
>3 anos (n=41) e G4 ≥10 anos (n=14). Foram utilizados os marcadores linfóides espécieespecíficos, anti-CD3 (MM1A) e anti-LB (LCTB16A), para a quantificação de linfócitos T e
linfócitos B, respectivamente, sendo todo procedimento realizado na EV/UFG. Os resultados
foram avaliados pela estatística descritiva e teste de Kruskall Wallis. Houve diferença
significativa (p < 0,05) na quantidade de linfócitos do grupo G2 em relação aos grupos G1 e
G3, aumentando a quantidade até um ano de idade e declinando com o avançar da idade. Este
comportamento refletiu tanto na dinâmica do número absoluto como no percentual de
linfócitos T e B, visto que animais em crescimento apresentam índices linfocitários mais
elevados que os adultos, pois neles a atividade imunogênica é mais intensa. As variáveis
linfocitárias dos bovinos da raça Curraleiro têm relação com a idade e ocorre a diminuição do
número de leucócitos, linfócitos totais, linfócitos T e linfócitos B com o aumento da idade dos
animais.
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As raças bovinas naturalizadas como o Curraleiro (Bos taurus ibericus) chegaram ao Brasil
com os colonizadores portugueses e desde então vêm sofrendo um processo de seleção natural
e adaptação a condições ambientais e nutricionais desfavoráveis. Os criadores ressaltam a
rusticidade, o baixo custo de produção e a baixa exigência nutricional como qualidades
indiscutíveis da raça. Sua resistência é popularmente aceita e divulgada, porém desconhece-se
por completo a fisiologia do sistema imunológico desses animais. Assim, este estudo teve por
objetivo traçar um perfil imunológico, por marcação imunocitoquímica e quantificação de
linfócitos T e B circulantes em bovinos da raça Curraleiro. Foram colhidas amostras de
sangue de 51 animais machos e fêmeas, com idade até três anos, hígidos, mantidos em regime
extensivo, provenientes de duas propriedades do Estado de Goiás. Os animais foram alocados
em dois grupos conforme o sexo (G1 fêmea n=31 e G2 macho n=20). Foram utilizados os
marcadores linfóides espécie-específicos, anti-CD3 (MM1A) e anti-LB (LCTB16A), para a
quantificação de linfócitos T e linfócitos B, respectivamente, sendo todo procedimento
realizado na EV/UFG. Após realização da estatística descritiva e do teste de Mann-Whitney,
observou-se que os valores de leucócitos, linfócitos totais e linfócitos T, apresentaram
diferenças significativas (p<0,05) entre machos e fêmeas. Os valores encontrados nos machos
foram superiores em relação às fêmeas em aproximadamente 2.000 células. Outros trabalhos
também relataram que os machos apresentaram valores de leucócitos e linfócitos superiores
aos das fêmeas, comprovando que o sexo é um dos fatores de influência no leucograma de
bovinos da raça Curraleiro. Os diferentes tipos de linfócitos (T e B) dos bovinos machos da
raça Curraleiro são encontrados em maior número quando comparados às fêmeas.
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O gado Curraleiro (Bos taurus ibericus) é extremamente dócil, resistente às doenças e
parasitas e pode ser utilizado, sem grandes investimentos, na exploração de pastagens naturais
de baixa qualidade onde outras raças teriam baixa produtividade ou até mesmo dificuldades
de sobrevivência. Este estudo teve por objetivo traçar um perfil imunológico, por marcação
imunocitoquímica e quantificação de linfócitos T e B circulantes em bovinos da raça
Curraleiro. Foram colhidas amostras de sangue de 60 animais entre machos e fêmeas, de
diferentes faixas etárias, hígidos, mantidos em regime extensivo. Os animais foram
provenientes de duas propriedades do Estado de Goiás que, em decorrência do manejo
alimentar e sanitário diferente, apresentavam animais e condição corporal e sanitária diversa.
Considerando a propriedade de origem separaram-se os bovinos em dois grupos (G1, n=25 e
G2, n=35). Utilizou-se os marcadores linfóides espécie-específicos, anti-CD3 (MM1A) e antiLB (LCTB16A), para a quantificação de linfócitos T e linfócitos B, respectivamente, sendo
todo procedimento realizado na EV/UFG. Após realização da estatística descritiva e do teste
de Mann-Whitney, verificou-se que os valores de leucócitos e linfócitos T (LT) e B (LB) não
apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) entre as propriedades, apesar da ocorrência
de infestação de carrapatos e mosca do chifre, ausência de suplementação mineral e escore
corporal baixo dos animais da propriedade de manejo inadequado. A condição corporal e
sanitária dos bovinos não interferiu na imunidade celular e humoral, o que pode ser
justificado pela rusticidade da raça Curraleira e pela resistência natural as condições adversas
e hostis às quais foram continuamente submetidos.
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A estrutiocultura brasileira encontra-se em pleno desenvolvimento e representa uma
alternativa de produção de proteína de origem animal. Para avaliar características de
importância econômica das avestruzes, tais como a taxa de crescimento e o peso corporal nas
diferentes idades, deve-se caracterizar a curva de crescimento corporal destes animais. Assim,
o objetivo deste trabalho foi ajustar o peso corporal de avestruzes em função da idade,
utilizando modelos não-lineares. Foram utilizados 6879 registros de peso corporal de machos
e de fêmeas, desde o nascimento até 383 dias de idade. Os dados foram cedidos pelo
Programa de Melhoramento Genético do Avestruz, mantido pela Associação dos Criadores de
Avestruzes do Brasil (ACAB). Dois modelos logísticos foram propostos para descrever o
crescimento corporal destas aves: (1) y= A*(1 + e-kt)-m e (2) y=A/(1+Be-kt), sendo que o
parâmetro “A” é o valor assintótico do peso corporal e é interpretado como peso adulto (em
kg), “B” é a constante de integração relacionada aos pesos ou medidas iniciais, “m” é a
constante que define a forma da curva e “k” é a taxa de maturação, que indica a taxa de
crescimento, em dias. O método para o ajuste dos modelos foi o modificado de Gauss–
Newton de regressão não linear. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o

procedimento NLIN do programa computacional SAS. Na avaliação dos modelos,
considerou-se a interpretação biológica dos parâmetros e a qualidade do ajuste. Ambos os
modelos foram eficientes para descrever a curva de crescimento corporal. As estimativas dos
parâmetros para o primeiro e o segundo modelo foram, respectivamente: A = 110,124, k =
0,00996 e m = 5,1408 e A = 97,0246, k = 0,017 e B = 19,8003. O peso corporal adulto
estimado pelo segundo modelo (97,02 kg) foi mais próximo da média observada para peso
corporal entre 355 e 383 dias de idade (94,67 kg).

AJUSTE DO PESO CORPORAL DE AVESTRUZES EM FUNÇÃO DA IDADE
UTILIZANDO MODELO DE VON BERTALANFFY
Salvador Boccaletti Ramos1,3; Sabrina Luzia Caetano1,4, Rodrigo Pelicioni Savegnago1,4,
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O avestruz (Struthio camelus) possui grande potencial econômico por produzir uma
gama variada de produtos como carne, ovos, couro e penas. Este potencial incentivou a
importação destas aves para o Brasil em 1995. Na atualidade, o plantel é constituído por cerca
de 200.000 aves. Apesar da crescente importância econômica do avestruz, ainda há poucos
estudos envolvendo suas características produtivas, essenciais para o aumento da produção e
adaptação locais. Este trabalho teve por objetivo estudar o padrão de crescimento dos animais
em ambiente brasileiro, utilizando um modelo não linear. Os dados foram fornecidos pelo
PROGESTRUZ (Programa de Melhoramento Genético do Avestruz), mantido pela ACAB
(Associação dos Criadores de Avestruz do Brasil). Às 6.879 observações registradas do
nascimento aos 383 dias de idade, representando o conjunto de dados peso-idade de machos e

(

fêmeas, foi ajustado o modelo de Von Bertalanffy, definido por y = A 1 − Be −kt

)

3

+ ε . Neste

modelo, o parâmetro A representa o peso assintótico ou o peso adulto do animal quando o
tempo tende ao infinito, em kg; B o fator de integração que ajusta os valores de peso inicial e
geralmente está associado com o peso ao nascimento; k, a taxa de maturidade, que está
associada à velocidade de crescimento, em kg/dia e ε o resíduo. Para o ajuste deste modelo foi
utilizado o procedimento PROC NLIN do pacote estatístico SAS, por meio do método GaussNewton. Após a convergência, os parâmetros estimados e respectivos erros-padrão foram A =
149,1 ± 2,8, B = 0,7713 ± 0,0030 e k = 0,00503 ± 0,00010. O coeficiente de determinação foi
de 94,45%. Na interpretação biológica do peso adulto estimado pelo modelo (149,1 kg),
verificou-se que este foi superior a média observada de peso corporal dos animais (94,67 ±
4,68 kg) com idade entre 355 e 383 dias.

ORIGEM DAS PRINCIPAIS PELAGENS DO GRUPAMENTO GENÉTICO
“BAIXADEIRO”
Afrânio Gonçalves Gazolla1; Francisco Carneiro Lima1; Osvaldo Rodrigues Serra1; José
Ricardo Soares Telles de Souza1; Ana Claudia Ruggiere2; Jane Maria B. Ezequie2; Jeffrey
Frederico Lui2
1DPZoot./UEMA-franio@gazolla.com, franciscolima@cca.uema.br, orserra@terra.com.br,
tellesricardo@hotmail.com
2DPZoot./UNESP–
acruggieri@fcav.unesp.br,
janembe@fcav.unesp.br,
jeffrey@fcav.unesp.br
Palavras-chave: Cavalo Baixadeiro, Conservação, Variabilidade de pelagens, Variabilidade
A origem das várias cores de pelagens dos eqüinos está nos genes individuais, que são em
grande número, o que resulta em milhares de combinações possíveis Para algumas raças, a cor
é considerada de grande importância e os cavalos originais selvagens, provavelmente tinham
cores dominantes com somente um mutante ocasional mostrando um padrão de branco. O
objetivo do trabalho foi

determinar a freqüência de ocorrência das diversas pelagens no

Cavalo Baixadeiro e sua variação procurando assim

encontrar um elo com as raças

introduzidas no período da colonização.A presente pesquisa foi realizada na Área de Proteção
Ambiental da Baixada Maranhense, nos municípios de Pinheiro, de São Bento e de
Bacurituba Foram estudados 305 eqüinos, em 25 propriedades. Do total, 186 animais
pertenciam ao município de Pinheiro, 71 pertenciam ao município de São Bento e 48 ao
município de Bacurituba. Nas categorias de pelagens encontradas a tordilha se destacou com
51,80%, seguida dos tipos castanha (27,87%), rosilha (7,87%), baia (5,90%), alazã (2,95%),
branca (1,64%), ruã (0,33%) e preta (0,33%). A maior predominância da pelagem tordilha
também foi relatada por Miserani (2001) para o cavalo Pantaneiro, onde 45,58% dos animais
apresentaram esta pelagem, o mesmo acontecendo com o Lavradeiro com 42%, segundo
observação de Vieira e Andrade (1996). Falcão (2003), estudando o cavalo Campeiro
encontrou predominância da pelagem castanha. Segundo Martins (2004) a pelagem da raça
garrana é unicamente castanha. Segundo Santos et al (1992) a raça Berbere foi uma das raças
que teve grande participação na formação das raças eqüinas naturalizadas do Norte e Nordeste
do País, portanto a predominância da pelagem tordilha no Baixadeiro, no Lavradeiro e no
Pantaneiro, provavelmente se deve a influencia desta raça que de acordo com Torres e Jardim
(1984) apresenta pelagem predominantemente tordilha.
Fontes financiadoras: Recursos próprios

ORIGEM MATERNA DE BOVINOS CURRALEIROS POR MEIO DE ANÁLISES DE
DNA MITOCONDRIAL
Érica Cunha Issa1; Maria Clorinda Soares Fioravanti1; Marcelo Fernandes Camargos2;
Antônio Augusto Fonseca Júnior2; Tatiana Flávia Pinheiro de Oliveira2; Roberto Mauro Gil
de Lima3; Ana Cláudia Varela Gomes3; Catharina Brant Campos3 ; Cherrile Bretas da Silva3
; Luíza Cenízio Barbieri3; José Robson Bezerra Sereno4
1Universidade Federal de Goiás: ecissa@yahoo.com.br
2Laboratório Nacional Agropecuário de Minas Gerais: mfcamargos@yahoo.com.br
3Linhagen Biotecnologia: roberto@linhagen.com.br
4Embrapa Cerrados: sereno@cpac.embrapa.br
Palavras-chave: Recurso genético animal, bovino, raças naturalizadas brasileiras.

A raça Curraleira originou-se dos bovinos introduzidos no Brasil pelos portugueses e
espanhóis na época da colonização. Estes animais desenvolveram-se em ambientes
desfavoráveis, adquirindo características adaptativas importantes. Esta raça é denominada
Curraleira em Goiás e Tocantins e “Pé-duro” no Piauí e Maranhão. O Curraleiro multiplicouse nas regiões norte e nordeste do país, assim como no Vale do São Francisco, de onde
migrou para os campos e cerrados de Minas Gerais e Goiás. Devido a introdução de outras
raças no Estado do Piauí, principalmente zebuínas, os Curraleiros passaram por processos de
deriva genética. O objetivo deste trabalho foi determinar a origem materna dos bovinos da
raça Curraleira por meio do estudo do mtDNA. Foram analisados 12 machos, não
aparentados, provenientes de Cavalcante, GO. O sangue foi colhido em frascos com
anticoagulante K3 EDTA e o DNA extraído com auxílio da técnica de salting-out
modificada.. A amplificação em PCR do fragmento 749pb do gene 16S do rRNA do mtDNA
foi realizado utilizando os primers BosmtF3 e BosmtR3, marcador utilizado tanto para Bos
taurus indicus (zebuíno) como tipo Bos taurus taurus (taurino). Utilizou-se 1L da enzima
HpaI para a digestão (37ºC por 4 horas) que possui um sítio de restrição no mtDNA taurus e

dois sítios no mtDNA indicus. Após a digestão do mtDNA amplificado, foi realizada a
eletroforese para visualização do padrão de bandas para diagnóstico do haplótipo do mtDNA.
Os resultados revelaram que todos os animais analisados apresentaram exclusivamente
mtDNA de Bos taurus, indicando que não houve participação de fêmeas zebuínas na
formação da raça Curraleira oriunda da região estudada.

POLIMORFISMOS NO GENE ACIL-COA: DIACILGLICEROL
ACILTRANSFERASE 1 (DGAT1) EM BÚFALOS DA RAÇA MURRAH
Anna Flávia A. Fernandes3; Andréa A. Egito1; Marília Viviane Snel de Oliveira3; Soraya
M. de Vasconcelos3; José Robson B. Sereno2; Leonardo D. Almeida1; Arthur da Silva
Mariante1; Maria do Socorro M. Albuquerque1.
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF maues@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Cerrados, Planaltina, DF
3UPIS, Brasília, DF
Palavras-chave: Bubalus bubalis, diacilglicerol O-aciltransferase, genes candidatos

A correlação entre características produtivas e marcadores moleculares vem sendo estudada
em diferentes espécies animais de interesse econômico. A raça Murrah tem aptidão leiteira e
na maioria dos rebanhos do Brasil é criada com esta finalidade. O gene DGAT1
(diacylglycerol O-acyltransferase), descrito para a espécie bovina está relacionado com
produção de leite e, por conseguinte, porcentagem de gordura e proteína. Tentativas de se
observar este mesmo polimorfismo na espécie bubalina foram infrutíferas. Assim sendo, este
trabalho teve como objetivo identificar polimorfismos do gene DGAT1 em bubalinos da raça
Murrah, a fim de no futuro, associá-los a genes candidatos. Foram selecionados 48 animais
pertencentes a dois rebanhos localizados no DF e em São Paulo, amostrados de cada extremo
da curva de produção leiteira. O DNA genômico foi isolado de linfócitos utilizando-se um
protocolo inorgânico. Um fragmento de 400 pb do gene DGAT1 foi amplificado com primers
heterólogos descritos para Bos taurus. As reações de PCR foram realizadas usando protocolo
constituído por 5 min desnaturação a 94º C seguidos por 35 ciclos de amplificação 94º C por
1 min, anelamento a 57º C por 1 min, 72º C por 1 min, com uma extensão final a 72º C por 10
min. A amplificação dos produtos da PCR foi confirmada em gel de agarose a 2% para
posteriormente purificação. Os produtos foram seqüenciados em sequenciador automático
ABI 3130. Para a análise das seqüências utilizou-se o Programa SeqScape. A seqüência do
gene DGAT1 foi gerada e alinhada com a seqüência AJ971291 depositada no GenBank.
Foram observados dois polimorfismos ainda não descritos: a inserção de uma citosina na
posição 883 e a substituição de uma timina por uma citosina na posição 1003. Estas mutações
foram observadas em 12 dos 48 animais seqüenciados. Esse resultado demonstra que existem
outros SNPs no gene DGAT1 que ocorrem na espécie bubalina, dentro da raça Murrah, que
poderão ser associados à características leiteiras.

RAÇA BOVINA CRIOULA LAGEANA: HISTÓRIA E POTENCIALIDADES
Thiago Filipe Veiga1, Sérgio Augusto Ferreira de Quadros2, Edison Martins3, Clóvis Thadeu
Rabello Improta4
Depto. De Zootecnia e Desenvolvimento Rural - CCA-UFSC, thiago_fveiga@yahoo.com.br
2 Dep. Zootecnia e Desenvolvimento Rural, CCA-UFSC, safq@brturbo.com.br
3 Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana - ABCCL,
abccl@abccl.org.br
4 Serviço de Educação Sanitária, CIDASC, clovis.improta@gmail.com

Palavras-chave: Crioula Lageana, percepções, potencialidades.
A raça bovina Crioula Lageana é resultado da miscigenação das raças Ibéricas trazidas pelos
colonizadores do continente Sul Americano. A seleção natural, permitiu a expressão de
características de adaptação de extrema importância para a produção animal com baixo aporte
de insumos. Atualmente, estes animais encontram-se em número bastante reduzido. Em
grande parte, isto se deve às importações de raças melhoradas em outros paises a partir de
meados do século XX e cruzamentos indiscriminados que quase dizimaram este rico material
genético, de grande valor histórico, cultural e produtivo para o Sul do Brasil. Este trabalho
objetivou identificar as potencialidades da raça no Planalto Catarinense a partir da percepção
dos próprios criadores, pecuaristas da região e do setor turístico. O trabalho foi desenvolvido
na região Serrana Catarinense. Foram entrevistados criadores da raça e de outras,
proprietários de hotéis fazendas e turistas. A metodologia utilizada foi a do Discurso do
Sujeito Coletivo (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2005), exceto para os turistas aos quais foi
aplicado um questionário estruturado. Apurou-se que existe por parte dos criadores um forte
apelo ao desenvolvimento de um mercado diferenciado para os produtos da raça, com foco na
territorialidade. Outro ponto importante levantado foi a necessidade da multiplicação de
material genético de qualidade e a oficialização da raça pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. No referente aos criadores de outras raças, existe bom
conhecimento sobre a importância histórica da mesma, mas nota-se descrença em relação ao
seu potencial produtivo. No setor turístico, observou-se grande interesse de proprietários e
turistas na utilização da raça como diferencial de atração. Conclui-se, que a raça apresenta
grande potencial a ser explorado no setor turístico e produtivo, em especial no
desenvolvimento de produtos diferenciados de alto valor agregado.

ANÁLISE DE PRIMERS PARA A CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DO MUÇUÃ
(Kinosternon scorpioides scorpioides)
Maria Rosa Costa¹; José Ribamar Felipe Marques1; Caio Santos Silva2
1Pesquisadores Embrapa Amazônia Oriental-Travessa Enéas Pinheiro s/nmrco@cpatu.embrapa.br, marques@cpatu.embrapa.br
2Bolsista PIBIC/CNPq Embrapa Amazônia Oriental- Travessa Enéas Pinheiro s/nscaio@hotmail.com
Palavras Chaves: RAPD, Marcadores, Variabilidade, Seleção
O muçuã é uma tartaruga semi-aquática com distribuição geográfica do Panamá, na América
Central, ao norte da América do Sul, sendo que no Brasil é encontrado nas caatingas do
nordeste, nos lençóis maranhenses e na região Amazônica. O seu habitat natural é o lodo do
fundo de rios e lagos. Sua carne é muito apreciada e por isso tem sofrido ameaças pela caça
desenfreada que tem ocorrido nos últimos anos. Neste sentido a Embrapa Amazônia Oriental,
iniciou as pesquisas com esta espécie e visando a preservação da mesma implantou uma
coleção ex situ no Banco de Germoplasma Animal da Amazônia Oriental-BAGAM, na ilha de
Marajó, no estado do Pará. Inicialmente foram coletados dados referentes à produção e
reprodução e mais recentemente foram iniciados os trabalhos de caracterização genética no
laboratório de genética molecular-LABGEN. O objetivo é analisar a diversidade genética da
espécie. Foram coletadas aleatoriamente amostras de sangue de 92 animais. O DNA foi
extraído a partir de sangue total utilizando um protocolo inorgânico pré-estabelecido. Foram
testados oitenta primers e selecionados os mais polimórficos com bandas mais robustas e
definidas. As reações foram desenvolvidas, de acordo com o protocolo de Williams et al.
(1990) modificado num volume final de 13 l, contendo água destilada autoclavada, 20 mM
Tris-HCl (pH 8,0), 50 mM KCl, 2,0 mM MgCl2, 200 M de cada dNTP, BSA purificada (2,5
mg/ml), 1,3 uM primer arbitrário, 1U.I Taq DNA polimerase e 15 ng de DNA genômico,
cobertas com duas gotas de óleo mineral. As amplificações foram realizadas em termociclador
de DNA Thermolyne Amplitron II, modelo DB.80225, sendo realizados 40 ciclos de 1’ a 94
0C, 1’ a 37 0C e 2’ a 72 0C, seguidos de mais 7’ a 720 C, para a completa extensão dos
produtos amplificados. O método utilizado para a separação dos produtos amplificados foi a
eletroforese horizontal, em gel de agarose 1,0%. Os primers mais polimórficos foram o OPU
20 (9 polimorfismos) e OPU 19, OPJ 13, OPJ 10 E OPA 09 (8 polimorfismos). Foram
selecionados 38 primers que apresentaram acima de 4 polimorfismos que serão utilizados na
caracterização genética do muçuã utilizando marcadores RAPD (Polimorfismos de DNA
amplificados ao acaso) que será a etapa complementar deste trabalho.

CARACTERIZAÇÃO DA RAÇA LOCAL SERRANA AZUL NO ESTADO DO PIAUÍ
COM USO DE MARCADORES DE MICROSSATÉLITES DE DNA
Márcio da Silva Costa1,2, Adriana Mello de Araújo1, Joubert Borges de Moraes1,2, José da
Fonseca Castelo Branco1,2, Francisco Luiz Ribeiro da Silva 3 Vicente Ibiapina Neto4
1Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI marcioziza@bol.com, adriana@cpamn.embrapa.br
2 Pós-Graduação em Ciência Animal-UFPI moraesjb@yahoo.com.br
3 Embrapa Caprinos, Sobral-CE ribeiro@cnpc.embrapa.br
4 Aluno de Gradução em Agronomia – UFPI, Embrapa Meio-Norte
Palavras-chave: caprino, heterozigosisadade, recurso genético, variabilidade genética

Os caprinos hoje presentes no Brasil tiveram origem da Europa e foram introduzidos no Brasil
no período de colonização, a cerca de 500 anos. Estes animais sofreram seleção natural
impostas pelas condições hostis do semi-árido, dando origem aos caprinos locais com
características que são peculiares destes grupos. Foram utilizadas neste trabalho amostras de
DNA de 26 indivíduos da raça local Azul do núcleo de conservação da Embrapa Meio-Norte
em Castelo do Piauí, município localizado na região semi-árida do Estado do Piauí. O estudo
baseou-se num painel composto de nove loci de microssatélites descritos na literatura. Após a
amplificação, a genotipagem das amostras foi estabelecida através do software Fragmente
Profile, por meio de eletroforese capilar em seqüenciador automático Megabace (Amershan

Bioscience). Foram calculados a freqüência alélica (FA), heterosigozidade esperada (He) e
afastamento do Equilibrio de Hardy-Weinberg (EHW). Observou-se para os loci INRA006,
CSRD247,

INRA063,

ILSTS011,

SRCRSP023,

INRA023,

OARFCB48,

HSC

e

INRABERN172 heterozigosidade de 0,861, 0,924, 0,667, 0,840, 0,664, 0,644, 0,855 e 0,776
respectivamente. A proporção de heterozigoto para todos os loci foi de 0,778 demonstrando
que estes marcadores apresentam variabilidade na população. O número de alelos por loci
variou de 6 a 16. Os resultados indicam, portanto, que os marcadores estudados são indicados
para caracterização e estudos de estrutura da população caprina Azul. Os loci CSRD0247,
INRA023 e OARFCB48 não apresentaram afastamento do EHW no teste exato de Haldane
(p<0,05), estando os demais em desequilíbrio. Tal resultado pode ser um indicativo de perda
de variabilidade genética.

Apoio financeiro: Banco do Nordeste

CARACTERIZAÇÃO DA SEQUENCIA DOS ÉXONS 1 E 2 DO GENE DA
MIOSTINA (GDF-8) EM BOVINOS DA RAÇA NELORE, ANGUS E GUZERÁ
Alexéia Barufatti Grisolia1; Erica de Souza Ribeiro2; Alexandre Gomes Pego1; Igor
Holzbach1; José Fernando Garcia2
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2Departamento de Apoio, Produção e Saúde Animal/LBBMA- UNESP- Araçatuba – SP
jfgarcia@terra.com.br
Palavras-chave: bovino, polimorfismo, miostatina, DNA

O gene da miostatina (GDF8- growth differentiation factor 8), localizado no cromossomo 2 de
bovinos (BTA2) constitui-se de 3 éxons e 2 íntrons sendo responsável pela expressão da
proteína-miostatina, que atua como reguladora negativa de massa muscular esquelética.
Várias raças de bovinos (Piemontês, Belgian Blue, Blonde D’Aquitane, Limousine dentre
outras) possuem diferentes padrões de polimorfismos no gene da miostatina, sabidamente
associados ao fenótipo denominado dupla musculatura. Em bovinos a alteração de função
gênica da miostatina afeta o desenvolvimento muscular e conseqüentemente a produção de
carne. Grande parte dos polimorfismos encontrados no gene da miostatina está presente em
bovinos das raças taurinas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar as seqüências das regiões
codificadoras dos exons 1 e 2 do gene da miostatina em bovinos das raças Nelore, Guzerá e
Angus e compará-las com seqüências depositadas em bancos de dados pertencentes a
indivíduos Bos taurus e Bos indicus, procurando variações em seqüências nucleotídicas e de
aminoácidos. Foram utilizados para esse trabalho, amostras de DNA de cinco animais de cada
uma das raças Guzerá, Nelore e Angus, provenientes de rebanhos comerciais brasileiros.
Fragmentos de amplificação do DNA de dois éxons (1 e 2) de 594pb e 585pb foram
seqüenciados e posteriormente alinhados com seqüências de Bos taurus e Bos indicus. Foram
caracterizadas para as raças em estudo, 15 variações nucleotídicas e cinco alterações na
seqüência de aminoácidos do gene da miostatina das duas regiões codificadoras. Análises de
coeficiente de similaridade entre as seqüências das raças analisadas indicaram maior
semelhança entre Nelore e Guzerá com Bos indicus, enquanto a raça Angus mostrou maior
similaridade com Bos taurus.

Fontes financiadoras: CAPES, FAPESP

CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE TRÊS REBANHOS BOVINOS DA RAÇA
PÉ-DURO EM AMBIENTES DISTINTOS DO PIAUÍ
CARVALHO, G.M.C.1; BEFFA, L.M.2; ALMEIDA, M.J.O.1; DA SILVA, L.R.F.3
1

Embrapa Meio-Norte; 2 Consultor Internacional, Embrapa Meio-Norte; 3 Aluna de Mestrado

da Universidade Federal do Piauí
Palavras-Chave: Pé-Duro, morfometria, pelagens
As raças bovinas brasileiras formaram-se através de séculos de seleção natural sob regiões
ecológicas diversas. Várias se encontram ameaçadas de extinção devido ao uso desordenado
de gado zebuíno. Em 1983 foi iniciado um programa de conservação pela Embrapa MeioNorte, no Semi-Árido piauiense com bovinos locais, conhecidos no Nordeste como Pé-Duro.
Com o objetivo de se avaliar esses animais, características fenotípicas de 353 animais foram
coletadas entre 2007 e 2008 em três rebanhos distintos no Piauí. O primeiro rebanho
caracterizado foi o da Embrapa Meio-Norte em São João do Piauí, 8º26´ latitude sul, 42º45´
longitude oeste no semi-árido, altitude de 222m, precipitação anual média de 600mm; o
segundo foi da fazenda Tocaia em Campo Maior, 04º49 latitude sul, 42º10' longitude oeste,
transição entre Cerrado e Caatinga, altitude 125m, precipitação anual média de 1300mm e
fazenda Mangal em Nazária, 5°5' latitude sul, 42°48' longitude oeste, transição entre Floresta
e Cerrado, altitude de 72m, precipitação anual média de 1800mm. A pele de 99% dos animais
avaliados apresentaram pigmentação escura. Em relação à pilosidade do pavilhão auricular,
50% dos animais da Embrapa apresentaram pêlos nas orelhas; 11 e 8% dos animais das
Fazendas Tocaia e Mangal, respectivamente, apresentaram orelhas peludas. Quanto ao
comprimento da orelha, a média foi de 16.5+1.9cm nos animais avaliados, entretanto, os
animais da fazenda Mangal indicaram menos variação (15 a 18cm), já os animais da Embrapa
mostraram maior variação, 13 a 22cm. A média observada da altura anterior, perímetro
torácico e comprimento de corpo foi 110+7, 149+12 e 125+11 cm, respectivamente. Dentro
das fazendas, os machos foram maiores (P<0.05) que fêmeas. Os resultados evidenciaram
que os animais da Mangal apresentaram maior altura (<0.05) que os outros animais, refletindo
uma resposta positiva às condições melhores de criação. Uma escala variada de pelagens foi
exibida em dois rebanhos, refletindo origens diversas. Metade dos animais da Tocaia e da
Mangal apresentaram pelagens amarela, seguidos pelo vermelho. Na Embrapa, ao contrário,
vermelho era predominante, seguida pelo amarelo. O vermelho e amarelo foi exibido em suas
diversas tonalidades. Há necessidade de se realizar uma avaliação detalhada e ampliada da
raça.

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DO TIPO LOCAL NAMBI COM USO DE
MARCADORES DE MICROSSATÉLITES DE DNA
Adriana Mello de Araújo1, Márcio da Silva Costa 1,2, José da Fonseca Castelo Branco 1,2
Joubert Borges de Moraes 1,2, José Elivalto Guimarães Campelo 2, Théa M. M. Machado3
1 Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI- adriana@cpamn.embrapa.br,
2 UFPI - Pós-Graduação em Ciência Animal- elivalto@ufpi.br, marcioziza@bol.com
3 UFV- Dep. Zootecnia- thea@ufv.br
Palavras-chave: caprino, heterozigosidade, recurso genético, semi-árido
O caprino Nambi tem como principal diferencial fenotípico o reduzido tamanho de orelha. O
termo “nambi”, que significa orelha em tupi-guarani. No cenário tradicional do Piauí, os
produtores de caprinos tem mostrado um interesse especial por animais que nascem com uma
característica marcante: orelhas pequenas, quase rudimentares. Segundo o conhecimento
popular, tais animais se destacam do restante do rebanho composto de cabras comuns (SRD)
devido a sua vivacidade, rusticidade e maior peso. Apesar de importância dos caprinos
Nambi, do ponto vista econômico-social e conservacionista, ainda não existe um núcleo de
conservação desses animais. O objetivo nesse trabalho foi caracterizar o tipo local Nambi por
meio de marcadores de microssatélites de DNA. Foram coletadas amostras de sangue para
extração de DNA de 15 indivíduos com padrão fenotípico Nambi em rebanhos de pequenos
criadores do Município de Altos, distante 40 Km de Teresina. A determinação dos alelos se
deu por meio de eletroforese capilar em seqüenciador automático Megabace (Amershan
Bioscience) e a genotipagem foi realizada com base no software Fragment Profile. Foram
utilizados os loci de microssatélites INRA063, SRCRSP023, CSRDS0247, ILSTS011,
INRA023, INRABERN172, previamente descritos na literatura. A heterozigosidade esperada
estimada com base nos resultados foi, respectivamente, de 0,928, 0,917, 0,896, 0,831, 0,867 e
0,346. Observou-se que todos os loci apresentaram alta heterozigosidade com exceção do
lócus INRABERN 172. A heterozigosidade média foi de 0,798. Estes dados preliminares
indicam haver grande variabilidade dentro do tipo Nambi. A inclusão de outros grupos
genéticos para análise comparativa, o uso de maior número de marcadores e um maior
número de indivíduos darão maior acurácia na caracterização e no estudo de estrutura
genética deste ecótipo do Nordeste.
Apoio financeiro: Banco do Nordeste do Brasil (BNB)/ETENE/FUNDECI.

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE OVINOS NO BRASIL, URUGUAI E
COLÔMBIA
Helena Carneiro1 , Concepta McManus1, Helder Louvandini1, Samuel Rezende Paiva2,
Fernando Macedo3, Beatriz Mernies1
¹Faculdade de Agronomia e Veterinária, Universidade de Brasília, Brasília - DF
helenacrc@hotmail.com, concepta@unb.br, hlouvand@unb.br
² Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília -DF samuel@cenargen.embrapa.br
³ Universidad de la República, Facultad de Veterinaria, Montevideo, Uruguay.

Palavras-chave: Caracterização fenotípica, morfologia, conservação.

Foram coletados dados morfométricos das raças de ovinos naturalizados criados no Brasil,
Colômbia e Uruguai, e dados de algumas raças comerciais a título de comparação. Para a
caracterização fenotípica foram levantadas informações sobre tamanho, cor e conformação
dos animais, incluindo medição de 16 características morfométricas. Os dados fenotípicos
foram analisados através PROC GLM, CORR e PRINCOMP do SAS ®. A distância entre as
raças foi feita de acordo com a morfologia e medidas morfométricas por sexo usando a
metodologia UPGMA (Unweighted Pair Group Method Arithmetic Mean) para gerar o
dendrograma. A caracterização fenotípica pode ser uma ferramenta acessível e fácil de ser
realizada em programas de conservação e melhoramento. A raça influenciou todas as
características medidas e, em geral, o tipo e o local de criação também. As raças comerciais,
em sua maioria, apresentaram maiores médias para as medidas corporais e as populações de
Santa Inês do Centro-Oeste e do Sudeste pareceram ser mais próximas da Bergamácia criada
no Centro-Oeste. Na maior parte das análises, as raças criadas na Colômbia ficaram próximas
umas das outras e a proximidade entre as raças Crioulas lanadas criadas no Brasil e no
Uruguai, pode indicar uma ancestralidade comum nas raças Crioulas dos países da América
latina.

DESENVOLVIMENTO CORPORAL E CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS EM
OVINOS CRIOULOS
Carlos José Hoff de Souza; José Carlos Ferrugem Moraes
Embrapa Pecuária Sul, C. Postal 242, CEP 96401-970, Bagé, RS, csouza@cppsul.embrapa.br
Palavras-chave: Ovinos Crioulos, Desenvolvimento Corporal, Pelagem, Chifres, Coloração.
A raça ovina Crioula, existente na Sul do Brasil, tem sua origem atribuída principalmente à
raça espanhola Lacha, trazida durante o período colonial. As atividades de conservação desses
animais iniciaram na década de oitenta devido a redução do efetivo pela falta de interesse
comercial para industrialização da sua lã. Um total de 106 cordeiros (58 fêmeas e 48 machos)
da raça Crioula, progênie de 2007 do rebanho de conservação da Embrapa Pecuária Sul, filhos
de cinco pais, foram acompanhados quanto ao desenvolvimento corporal e a distribuição de
três características fenotípicas. Essas características foram a coloração das mucosas, a
presença e tipo de chifres e ainda a coloração e distribuição da pelagem. As pesagens foram
efetuadas ao nascer e nas datas 10/01, 15/04 e 14/08 de 2008, respectivamente representando
uma média de 94, 190 e 311 dias de vida dos cordeiros. As medidas de peso corporal foram
significativamente diferentes para as fontes de variação pai e sexo. O peso ao nascer, variou
de 3,09±0,11 até 3,66±0,11 entre os cinco pais, já o peso aos 311 dias de idade foi de
18,88±0,36 nas fêmeas e de 23,69±0,39 nos machos. A distribuição das características
fenotípicas foi comparada entre sexos. A coloração das mucosas se preta ou branca foi
semelhante nos dois sexos (χ2=2,914; 1GL; P=0,089). O tipo de chifre foi distinto entre sexos
(χ2=92,46; 6GL; P<0,001), sendo a maioria das fêmeas mochas, podendo apresentar botões
córneos e até dois chifres. Este fenótipo contrasta com o dos machos que apresentaram
preferencialmente chifres em espiral ou 4 chifres. A cor e a distribuição da pelagem numa
primeira classificação mostrou dez tipos distintos de pelagem, distribuídos de forma
semelhante entre sexos. Entretanto quando essas classes foram agrupadas por semelhança e
ocorrência destaca-se quatro tipos de pelagem com freqüências diferentes nos dois sexos
(χ2=10,171; 3GL; P=0,017), tendo sido observadas mais fêmeas de pelagem branca e moura
até o primeiro ano de idade do que machos, embora a cor de pelagem predominante no
rebanho seja a preta em ambos os sexos. Interações significativas entre sexo, presença e tipo
de chifres e ainda cor da lã e sua distribuição sugerem que este rebanho pode servir de modelo
experimental para futuros estudos sobre o mecanismo de herança dessas característica nessa
raça de ovinos.

DIVERSIDADE DE HAPLÓTIPOS MITOCONDRIAIS REVELA DIFERENCIAÇÃO
POPULACIONAL NA OVELHA CRIOULA.
Gislene Lopes Gonçalves1; Thales Renato O. de Freitas1; Gilson Rudinei Pires Moreira2
1Depto. de Genética/IB-UFRGS - lopes.goncalves@ufrgs.br, thales.freitas@ufrgs.br
2Depto. de Zoologia/IB-UFRGS - gilson.moreira@ufrgs.br
Palavras-chave: Ovis aries, expansão populacional, mtDNA, variabilidade
Considera-se que a capacidade e dispersão e o fluxo gênico em populações animais
domesticadas são mais determinadas pela intervenção humana do que por barreiras físicas. No
entanto, diferenças ancestrais, manejo local e fatores históricos podem conduzir ao isolamento
genético das populações, levando a redução no tamanho populacional efetivo e ao aumento da
divergência através da deriva. Poucas pesquisas abordaram os processos evolutivos de uma
raça comercial em relação a um ambiente em particular, sendo o principal objetivo deste
estudo. Foram investigadas as relações genealógicas das duas variedades de Ovelha Crioula,
Serrana e Fronteira, as quais são historicamente adaptadas a diferentes biomas no Sul do
Brasil, utilizando-se seqüências de DNA mitocondrial (mtDNA). Indivíduos com fenótipo de
Serrana (n=23) e Fronteira (n=17) foram selecionados para estimar as relações filogenéticas a
partir de seqüências da subunidade ND5 do mtDNA utilizando-se a análise bayesiana
(MrBayes 3.1). Uma rede de haplótipos foi construída com a abordagem median-joining
(Network 4.5). As medidas de diversidade, tal como haplotípica (h) e nucleotídica (π), foram
calculadas no DnaSP 4.1, principalmente para inferir mudanças históricas no tamanho
populacional com base na análise de mismatch e testes de neutralidade. Identificou-se 18
haplótipos únicos (14 em Serrana e 4 em Fronteira) e nenhum foi compartilhado entre as duas
variedades. Ou seja, os resultados demonstraram claramente a existência de distinções entre
as variedades Fronteira e Serrana no Sul do Brasil. Os testes de neutralidade produziram
valores negativos para ambas as variedades (Serrana, -1.68, p<0.05; Fronteira, -1.65, p>0.05).
Também, indicou a existência de uma expansão populacional recente para a Ovelha Crioula,
especialmente Serrana. Em adição, apontaram para mudanças históricas no tamanho
populacional de Serrana e Fronteira, provavelmente relacionadas a processos evolutivos em
diferentes biomas.
Fonte financiadora: CNPq

DIVERSIDADE GENÉTICA DAS RAÇAS DE ASININOS NATURALIZADOS PELA
ANÁLISE DO DNA MITOCRONDRIAL
Leonardo Daniel de Almeida1,2; Arthur da Silva Mariante2; Maria do Socorro Maués
Albuquerque2; José Vítor Oliveira3; Andréa Alves do Egito2
1FAV, UnB, Brasília, DF daniell@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF egito@cenargen.embrapa.br
3Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, SP
Palavras-chave: jumentos, d-loop, raças crioulas, diversidade haplotípica

Marcadores moleculares citoplasmáticos, com padrões de herança distintos podem elucidar
questões diferentes e importantes para a tomada de decisões na conservação de Recursos
Genéticos Animais. A diferença na transmissão e nos padrões de evolução faz com que estes
marcadores, reflitam aspectos diferentes da biologia e da história de uma população. Os
asininos estão associados a um vasto patrimônio de importância social, cultural, econômica e
ecológica. Sua utilização baseia-se principalmente na agricultura, porém, são utilizados
também na alimentação humana, na produção de híbridos e para os serviços de carga e
transporte. Visando auxiliar o programa de conservação desta espécie este trabalho teve como
objetivo analisar a diversidade genética de três raças naturalizadas de asininos pelo
sequenciamento e análise de um fragmento de 596pb da região controle (d-loop) do DNA
mitocondrial. Foram analisados 59 indivíduos das três principais raças de asininos criadas no
Brasil, Brasileiro (n=20), Pega (n=20) e Nordestino (n=19). Observou-se 23 sítios
polimórficos, que se agruparam em 16 haplótipos. A diversidade haplotípica média observada
foi de 0,769 ± 0,052. A raça Brasileira apresentou apenas um haplótipo. A raça Nordestina
apresentou 10 haplótipos, com diversidade haplotípica de 0,854 ± 0,069 e diversidade
nucleotídica de 0,01283. Já na analise da raça Pega, 7 haplótipos foram detectados com
diversidade haplotípica de 0,853 ± 0,043 e diversidade nucleotídica de 0,01748. Os haplótipos
observados se distribuíram em dois grandes haplogrupos, onde o Jumento Brasileiro aparece
mais próximo do jumento Pega sendo ambos encontrados principalmente na região Sudeste
do Brasil. Já o Jumento Nordestino se mostrou mais distante das demais raças, o que pode
sugerir uma origem distinta para as raças de asininos brasileiras.

Fonte financiadora: CNPq, EMBRAPA

DIVERSIDADE GENÉTICA EM UMA POPULAÇÃO NATURAL DE Arapaima gigas
REVELADA POR MARCADORES MICROSSATÉLITES.
Marco Tucunduva Faria¹, Igor Guerreiro Hamoy², Santos, SEB²
1 Embrapa Amazônia Oriental- tucun@cpatu.embrapa.br, ¹ ²ighamoy@yahoo.com.br
²Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Laboratório de Genética
Humana e Médica, Belém, Pará, Brasil.
Palavras-chave: Arapaima gigas, microssatélites, diversidade genética.
O pirarucu, Arapaima gigas está na lista de animais sobreexplorados do IBAMA. Pouco é
conhecido sobre o nível de sua diversidade genética e estrutura populacional. O objetivo do
presente estudo é avaliar o nível de diversidade genética presente em uma população natural
de Arapaima localizada na ilha Mexiana no arquipélago do Marajó-PA, Brasil. Foram
coletadas 30 amostras de tecido muscular de A.gigas. A extração do DNA das amostras de
tecido muscular foi realizada seguindo o método padrão de fenol / clorofórmio. Os indivíduos
foram genotipados utilizando cinco marcadores microssatélites (AgCAm13, AgCAm15,
AgCAm16, AgCAm18, AgCTm3) de um painel multiplex descrito na literatura. A
diversidade genética foi avaliada com a heterosigozidade observada (HO) e esperada (HE) e
foram averiguados possíveis desvios do equilíbrio de Hardy-Weinberg (HW), foi calculado
ainda o número de alelos por locus (nA). Todas as análises foram realizadas com o programa
Arlequin versão 3.01. A (HO) média encontrada na população foi de 0.71. Não ocorreram
desvios significantes no equilíbrio de HW nos loci analisados. Na população da ilha Mexiana
o

nA variou entre três e sete alelos com média de 4.2 alelos por locus. A média da

diversidade genética de todos os loci na população aqui investigada foi elevada
(HOmédia>70%). A alta variabilidade genética encontrada na população de Arapaima da ilha
Mexiana corrobora os dados da literatura e é importante para elaboração de planos de manejo
dessa espécie. É evidente a necessidade de futuros estudos para caracterização populacional e
monitoramento dos níveis de variabilidade genética de outras populações naturais de
Arapaima gigas.

Apoio Financeiro: Embrapa (macroprograma 2 – 15972), CNPq e FINEP

DIVERSIDADE MOLECULAR DE OVINOS CRIOULOS NO SUL DO BRASIL
Diego Hepp1, Carla Tiane Dal Cortivo Martins1, Gilson Rudinei Pires Moreira2, Daniel
Thompsen Passos1, Tania de Azevedo Weimer1.
1PPG Diagnóstico Genético-Molecular,
PPG Genética e Toxicológica Aplicada e
Laboratório de Biotecnologia/ Hospital Veterinário ULBRA diego.hepp@gmail,com,
krla@terra.com.br, danielth.ulbra@gmail.com, taweimer@gmail.com
2Departamento de Zoologia/Instituto de Biociências/UFRGS gilson.moreira@ufrgs.br
Palavras-chaves: ovinos crioulos; diversidade genética; microssatélites
O ovino crioulo é uma raça autóctone brasileira de porte mediano, oficialmente reconhecida,
proveniente dos rebanhos introduzidos no Brasil pelos jesuítas no século XVII. São animais
rústicos e altivos, que possuem o velo composto por mechas de fibras grossas e longas, em
forma de cone invertido, assemelhando-se à uma manta que cai lateralmente ao corpo.
Apresentam diversas cores, do branco ao preto, com tons intermediários, incluindo agouti.
Tem aptidão para a produção de lã para artesanato e tapeçaria industrial, para a produção de
carne magra, com sabor e maciez diferenciados e de peles com qualidade superior quanto à
resistência e suavidade. Este trabalho

analisou a diversidade genética desses ovinos,

utilizando quatro marcadores microssatélites, HUJ616, BMS678, CTSBJ12 e In5-TYRP1.
Foram coletadas amostras de sangue periférico de 126 ovinos crioulos com pedigree
conhecido no estado do Rio Grande do Sul. O DNA foi extraído pela técnica de “salting-out”,
amplificado pela técnica de PCR e os fragmentos foram analisados por eletroforese em gel de
poliacrilamida e corados com nitrato de prata. O número de alelos detectado foi 15 no
HUJ616, nove em BMS678 e CTSBJ12 e seis no In5-TYRP1, sendo HUJ616*123 (0,48),
BMS678*104 (0,40), CTSBJ12*148 (0,24) e In5-TYRP1*244 (0,39) os mais freqüentes.
Verificou-se que o conteúdo de informação polimórfica variou de 0,63 a 0,80 e, a
heterozigosidade, de 0,69 a 0,83, demonstrando a existência de alta diversidade genética.
Assim, à semelhança de muitas raças de ovinos que não são numericamente relevantes no
cenário econômico mundial, esses animais apresentam características próprias de interesse
científico e produtivo que podem ser perdidos com o declínio da diversidade e/ou extinção.
Estes resultados apontam para a existência de características genéticas únicas na ovelha
crioula, o que deve ser levado em conta nas estratégias de manejo e seleção da raça por
aqueles economicamente envolvidos na sua criação.
Fontes financiadoras: CNPq e FAPERGS.

ESTIMATIVA DA VARIABILIDADE GENÉTICA DE OVINOS CRIOULOS POR
MEIO DE MEDIDAS FENOTÍPICAS.
Marcelo Corrêa da Silva1, Cátia Oliveira de Guimarães2 David Germano Gonçalves
Schwarz3, Fernanda Paulini4, Geanice de Almeida3, Eduardo Alano Vieira5, José Robson
Bezerra Sereno5.
1Estagiário da Embrapa Cerrados, Planaltina-DF, marcelo-correadasilva@hotmail.com; 2
Acadêmica em Medicina Veterinária-UFG/EV
3 Acadêmico em Medicina Veterinária-UDESC/CAV
4 Mestranda em Ciências Animais-UnB
5Pesquisador da Embrapa Cerrados, Planaltina-DF
Palavras-chave: fenotipagem, ovelha crioula serrana, raça naturalizada, recursos genético
animais, melhoramento animal.
Apesar das raças naturalizadas de ovinos serem uma importante fonte de genes para o
melhoramento animal, ainda não foram desenvolvidos, em volume suficientemente grande,
estudos a cerca da variabilidade morfométrica desses rebanhos. Dessa forma, objetivou-se
nesse estudo, caracterizar morfometricamente fêmeas adultas da raça Crioula (variedade
Serrana) criadas em Curitibanos-SC. Foram caracterizadas 50 ovelhas fêmeas adultas (8
dentes), submetidas ao mesmo ambiente e sistema de criação, por meio de 19 caracteres
morfométricos. A partir dos dados dos caracteres que evidenciaram variabilidade no rebanho
foi estimada a matriz de distâncias genéticas entre os animais por meio da distância euclidiana
e a contribuição relativa de cada variável para as distâncias. Posteriormente, os animais foram
agrupados, pelo método de Tocher. Das 19 medidas fenotípicas, quatro (21%) não revelaram
variações no rebanho, uma vez que todos os animais revelaram orelhas rígidas com direção
horizontal, perfil cefálico semi-convexo e tetas dispostas de forma divergente. O que revela a
existência de variabilidade genética no rebanho passível de ser utilizada para fins de
melhoramento. A análise de agrupamento distribuiu os 50 indivíduos em 17 grupos, em
função da sua semelhança morfológica. Dentre os grupos, dois foram formados por quatro
animais, 13 por três animais, um por dois animais e um foi formado por um único animal. A
contribuição relativa de cada característica para a variabilidade genética revelou que a
característica que mais contribuiu para a divergência foi o comprimento da cabeça (7,26%) e a
de menor contribuição foi à distância dorso esternal (6,02%), o que revelou que os caracteres
que evidenciaram variação no rebanho contribuíram de forma homogênea para a variabilidade
genética. Conclui-se que as diferenças entre os grupos foram devidas a pequenas variações na
maioria dos caracteres e não a grandes variações em poucos caracteres.

ESTIMATIVA DE PESO DE CAVALO PANTANEIRO DE DIFERENTES IDADES
ATRAVÉS DA MEDIDA DO PERÍMETRO TORÁCICO
Sandra Aparecida Santos1, Geraldo da Silva e Souza2, Urbano Gomes Pinto de Abreu1,
Raquel Soares1, Andréa Egito3, Concepta McManus4, Arthur da S. Mariante3 e Samuel
Paiva3
1 Embrapa Pantanal, sasantos@cpap.embrapa.br
2 Embrapa SEA, geraldo@embrapa.br
3 Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, egito@cenargen.embrapa.br
4 UnB, concepta@unb.br
Palavras-chave: Raças nativas, Recursos genéticos animais, Pantanal
O cavalo Pantaneiro é uma raça naturalizada de extrema importância para o manejo do gado
no Pantanal Mato-Grossense. De maneira geral, esta raça é criada em grandes fazendas no
Pantanal, onde nem sempre existem balanças disponíveis, o que torna fundamental a
estimativa indireta do peso corporal por vários motivos, entre os quais, a administração de
medicamentos, a formulação de ração, seleção e avaliação de desempenho. Na literatura
podem ser encontrados diversos modelos matemáticos para estimativa de peso de cavalos com
base em medidas corporais únicas ou conjuntas, muitos dos quais geraram fitas métricas
adaptadas para estimar o peso dos animais. No entanto, estes modelos nem sempre se
adaptam a todas as raças e idades. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um modelo
de predição de peso corporal para cavalos Pantaneiros de diferentes idades através de medidas
do perímetro torácico. Este estudo foi efetuado no Núcleo de Conservação de cavalos
Pantaneiros da fazenda Nhumirim, localizada na sub-região da Nhecolândia, Pantanal. Nas
análises foram utilizadas informações de cerca de 160 cavalos com idades variando do
nascimento a cinco anos de idade, no período de 1989 a 2003. Estes animais foram pesados
(PC) com balança eletrônica e em seguida tiveram mensurado o perímetro torácico (Pt) que
corresponde ao comprimento, em centímetros, da circunferência do tórax ao nível da cilha e o
comprimento corporal (Cc), da tuberosidade do úmero até a tuberosidade isquiática. Um
modelo foi ajustado para estimativa de peso corporal (kg) em função do perímetro torácico
(cm), PC= exp (-8.10376+ 2.72343*log(Pt). A relação entre as variáveis foi aparentemente
exponencial e apresentou um coeficiente de determinação de 0,98. Com este modelo, foi
possível desenvolver uma curva de predição para estimativa do peso corporal de cavalos
Pantaneiros por interpolação da medida de perímetro torácico, do nascimento até a idade
adulta.

ESTIMATIVA DOS COMPONENTES DE (CO) VARIÂNCIA DE MEDIDAS
CORPORAIS EM CAPRINOS
1
Luanna Chácara Pires , Théa Mírian Medeiros Machado2, Ricardo Frederico Euclydes2,
Rodrigo Junqueira Pereira1, Adriana Mello de Araújo3, Robledo de Almeida Torres2,
Mohamed Chakir4
1Mestrandos em Zootecnia/DZO-UFV- lualu66@yahoo.com.br, rodjunper@yahoo.com.br
2 Depto. de Zootecnia /DZO-UFV- thea@ufv.br, rbaja@ufv.br, rtorres@ufv.br
3 EMBRAPA – Centro de Pesquisa Agropecuária Meio Norte- adriana@cpamn.embrapa.br
4Bolsista Pós-doutorado Institut National de la Recherche Agronomique, INRA-CRJ, França
Palavras-chave: Correlação genética, Dados biométricos, Herdabilidade, Variabilidade
Genética
O conhecimento da base genética das populações, a partir da estimação dos parâmetros
genéticos, como herdabilidade (h2) e correlação genética (rG), é importante para programas
de melhoramento animal. Caprinos apresentam grupos genéticos segundo a distribuição
geográfica, características fenotípicas e aptidões. As características fenotípicas entre grupos
genéticos variam, particularmente, quanto ao comprimento das orelhas e à estatura. Objetivase contribuir para o conhecimento dos componentes de (co) variância das características altura
de cernelha (AC), altura das patas (AP), comprimento de orelha (CO) e a profundidade
torácica (PT=AC-AP) de caprinos. Foram mensurados 577 caprinos no Brasil e no Marrocos,
das raças Toggenbourg (n=34), Saanen (n=86), Anglo-Nubiano (n=28), Alpina (n=78), Bôer
(n=26), Drâa (n=102), Zagora (n=34) e Rhâali (n=189). Os componentes de (co) variância
utilizados para estimar os parâmetros genéticos foram obtidos com o programa REMLF90.
Adotou-se o modelo animal, considerou-se como efeitos fixos a raça, o sexo e a idade, e
efeitos aleatórios genético aditivo e de ambiente permanente. As estimativas de h2 para todas
as características foram altas, com moda e menor valor igual a 0,50. O maior valor de h2 foi
0,61 para AC da Anglo-nubiana. Estes resultados indicam a possibilidade de se obter ganho
genético para todas as características através de seleção. Os valores obtidos para rG foram os
mais uniformes entre PT e AC, de 0,30 na Toggenbourg a 0,85 nas Saanen e Boer. O menor
valor de rG foi 0,04 entre AP e PT na Alpina. Este baixo valor de rG entre AP e PT se repetiu
nas demais raças, exceto para Zagora e Rhâali. O maior valor de rG foi de 0,90 entre AP e AC
na Toggenbourg. O valor elevado da rG entre AP e AC se manteve nas demais raças, com o
menor valor na Bôer. As rG entre CO e as demais características foram baixas, à exceção
para com AC e para com AP na Rhâali. As rG entre PT e AP foram baixas, exceto para Rhâali
e Zagora. Rhâali e Zagora são tipos marroquinos tradicionais com baixos valores para AC,
AP e PT. Bôer é uma raça de corte, com baixo valor para AP e alto para PT que contribui para
aumentar a AC. O biótipo expresso através das relações entre as características mensuradas, a
distribuição geográfica original e o histórico de seleção das raças explicam as diferenças
encontradas para rG entre raças.
Fonte financiadora: CAPES

ESTIMATIVAS DE PARÂMETROS GENÉTICOS E FENOTÍPICOS DE
CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS EM CRUZAMENTOS RECÍPROCOS DE
AVES DE CORTE E POSTURA
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Fertilidade (FERT), eclodibilidade (ECLO) e taxa de nascimento (NASC) são características
quantitativas que podem ser utilizadas como critérios de seleção para melhorar o desempenho
reprodutivo de aves. Este trabalho teve como objetivo estimar parâmetros genéticos e
fenotípicos para estas características, medidas em aves resultantes do cruzamento recíproco de
duas linhagens distintas, uma de corte e outra de postura. A população estudada foi
desenvolvida pela Embrapa Suínos e Aves, em Concórdia, SC. Foram avaliadas 1276
observações medidas em 426 reprodutoras, em oito incubações. As variáveis avaliadas,
expressas em porcentagem, foram: FERT, razão entre o número de ovos férteis aos 18 dias de
incubação e o número total de ovos incubados; ECLO, razão entre o número de aves nascidas
e o número de ovos férteis e NASC, razão entre o número de ovos que eclodiram e o número
total de ovos incubados. A influência de efeitos fixos sobre a variação das características
consideradas foi estudada utilizando-se o método dos quadrados mínimos. Os componentes de
variância foram estimados utilizando o método de máxima verossimilhança restrita,
considerando modelo animal bi-característica, que incluiu o efeito aleatório genético aditivo e
o efeito fixo cruzamento-incubação. As médias observadas para FERT, ECLO e NASC
foram, respectivamente, 77,05 ± 18,06, 70,18 ± 24,09 e 61,93 ± 24,30 %. As maiores
estimativas de herdabilidade para FERT, ECLO E NASC foram 0,12 ± 0,04, 0,27 ± 0,04 e
0,29 ± 0,04, respectivamente. As correlações genéticas entre FERT e ECLO (0,43 ± 0,17),
ECLO e NASC (0,98 ± 0,02) e FERT e NASC (0,69 ± 0,10) foram positivas e altas. A seleção
de indivíduos com base no valor genético para NASC poderá favorecer a seleção para as
demais características.
Fontes financiadoras: 4CAPES (Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento
Animal, FCAV/UNESP); 5FAPESP
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Em 1983, a Embrapa Pecuária Sul iniciou o programa de conservação “in situ” do ovino
Crioulo Lanado brasileiro. Essa iniciativa foi incentivada pelo rápido declínio do número de
criadores, o que poderia ter culminado com a extinção desses animais, além do interesse da
Embrapa em utilizar suas características em melhoramento genético. O objetivo deste trabalho
foi avaliar a estrutura genética do rebanho de conservação do ovino Crioulo Lanado da
Embrapa Pecuária Sul, utilizando marcadores do tipo RAPD. O rebanho foi iniciado com 36
animais da raça Fronteira e em 1991 foram incluídos animais do ecótipo Serrana. Os animais
foram divididos em sete grupos, denominados: A, B, C, D, E, F e G, visando auxiliar o
manejo reprodutivo. Foram utilizados 12 iniciadores da Operon Technologies (Alameda, CA,
USA): OPA 08, 09, 11, 12 e 17; OPB 05, 09, 12 e 13; OPE12 e 17 e OPK1. Cada banda
RAPD foi considerada como um loco dominante, sendo que a ocorrência de polimorfismos
foi avaliada pela presença (1) ou ausência (0) de banda. Para as análises estatísticas, os grupos
foram considerados populações. Para avaliar a diferenciação populacional foi utilizado a
análise da variância molecular – AMOVA utilizando-se o programa Arlequin 2.0. A
porcentagem de locos polimórficos foi estimada em mais de 80% para todos os grupos, exceto
para o G, de ovinos Serrana (74,5%). A AMOVA evidenciou diferença significativa entre os
grupos estudados (FST = 0,2242; p<0,001). Esse valor de FST é considerado alto, por se
tratar de grupos que compõe o mesmo rebanho. Estes resultados permitem concluir que os
grupos que formam o rebanho de conservação do ovino Crioulo Lanado da Embrapa Pecuária
Sul são geneticamente diferentes, o que pode ser atribuído à diferenciação genética entre as
fêmeas que iniciaram o rebanho; à divisão dos animais em grupo e o manejo reprodutivo
adotado, mantidos há duas décadas e meia, tendo como conseqüência a subestruturação do
rebanho.

EVIDÊNCIAS GENÉTICAS DA ORIGEM DAS RAÇAS DE ASININOS CRIADAS
NO BRASIL
Leonardo Daniel de Almeida1,2; Arthur da Silva Mariante2; Maria do Socorro Maués
Albuquerque2; José Vítor Oliveira3; Andréa Alves do Egito2
1FAV, UnB, Brasília, DF daniell@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF egito@cenargen.embrapa.br
3Instituto de Zootecnia, Nova Odessa, SP
Palavras-chave: jumentos, d-loop, raças crioulas
Diversas são as teorias a respeito da origem dos asininos domésticos. A mais aceita indica a
existência de dois troncos ancestrais, um na região nordeste da África e outro na região do
Oriente Médio. Acredita-se que os asininos foram introduzidos no Brasil por volta de 1534.
Como as demais espécies que tiveram sua introdução à época da colonização, os asnos das
raças naturalizadas fazem parte dos projetos de conservação desenvolvidos pela EMBRAPA.
Visando auxiliar o programa de conservação da espécie, este trabalho teve como objetivo
verificar a origem das raças de asininos naturalizadas mediante o sequenciamento e a análise
de uma seqüência de 299pb da região controle (d-loop) do DNA mitocondrial de 59
indivíduos das raças de maior ocorrência no Brasil (Brasileiro n= 20, Nordestino n =19 e Pega
n =20). 70 seqüências depositadas no GenBank representando os continentes asiático,
africano e europeu, e um outgroup (eqüino) foram incluídas neste estudo. Pela análise
molecular de variância (AMOVA), considerando as raças brasileiras como uma população
única representante do continente americano, verificou-se que 13,6% da variação genética
observada ocorrem entre os continentes (não houve a inclusão do outgroup) enquanto os
86,4% restantes se devem à variação intrapopulacional existente nas diferentes raças dos
continentes em estudo (p<0,001). A matriz de distância genética aos pares, gerada a partir dos
índices de FST, demonstrou que não há diferenciação genética significativa entre as raças do
Brasil, Europa e Ásia sendo estas diferentes das africanas (p<0,05). Pela análise de Network,
verificou-se o agrupamento das raças brasileiras com as da Ásia e Europa. Foi possível
verificar ainda a existência de uma subdivisão entre os haplótipos asiáticos e, por conseguinte,
entre os brasileiros, o que sugere a existência de dois haplogrupos distintos de origem asiática.
Dados históricos mostram que as raças de asininos naturalizados derivam-se principalmente
de raças ibéricas, as quais têm origem a partir do tronco asiático. Assim sendo, a proximidade
das raças naturalizadas com as raças asiáticas e européias já era esperada.
Fontes financiadoras: CNPq, EMBRAPA
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O Desequilíbrio de Ligação (DL) se refere à associação não randômica de alelos situados em
locos distintos em determinada população. Dentre as aplicações desta estimativa destaca-se o
Mapeamento por Associação, utilizado na detecção de QTLs (Quantitative Trait Loci).
Apesar do crescente número de estudos sobre o DL no genoma de suínos, as informações
disponíveis são limitadas a raças e linhas comerciais importadas. Portanto, para melhor
conhecimento das raças naturalizadas de suínos no Brasil e seu uso futuro em estudos de
Mapeamento de Associação, este trabalho teve como objetivo mensurar o nível de DL no
cromossomo 2 (SSC2) em cinco populações de suínos: dois grupos comercias (Landrace e
MS60) e três raças locais (Moura, Monteiro e Piau), pela genotipagem de 19 loci
microssatélites. DL significativos (P<0,05) foram detectados acima de 40 cM em todas as
populações, sendo que os grupos Landrace e MS60 apresentaram menor porcentagem de
desvios em relação ao equilíbrio gamético (27,1% e 41,2%, respectivamente) entre pares de
loci. Todavia, somente o composto MS60 (r= -0,34318, P<0,0001) e a raça Moura (r= -

0,28292, P<0,0002), apresentaram correlação significativa entre o DL (D’) e a distância entre
pares de loci. Tal padrão pode ser explicado pelo fato de que o DL acumulado nas demais
populações seja resultante de outros processos genéticos como deriva genética, migração,
mutação e/ou seleção. Adicionalmente, os resultados sugerem a existência de grandes blocos
haplotípicos a partir da amostragem utilizada. Novos estudos deverão ser realizados visando
comparar o nível de DL com marcadores bialélicos mais próximos entre si, bem como em
identificar os fatores responsáveis pelo DL acumulado dentro das populações.

Fontes financiadoras: CNPq, CAPES e Embrapa
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A diversidade genética e a origem das cabras Sul-americanas e do Caribe é um tema
praticamente inexplorado em comparação com estudos de raças de outros continentes. Neste
sentido e com o objetivo de demonstrar as evidências históricas sobre o fluxo de genes da
África, Cabo Verde e as Ilhas Canárias até a América, este trabalho avaliou as relações
filogeográficas entre raças caprinas destas ilhas do Atlântico, da Península Ibérica e da África,
com raças sul-americanas e caribenhas, baseados no estudo parcial da região D-loop do DNA
mitocondrial (mtDNA). A extração do DNA foi feita a partir de amostras de pelo de cabras
crioulas cubanas (n=34) e sangue das raças brasileiras Moxotó (n=41) e Canindé (n=30). Foi
seqüenciado um total de 500 pb da raça cubana e 416 pb das raças brasileiras. Para as análises
filogeográficas foram incluídas seqüências depositadas no GenBank correspondentes a África
subsaariana e a África do Norte, Venezuela, Bolívia, Brasil, México, Cabo Verde, Ilhas
Canárias, Espanha e Portugal. Um total de 27 marcadores SNPs (Single Nucleotide
Polymorphism) foram identificados nas cabras de Cuba e 38 SNPs nas cabras brasileiras. A
alta diversidade haplotípica e nucleotídica encontrada no presente estudo nos permite inferir
sobre a origem e relações filogeográficas das cabras cubanas e brasileiras visto que alguns
haplótipos destas raças compartilham ou são muito próximos com outros das Ilhas Canárias,
Cabo Verde e a África. De forma semelhante, foi também evidenciado o papel de raças
espanholas e portuguesas na conformação das raças crioulas americanas, ao encontrar
haplótipos compartilhados entre Cuba, Brasil e Península Ibérica. Esta estrutura filogeográfica
evidencia a influência das ilhas do Atlântico, da Península Ibérica e do continente africano na
formação das atuais raças americanas, corroborando assim as evidências históricas sobre o
fluxo gênico de animais trazidos dessa zona geográfica para a América.
Apoio: CAPES, Embrapa, UnB
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A fecundidade é uma das características de maior importância econômica na produção suína
mundial. O gene FSHβ está relacionado a características fenotípicas de desempenho
reprodutivo, localiza-se no cromossomo dois e já foi relacionado à maturação ovariana,
influência no comportamento sexual, função e morfologia testicular de reprodutores e
tamanho de leitegada. A partir desse princípio este trabalho visou detectar polimorfismos e
comparar a variabilidade genotípica do loco FSHβ bem como estimar a extensão do
Desequilíbrio de Ligação (DL) deste loco em suínos comerciais e locais. O fragmento do gene
codificante da subunidade β do FSHβ foi amplificado por PCR para genotipagem de 203
animais, sendo que 78 pertenciam a raças comerciais (Landrace, composto MS60
desenvolvido pela EMBRAPA Suínos e Aves) e 125 a grupos locais (Piau, Moura, Monteiro).
Foram seqüenciados um total de 885 pares de bases e identificados 10 marcadores SNP
(Single Nucleotide Polymorphism). Três foram localizados na região promotora do gene
(posições 5435, 5468, 5579), um no íntron 1 do éxon 1 (posição 5794), seis no éxon 2 (região
de éxon nas posições 6626, 6699, 6708, 6742 e região de íntron nas posições 6868 e 6943).
Os resultados mostraram que o grupo MS60, dentro das raças comerciais avaliadas,
apresentou maior diversidade nucleotídica (π=0,00061) do que o grupo Landrace
(π=0,00057). Dentre as raças locais, Monteiro (π=0,00099) apresentou a maior diversidade
nucleotídica, seguido pelas raças Piau (π=0,00076) e Moura (π=0,00036). Esta última
apresentou somente dois sítios polimórficos e foi o grupo genético com maior nível de
desequilíbrio de ligação (100%) em relação às raças MS60 (13,33%), Piau (16,67%),
Landrace (20%) e Monteiro (40%) a partir de um valor de significância p<0,05. Em todas as
populações a extensão do DL nesse gene não está correlacionada com a distância física,
portanto os altos níveis de DL podem estar relacionados a efeitos como seleção, deriva
genética, ou existência de estruturação populacional dentro das raças. Novas análises serão
realizadas a fim de encontrar novos SNPs para esse gene e, posteriormente, estudos
populacionais deverão ser realizados no intuito de identificar os fatores responsáveis pelo DL
acumulado dentro destas populações.
Fontes financiadoras: CAPES, CNPq e Embrapa
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O bovino Curraleiro (Bos taurus ibericus) foi trazido na época da colonização e com o passar
dos séculos foi se adaptando às condições adversas das regiões, o que resultou em animais
extremamente rústicos e resistentes às doenças e parasitas. Suas características são notáveis
justificativas para conservar este recurso genético potencialmente importante. Este estudo teve
por objetivo traçar um perfil imunológico, por marcação imunocitoquímica e quantificação de
linfócitos T e B circulantes em bovinos da raça Curraleiro. Foram colhidas amostras de
sangue de 96 animais entre machos e fêmeas, hígidos, mantidos em regime extensivo,
provenientes de duas propriedades do Estado de Goiás. Os animais foram alocados em quatro
grupos conforme a faixa etária, sendo G1 de 0 a 1 ano (n=22), G2 de 1 a 3 anos (n=19), G3
>3 anos (n=41) e G4 ≥10 anos (n=14). Foram utilizados os marcadores linfóides espécieespecíficos, anti-CD3 (MM1A) e anti-LB (LCTB16A), para a quantificação de linfócitos T e
linfócitos B, respectivamente, sendo todo procedimento realizado na EV/UFG. Os resultados
foram avaliados pela estatística descritiva e teste de Kruskall Wallis. Houve diferença
significativa (p < 0,05) na quantidade de linfócitos do grupo G2 em relação aos grupos G1 e
G3, aumentando a quantidade até um ano de idade e declinando com o avançar da idade. Este
comportamento refletiu tanto na dinâmica do número absoluto como no percentual de
linfócitos T e B, visto que animais em crescimento apresentam índices linfocitários mais
elevados que os adultos, pois neles a atividade imunogênica é mais intensa. As variáveis
linfocitárias dos bovinos da raça Curraleiro têm relação com a idade e ocorre a diminuição do
número de leucócitos, linfócitos totais, linfócitos T e linfócitos B com o aumento da idade dos
animais.
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As raças bovinas naturalizadas como o Curraleiro (Bos taurus ibericus) chegaram ao Brasil
com os colonizadores portugueses e desde então vêm sofrendo um processo de seleção natural
e adaptação a condições ambientais e nutricionais desfavoráveis. Os criadores ressaltam a
rusticidade, o baixo custo de produção e a baixa exigência nutricional como qualidades
indiscutíveis da raça. Sua resistência é popularmente aceita e divulgada, porém desconhece-se
por completo a fisiologia do sistema imunológico desses animais. Assim, este estudo teve por
objetivo traçar um perfil imunológico, por marcação imunocitoquímica e quantificação de
linfócitos T e B circulantes em bovinos da raça Curraleiro. Foram colhidas amostras de
sangue de 51 animais machos e fêmeas, com idade até três anos, hígidos, mantidos em regime
extensivo, provenientes de duas propriedades do Estado de Goiás. Os animais foram alocados
em dois grupos conforme o sexo (G1 fêmea n=31 e G2 macho n=20). Foram utilizados os
marcadores linfóides espécie-específicos, anti-CD3 (MM1A) e anti-LB (LCTB16A), para a
quantificação de linfócitos T e linfócitos B, respectivamente, sendo todo procedimento
realizado na EV/UFG. Após realização da estatística descritiva e do teste de Mann-Whitney,
observou-se que os valores de leucócitos, linfócitos totais e linfócitos T, apresentaram
diferenças significativas (p<0,05) entre machos e fêmeas. Os valores encontrados nos machos
foram superiores em relação às fêmeas em aproximadamente 2.000 células. Outros trabalhos
também relataram que os machos apresentaram valores de leucócitos e linfócitos superiores
aos das fêmeas, comprovando que o sexo é um dos fatores de influência no leucograma de
bovinos da raça Curraleiro. Os diferentes tipos de linfócitos (T e B) dos bovinos machos da
raça Curraleiro são encontrados em maior número quando comparados às fêmeas.
Fontes financiadoras: Ministério da Integração Nacional, CNPq

IMUNOFENOTIPAGEM E QUANTIFICAÇÃO DE LINFÓCITOS T E B DE
BOVINOS CURRALEIROS: EFEITO DO MANEJO
Júlia de Miranda Moraes1; Luiz Augusto Batista Brito2; Veridiana Maria Brianezi Dignani de
Moura2; Flávia Gontijo de Lima1; Gustavo Lage Costa1; Lucas Jacomini Abud1; Marlon
Alves de Pádua Filho3; Maria Clorinda Soares Fioravanti2
1Pós-Graduandos em Ciência Animal EV/UFG – mmjulia_vet@yahoo.com.br
2Professores do Departamento de Medicina Veterinária EV/UFG - clorinda@vet.ufg.br
3Graduandos em Medicina Veterinária EV/UFG
Palavras-chave: CD3, imunocitoquímica, LB, Pé-duro.
O gado Curraleiro (Bos taurus ibericus) é extremamente dócil, resistente às doenças e
parasitas e pode ser utilizado, sem grandes investimentos, na exploração de pastagens naturais
de baixa qualidade onde outras raças teriam baixa produtividade ou até mesmo dificuldades
de sobrevivência. Este estudo teve por objetivo traçar um perfil imunológico, por marcação
imunocitoquímica e quantificação de linfócitos T e B circulantes em bovinos da raça
Curraleiro. Foram colhidas amostras de sangue de 60 animais entre machos e fêmeas, de
diferentes faixas etárias, hígidos, mantidos em regime extensivo. Os animais foram
provenientes de duas propriedades do Estado de Goiás que, em decorrência do manejo
alimentar e sanitário diferente, apresentavam animais e condição corporal e sanitária diversa.
Considerando a propriedade de origem separaram-se os bovinos em dois grupos (G1, n=25 e
G2, n=35). Utilizou-se os marcadores linfóides espécie-específicos, anti-CD3 (MM1A) e antiLB (LCTB16A), para a quantificação de linfócitos T e linfócitos B, respectivamente, sendo
todo procedimento realizado na EV/UFG. Após realização da estatística descritiva e do teste
de Mann-Whitney, verificou-se que os valores de leucócitos e linfócitos T (LT) e B (LB) não
apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) entre as propriedades, apesar da ocorrência
de infestação de carrapatos e mosca do chifre, ausência de suplementação mineral e escore
corporal baixo dos animais da propriedade de manejo inadequado. A condição corporal e
sanitária dos bovinos não interferiu na imunidade celular e humoral, o que pode ser
justificado pela rusticidade da raça Curraleira e pela resistência natural as condições adversas
e hostis às quais foram continuamente submetidos.
Fontes financiadoras: Ministério da Integração Nacional, CNPq

ORIGEM DAS PRINCIPAIS PELAGENS DO GRUPAMENTO GENÉTICO “BAIXADEIRO”

Afrânio Gonçalves Gazolla1; Francisco Carneiro Lima1; Osvaldo Rodrigues Serra1; José
Ricardo Soares Telles de Souza1; Ana Claudia Ruggiere2; Jane Maria B. Ezequie2; Jeffrey
Frederico Lui2
¹DPZoot./UEMA, afranio@gazolla.com, franciscolima@cca.uema.br, orserra@terra.com.br,
telles@hotmail.com
²DPZoot./UNESP, acruggieri@fcav.unesp.br, janembe@fcav.unesp.br, jeffrey@fcav.unesp.br
Palavras-chave: Cavalo Baixadeiro, Conservação, Variabilidade de pelagens, Variabilidade
A origem das várias cores de pelagens dos eqüinos está nos genes individuais, que são em
grande número, o que resulta em milhares de combinações possíveis Para algumas raças, a cor
é considerada de grande importância e os cavalos originais selvagens, provavelmente tinham
cores dominantes com somente um mutante ocasional mostrando um padrão de branco. O
objetivo do trabalho foi determinar a freqüência de ocorrência das diversas pelagens no
Cavalo Baixadeiro e sua variação procurando assim

encontrar um elo com as raças

introduzidas no período da colonização.A presente pesquisa foi realizada na Área de Proteção
Ambiental da Baixada Maranhense, nos municípios de Pinheiro, de São Bento e de
Bacurituba Foram estudados 305 eqüinos, em 25 propriedades. Do total, 186 animais
pertenciam ao município de Pinheiro, 71 pertenciam ao município de São Bento e 48 ao
município de Bacurituba. Nas categorias de pelagens encontradas a tordilha se destacou com
51,80%, seguida dos tipos castanha (27,87%), rosilha (7,87%), baia (5,90%), alazã (2,95%),
branca (1,64%), ruã (0,33%) e preta (0,33%). A maior predominância da pelagem tordilha
também foi relatada por Miserani (2001) para o cavalo Pantaneiro, onde 45,58% dos animais
apresentaram esta pelagem, o mesmo acontecendo com o Lavradeiro com 42%, segundo
observação de Vieira e Andrade (1996). Falcão (2003), estudando o cavalo Campeiro
encontrou predominância da pelagem castanha. Segundo Martins (2004) a pelagem da raça
garrana é unicamente castanha. Segundo Santos et al (1992) a raça Berbere foi uma das raças
que teve grande participação na formação das raças eqüinas naturalizadas do Norte e Nordeste
do País, portanto a predominância da pelagem tordilha no Baixadeiro, no Lavradeiro e no
Pantaneiro, provavelmente se deve a influencia desta raça que de acordo com Torres e Jardim
(1984) apresenta pelagem predominantemente tordilha.
Fontes financiadoras: Recursos próprios

ORIGEM MATERNA DE BOVINOS CURRALEIROS POR MEIO DE ANÁLISES DE
DNA MITOCONDRIAL
Érica Cunha Issa1; Maria Clorinda Soares Fioravanti1; Marcelo Fernandes Camargos2;
Antônio Augusto Fonseca Júnior2; Tatiana Flávia Pinheiro de Oliveira2; Roberto Mauro Gil
de Lima3; Ana Cláudia Varela Gomes3; Catharina Brant Campos3 ; Cherrile Bretas da
Silva3; Luíza Cenízio Barbieri3; José Robson Bezerra Sereno4
1Universidade Federal de Goiás: ecissa@yahoo.com.br
2Laboratório Nacional Agropecuário de Minas Gerais: mfcamargos@yahoo.com.br
3Linhagen Biotecnologia: roberto@linhagen.com.br
4Embrapa Cerrados: sereno@cpac.embrapa.br
Palavras-chave: Recurso genético animal, bovino, raças naturalizadas brasileiras.
A raça Curraleira originou-se dos bovinos introduzidos no Brasil pelos portugueses e
espanhóis na época da colonização. Estes animais desenvolveram-se em ambientes
desfavoráveis, adquirindo características adaptativas importantes. Esta raça é denominada
Curraleira em Goiás e Tocantins e “Pé-duro” no Piauí e Maranhão. O Curraleiro multiplicouse nas regiões norte e nordeste do país, assim como no Vale do São Francisco, de onde
migrou para os campos e cerrados de Minas Gerais e Goiás. Devido a introdução de outras
raças no Estado do Piauí, principalmente zebuínas, os Curraleiros passaram por processos de
deriva genética. O objetivo deste trabalho foi determinar a origem materna dos bovinos da
raça Curraleira por meio do estudo do mtDNA. Foram analisados 12 machos, não
aparentados, provenientes de Cavalcante, GO. O sangue foi colhido em frascos com
anticoagulante K3 EDTA e o DNA extraído com auxílio da técnica de salting-out modificada.
A amplificação em PCR do fragmento 749pb do gene 16S do rRNA do mtDNA foi realizado
utilizando os primers BosmtF3 e BosmtR3, marcador utilizado tanto para Bos taurus indicus
(zebuíno) como tipo Bos taurus taurus (taurino). Utilizou-se 1L da enzima HpaI para a
digestão (37ºC por 4 horas) que possui um sítio de restrição no mtDNA taurus e dois sítios no
mtDNA indicus. Após a digestão do mtDNA amplificado, foi realizada a eletroforese para
visualização do padrão de bandas para diagnóstico do haplótipo do mtDNA. Os resultados
revelaram que todos os animais analisados apresentaram exclusivamente mtDNA de Bos
taurus, indicando que não houve participação de fêmeas zebuínas na formação da raça

Curraleira oriunda da região estudada.

POLIMORFISMOS NO GENE ACIL-COA: DIACILGLICEROL
ACILTRANSFERASE 1 (DGAT1) EM BÚFALOS DA RAÇA MURRAH
Anna Flávia A. Fernandes3; Andréa A. Egito1; Marília Viviane Snel de Oliveira3; Soraya
M. de Vasconcelos3; José Robson B. Sereno2; Leonardo D. Almeida1; Arthur da Silva
Mariante1; Maria do Socorro M. Albuquerque1.
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília, DF maues@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Cerrados, Planaltina, DF
3UPIS, Brasília, DF
Palavras-chave: Bubalus bubalis, diacilglicerol O-aciltransferase, genes candidatos

A correlação entre características produtivas e marcadores moleculares vem sendo estudada
em diferentes espécies animais de interesse econômico. A raça Murrah tem aptidão leiteira e
na maioria dos rebanhos do Brasil é criada com esta finalidade. O gene DGAT1
(diacylglycerol O-acyltransferase), descrito para a espécie bovina está relacionado com
produção de leite e, por conseguinte, porcentagem de gordura e proteína. Tentativas de se
observar este mesmo polimorfismo na espécie bubalina foram infrutíferas. Assim sendo, este
trabalho teve como objetivo identificar polimorfismos do gene DGAT1 em bubalinos da raça
Murrah, a fim de no futuro, associá-los a genes candidatos. Foram selecionados 48 animais
pertencentes a dois rebanhos localizados no DF e em São Paulo, amostrados de cada extremo
da curva de produção leiteira. O DNA genômico foi isolado de linfócitos utilizando-se um
protocolo inorgânico. Um fragmento de 400 pb do gene DGAT1 foi amplificado com primers
heterólogos descritos para Bos taurus. As reações de PCR foram realizadas usando protocolo
constituído por 5 min desnaturação a 94º C seguidos por 35 ciclos de amplificação 94º C por
1 min, anelamento a 57º C por 1 min, 72º C por 1 min, com uma extensão final a 72º C por 10
min. A amplificação dos produtos da PCR foi confirmada em gel de agarose a 2% para
posteriormente purificação. Os produtos foram seqüenciados em sequenciador automático
ABI 3130. Para a análise das seqüências utilizou-se o Programa SeqScape. A seqüência do
gene DGAT1 foi gerada e alinhada com a seqüência AJ971291 depositada no GenBank.
Foram observados dois polimorfismos ainda não descritos: a inserção de uma citosina na
posição 883 e a substituição de uma timina por uma citosina na posição 1003. Estas mutações
foram observadas em 12 dos 48 animais seqüenciados. Esse resultado demonstra que existem
outros SNPs no gene DGAT1 que ocorrem na espécie bubalina, dentro da raça Murrah, que
poderão ser associados à características leiteiras.

RAÇA BOVINA CRIOULA LAGEANA: HISTÓRIA E POTENCIALIDADES
Thiago Filipe Veiga1, Sérgio Augusto Ferreira de Quadros2, Edison Martins3, Clóvis Thadeu
Rabello Improta4
Depto. De Zootecnia e Desenvolvimento Rural - CCA-UFSC, thiago_fveiga@yahoo.com.br
2 Dep. Zootecnia e Desenvolvimento Rural, CCA-UFSC, safq@brturbo.com.br
3 Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana - ABCCL,
abccl@abccl.org.br
4 Serviço de Educação Sanitária, CIDASC, clovis.improta@gmail.com
Palavras-chave: Crioula Lageana, percepções, potencialidades.
A raça bovina Crioula Lageana é resultado da miscigenação das raças Ibéricas trazidas pelos
colonizadores do continente Sul Americano. A seleção natural, permitiu a expressão de
características de adaptação de extrema importância para a produção animal com baixo aporte
de insumos. Atualmente, estes animais encontram-se em número bastante reduzido. Em
grande parte, isto se deve às importações de raças melhoradas em outros paises a partir de
meados do século XX e cruzamentos indiscriminados que quase dizimaram este rico material
genético, de grande valor histórico, cultural e produtivo para o Sul do Brasil. Este trabalho
objetivou identificar as potencialidades da raça no Planalto Catarinense a partir da percepção
dos próprios criadores, pecuaristas da região e do setor turístico. O trabalho foi desenvolvido
na região Serrana Catarinense. Foram entrevistados criadores da raça e de outras,
proprietários de hotéis fazendas e turistas. A metodologia utilizada foi a do Discurso do
Sujeito Coletivo (LEFÈVRE & LEFÈVRE, 2005), exceto para os turistas aos quais foi
aplicado um questionário estruturado. Apurou-se que existe por parte dos criadores um forte
apelo ao desenvolvimento de um mercado diferenciado para os produtos da raça, com foco na
territorialidade. Outro ponto importante levantado foi a necessidade da multiplicação de
material genético de qualidade e a oficialização da raça pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. No referente aos criadores de outras raças, existe bom
conhecimento sobre a importância histórica da mesma, mas nota-se descrença em relação ao
seu potencial produtivo. No setor turístico, observou-se grande interesse de proprietários e
turistas na utilização da raça como diferencial de atração. Conclui-se, que a raça apresenta
grande potencial a ser explorado no setor turístico e produtivo, em especial no
desenvolvimento de produtos diferenciados de alto valor agregado.

RECURSOS GENÉTICOS E A DIVERSIDADE GENÉTICA DA MOSCA-BRANCA
Fernanda von Hertwig Mascarenhas Fontes¹, Carlos Augusto Colombo², Walter José
Siqueira², André Luiz Lourenção¹
¹Instituto Agronômico, Fitopatologia, Campinas-SP, e-mail: fervhmf@gmail.com;
andre@iac.sp.gov.br
²Instituto Agronômico,
ccolombo@iac.sp.gov.br
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Palavras-chave: Bemisia tabaci, coevolução, RAPD-PCR, biótipos, manejo sustentado
O impacto das infestações da Bemisia tabaci biótipo B ocorreu no início dos anos 90 no
Brasil, cujas populações gradativamente deslocaram o biótipo A. Assim, o biótipo B
encontra-se amplamente difundido regionalmente, tendo várias espécies de plantas como
hospedeiras, causa danos diretos pela sucção da seiva e introdução de substâncias tóxicas nos
hospedeiros, sendo o único a causar anomalias fisiológicas. Em estudo preliminar sobre a
diversidade genética do inseto a partir de 20 indivíduos provenientes de diferentes localidades
e culturas, ou seja, algodoeiro e soja (MT), repolho (DF) e soja e batata (SP), sob a ótica de
marcadores RAPD, pudemos observar que as populações de batata e soja (SP) apresentaram
maior diversidade genética revelada pelo índice de diversidade de Shannon (Ho), em oposição
aos menores valores obtidos para repolho do DF, com menor dispersão gráfica (coordenadas
principais) de seus indivíduos, podendo indicar menor tolerância dessa cultura à variação de
genótipos da praga. A coevolução ou as interações recíprocas entre insetos fitófagos e suas
respectivas fontes de alimentação vegetal, ou mesmo de insetos polinizadores e as plantas por
eles polinizadas durante o tempo de evolução, podem revelar fatos importantes para o manejo
de pragas. No caso da B. tabaci, espécie amplamente distribuída que conta com várias
espécies hospedeiras, o mecanismo de coevolução provavelmente é do tipo difuso, ou seja,
características favoráveis à multiplicação do inseto podem ser encontradas em diferentes
espécies ou culturas. A despeito de outras observações de natureza espacial ou biológica,
pudemos observar que certas culturas são mais favoráveis à ocorrência de diversidade
genética da mosca branca do que outras, supostamente em função dos mecanismos
adaptativos e/ou contra-adaptativos das mesmas. Portanto, os resultados observados são
preliminares e suscitam importante discussão sobre o papel dos recursos genéticos no controle
auto-sustentável ou na ampliação da diversidade genética de insetos praga como a moscabranca.
Fonte Financiadora: FAPESP

CONSERVAÇÃO DE RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS IN SITU

AVALIAÇÃO DE CRESCIMENTO EM CAPRINOS DO GRUPO GENÉTICO
MAROTA NO ESTADO DO PIAUÍ
Luigi Mario Beffa1,2, Adriana Mello de Araújo1, Tania Maria Leal1, Marcos Jacob de
Almeida Oliveira1, Diego Helcias Cavalcante3, Maria Lúcia Sant’Anna de Carvalho3
1Consultor IICA/Agrofuturo/Embrapa - mariobeffa@gmail.com
2Embrapa Meio-Norte, Teresina, PI - adriana@cpmn.embrapa.br; tleal@cpamn.embrapa.br.
3Graduandos e Estagiários da Embrapa Meio-Norte - diegohelcias@hotmail.com.
Palavras-chave: peso, curva de crescimento, semi-árido, recurso genético.

Nos programas nacionais de conservação o inventário, a caracterização e a documentação dos
dados obtidos são elementos importantes. Em termos de pesquisa, as prioridades devem ser
dadas à caracterização e avaliação das populações locais e à mensuração das diferenças entre
e dentro das populações. O rebanho de conservação de caprinos do grupo genético Marota da
Embrapa Meio-Norte está localizado no Município de Castelo do Piauí, situado a 5º 20’de
latitude Sul e 41º 34’de longitude W. O clima da região é do tipo C1wA’4A, subúmido seco,
com déficit hídrico. A vegetação local é do tipo transição caatinga-cerrado. As características
do crescimento foram determinadas por meio dos pesos ao nascimento de 132 animais e de
pesos mensais do rebanho (1152 observações) entre janeiro de 2004 e agosto de 2008. O peso
ao nascimento médio foi 1,73±0,13 kg, com ganho de peso mensal de 1,0 kg até um ano de
idade, para ambos os sexos (p>0,05). Depois disso, o crescimento tornou-se lento e inferior
para as fêmeas quando comparadas aos machos (p<0,01). Após o primeiro ano, houve um
ganho de peso de cinco kg/ano. O peso máximo para fêmea foi de 25 kg, alcançado aos quatro
anos de idade. Os machos obtiveram um peso máximo de 35 kg, aos cinco anos de idade. A
diferença é em parte determinada pela iniciação da atividade reprodutiva nas fêmeas, que se
deu em torno de 18 meses, com peso de 13,7 kg. Os machos aos 18 meses pesaram em média
14,4 kg. Ambos os sexos foram, mais leves no início do ano (janeiro, fevereiro), coincidindo
com o começo das chuvas, e alcançaram pesos máximos da estação seca (junho e julho). Estes
dados caracterizam um crescimento tardio nos animais de ambos os sexos, indicando uma
carência de alimentos de boa qualidade para atender os requerimentos nutricionais.
Comparado com os dados da literatura dos rebanhos comerciais de caprinos, este desempenho
está bem abaixo. Entretanto, o mesmo está em consonância com os dados do rebanho do Piauí
comercializado em feiras, peso vivo de 10 a 20 kg e idade superior a um ano.
Fontes financiadoras: CNPq, Banco do Nordeste.

BIOMETRIA TESTICULAR DE REPRODUTORES DA RAÇA PANTANEIRA DOS
10 AOS 20 MESES DE IDADE
Heitor Castro Alves Teixeira1,3*; Manoel Avelino de Paiva Neto1; Normandes Vieira do
Nascimento1; Urbano Gomes Pinto de Abreu2; Sandra Aparecida Santos2; Raquel Soares
Juliano2; Andréa Alves do Egito1; Arthur da Silva Mariante1; Alexandre Floriani Ramos1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 70770-900, Brasília-DF, Brasil.
aleframos@cenargen.embrapa.br
2Embrapa - Pantanal, 79320900, Corumbá-MS, Brasil;
3FAV-UnB, 70910-970, Brasília-DF, Brasil,
Palavras-chave: Conservação; Puberdade; Recursos Genéticos; Reprodução; Testículo
As raças nativas ou naturalizadas foram formadas sob a ação da seleção natural durante
longos períodos em determinados ambientes. O bovino Pantaneiro, descendente do gado
europeu, desempenhou até o início do século passado papel preponderante na economia do
Pantanal. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento testicular de reprodutores
da raça Pantaneira dos 10 aos 20 meses de idade. Dez reprodutores, que foram transferidos do
Pantanal para o Distrito Federal aos oito meses de idade, foram submetidos à avaliação
quinzenal da biometria testicular, com fita métrica e paquímetro, dos 10 aos 20 meses de
idade. O volume testicular foi calculado matematicamente com base no comprimento e
largura testicular. Os resultados foram submetidos à análise de variância, considerando os
indivíduos como fator aleatório, e teste de Duncan. Neste trabalho estão apresentados à
Média±Desvio-Padrão dos resultados obtidos aos 10, 15 e 20 meses de idade. A
circunferência escrotal (19,1±3,0 cmC; 24,9±2,8 cmB e 27,8±2,6 cmA) , largura média dos
testículos (3,6±0,7 cmC; 4,6±0,6 cmB e 5,5±0,5 cmA) e o volume testicular (603±345 cm3C;
1366±565 cm3B e 1981±613 cm3A) foram maiores (P<0,05) aos 20 meses de idade que aos
15 e 10 meses de idade. O comprimento médio dos testículos (6,9±1,2 cmB; 9,7±1,4 cmA e
10,1±1,0 cmA) foi menor (P<0,05) aos 10 meses de idade que aos 15 e 20 meses. Ao longo
do desenvolvimento pré-puberal e puberal os animais estão em fase de crescimento. Os
resultados obtidos nesse trabalho caracterizou o desenvolvimento do aparelho reprodutor de
macho bovinos pantaneiros dos 10 aos 20 meses de idade. Faz-se necessário mais estudos
sobre o desenvolvimento reprodutivo desses animais, que são de suma importância, tanto pelo
seu valor histórico, como pelas características de rusticidade.
*Bolsista CAPES/Unb
Fonte financiadora: Embrapa Macroprograma 1

DESENVOLVIMENTO PONDERAL DE REPRODUTORES DA RAÇA
PANTANEIRA DOS 10 AOS 20 MESES DE IDADE
Heitor Castro Alves Teixeira1,3*; Manoel Avelino de Paiva Neto1; Normandes Vieira do
Nascimento1; Urbano Gomes Pinto de Abreu2; Sandra Aparecida Santos2; Raquel Soares
Juliano2; Andréa Alves do Egito1; Arthur da Silva Mariante1; Alexandre Floriani Ramos1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, 70770-900, Brasília-DF, Brasil.
aleframos@cenargen.embrapa.br
2Embrapa Pantanal, 79320-900, Corumbá-MS, Brasil;
3FAV-UnB, 70910-970, Brasília-DF, Brasil,
Palavras-chave: Conservação; Puberdade; Recursos Genéticos; Hemicircunferência Torácica
A raça Pantaneira, descendente do gado europeu, é formada por animais de pequeno porte e
grande rusticidade. Por meio da pressão de seleção natural, adquiriu características de
adaptação as regiões inundadas do Pantanal. Esses animais desempenharam até o início deste
século, papel preponderante na economia desta região. O objetivo deste trabalho foi avaliar o
desenvolvimento ponderal de reprodutores da raça Pantaneira dos 10 aos 20 meses de idade.
Dez reprodutores, que foram transferidos do Pantanal para o Distrito Federal aos oito meses
de idade, foram submetidos à avaliação quinzenal da hemicircuferência torácica (fita métrica)
e pesagem mensal, dos 10 aos 20 meses de idade. Todos os animais foram mantidos a pasto
(Brachiaria brizantha) com suplementação mineral. No período de seca, dos 10 aos 12 meses
de idade, receberam silagem de sorgo correspondendo a 0,5% do peso vivo por animal. Os
resultados foram submetidos à análise de variância, considerando o indivíduo como fator
aleatório, e teste de Tukey. Neste trabalho estão apresentados a Média±Desvio Padrão dos
resultados obtidos aos 10, 13, 17 e 20 meses de idade. Aos 20 meses de idade o peso
(293,5±32,3 kgA) e a hemicicunferência torácica (73,4±2,2 cmA) foram maiores (P<0,05) do
que aos 17 (254,5±29,3 kgB e 69,1±2,5 cmB) aos 13 (176,7±31,0 kgC e 63,6±4,9 cmC) e aos
10 (154,4±25,0 kgD e 59,6±4,1 cmD) meses de idade. Os resultados evidenciam que os
animais ainda se encontram em processo de crescimento, mantendo desenvolvimento
ponderal esperado para o período de tempo estudado (10 aos 20 meses de idade). Mais
estudos devem ser conduzidos para que se possa ter maior conhecimento do desenvolvimento
ponderal e das características produtivas desses animais, que possuem importância para
conservação genética de raças naturalizadas do Brasil.
*Bolsista CAPES/Unb
Fonte financiadora: Embrapa Macroprograma 1

EFEITO DA ESTAÇÃO DO ANO SOBRE A BIOMETRIA TESTICULAR DE
REPRODUTORES DA RAÇA CURRALEIRA/PÉ-DURO
Alexandre Floriani Ramos1; Heitor Castro Alves Teixeira2*; Normandes Vieira do
Nascimento1; Alva Vanessa Rezende da Silva1; Andréa Alves do Egito1; Arthur da Silva
Mariante1
1Embrapa
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Palavras-chave: Andrologia; Conservação; Reprodução; Sazonalidade Reprodutiva;
As raças nativas ou naturalizadas, como o gado Curraleiro/Pé-Duro, são formadas por animais
reconhecidamente domesticados que já estão a um longo período sob a ação da seleção
natural em determinados ambientes. O bovino Curraleiro/Pé-Duro possui, como principal
característica, adaptação ao clima semi-árido, caracterizado por altas temperaturas e baixa
disponibilidade de alimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da época do ano
sobre a biometria testicular de reprodutores da raça Curraleira/Pé-Duro. Cinco reprodutores
tiveram a circunferência escrotal e comprimento e largura testiculares mensurados, com
auxílio de fita métrica e paquímetro, mensalmente durante um ano. O volume testicular foi
calculado segundo Unanian et al., (2000). Para análise estatística foi realizada Análise de
Variância e teste de Duncan, com auxílio do programa estatístico SAEG. O volume testicular
sofreu transformação logarítmica. Somente os resultados de Média±Desvio Padrão referentes
aos meses de equinócio de primavera, solstício de verão, equinócio de outono e solstício de
inverno foram apresentados, respectivamente. A circunferência escrotal foi maior (P<0,05) no
outono que na primavera (32,5±0,8cmA vs 33,16±1,2cmAB vs 34,26±0,8cmB vs
33,2±1,0cmAB), com o verão e o inverno semelhantes com as demais épocas do ano. Não
houve diferença (P>0,05) no comprimento testicular (12,4±1,1cm vs 12,4±0,5cm vs
12,0±0,8cm vs 11,8±0,8cm), largura testicular (6,3±0,5cm vs 6,1±0,2cm vs 6,6±0,1cm vs
6,3±0,5cm) e volume testicular (747±170cm3 vs 724±46cm3 vs 815±68cm3 vs 736±154cm3)
entre a primavera, verão, outono e inverno. Os resultados mostram que, embora animais de
raças naturalizadas brasileiras sejam adaptadas as condições ambientais, na época de seca os
animais tiveram maior CE.
*Bolsista CAPES
Fonte Financiadora: Embrapa – Macroprograma 1

ENDOGAMIA DOS RECURSOS GENÉTICOS NATIVOS CONTROLADOS PELO
GENECOC
Olivardo Facó, Gerardo Alves Fernandes Júnior, Nicole Cristina Medeiros Rodriguez2,
Raimundo Nonato Braga Lôbo1, Luciana Cristine Vasques Villela1
Embrapa Caprinos – Sobral/CE - 62.010-970 - faco@cnpc.embrapa.br; Universidade Vale do
Acaraú (UVA) - Sobral/CE – 62.040-370 gerardojjunior@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Caprinos, Coeficiente de endogamia, Ovinos, Raças Nativas
A Endogamia é resultante do acasalamento entre parentes. Os acasalamentos endogâmicos
levam a autozigose tanto de genes dominantes quanto recessivos. Dessa forma, a endogamia
aumenta a probabilidade de ocorrência de características não desejáveis devido a
manifestação de genes deletérios. Uma das ferramentas do Sistema de Gerenciamento de
Rebanhos do Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte
(GENECOC) para assessoria aos criadores é o cálculo da endogamia do rebanho, com a
listagem dos animais endogâmicos. O objetivo desse trabalho foi verificar o coeficiente de
Endogamia dos rebanhos de raças nativas (ou naturalizadas) controlados pelo GENECOC.
Foram analisados cinco rebanhos da raça Santa Inês (105, 127, 442, 540 e 777 animais), dois
rebanhos da raça Morada Nova (183 e 284 animais), um rebanho da raça Somalis Brasileira
(837 animais), um rebanho da raça Canindé (196 animais) e um da raça Moxotó (389
animais). Nas raças caprinas Canindé e Moxotó, os coeficientes médios de endogamia dos
rebanhos foram 0,13% e 0%, respectivamente, sendo que apenas dois animais no rebanho
Canindé são endogâmicos. Nas raças ovinas, os maiores coeficientes de endogamia foram
encontrados na raça Morada Nova, sendo 2,62% em um rebanho (56 de 284 animais) e 3,52
% no outro rebanho (60 de 183 animais). A endogamia média do rebanho Somalis Brasileira
foi de 0,58%, enquanto para os rebanhos Santa Inês este coeficiente variou de 0% a 0,51%.
Considerando apenas os animais endogâmicos de cada rebanho, em um dos rebanhos Santa
Inês a média de endogamia foi de 25%, enquanto nos demais rebanhos, envolvendo todas as
raças, este valor foi de cerca de 12,5%. A maior endogamia nos rebanhos Morada Nova devese provavelmente ao menor tamanho de seus rebanhos, a dificuldade dos criadores em
adquirirem novos animais e ao risco de extinção que enfrenta esta raça. No geral os
coeficientes estimados demonstram que os rebanhos associados ao GENECOC estão
mantendo a endogamia em níveis adequados.
Fonte Financiadora: Embrapa/CNPq

EVOLUÇÃO DO REBANHO OVINO DA RAÇA MORADA NOVA DA EMBRAPA
CAPRINOS
Olivardo Facó1, Gerardo Alves Fernandes Júnior2, Luciana Cristine Vasques Villela1,
Raimundo Nonato Braga Lôbo1, Samuel Rezende Paiva3
1 Embrapa Caprinos – Fazenda Três Lagoas – Sobral/CE - faco@cnpc.embrapa.br,
luciana@cnpc.embrapa.br, lobo@cnpc.embrapa.br
2 Universidade Vale do Acaraú (UVA) -– Sobral/CE – gerardojjunior@yahoo.com.br
3 Embrapa Recursos Genéticos – Brasília/DF – samuel@cenargen.embrapa.br
Palavras-chave: Coeficiente de endogamia, Ovinos, Morada Nova, Tamanho efetivo
Endogamia é o acasalamento entre indivíduos aparentados, levando ao aumento da
homozigose decorrente da autozigose e à diminuição da heterozigose. O coeficiente de
endogamia (F) pode ser definido como a probabilidade de um indivíduo ser autozigótico para
os loci considerados. A redução da consangüinidade permite um melhor uso da variabilidade
genética disponível na população-base; redução na depressão causada pela endogamia, com
relação à característica considerada na seleção e diminuição na depressão para as
características adaptativas. A consangüinidade está mais relacionada ao tamanho efetivo do
que ao tamanho real da população. O tamanho efetivo representa o número de indivíduos que
contribuem efetivamente para a variância de amostragem ou taxa de consangüinidade, desde
que acasalados de acordo com as premissas de uma população ideal. O objetivo desse
trabalho foi verificar a evolução do rebanho ovino de conservação da raça Morada Nova da
Embrapa Caprinos. Foram determinados o tamanho efetivo, o coeficiente de endogamia, o
número e a porcentagem de animais endogâmicos entre 2004 e 2008. O tamanho efetivo
passou de 3,8 animais em 2004 (1 macho/21 fêmeas) para 14,4 animais em 2008 (4
machos/35 fêmeas). Entre 2004 e 2007, os valores dos coeficientes de endogamia foram
crescentes: 2,42, 3,13, 4,33 e 5,56, respectivamente, e nulo em 2008. O número e a
porcentagem de animais endogâmicos também foi crescente de 2004 à 2007. Devido à
ausência de orientação dos acasalamentos, o tamanho efetivo do rebanho era muito pequeno e
sua endogamia alta, o que é indesejável. A partir de 2007, a Embrapa Caprinos intensificou
esforços no sentido de melhor monitorar seus rebanhos de conservação, e já em 2008,
verificou-se um aumento do tamanho efetivo, com consequente redução da endogamia,
embora o tamanho efetivo ainda esteja aquém do recomendado pela FAO para rebanhos de
conservação (50 animais). Explica-se a endogamia nula em 2008 devido à aquisição de 4
novos reprodutores.
Fontes financiadoras: Embrapa/CNPq

EVOLUÇÃO DO REBANHO OVINO DA RAÇA SOMALIS BRASILEIRA DA
EMBRAPA CAPRINOS
Luciana Cristine Vasques Villela; Gerardo Alves Fernandes Júnior ; Olivardo Facó ;
Raimundo Nonato Braga Lôbo ; Samuel Rezende Paiva
Palavras-chave: Coeficiente de endogamia, Ovinos, Somalis Brasileira, Tamanho efetivo
Endogamia é o acasalamento entre indivíduos aparentados e leva ao aumento da homozigose
decorrente da autozigose. O coeficiente de endogamia (F) é definido como a probabilidade de
um indivíduo ser autozigótico para os loci considerados. A redução da endogamia permite o
melhor uso da variabilidade genética, reduz a possível depressão endogâmica da característica
a ser selecionada, diminui a redução nos aspectos adaptativos. A endogamia relaciona-se mais
ao tamanho efetivo do que ao tamanho real da população. O tamanho efetivo representa o
número de indivíduos que contribuem efetivamente para a variância de amostragem (taxa de
endogamia), desde que acasalados sob as premissas de uma população ideal. O objetivo do
trabalho foi verificar a evolução do rebanho ovino Somalis Brasileira da Embrapa Caprinos.
Foram determinados o tamanho efetivo, o coeficiente de endogamia, o número e a
porcentagem de animais endogâmicos de 2001 à 2005, 2007 e 2008. Notou-se uma tendência
decrescente do tamanho efetivo: 18,9 (5 machos/88 fêmeas) em 2001, 7,8 animais (2
machos/82 fêmeas) em 2005, aumentando para 15,1 animais (4 machos/70 fêmeas) em 2008.
Como não havia informação de parentesco, só foi possível estimar a endogamia, o número e a
porcentagem de endogâmicos a partir de 2004. A tendência da endogamia foi crescente,
atingindo 2,82 em 2007. Em 2008, caiu para 0,19. O número de animais endogâmicos
também foi crescente e chegou a 16 animais em 2007, reduzindo para 3 em 2008. A
porcentagem de animais endogâmicos atingiu seu ápice em 2007 (22,54) e caiu para 3,06 em
2008. Devido aos esforços da Embrapa Caprinos para melhorar o monitoramento de seus
rebanhos de conservação, em 2008 já observou-se um aumento no tamanho efetivo e uma
redução na endogamia, o que é desejável. Entretanto, o tamanho efetivo desse rebanho ainda
está aquém do recomendado pela FAO para rebanhos de conservação (50 animais). Esforços
adicionais devem continuar sendo desprendidos para a conservação desses rebanhos.
Fontes financiadoras: Embrapa/CNPq

FORMAÇÃO DO BANCO DE GERMOPLASMA DE CAPRINOS E OVINOS
NATIVOS DA EMBRAPA CAPRINOS NO SEMI-ÁRIDO CEARENSE
Diônes Oliveira SANTOS1; Alice Andrioli PINHEIRO1; Danilo Andrade de ARAGÃO2;
Kelma Costa de SOUZA3, Ismênia FRANÇA2; João Paulo Arcelino do RÊGO4, Jorge Luis
de Sales FARIAS1
1Embrapa Caprinos, Sobral-CE, diones@cnpc.embrapa.br
2 Estudante de Zootecnia da UVA, Sobral-CE
3Mestrando em Zootecnia, UVA, Sobral-CE
4Mestrando em Zootecnia, UFC, Fortaleza-CE
PALAVRAS-CHAVE: Germoplasma, banco de sêmen, banco de embrião.
O BGCN institucionalizado pela Embrapa Caprinos, desde 1988 desenvolve ações de
conservação, de caprinos nativos e/ou naturalizados, quando os trabalhos eram apenas
Institucionais. Em 2001 foi adotado um Cadastro de Criatórios desses animais sendo
cadastrados e mapeados vinte e sete criatórios, e um total de 3.403 caprinos e 2.738 ovinos
dessas raças. Em 2007 foram incorporados mais 12 novos rebanhos, sendo dois Institucionais,
um da EMATERCE e outro da Universidade Federal do Ceará, da raça Morada Nova,
variedade Vermelha e os demais de rebanhos particulares. No entanto, o tamanho efetivo do
rebanho da Embrapa Caprinos está aquém do desejado (FAO, 1998) e para aumentá-lo será
necessário adquirir novos animais para incorporar ao plantel. Paralelamente, estar-se-á
aprimorando as técnicas de avaliação e de criopreservação do germoplasma delas, para a
formação do banco de germoplasma, a preservação ex situ para futura caracterização e
enriquecimento. O banco conta até o momento com 76 doses de sêmen criopreservadas de
cinco reprodutores, sendo oito doses de um reprodutor Marota e 16 de um reprodutor do tipo
Repartida. Na raça Moxotó quatro doadoras foram submetidas a coleta de embriões após
tratamento superovulação. As colheitas de embrião foram realizadas no 6º e 7º dia após
primeiro estro e cobertura, por laparotomia. A taxa de recuperação embrionária foi 100%,
com viabilidade de 94,1% delas. Dos 17 embriões coletados, 12 eram de grau I a II, com zona
pelúcida integra após as lavagens, sendo criopreservados e incorporados ao Banco de
Germoplasma. Há um longo caminho pela frente para atingir o número ideal de doses de
sêmen e embrião, das raças em preservação e, para isto a equipe tem trabalhado na aprovação
de projetos de captação de recursos que viabilizem a continuação do BGCON.

PESO ADULTO E EFICIÊNCIA REPRODUTIVA DE VACAS PANTANEIRAS
Urbano Gomes Pinto de Abreu1 ; Sandra Aparecida Santos1 ; Raquel Soares Juliano 1
1 Embrapa Pantanal - urbano@cpap.embrapa.br, sasantos@cpap.embrapa.br,
raquel@cpap.embrapa.br
Palavras-chave: Peso ao Final de Estação de Monta, Núcleo de Conservação in situ, Pantanal
O tamanho das matrizes, do qual o peso adulto corporal é um dos indicadores mais utilizados,
afeta os custos de mantença e a eficiência biológica e econômica dos rebanhos, sendo
relacionado à estrutura corporal, harmonia e equilíbrio dos animais que, juntamente com
outras características fisiológicas, atuam diretamente sobre os mecanismos de adaptabilidade
ao meio ambiente. Quando a criação é feita em condições extensivas, o meio ambiente
determina os limites até os quais as modificações genéticas poderão ter sucesso. Com objetivo
de avaliar o desempenho reprodutivo foram analisados dados de parição de 209 VPs no
período de 13 anos (1994-2008). A variável resposta sendo binomial (parida ou não parida)
utilizou-se regressão logística para modelar a probabilidade de parição das VPs, em função do
ano e dos efeitos linear e quadrático das covariáveis pesos ao início (PIEM) e ao final da
estação de monta (PFEM). A análise dos dados foi realizada por meio do procedimento
GENMOD, do pacote estatístico SAS, com função de ligação logística e distribuição
binomial. Os efeitos de ano e de PFEM linear e quadrático foram significados (p<0,01). O
efeito de ano esta ligada à variação anual do ciclo de chuvas e enchentes que diretamente
afeta a produtividade das pastagens nativas. O PFEM que apresentou a maior probabilidade
(93 %) de a VP parir foi 336 kg de peso vivo. Abaixo e acima deste peso a probabilidade
tende a diminuir. O maior e menor valor de peso vivo observado de 439 kg e de 195 kg foi
estimada as probabilidades de parição de 31 % e de 14%, respectivamente. Resultado que
vem ao encontro de artigos que relatam que apesar do pequeno peso adulto e
conseqüentemente pequeno tamanho, a adaptação das VPs ao ambiente do Pantanal
proporciona boa eficiência reprodutiva mesmo em situações de carência alimentar em função
dos ciclos periódicos anuais que acontecem no Pantanal.

RESPOSTA SUPEROVULATÓRIA DE MATRIZES DE RAÇAS BOVINAS
NATURALIZADAS BRASILEIRAS
Alexandre Floriani Ramos1; Heitor Castro Alves Teixeira1,2*; Normandes Vieira do
Nascimento1; José Urias Câmara1; Anderson Luiz Caetano3; Katlen Driessen1; Andréa
Alves do Egito1; Samuel Rezende Paiva; Arthur da Silva Mariante1
1Embrapa

Recursos
Genéticos
e
Biotecnologia,
aleframos@cenargen.embrapa.br.
2FAV-UnB, 70910-970, Brasília-DF, Brasil. heitortx@gmail.com
3Faculdade Latino Americana, Anápolis-GO, Brasil

Brasília-DF,

Palavras-chave: Conservação ex situ; Embrião; Recursos Genéticos; Superovulação
Atualmente, o Banco de Germoplasma Animal (BGA) possui um número reduzido de
embriões estocados de bovinos de raças naturalizadas brasileiras, tornando-se necessário o
estudo da resposta desses animais a programas de superovulação e coleta de embriões. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta superestimulatória e superovulatória de matrizes
das raças naturalizadas brasileiras visando promover o incremento de embriões destas
populações no BGA. Seis matrizes das raças Curraleira, Pantaneira e Junqueira tiveram a
emergência da onda folicular sincronizada com dispositivo intra-vaginal de progesterona (P4)
e 2mg de benzoato de estradiol. A partir da emergência da onda folicular, as matrizes foram
superovuladas com 150 a 300 UI de FSH, em oito doses decrescentes. Juntamente com a
quinta e sexta dose de FSH foi administrado 150mcg de D-cloprostenol (PGF2α) e retirado o
P4 simultaneamente a segunda aplicação de D-cloprostenol. Doze horas após a oitava
aplicação de FSH foi administrado 50µg de lecirelina (GnRH) e as doadoras foram
inseminadas 12 e 24 horas depois. Os embriões foram coletados em D7 pelo método
transcervical. Avaliação dos ovários foi realizada, por ultra-sonografia, no momento da
administração da primeira e oitava doses de FSH, dois dias após a inseminação artificial e no
momento da coleta dos embriões. O número de folículos na emergência da onda foi 10,3± 2,1,
a resposta superestimulatória foi de 10,2± 5,4 folículos e a resposta superovulatória de
2,3±1,6 folículos não ovulados e 8,7±4,8 corpos lúteos. Foram coletadas 7,7±5,1 estruturas
totais, com 3,2±2,6 embriões viáveis e 2,5±2,8 congeláveis. Embora estes resultados
preliminares mostrem a necessidade de adequação dos protocolos utilizados para a otimização
da resposta obtida, os mesmos sugerem que esta biotecnologia pode ser utilizada como
estratégia de conservação ex situ de recursos genéticos animais.
*Bolsista CAPES/Unb
Fonte financiadora: CNPq – Processo 552397/2005-9

TAMANHO E EFICIÊNCIA PRODUTIVA DA VACA PANTANEIRA
Urbano Gomes Pinto de Abreu1 ; Sandra Aparecida Santos1 ;Raquel Soares Juliano 1
1 Embrapa Pantanal - urbano@cpap.embrapa.br, sasantos@cpap.embrapa.br,
raquel@cpap.embrapa.br
Palavras-chave: Peso a desmama, Núcleo de Conservação in situ, Pantanal
A pecuária de corte é desenvolvida no Pantanal em sistema extensivo de cria e de recria de
novilhas, em pastagens nativas. Neste sistema o tamanho corporal da matriz adulta deve ser
ajustado à oferta de forrageiras nativas que o ambiente proporciona, pois do contrário os
índices de eficiência reprodutiva e produtiva ficarão comprometidos. Por outro lado o peso a
desmama dos bezerros deve possibilitar a inserção dos animais no mercado de venda de gado
magro do Pantanal. Com objetivo de avaliar o percentual de peso dos bezerros a desmama em
relação ao peso das vacas Pantaneiras (VPs) a desmama (RPBM), durante 13 anos (1994 –
2008) de acompanhamento do núcleo de conservação in situ da Embrapa Pantanal, foram
analisados dados de 209 VPs que possuíam pesagens do início de estação de monta (PIEM),
final de estação (PFEM) e a desmama (PDESM). Avaliou-se do bezerro, efeito de sexo, os
pesos ao nascimento (PN) e a desmama (PD). As idades das matrizes ao nascimento (IDN) e a
desmama (IDD) dos bezerros foram incluídas como covariáveis com efeitos linear e
quadrático. Utilizou-se o PROC GLM do pacote estatístico SAS para analisar os fatores de
variação. Os efeitos de ano e das covariáveis PFEM, IDN e IDD quadráticos, foram
significativos (p<0,01). A RPBM no período avaliado teve a amplitude de 39,92 ± 1,92 %
(segundo ano, 1995) a 48,55 ± 1,17 % (décimo primeiro ano, 2006), sendo a média 44.39±
1,22 % no período. No Pantanal, a raça Nelore apresenta estimativa média de RPBM de 35
%, mas por outro lado, o bezerro Nelore é mais valorizado na comercialização. O bovino
Pantaneiro possui alta adaptação ao ambiente e sua conservação passa pela inserção no
sistema de produção e no mercado de bovinos do Pantanal havendo necessidade de
compatibilizar a adaptação com a valoração comercial dos animais.

TAMANHO EFETIVO DOS REBANHOS DE CONSERVAÇÃO DA EMBRAPA
CAPRINOS
Luciana Cristine Vasques Villela1; Gerardo Alves Fernandes Júnior2; Nicole Cristina
Medeiros Rodriguez2; Raimundo Nonato Braga Lôbo1; Olivardo Facó1
Embrapa Caprinos – Fazenda Três Lagoas – Sobral/CE - luciana@cnpc.embrapa.br
lobo@cnpc.embrapa.brfaco@cnpc.embrapa.br;
2 Universidade Vale do Acaraú (UVA) - gerardojjunior@yahoo.com.br
Palavras-Chave: Caprinos; Ovinos; Tamanho efetivo
Rebanhos de conservação correspondem àqueles rebanhos de raças naturalizadas (ou nativas)
criados com o propósito de, sobretudo, mantê-los fora do risco de extinção. No Brasil, muitos
são os tipos nativos existentes, tanto na espécie Capra hircus quanto na espécie Ovis aries.
Contudo, homologadas como raça, têm-se apenas a Moxotó e a Canindé, nos caprinos e, entre
os ovinos deslanados, a Cariri, a Morada Nova, a Santa Inês e a Somalis Brasileira. O
tamanho efetivo expressa a situação do rebanho em termos do número efetivo de indivíduos
que se acasalam, sendo uma maneira de tratar o desvio particular da estrutura de reprodução
ideal. O objetivo neste trabalho foi calcular o tamanho efetivo dos rebanhos de conservação
pertencentes à Embrapa Caprinos, referente ao ano de 2008. Foram analisados dois rebanhos
caprinos, um da raça Moxotó e outro da raça Canindé, e três rebanhos ovinos, das raças
Morada Nova, Somalis Brasileira e Santa Inês. Para o cálculo do tamanho efetivo da
população de cada um destes rebanhos, utilizou-se a fórmula proposta por Falconer (1986):
1
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 . Dentre os caprinos, o tamanho efetivo foi 15,4 animais (5



machos e 17 fêmeas) para a raça Moxotó e 9,9 animais (3 machos e 14 fêmeas) para a raça
Canindé. Para os rebanhos ovinos as estimativas foram 14,4 (4 machos e 35 fêmeas), 15,1 (4
machos e 70 fêmeas) e 7,8 animais (2 machos e 79 fêmeas) para as raças Morada Nova,
Somalis Brasileira e Santa Inês, respectivamente. Estes valores estão aquém do desejado,
pois, de acordo com a FAO (1998), o tamanho efetivo mínimo de um rebanho de
conservação, deve ser de 50 animais. Apesar do rebanho da raça Santa Inês possuir mais que
o dobro de matrizes do rebanho Morada Nova, seu tamanho efetivo é inferior ao desta última,
em função do reduzido número de reprodutores. Assim, a Embrapa Caprinos vem buscando
adquirir novos reprodutores para permitir tanto um aumento do tamanho efetivo como uma
redução da endogamia nos rebanhos.

Fonte Financiadora: Embrapa/CNPq

CONSERVAÇÃO DO TRACAJÁ (Podocnemis unifilis) NO PARQUE INDÍGENA DO
XINGÚ: VALIDAÇÃO DE MARCADORES DE MICROSSATÉLITES PARA
ESTUDOS DE ESTRUTURAÇÃO GENÉTICA
Débora V.C. Masini1; José Roberto Moreira 2; Fábio O. Freitas 3; Mário Douglas F. Oliveira 4;
Carla dos Anjo de Souza 5; Samuel Rezende Paiva 6.
1

Universidade de Brasília/UnB- dvcm@uol.com.br

2

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia-jmoreira@cenargem.embrapa.br

Palavras-chave: Tracajá, microssatelite, Podocnemis unifilis
No Parque Indígena do Xingu, o Tracajá (Podocnemis unifilis) é uma importante fonte
protéica para as comunidades locais. Contudo, o aumento do consumo de tracajá e o
desmatamento no entorno do parque, tem levado a uma redução dos efetivos populacionais
desta espécie. Em programas de conservação várias metodologias são usadas, de maneira que
são empregados desde métodos de manejo nas populações estudadas até métodos envolvendo
a participação das comunidades locais. Em estudos populacionais a variabilidade genética é
um indicativo da diversidade que pode ser obtido a partir da verificação de polimorfismos
encontrados diretamente no DNA da espécie.

Neste trabalho dez marcadores de

microssatélite foram validados para uma amostra de P. unifilis (N=24) composta de
indivíduos do Parque (N=17) e de animais do Zoológico de Goiânia. Destes, três locus foram
inicialmente desenhados para tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa). Amostras de
tecido cutâneo foram coletadas para extração do DNA, amplificadas por PCR e submetidas a
eletroforese capilar no Seqüenciador Automático ABI 3700. Todos os marcadores tiveram
amplicons adequados e apresentaram polimorfismo. O número médio de alelos por locus (4,8)
foi compatível com o de outras publicações (6,6). A análise de todos os locus indicou que a
heterozigosidade observada (0,52 ±0,03) é muito próxima a heterozigosidade esperada pelo
equilíbrio de Hardy-Weinberg (0,55 ±0,09). Quatro marcadores de P.unifilis, divergiram em
relação ao tamanho dos alelos quando comparados com dados da literatura. Possivelmente,
isto se deve às diferentes plataformas de genotipagem, contudo, possíveis divergências
genéticas não podem ser descartadas. Sete destes primers já foram testados em quatro outras
espécies do mesmo gênero (P. sextuberculata, P. erythrocephala, P. expansa e P. vogli).
Entretanto, somente 68% tiveram amplicons adequados e 74% deles apresentaram
polimorfismo. Este painel de marcadores se mostrou bastante adequado para a espécie em
questão. Pelo menos mais nove marcadores serão submetidos à validação para,
posteriormente, se iniciarem os estudos populacionais da espécie.

CONSERVAÇÃO EX SITU

CARACTERIZAÇÃO ESPERMÁTICA DO SÊMEN DE CARNEIROS SANTA INÊS
Hymerson Costa Azevedo1; Sony Dimas Bicudo2; Amaury Apolônio de Oliveira1

1Embrapa Tabuleiros Costeiros – Av. Beira Mar, 3250 – Jardins, Caixa Postal 44 - Aracaju,
SE - Brasil - 49025-040 - hymerson@cpatc.embrapa.br
2Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade Estadual Paulista

Palavras-chave: ovino, Santa Inês, sêmen, germoplasma, conservação ex situ.

O ovino Santa Inês representa um importante recurso genético animal para o Brasil. O
desenvolvimento de técnicas de conservação ex situ de germoplasma animal, especialmente
do sêmen, deve ter como base a caracterização seminal e espermática para cada espécie. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar os espermatozóides de carneiros da raça Santa Inês.
Foram colhidos ejaculados de 25 carneiros oriundos de propriedades particulares do Estado de
São Paulo. Amostras de sêmen in natura foram submetidas aos seguintes testes: 1) análise
subjetiva da motilidade (Mot) e do vigor espermático (Vigor); 2) análise computadorizada
(CASA) da motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP), velocidade de trajeto (VAP),
velocidade retilínea (VSL), velocidade curvilinear (VCL), amplitude lateral da cabeça (ALH),
retilinearidade (STR) e linearidade (LIN); 3) avaliação simultânea da integridade da
membrana plasmática (IMP), integridade do acrossomo (IAC) e potencial de membrana
mitocondrial (PMM), associando-se a aglutinina de Pisum sativum conjugada ao isotiocianato
de fluoresceína (FITC-PSA), iodeto de propídio (PI) e JC-1 e; 4) status de capacitação
medido pela clortetraciclina (CTC) e refletido pela porcentagem de espermatozóides não
capacitados ou reagidos (F). Os resultados das avaliações foram os seguintes: Mot = 86,6%;
Vigor = 4,7; MT = 93,0%; MP = 71,9%; VAP = 192,1µm/s; VSL = 165,8µm/s; VCL =
256,9µm/s; ALH = 7,4µm; STR = 84,1%; LIN = 65,0%; IMP = 85,7%; IAC = 92,5%; PMM
= 79,6% e F = 78,3%. Conclui-se que esses parâmetros espermáticos poderão ser utilizados
como base para avaliações e desenvolvimento de tecnologias de conservação ex situ de
germoplasma de carneiros da raça Santa Inês.

Fontes financiadoras: Embrapa, FAPESP, CNPq

COMPORTAMENTO DE OVINOS JOVENS DA RAÇA MORADA NOVA
APROVADOS EM TESTES DE DESEMPENHO À SELEÇÃO COMO DE
DOADORES DE SÊMEN
Jorge Luis de Sales Farias1; Diônes Oliveira Santos1; Olivardo Faco1; Danilo Andrade de
Aragão2; João Paulo Arcelino do Rêgo3; José Nóbrega Medeiros1
1Embrapa Caprinos, Sobral-CE, (jorgelsf@cnpc.embrapa.br)
2 Estudante de Zootecnia da UVA, Sobral-CE
3Mestrando em Zootecnia, UFC, Fortaleza-CE

Palavras-chave: Ovinos; congelabilidade; banco de sêmen.
A raça Morada Nova descrita pela primeira vez na cidade de Morada Nova, CE produz pele
de excelente qualidade, além dos atributos como elevada fertilidade, prolificidade, rusticidade
e pequeno porte, características importantes para os sistemas de produção de carne ovina.
Atualmente, a raça se encontra sob ameaça de extinção, sendo que várias ações vêm sendo
desenvolvidas para o seu resgate da mesma. Uma delas é a formação de Banco de
Germoplasma pela colheita e congelação de sêmen da raça, com uso na inseminação artificial
(IA) para a conexão genética entre os rebanhos do Núcleo de Conservação e Melhoramento
Genético dessa Raça. O presente trabalho buscou avaliar o comportamento de machos jovens
para a produção de sêmen congelado, verificando a relação entre o período, manhã e tarde, e a
sua congelabilidade avaliada pela motilidade e o vigor do sêmen congelado/descongelado.
Foram avaliados 11 machos jovens com idade de cinco meses e peso vivo entre 12 e 25 kg,
que foram superiores no teste de desempenho da raça. Como dois dos 11 animais avaliados
(18,2%) não responderam à vagina artificial foi avaliada a congelabilidade do sêmen de
apenas nove deles (81,8%). Só ejaculados com motilidade e vigor espermático igual ou
superior a 60% e 3, respectivamente foram congelados, segundo o Colégio Brasileiro de
Reprodução Animal (CBRA, 1998). Das 516 doses congeladas apenas, 398 (77%) foram
aprovadas para uso na IA, pelos padrões do MAPA. O turno da manhã apresentou um maior
número de doses de sêmen aprovadas (61%) em relação àquelas produzidas à tarde (39%),
ressaltando a influência do momento do dia sobre o rendimento e a viabilidade da célula
espermática após a congelação. Os resultados confirmam a precocidade da raça Morada Nova
quanto ao estabelecimento do quadro espermático compatível com a congelabilidade e a
importância do turno para realizar a congelação do sêmen.

COMPOSIÇÃO DO REBANHO DE BOVINOS DA RAÇA CRIOULA LAGEANA EM
SEIS NÚCLEOS DE CONSERVAÇÃO
Gabriel Pagno1; Mari Helen Pagani Possamai1; Edison Martins2; Vera Maria Villamil
Martins3; Arthur da Silva Mariante4
1 CAV/UDESC- gabrielpagno@ibest.com.br
2 Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana – ABCCL –
abccl@abccl.org.br
3 Departamento de Medicina Veterinária – CAV/UDESC – a2vmvm@cav.udesc.br .
4 EMBRAPA/CENARGEN – mariante@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: bovinos, crioula lageana, composição do rebanho.
Após a criação da Associação de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana em 2003,
iniciou-se uma fase de expansão do rebanho, para suprir a demanda dos novos criadores.
Desta forma, muitos animais que seriam vendidos para o abate, pelos mantenedores dos dois
núcleos de fundação da associação, foram adquiridos para dar o início à criação nos novos
núcleos de conservação e utilização da raça. O conhecimento da composição dos rebanhos é
uma ferramenta importante para o planejamento estratégico, tanto para o conhecimento do
tamanho efetivo, quanto para a taxa de reposição de matrizes e direcionamento de ações
relacionadas à conservação e utilização dos animais. O objetivo deste estudo foi avaliar a
composição do rebanho de bovinos da raça Crioula Lageana em seis núcleos de conservação,
com vistas a maximizar a utilização desses recursos genéticos. Foram utilizados dados de
idade e sexo disponíveis nos arquivos da ABCCL. Os animais foram agrupados em faixas
etárias entre 0 e 2; 2 e 4; 4 e 10 e acima de 10 anos de idade. Das fêmeas, 24.21% pertenciam
à faixa etárea com menos de 2 anos, 29.72%; entre 2 e 4 anos, 31.10% entre 4 e 10 anos, e
14.96% acima de 10 anos. Quanto aos machos, 64.02% estavam com idade inferir aos 2
anos; 12.20% tinham idade entre 2 e 4 anos, 18.29% entre 4 e 10 anos e 5.49% eram animais
com idade superior aos 10 anos. Analisando a razão fêmeas e machos, de acordo com as
faixas etárias estudadas, observou-se que foi de 53.95% e 46.05% na idade abaixo de 2 anos;
87.79% e 12.21% entre os 2 e 4 anos de idade; 84.49% e 15.51%, entre os 4 e 10 anos e
89.41% e 10.59% acima dos 10 anos. O percentual de fêmeas com idade inferior aos quatro
anos (53.92%) indicam a recuperação e expansão do rebanho nos núcleos de conservação da
ABCCL.
Apoio financeiro: CNPq.

EFEITO DA ALTA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE GEMA DE OVO NO
CONGELAMENTO DE SÊMEN CAPRINO SEM REMOÇÃO DO PLASMA
SEMINAL
Alexandre Floriani Ramos1; Tayná Cardim Morais Fino1,2; Normandes Vieira do
Nascimento1; Arthur da Silva Mariante1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília-DF. 2FAV-UnB, 70910-970,
Brasília-DF, aleframos@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: Andrologia; Conservação; Criopreservação; Germoplasma Animal
Com o objetivo de padronizar um protocolo capaz de manter a qualidade do material genético
criopreservado para o enriquececimento do Banco de Germoplasma Animal, o presente
trabalho avaliou dois meios de congelamento de sêmen caprino. Os animais utilizados no
experimento foram de raças naturalizadas brasileiras e pertencentes ao rebanho de
conservação da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Cinco caprinos tiveram três
ejaculados coletados cada, com uso de vagina artificial, e seu sêmen congelado, em palhetas
de 0,5ml, com auxílio da máquina de congelação TK3000. Para o congelamento, cada
ejaculado foi dividido em duas frações e estas diluídas em meio (Tris-Gema-Glicerol)
contendo 15% (M15) e 2,6% (M2,6) de gema de ovo. Três doses de sêmen de cada ejaculado
foram descongeladas e submetidas à avaliação da motilidade progressiva (MP), vigor,
defeitos de cauda (DefCa) e integridade de acrossoma (IAcros). As análises foram realizadas
após o descongelamento (H0), com 1 (H1), 3(H3) e 5 (H5) horas de incubação em banhomaria a 38°C. A MP e a IAcros tiveram distribuição normal e foram analisadas pelo teste t
pareado. O Vigor e os DefCa não apresentaram distribuição normal e foram analisados pelo
Teste de Wilcoxon. Somente os valores de H0 e H5 estão apresentados, por Média±Desvio
Padrão, para M15 e M2,6, respectivamente. Na H0, não houve diferença (P>0,05) entre os
tratamentos quanto a MP (37,8±4,6% vs 36,2±5,2%), vigor (3,7±0,4 vs 3,7±0,3), DefCa
(4,5±1,2% vs 7,9±1,4%) e IAcros (41,4±11,4% vs 39,6±9,4%). Na H5, a MP (23,2±9,0 vs
19,0±10,0) e a IAcross (29,2±10,6% vs 26,7±11,2%) foram maiores (P<0,05) quando
utilizado o M15. O vigor espermático em H5 foi semelhante (P>0,05) entre os tratamentos
(2,9±0,5 vs 2,9±0,5). A utilização de baixa concentração de gema de ovo no meio de
congelamento prejudicou a resistência do espermatozóide caprino criopreservado, o que
mostra a importância da presença desse componente em concentração superior a 2,6%. Além
disso, a maior concentração de gema de ovo associada à não lavagem prévia do ejaculado não
causou prejuízo as células espermáticas quanto aos parâmetros estudados, podendo ser uma
alternativa para preservação do material genético caprino, em particular, de animais com
grande importância científica e para a manutenção da biodiversidade do país.
*Bolsista CNPq - processo 552397/2005-9
Fonte Financiadora: Embrapa Macroprograma 1

ISOLAMENTO DE LINHAGENS DE FIBROBLASTOS ADULTOS BOVINOS A
PARTIR DE BIÓPSIA RESFRIADA A 4º C
Marcelo Tigre Moura, 1,2; Carlos Frederico Martins3; Jeferson Badaraco1; Regivaldo Vieira
de Sousa1; Rodolfo Rumpf,.1,2
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Palavras-chave: Cultivo celular, Bovino, Fibroblasto.
A clonagem por transferência nuclear (TN) utilizando células somáticas como doadoras
permite que o isolamento de linhagens celulares torne-se uma alternativa para a conservação
de recursos genéticos animais. Um aspecto crítico para o estabelecimento destas linhagens é o
período entre a coleta da biópsia e o processamento da amostra para o início do cultivo. No
entanto, os animais podem estar em propriedades distantes ou de difícil acesso o que pode
estender muito este período. Por isso, nosso objetivo foi testar a possibilidade de resfriar a
biópsia antes do isolamento das células. Uma orelha inteira de uma vaca da raça Nelore
coletada post mortem foi conservada a 4º C por 21 dias. Durante este período foram feitas
biópsias a cada sete dias (Grupos D0-controle, D7, D14, D21) para o estabelecimento de
linhagens de fibroblastos. Pequenos fragmentos de pele foram aderidos em placas de 35mm
com meio de cultivo DMEM adicionado de 10% de soro fetal bovino e antibióticos. Após 7
dias, as biópsias eram removidas, o meio trocado e cultivado por mais 7 dias, quanto este
cultivo primário era repicado com tripsina (solução 0,25%) por 10 min. A solução com
células era então cultivada em garrafas de 25cm² com 3ml de meio de cultivo durante 7 dias,
neste período as células entravam em confluência e eram submetidas ao congelamento
durante 4 passagens.

Foi possível estabelecer linhagens a partir de todas as biópsias. As

células controle, D7 e D14 apresentaram crescimento normal durante as primeiras passagens
do cultivo. Inesperadamente, as células D21 apresentaram a partir da segunda passagem um
crescimento atípico, pois nunca entraram em confluência. Todos os grupos permanecem em
cultivo, atualmente na 12ª passagem. No entanto, todas as células reduziram o ritmo de
crescimento, sendo os grupos D14 e D21 apresentaram de forma mais intensa. É possível
isolar células morfologicamente normais por até 14 dias a partir de biópsias resfriadas.

Fonte financiadora: Capes e Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

MONITORAMENTO DO SÊMEN DE BOVINO DA RAÇA JUNQUEIRA
ESTOCADO NO BANCO BRASILEIRO DE GERMOPLASMA ANIMAL
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Palavras-chave: Conservação; Recursos Genéticos; Reprodução Assistida
A raça de bovinos Junqueira possui uma população inferior a 100 indivíduos e é caracterizada
pelo grande porte, pelagem avermelhada e longos chifres. O objetivo deste trabalho foi o de
avaliar a qualidade do sêmen congelado, de reprodutores da raça Junqueira, estocado no
Banco Brasileiro de Germoplasma Animal (BBGA). Para isso, uma dose de cada uma das 38
partidas de sêmen, que totalizam 4.552 doses coletadas de seis reprodutores, foi descongelada
em banho-maria a 37ºC e avaliada quanto à motilidade progressiva (MP), vigor, morfologia
espermática e integridade de acrossoma. Das partidas de sêmen avaliadas, 63,2% (24/38)
foram consideradas excelentes, apresentando 42,9±3,6% de MP, 3,1±0,3 de vigor, 87,5±6,1%
de espermatozóides normais (EN), 7,1±4,4% de defeitos maiores (DMa), 5,3±3,3% de
defeitos menores (DMn), 50,1±14,1% de espermatozóides vivos com acrossoma íntegro
(EVAI) e 3,6±2,7% de espermatozóides com acrossoma reagido (EAR). Além dessas, 28,9%
(11/38) alcançaram os padrões mínimos exigidos pelo Colégio Brasileiro de Reprodução
Animal e foram consideradas adequadas para uso em programas de reprodução assistida,
apresentando 33,2±2,5% de MP, 2,8±0,4 de vigor, 87,2±6,3% de EN, 7,5±5,4% de DMa,
5,2±4,0% de DMn, 40,7±21,9% de EVAI e 3,5±2,5% de EAR. Foram considerados
questionáveis 7,9% (3/38) das partidas avaliadas, apresentando 21,7±2,9% de MP, 3,0±1,7%
de vigor, 80,0±3,5% de EN, 12,0±2,9% de DMa, 7,6±6,3% de DMn, 30,1±13,9% de EVAI e
4,26±1,2% de EAR. Por se tratar de material genético de valor inestimável, o sêmen
considerado questionável continuará estocado no BBGA e será utilizado associado a
biotecnologias que permitam a obtenção de resultados positivos. Noventa e dois por cento do
sêmen do bovino Junqueira estocado no BBGA apresentou os critérios mínimos de qualidade
para uso em programas de reprodução assistida.

Fonte financiadora: Embrapa – Macroprograma 1

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES EM CABRAS DA RAÇA
MOXOTÓ CRIADAS NO SEMI-ÁRIDO CEARENSE
Alice Andrioli1; Kelma Costa de Souza2; Diones de Oliveira Santos1
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Palavras-chave: Caprinos, raças nativas, transferência de embrião
A transferência de embriões (TE) é uma ferramenta importante nos programas de preservação
dos recursos genéticos, não só pelo aumento do número de crias, como também das vantagens
no transporte de embriões comparado com o de animais, principalmente do ponto de vista
sanitário. O objetivo foi recuperar embriões viáveis de cabras da raça Moxotó para
composição do Banco de Germoplasma de Caprinos Nativos (BGCN). Foram realizados
quatro programas (P) de TE. As cabras eram mantidas num sistema semi-extensivo, tinham
idades entre 1 a 3 anos e estavam em bom estado nutricional e sanitário. Em todos os
programas, a sincronização do estro foi feito com o uso de esponjas vaginais (60mg de acetato
de medroxiprogesterona), durante 11 dias, mais aplicação de 50mg de cloprostenol no 9ºdia.
A partir, também do 9ºdia iniciou-se tratamento superovulatório com 700 UI FSH-p,
fracionado em 6 aplicações, com intervalo de 12hs. As colheitas de embriões foram feitas no
6º a 7º dia após início do estro por laparotomia. No P1 foi realizado um tratamento antiluteolítico com Flunixin Meglumine (FM) na dose de 1,1mg/Kg, uma vez ao dia, iniciando
72hs após retirada das esponjas. O P2 foi precedido de flushing, com ração balanceada para
caprinos. Foi feito o tratamento com FM no mesmo esquema que no P1, porém na dose de
2,2mg/kg e após 84hs do início do estro realizou-se aplicação do hCG (1000UI). O P3 foi
feito de forma semelhante ao P2, mas aplicou-se 2,5mg de LH ao invés de hCG. No P1, 30%
das fêmeas apresentaram superovulação (7,3), mas 40,9% dos CL estavam regredidos. Foi
observado grande número de folículos de 8 a 10mm luteinizados e nenhuma estrutura
embrionária foi recuperada. No P2 as cabras não manifestaram superovularão (1,0), porém
apresentaram muitos folículos, com tamanhos variando de 5 à 10mm e foi recuperado apenas
um embrião degenerado. No P3 a taxa de superovulação foi 8,5, sendo que todos os CLs eram
funcionais. A taxa de recuperação de estruturas foi 100%, sendo que 94,1% foram viáveis.
Dos embriões coletados, 65% eram viáveis para congelação (grau I e II) e permaneceram com
a zona pelúcida integra ao final das lavagens, sendo então incorporados ao BGCN. Estudos
devem ser realizados para melhorar os resultados da TE em cabras Moxotó, no entanto o uso
de FM e de LH, demonstrou ser favorável à qualidade dos CLs e aos índices de ovulação,
respectivamente.
Fontes financiadoras: BNB e FUNCAP

RAÇA CRIOULA LAGEANA: ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS
José Antônio Ribas Ribeiro
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana - ABCCL.
abccl@abccl.org.br

Palavras-chave: Recursos Genéticos, Bovinos, Crioulo Lageano.
O gado Crioulo Lageano, remanescente dos animais do descobrimento, quase desapareceu
pelo descaso com a história e com a cultura regionais que se generalizou na América Latina
por meados do século XX. José Maria de Arruda Filho, nessa época, foi a primeira voz, na
região, a se levantar contra o modernismo e ao alertar à sociedade o prejuízo que teria se
permitisse a perda desse patrimônio, através de seu livro “Coisas do Passado”, mostrou que o
Gado Crioulo dos Campos de Lages teria muito a contribuir na exploração do ambiente
natural e vaticinou que isso... “somente acontecerá quando governos, técnicos e criadores se
congregarem”. Em parte seguindo as suas recomendações, em parte por instinto
conservacionista, Nelson Camargo e Antonio Camargo conservaram e resgataram animais
daquela estirpe, deixando esse importante legado. Enquanto isso, nas universidades da
América Latina acontecia um despertar para o estudo das raças nativas e da nova abordagem
sobre os perigos da “revolução verde” e seus impactos sobre a humanidade. Assim, houve,
nos jovens técnicos de então, motivação para as causas ambientais e o Gado Crioulo
representava uma alternativa. Esse movimento ocorreu em fins dos anos 60, mas logo foi
seguido por uma pausa para o amadurecimento das consciências que se prolongou até fins dos
anos 70. Grande atividade acadêmica e científica, registrou-se de meados dos anos 80 a
meados de 90 liderada pela UFSC e EMBRAPA-CENARGEN, e ombreada pela EPAGRI e
depois pela UDESC, onde se atestou que este gado pode competir, no seu ambiente natural
com qualquer das raças puras, sendo seus cruzamentos ainda melhores. Um pouco depois, a
profecia do sr. José Maria de Arruda Filho se concretizava. A Associação de Criadores da
Raça Crioula Lageana (ABCCL) nascia, na Fazenda do Sr. Nelson Camargo, em 30 de
outubro de 2003, diante da congregação governamental, de técnicos e vários criadores. Em
seguida, com os mesmos atores e com o apoio do SEBRAE/SC montou seu planejamento
estratégico. Diversas ações daí decorreram, sendo o projeto para formalização da ABCCL no
MAPA dos mais importantes. Espera-se que a expansão da raça aconteça por todos os
Campos Catarinenses. Pois ela se identifica com o meio e este meio tem potencial para
oferecer produtos de qualidade insuperável. Assim, a raça Crioula Lageana, contribuirá
sustentando a atividade pecuária e mantendo a sua memória, a sua cultura e a paisagem.

CARACTERIZAÇÃO ESPERMÁTICA DO SÊMEN DE CARNEIROS SANTA INÊS
Hymerson Costa Azevedo1; Sony Dimas Bicudo2; Amaury Apolônio de Oliveira1

1Embrapa Tabuleiros Costeiros – Av. Beira Mar, 3250 – Jardins, Caixa Postal 44 - Aracaju,
SE - Brasil - 49025-040 - hymerson@cpatc.embrapa.br
2Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade Estadual Paulista

Palavras-chave: ovino, Santa Inês, sêmen, germoplasma, conservação ex situ.

O ovino Santa Inês representa um importante recurso genético animal para o Brasil. O
desenvolvimento de técnicas de conservação ex situ de germoplasma animal, especialmente
do sêmen, deve ter como base a caracterização seminal e espermática para cada espécie. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar os espermatozóides de carneiros da raça Santa Inês.
Foram colhidos ejaculados de 25 carneiros oriundos de propriedades particulares do Estado de
São Paulo. Amostras de sêmen in natura foram submetidas aos seguintes testes: 1) análise
subjetiva da motilidade (Mot) e do vigor espermático (Vigor); 2) análise computadorizada
(CASA) da motilidade total (MT), motilidade progressiva (MP), velocidade de trajeto (VAP),
velocidade retilínea (VSL), velocidade curvilinear (VCL), amplitude lateral da cabeça (ALH),
retilinearidade (STR) e linearidade (LIN); 3) avaliação simultânea da integridade da
membrana plasmática (IMP), integridade do acrossomo (IAC) e potencial de membrana
mitocondrial (PMM), associando-se a aglutinina de Pisum sativum conjugada ao isotiocianato
de fluoresceína (FITC-PSA), iodeto de propídio (PI) e JC-1 e; 4) status de capacitação
medido pela clortetraciclina (CTC) e refletido pela porcentagem de espermatozóides não
capacitados ou reagidos (F). Os resultados das avaliações foram os seguintes: Mot = 86,6%;
Vigor = 4,7; MT = 93,0%; MP = 71,9%; VAP = 192,1µm/s; VSL = 165,8µm/s; VCL =
256,9µm/s; ALH = 7,4µm; STR = 84,1%; LIN = 65,0%; IMP = 85,7%; IAC = 92,5%; PMM
= 79,6% e F = 78,3%. Conclui-se que esses parâmetros espermáticos poderão ser utilizados
como base para avaliações e desenvolvimento de tecnologias de conservação ex situ de
germoplasma de carneiros da raça Santa Inês.

Fontes financiadoras: Embrapa, FAPESP, CNPq

COMPORTAMENTO DE OVINOS JOVENS DA RAÇA MORADA NOVA
APROVADOS EM TESTES DE DESEMPENHO À SELEÇÃO COMO DE
DOADORES DE SÊMEN
Jorge Luis de Sales Farias1; Diônes Oliveira Santos1; Olivardo Faco1; Danilo Andrade de
Aragão2; João Paulo Arcelino do Rêgo3; José Nóbrega Medeiros1
1Embrapa Caprinos, Sobral-CE, (jorgelsf@cnpc.embrapa.br)
2 Estudante de Zootecnia da UVA, Sobral-CE
3Mestrando em Zootecnia, UFC, Fortaleza-CE

Palavras-chave: Ovinos; congelabilidade; banco de sêmen.

A raça Morada Nova descrita pela primeira vez na cidade de Morada Nova, CE produz pele
de excelente qualidade, além dos atributos como elevada fertilidade, prolificidade, rusticidade
e pequeno porte, características importantes para os sistemas de produção de carne ovina.
Atualmente, a raça se encontra sob ameaça de extinção, sendo que várias ações vêm sendo
desenvolvidas para o seu resgate da mesma. Uma delas é a formação de Banco de
Germoplasma pela colheita e congelação de sêmen da raça, com uso na inseminação artificial
(IA) para a conexão genética entre os rebanhos do Núcleo de Conservação e Melhoramento
Genético dessa Raça. O presente trabalho buscou avaliar o comportamento de machos jovens
para a produção de sêmen congelado, verificando a relação entre o período, manhã e tarde, e a
sua congelabilidade avaliada pela motilidade e o vigor do sêmen congelado/descongelado.
Foram avaliados 11 machos jovens com idade de cinco meses e peso vivo entre 12 e 25 kg,
que foram superiores no teste de desempenho da raça. Como dois dos 11 animais avaliados
(18,2%) não responderam à vagina artificial foi avaliada a congelabilidade do sêmen de
apenas nove deles (81,8%). Só ejaculados com motilidade e vigor espermático igual ou
superior a 60% e 3, respectivamente foram congelados, segundo o Colégio Brasileiro de
Reprodução Animal (CBRA, 1998). Das 516 doses congeladas apenas, 398 (77%) foram
aprovadas para uso na IA, pelos padrões do MAPA. O turno da manhã apresentou um maior
número de doses de sêmen aprovadas (61%) em relação àquelas produzidas à tarde (39%),
ressaltando a influência do momento do dia sobre o rendimento e a viabilidade da célula
espermática após a congelação. Os resultados confirmam a precocidade da raça Morada Nova
quanto ao estabelecimento do quadro espermático compatível com a congelabilidade e a
importância do turno para realizar a congelação do sêmen.

COMPOSIÇÃO DO REBANHO DE BOVINOS DA RAÇA CRIOULA LAGEANA EM
SEIS NÚCLEOS DE CONSERVAÇÃO
Gabriel Pagno1; Mari Helen Pagani Possamai1; Edison Martins2; Vera Maria Villamil
Martins3; Arthur da Silva Mariante4
1 CAV/UDESC- gabrielpagno@ibest.com.br
2 Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana – ABCCL –
abccl@abccl.org.br
3 Departamento de Medicina Veterinária – CAV/UDESC – a2vmvm@cav.udesc.br .
4 EMBRAPA/CENARGEN – mariante@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: bovinos, crioula lageana, composição do rebanho.
Após a criação da Associação de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana em 2003,
iniciou-se uma fase de expansão do rebanho, para suprir a demanda dos novos criadores.
Desta forma, muitos animais que seriam vendidos para o abate, pelos mantenedores dos dois
núcleos de fundação da associação, foram adquiridos para dar o início à criação nos novos
núcleos de conservação e utilização da raça. O conhecimento da composição dos rebanhos é
uma ferramenta importante para o planejamento estratégico, tanto para o conhecimento do
tamanho efetivo, quanto para a taxa de reposição de matrizes e direcionamento de ações
relacionadas à conservação e utilização dos animais. O objetivo deste estudo foi avaliar a
composição do rebanho de bovinos da raça Crioula Lageana em seis núcleos de conservação,
com vistas a maximizar a utilização desses recursos genéticos. Foram utilizados dados de
idade e sexo disponíveis nos arquivos da ABCCL. Os animais foram agrupados em faixas
etárias entre 0 e 2; 2 e 4; 4 e 10 e acima de 10 anos de idade. Das fêmeas, 24.21% pertenciam
à faixa etárea com menos de 2 anos, 29.72%; entre 2 e 4 anos, 31.10% entre 4 e 10 anos, e
14.96% acima de 10 anos. Quanto aos machos, 64.02% estavam com idade inferir aos 2
anos; 12.20% tinham idade entre 2 e 4 anos, 18.29% entre 4 e 10 anos e 5.49% eram animais
com idade superior aos 10 anos. Analisando a razão fêmeas e machos, de acordo com as
faixas etárias estudadas, observou-se que foi de 53.95% e 46.05% na idade abaixo de 2 anos;
87.79% e 12.21% entre os 2 e 4 anos de idade; 84.49% e 15.51%, entre os 4 e 10 anos e
89.41% e 10.59% acima dos 10 anos. O percentual de fêmeas com idade inferior aos quatro
anos (53.92%) indicam a recuperação e expansão do rebanho nos núcleos de conservação da
ABCCL.
Apoio financeiro: CNPq.

EFEITO DA ALTA E BAIXA CONCENTRAÇÃO DE GEMA DE OVO NO
CONGELAMENTO DE SÊMEN CAPRINO SEM REMOÇÃO DO PLASMA
SEMINAL
Alexandre Floriani Ramos1; Tayná Cardim Morais Fino1,2; Normandes Vieira do
Nascimento1; Arthur da Silva Mariante1
1Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, Brasília-DF.
2FAV-UnB, Brasília-DF, aleframos@cenargen.embrapa.br

Palavras-chave: Andrologia; Conservação; Criopreservação; Germoplasma Animal
Com o objetivo de padronizar um protocolo capaz de manter a qualidade do material genético
criopreservado para o enriquececimento do Banco de Germoplasma Animal, o presente
trabalho avaliou dois meios de congelamento de sêmen caprino. Os animais utilizados no
experimento foram de raças naturalizadas brasileiras e pertencentes ao rebanho de
conservação da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Cinco caprinos tiveram três
ejaculados coletados cada, com uso de vagina artificial, e seu sêmen congelado, em palhetas
de 0,5ml, com auxílio da máquina de congelação TK3000. Para o congelamento, cada
ejaculado foi dividido em duas frações e estas diluídas em meio (Tris-Gema-Glicerol)
contendo 15% (M15) e 2,6% (M2,6) de gema de ovo. Três doses de sêmen de cada ejaculado
foram descongeladas e submetidas à avaliação da motilidade progressiva (MP), vigor,
defeitos de cauda (DefCa) e integridade de acrossoma (IAcros). As análises foram realizadas
após o descongelamento (H0), com 1 (H1), 3(H3) e 5 (H5) horas de incubação em banhomaria a 38°C. A MP e a IAcros tiveram distribuição normal e foram analisadas pelo teste t
pareado. O Vigor e os DefCa não apresentaram distribuição normal e foram analisados pelo
Teste de Wilcoxon. Somente os valores de H0 e H5 estão apresentados, por Média±Desvio
Padrão, para M15 e M2,6, respectivamente. Na H0, não houve diferença (P>0,05) entre os
tratamentos quanto a MP (37,8±4,6% vs 36,2±5,2%), vigor (3,7±0,4 vs 3,7±0,3), DefCa
(4,5±1,2% vs 7,9±1,4%) e IAcros (41,4±11,4% vs 39,6±9,4%). Na H5, a MP (23,2±9,0 vs
19,0±10,0) e a IAcross (29,2±10,6% vs 26,7±11,2%) foram maiores (P<0,05) quando
utilizado o M15. O vigor espermático em H5 foi semelhante (P>0,05) entre os tratamentos
(2,9±0,5 vs 2,9±0,5). A utilização de baixa concentração de gema de ovo no meio de
congelamento prejudicou a resistência do espermatozóide caprino criopreservado, o que
mostra a importância da presença desse componente em concentração superior a 2,6%. Além
disso, a maior concentração de gema de ovo associada à não lavagem prévia do ejaculado não
causou prejuízo as células espermáticas quanto aos parâmetros estudados, podendo ser uma
alternativa para preservação do material genético caprino, em particular, de animais com
grande importância científica e para a manutenção da biodiversidade do país.
*Bolsista CNPq - processo 552397/2005-9

Fonte Financiadora: Embrapa Macroprograma 1

ISOLAMENTO DE LINHAGENS DE FIBROBLASTOS ADULTOS BOVINOS A
PARTIR DE BIÓPSIA RESFRIADA A 4º C
Marcelo Tigre Moura, 1,2; Carlos Frederico Martins3; Jeferson Badaraco1; Regivaldo Vieira
de Sousa1; Rodolfo Rumpf,.1,2
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Palavras-chave: Cultivo celular, Bovino, Fibroblasto.
A clonagem por transferência nuclear (TN) utilizando células somáticas como doadoras
permite que o isolamento de linhagens celulares torne-se uma alternativa para a conservação
de recursos genéticos animais. Um aspecto crítico para o estabelecimento destas linhagens é o
período entre a coleta da biópsia e o processamento da amostra para o início do cultivo. No
entanto, os animais podem estar em propriedades distantes ou de difícil acesso o que pode
estender muito este período. Por isso, nosso objetivo foi testar a possibilidade de resfriar a
biópsia antes do isolamento das células. Uma orelha inteira de uma vaca da raça Nelore
coletada post mortem foi conservada a 4º C por 21 dias. Durante este período foram feitas
biópsias a cada sete dias (Grupos D0-controle, D7, D14, D21) para o estabelecimento de
linhagens de fibroblastos. Pequenos fragmentos de pele foram aderidos em placas de 35mm
com meio de cultivo DMEM adicionado de 10% de soro fetal bovino e antibióticos. Após 7
dias, as biópsias eram removidas, o meio trocado e cultivado por mais 7 dias, quanto este
cultivo primário era repicado com tripsina (solução 0,25%) por 10 min. A solução com
células era então cultivada em garrafas de 25cm² com 3ml de meio de cultivo durante 7 dias,
neste período as células entravam em confluência e eram submetidas ao congelamento
durante 4 passagens.

Foi possível estabelecer linhagens a partir de todas as biópsias. As

células controle, D7 e D14 apresentaram crescimento normal durante as primeiras passagens
do cultivo. Inesperadamente, as células D21 apresentaram a partir da segunda passagem um
crescimento atípico, pois nunca entraram em confluência. Todos os grupos permanecem em
cultivo, atualmente na 12ª passagem. No entanto, todas as células reduziram o ritmo de
crescimento, sendo os grupos D14 e D21 apresentaram de forma mais intensa. É possível
isolar células morfologicamente normais por até 14 dias a partir de biópsias resfriadas.

Fonte financiadora: Capes e Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.

MONITORAMENTO DO SÊMEN DE BOVINO DA RAÇA JUNQUEIRA
ESTOCADO NO BANCO BRASILEIRO DE GERMOPLASMA ANIMAL
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Palavras-chave: Conservação; Recursos Genéticos; Reprodução Assistida
A raça de bovinos Junqueira possui uma população inferior a 100 indivíduos e é caracterizada
pelo grande porte, pelagem avermelhada e longos chifres. O objetivo deste trabalho foi o de
avaliar a qualidade do sêmen congelado, de reprodutores da raça Junqueira, estocado no
Banco Brasileiro de Germoplasma Animal (BBGA). Para isso, uma dose de cada uma das 38
partidas de sêmen, que totalizam 4.552 doses coletadas de seis reprodutores, foi descongelada
em banho-maria a 37ºC e avaliada quanto à motilidade progressiva (MP), vigor, morfologia
espermática e integridade de acrossoma. Das partidas de sêmen avaliadas, 63,2% (24/38)
foram consideradas excelentes, apresentando 42,9±3,6% de MP, 3,1±0,3 de vigor, 87,5±6,1%
de espermatozóides normais (EN), 7,1±4,4% de defeitos maiores (DMa), 5,3±3,3% de
defeitos menores (DMn), 50,1±14,1% de espermatozóides vivos com acrossoma íntegro
(EVAI) e 3,6±2,7% de espermatozóides com acrossoma reagido (EAR). Além dessas, 28,9%
(11/38) alcançaram os padrões mínimos exigidos pelo Colégio Brasileiro de Reprodução
Animal e foram consideradas adequadas para uso em programas de reprodução assistida,
apresentando 33,2±2,5% de MP, 2,8±0,4 de vigor, 87,2±6,3% de EN, 7,5±5,4% de DMa,
5,2±4,0% de DMn, 40,7±21,9% de EVAI e 3,5±2,5% de EAR. Foram considerados
questionáveis 7,9% (3/38) das partidas avaliadas, apresentando 21,7±2,9% de MP, 3,0±1,7%
de vigor, 80,0±3,5% de EN, 12,0±2,9% de DMa, 7,6±6,3% de DMn, 30,1±13,9% de EVAI e
4,26±1,2% de EAR. Por se tratar de material genético de valor inestimável, o sêmen
considerado questionável continuará estocado no BBGA e será utilizado associado a
biotecnologias que permitam a obtenção de resultados positivos. Noventa e dois por cento do
sêmen do bovino Junqueira estocado no BBGA apresentou os critérios mínimos de qualidade
para uso em programas de reprodução assistida.

Fonte financiadora: Embrapa – Macroprograma 1

PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES EM CABRAS DA RAÇA
MOXOTÓ CRIADAS NO SEMI-ÁRIDO CEARENSE
Alice Andrioli1; Kelma Costa de Souza2; Diones de Oliveira Santos1
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Palavras-chave: Caprinos, raças nativas, transferência de embrião
A transferência de embriões (TE) é uma ferramenta importante nos programas de preservação
dos recursos genéticos, não só pelo aumento do número de crias, como também das vantagens
no transporte de embriões comparado com o de animais, principalmente do ponto de vista
sanitário. O objetivo foi recuperar embriões viáveis de cabras da raça Moxotó para
composição do Banco de Germoplasma de Caprinos Nativos (BGCN). Foram realizados
quatro programas (P) de TE. As cabras eram mantidas num sistema semi-extensivo, tinham
idades entre 1 a 3 anos e estavam em bom estado nutricional e sanitário. Em todos os
programas, a sincronização do estro foi feito com o uso de esponjas vaginais (60mg de acetato
de medroxiprogesterona), durante 11 dias, mais aplicação de 50g de cloprostenol no 9ºdia.
A partir, também do 9ºdia iniciou-se tratamento superovulatório com 700 UI FSH-p,
fracionado em 6 aplicações, com intervalo de 12hs. As colheitas de embriões foram feitas no
6º a 7º dia após início do estro por laparotomia. No P1 foi realizado um tratamento antiluteolítico com Flunixin Meglumine (FM) na dose de 1,1mg/Kg, uma vez ao dia, iniciando
72hs após retirada das esponjas. O P2 foi precedido de flushing, com ração balanceada para
caprinos. Foi feito o tratamento com FM no mesmo esquema que no P1, porém na dose de
2,2mg/kg e após 84hs do início do estro realizou-se aplicação do hCG (1000UI). O P3 foi
feito de forma semelhante ao P2, mas aplicou-se 2,5mg de LH ao invés de hCG. No P1, 30%
das fêmeas apresentaram superovulação (7,3), mas 40,9% dos CL estavam regredidos. Foi
observado grande número de folículos de 8 a 10mm luteinizados e nenhuma estrutura
embrionária foi recuperada. No P2 as cabras não manifestaram superovularão (1,0), porém
apresentaram muitos folículos, com tamanhos variando de 5 à 10mm e foi recuperado apenas
um embrião degenerado. No P3 a taxa de superovulação foi 8,5, sendo que todos os CLs eram
funcionais. A taxa de recuperação de estruturas foi 100%, sendo que 94,1% foram viáveis.
Dos embriões coletados, 65% eram viáveis para congelação (grau I e II) e permaneceram com
a zona pelúcida integra ao final das lavagens, sendo então incorporados ao BGCN. Estudos
devem ser realizados para melhorar os resultados da TE em cabras Moxotó, no entanto o uso
de FM e de LH, demonstrou ser favorável à qualidade dos CLs e aos índices de ovulação,
respectivamente.
Fontes financiadoras: BNB e FUNCAP

RAÇA CRIOULA LAGEANA: ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS
José Antônio Ribas Ribeiro
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula Lageana - ABCCL.
abccl@abccl.org.br

Palavras-chave: Recursos Genéticos, Bovinos, Crioulo Lageano.
O gado Crioulo Lageano, remanescente dos animais do descobrimento, quase desapareceu
pelo descaso com a história e com a cultura regionais que se generalizou na América Latina
por meados do século XX. José Maria de Arruda Filho, nessa época, foi a primeira voz, na
região, a se levantar contra o modernismo e ao alertar à sociedade o prejuízo que teria se
permitisse a perda desse patrimônio, através de seu livro “Coisas do Passado”, mostrou que o
Gado Crioulo dos Campos de Lages teria muito a contribuir na exploração do ambiente
natural e vaticinou que isso... “somente acontecerá quando governos, técnicos e criadores se
congregarem”. Em parte seguindo as suas recomendações, em parte por instinto
conservacionista, Nelson Camargo e Antonio Camargo conservaram e resgataram animais
daquela estirpe, deixando esse importante legado. Enquanto isso, nas universidades da
América Latina acontecia um despertar para o estudo das raças nativas e da nova abordagem
sobre os perigos da “revolução verde” e seus impactos sobre a humanidade. Assim, houve,
nos jovens técnicos de então, motivação para as causas ambientais e o Gado Crioulo
representava uma alternativa. Esse movimento ocorreu em fins dos anos 60, mas logo foi
seguido por uma pausa para o amadurecimento das consciências que se prolongou até fins dos
anos 70. Grande atividade acadêmica e científica, registrou-se de meados dos anos 80 a
meados de 90 liderada pela UFSC e EMBRAPA-CENARGEN, e ombreada pela EPAGRI e
depois pela UDESC, onde se atestou que este gado pode competir, no seu ambiente natural
com qualquer das raças puras, sendo seus cruzamentos ainda melhores. Um pouco depois, a
profecia do sr. José Maria de Arruda Filho se concretizava. A Associação de Criadores da
Raça Crioula Lageana (ABCCL) nascia, na Fazenda do Sr. Nelson Camargo, em 30 de
outubro de 2003, diante da congregação governamental, de técnicos e vários criadores. Em
seguida, com os mesmos atores e com o apoio do SEBRAE/SC montou seu planejamento
estratégico. Diversas ações daí decorreram, sendo o projeto para formalização da ABCCL no
MAPA dos mais importantes. Espera-se que a expansão da raça aconteça por todos os
Campos Catarinenses. Pois ela se identifica com o meio e este meio tem potencial para
oferecer produtos de qualidade insuperável. Assim, a raça Crioula Lageana, contribuirá
sustentando a atividade pecuária e mantendo a sua memória, a sua cultura e a paisagem.

CONSERVAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RECURSOS
GENÉTICOS MICROBIANOS

BACTÉRIAS DIAZOTRÓFICAS DE FRUTEIRAS TROPICAIS:
CARACTERIZAÇÃO E ANTAGONISMO CONTRA Fusarium oxysporum f. sp.
cubense
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Palavras-chave: Burkholderia, Herbaspirillum, Antagonismo

Bactérias diazotróficas têm sido isoladas de raízes e partes aéreas de fruteiras tropicais,
principalmente do abacaxizeiro (Ananas comosus L Merril) e da bananeira (Musa spp.), no
Nordeste brasileiro. Este trabalho teve por objetivo avaliar estirpes da coleção de culturas
bacterianas da Embrapa Agroindústria Tropical, em Fortaleza, Ceará (Brasil), pelo
crescimento em meios semi-sólidos e semi-específicos com diferentes fontes de carbono e
pela inibição do fungo do Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) em meio sólido B de
King. Algumas estirpes representando grupos fisiológicos das bactérias endofíticas foram
subordinadas à análise e sequenciamento do gene 16S rDNA no Centro Pluridisciplinar de
Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da UNICAMP, em Campinas, São Paulo. As
estirpes oriundas de cultivares da bananeira apresentaram crescimento intenso em substratos
contendo succinato e D,L-malato e diferiram na capacidade de utilizar sacarose, D-galactose,
D-frutose, D-glucose, L-arabinose, L-ramnose, manitol, oxalato, N-acetil-glucosamina e
meso-eritritol + NH3, como única fonte de carbono. Por sua vez, as estirpes oriundas de
cultivares do abacaxizeiro cresceram bem com açúcares, incluindo sacarose, D-frutose, Dgalactose e L-arabinose. Bactérias do tipo Herbaspirillum e do tipo Burkholderia foram
identificadas em ambas as fruteiras e algumas estirpes inibem o Foc no meio B de King,
indicando potencial para bioproteção das plantas.

Fontes financiadoras: CNPq, Embrapa.
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Palavras Chaves: Caprino, Enfermidade, Lentivírus.
O conhecimento dos tipos de vírus existentes no Brasil é importante do ponto de vista
zoosanitário e econômico, já que a realização das diversas provas de diagnóstico têm utilizado
sorotipos importados. Tal fato tem trazido alguns problemas, tais como a elevação do custo da
realização dos testes, além da detecção de um número expressivo de resultados falsonegativo, em função da inexistência de kits comerciais com amostras brasileiras de Lentivírus
Caprino - LVC ou de produção de antígenos virais destes. Dessa forma, o isolamento,
identificação, caracterização, conservação e propagação de cepas de LVC provenientes de
regiões geográficas distintas possibilitam melhorar os testes de diagnóstico através do
aumento da sensibilidade. Estudos detalhados desse agente poderão ser utilizados na produção
de insumos para a biotecnologia e produção de imunobiológicos. O Banco de Germoplasma
de LVC objetiva desenvolver técnicas para a detecção e o controle da Artrite Encefalite
Caprina que afetam caprinos de todos os tipos raciais, idade e sexo, majorando a produção
desta espécie através do incremento da produtividade e da melhoria da qualidade dos produtos
e subprodutos, tornando o agronegócio da caprinocultura do País mais competitivo. Para o
isolamento das cepas nativas de LVC foi utilizada a técnica de co-cultivo de leucócitos. As
confirmações das amostras virais foram realizadas através da técnica de reação em cadeia de
polimerase – PCR. Foram coletadas amostras de sangue, por venipunctura da jugular, de seis
cabras soropositivas, através do teste de Imunodifusão em Gel de Agarose - IDGA,
pertencentes ao rebanho da Embrapa Caprinos. As amostras de sangue coletadas foram
inicialmente enviadas ao Laboratório de Virologia para o isolamento e, posteriormente, para
o Laboratório de Biologia Molecular para confirmação pela PCR. Das seis amostras coletadas
todas foram confirmadas e então identificadas e congeladas a –80°C no banco de LVC.
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Francisco Selmo Fernandes Alves1; Maria Rosalba Moreira das Neves2; Raymundo Rizaldo
Pinheiro1; Lauana Borges Santiago2
1Embrapa Caprinos - selmo@cnpc.embrapa.br; rizaldo@cnpc.embrapa.br;
2Universidade Estadual Vale do Acaraú/Embrapa Caprinos - rosalba.moreira@hotmail.com;
lauanabs@hotmail.com;

Palavras-chave: abscessos, Corynebacterium pseudotuberculosis, Linfadenite Caseosa
A coleção e manutenção de banco de germoplasma de material biológico e microrganismos
causadores de problemas em caprinos e ovinos são essenciais para estudos biomoleculares e
produção futura de imunobiológicos. A Corynebacterium pseudotuberculosis é o agente
etiológico da Linfadenite Caseosa (LC) em pequenos ruminantes, enfermidade responsável
por graves perdas econômicas na criação destas espécies. O presente estudo teve como
objetivo formar um de banco de germoplasma de material purulento e de microrganismos
isolados a partir da drenagem de abscessos de caprinos e ovinos. A manutenção desta coleção
viabilizará estudos futuros relacionados ao diagnóstico e avaliação genômica e de proteínas
relacionadas à resposta imune auxiliando a produção de vacinas. O trabalho foi realizado na
Embrapa Caprinos e propriedades do Norte do Estado do Ceará. A coleta do material
purulento foi realizada em 55 animais de diferentes raças e idades. O material drenado foi
armazenado em tubos Falcon e swabs à -20°C, após plaqueamento em ágar sangue. As
colônias foram identificadas através de análises microbiológicas, coloração de Gram e provas
bioquímicas. As cepas identificadas foram conservadas à -20°C em caldo infusão de cérebro e
coração (BHI) e glicerol (1:1). A presença da bactéria foi observada em 55/55 animais, sendo
que 83,64% (46/55) eram caprinos e 16,36% (09/55) ovinos. As análises realizadas indicaram
a presença de cocobacilos Gram-positivos, catalase e urease positivas. Quanto à fermentação
de carboidratos, os microrganismos isolados foram divididos em dois grupos, sendo um
composto por amostras positivas (17/46 caprinos e 2/9 ovinos) e o outro, por amostras
negativas. As diferenças entre os resultados de algumas provas bioquímicas, principalmente
fermentação de carboidratos, podem ocorrer em virtude dos diferentes métodos utilizados por
alguns autores. Sugere-se que tais diferenças sejam, possivelmente atribuídas à biodiversidade
existente entre as cepas estudadas.
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Microrganismos isolados de enfermidades de caprinos e ovinos prejudicam a produção,
causam prejuízos econômicos aos produtores, doenças no homem e podem interferir na
qualidade e inocuidade dos produtos originados desses animais. A coleção de culturas gera
um grande volume de informações que necessitam ser registradas sistematicamente. Não
existe disponibilizado um banco de germoplasma de microrganismos isolados de caprinos e
ovinos, dificultando a realização de estudos futuros. O presente estudo teve como objetivo a
formação de um banco de microrganismos causadores de problemas em diferentes sistemas de
produção de pequenos ruminantes. Foram coletadas 128 amostras a partir de casos clínicos e
sub-clínicos de animais da Embrapa Caprinos e de fazendas da região do semi-árido
nordestino, imediatamente enviadas ao Laboratório de Bacteriologia da Embrapa Caprinos
para isolamento e identificação do agente. As amostras foram semeadas em Ágar Sangue e
MacConkey e incubadas a 37ºC por 72 horas. As colônias foram caracterizadas quanto à
morfologia, coloração de Gram e provas bioquímicas. Após a identificação dos
microrganismos, estes foram catalogados e as culturas semeadas em Ágar Sangue inclinado,
Caldo Infusão de Cérebro e Coração (BHI) contendo Glicerol (1:1) e mantidos à -20ºC.
Algumas amostras passaram pelo processo de liofilização, método que mantém a viabilidade
da maioria dos organismos por muitos anos sem requerer cuidados posteriores. Os
microrganismos encontrados até o momento na região foram: Staphylococcus spp.,
Streptococcus

spp.,

Rhodococcus

equi,

Corynebacterium

pseudotuberculosis,

Achanobacterium pyogenes, Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Psedomonas spp.,
Haemophilus spp. e Archanobacterium bovis. A manutenção de banco de germoplasma de
microrganismos de caprinos e ovinos servirá para estudos de caracterização, classificação de
proteínas envolvidas com a resposta imunológica e produção de vacinas específicas para estas
espécies.
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Palavras-chave: banco de germoplasma, exame microbiológico, mastite, microrganismos,
ovinos
A manutenção de culturas e a coleção de microrganismos passaram a ser uma referência para
pesquisas, estudos de uma forma geral e produção de fármacos. A literatura referente à
mastite ovina no Brasil ainda é bastante escassa. O isolamento, a identificação e a
conservação dos microrganismos causadores da infecção no País são de fundamental
importância para a caracterização dos agentes causadores e, conseqüentemente, um melhor
entendimento da enfermidade. O presente estudo teve como objetivo isolar, identificar e
formar um banco de germoplasma com os principais agentes causadores da mastite clínica e
da população microbiana da superfície externa do teto de ovinos da raça Santa Inês em um
rebanho localizado no município de Sobral-CE. Foram selecionadas oito fêmeas recémparidas, portadoras de sinais clínicos de mastite, provenientes de um rebanho de 106 animais
da EMBRAPA Caprinos. Para identificação do agente etiológico realizou-se exame
microbiológico do leite e da superfície externa dos tetos dos animais utilizando swab. Foram
realizadas duas coletas de amostras, intervaladas de 90 dias. As amostras foram plaqueadas
em meios de Ágar Sangue, Baird Parker e MacConkey. As colônias foram caracterizadas
macroscopicamente e submetidas à coloração de Gram, testes de catalase, coagulase, urease
e/ou fermentação de carboidratos. Foram isolados do leite: Staphylococcus sp. coagulase
negativa, Streptococcus sp., Corynebacterium pseudotuberculosis e Arcanobacterium sp. A
partir da superfície externa do teto foram identificados Arcanobacterium sp. e Staphylococcus
sp. coagulase negativa. Após a identificação dos microrganismos, estes foram catalogados e
as culturas semeadas em Ágar Sangue inclinado e Caldo Infusão de Cérebro e Coração (BHI)
contendo Glicerol (1:1) e mantidos à -20ºC. Posteriormente as amostras serão submetidas ao
processo de liofilização para aumentar a viabilidade da maioria dos microrganismos por um
maior período de tempo.
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Palavras-chave: Solo, Resíduo de Agrotóxico, Fitorremediação, Microrganismos
Entre as técnicas de biorremediação, destaca-se a rizoremediação que é uma interação
benéfica entre planta e microrganismo para aumentar a eficiência de degradação de
agrotóxicos. Essa combinação assume grande importância na recuperação de solos
contaminados com o herbicida clomazona na tecnologia Permit (TP). A TP visa o controle de
plantas daninhas do arroz, consistindo no tratamento de sementes com um protetor que
permite maior flexibilidade de doses desse herbicida. Porém, tem gerado resíduos que podem
provocar fitotoxicidade em culturas sensíveis semeadas pós-utilização da tecnologia. Uma das
alternativas para solucionar o problema é a rizorremediação. O objetivo deste trabalho foi
isolar e caracterizar rizobactérias associadas com sorgo forrageiro, planta selecionada para
fitorremediação do solo contaminado com clomazona. As amostras foram coletadas de uma
parcela experimental cultivada com sorgo forrageiro, após quatro anos consecutivos de
cultivo de arroz irrigado com a TP. Radículas de sorgo foram separadas do solo e colocadas
em frasco com uma solução estéril de MgSO4 0,1M (S1), agitando-se (150 rpm) por 10 min.
Após, foram adicionadas em nova solução S1, transferindo-se 1,0 mL dessa solução para
frasco com caldo Thornto`s, incubando-se em agitador orbital (150 rpm) a 28ºC por 16
horas. As rizobactérias foram recuperadas em placas contendo meio Thorton`s (MT),
incubadas a 28ºC por 48 horas. Foram obtidos onze isolados (BRS01, BRS02, BRS03,
BRS04, BRS05, BRS06, BRS07, BRS08, BRS09, BRS10, BRS11), que foram purificados e
depositados na Coleção de Microrganismos Biodegradadores e Biorremediadores da Embrapa
Clima Temperado. Os testes de caracterização taxonômica revelaram que nove isolados
pertencem ao grupo Gram-positivo e dois ao Gram-negativo. Com base no teste Agar Triplo
Açúcar Ferro, os isolados demonstram diversidade bioquímica na utilização de açúcares:
utilização de açúcares e produção de gás, não utilização de açúcares, utilização de glicose,
sacarose e lactose, utilização somente de glicose e utilização de açúcares com capacidade de
redução do sulfeto a sulfito ferroso. A base técnica para identificação dos isolados será gerada
com a continuidade dos testes em nível bioquímico e molecular.
Fontes financiadoras: FMC do Brasil
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Palavras-chave: Adubos verdes; diversidade, sistemas de manejo, classes de solo,
inoculantes.
A produção de inoculantes para adubos verdes no Brasil utiliza bactérias recomendadas há
mais de 40 anos. O isolamento de bactérias autóctones, eficientes, competitivas e com maior
especificidade para as espécies utilizadas como adubos verdes pode resultar em maior
eficiência da tecnologia de inoculação. O presente estudo objetivou caracterizar
morfologicamente uma coleção de 236 isolados de rizóbio de três genótipos de guandu
cultivados em vasos contendo amostras de terra coletadas do horizonte A dos seguintes solos:
Planossolo Háplico e Argissolo Vermelho-Amarelo tanto em um Sistema Integrado de
Produção Agroecológica (SIPA) quanto em um sistema convencional (Campo experimental)
ambos nas dependências da Embrapa Agrobiologia. Argissolo Vermelho; Argissolo
Acinzentado; Neossolo Flúvico e Latossolo Amarelo de pastagens do município de Pinheiral.
A caracterização considerou 13 caracteres morfológicos dos isolados cultivados em meio de
cultura YMA. A partir das características morfológicas foram construídas matrizes de
similaridade utilizando o coeficiente de Jaccard. A análise do agrupamento foi realizada
através do algoritmo UPGMA utilizando o software NTSYS 2.10t. A maioria dos isolados
apresentou crescimento rápido ou muito rápido (76%) e metabolismo ácido (51%). Todos os
solos seguiram o mesmo, com exceção do isolados do Argissolo Vermelho onde a maioria
(43%) apresentou metabolismo alcalino. 55% dos isolados apresentou produção de muco
mediana, e o tamanho predominante das colônias foi de 1 a 3 mm. A análise de agrupamento
indicou que os isolados do Argissolo Vermelho apresentaram maior similaridade (0,69). Os
cálculos dos índices de diversidade de Shannon-Weaver, riqueza de Margalef e de abundância
de Simpson demonstraram maior riqueza para os solos de Seropédica, menor para os solos de
Pinheiral. Em todos os solos o índice de Shannon-Weaver variou de 1,03 no Argissolo
Acinzentado a 1,97 no Argissolo do Campo Experimental. O índice de Simpson demonstrou
que em todos os solos os grupos morfológicos apresentam abundância similar (entre 0,08 e
0,04), com exceção do Argissolo Vermelho onde há certa dominância de um grupo
morfológico sobre os demais (S=0,24). Esses resultados indicam diferenças na estrutura das
comunidades de rizóbio influenciadas por diferentes condições edáficas e pelo manejo.
Fontes financiadoras: CAPES; CPGA-CS e Embrapa Agrobiologia.
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En las últimas décadas, las Colecciones de Cultivo (CC) han adquirido relevancia como
organismos responsables de la preservación de la biodiversidad microbiana y su potencial
valor biotecnológico. La necesidad de ajustarse a normas internacionales de calidad para el
funcionamiento de las CC requiere intercomunicación y aunar esfuerzos.
En Argentina, la organización de las CC surge en el ámbito del Taller sobre Bioseguridad en
Microbiología y Colecciones de Cultivo, organizado por organismos oficiales (CABBIO,
CYTED, REVYDET) en 1998, donde se plantea entre otros objetivos, establecer normas de
coordinación para las CC locales. Se acuerda crear una Red Nacional de Cultivos de
Microorganismos (RACCUM) para desarrollar una acción cooperativa entre las colecciones
(inicialmente 9, incluidas en el Catálogo Nacional editado por CABBIO). En el 2000, la
Asociación Argentina de Microbiología aprueba la formación de la Subcomisión de
Colecciones de Cultivos Microbianos (SCCM) integrada por curadores de colecciones
nacionales. Sus miembros desarrollan una amplia labor en cumplimiento de los objetivos
iniciales: difundir información sobre organización y mantenimiento de colecciones. Cada año
se dictan cursos y conferencias sobre preservación de cultivos microbianos y se organizaron
mesas redondas en distintas reuniones científicas nacionales e internacionales. La difusión de
los parámetros y requisitos para el establecimiento y manejo de CC dio lugar a varias
publicaciones. Para alcanzar y mantener los estándares de calidad internacionales, se trabajó
en la elaboración y redacción de norma para la certificación de cultivos microbianos, Sus
miembros son impulsores y activos participantes de la Federación Latinoamericana de
Colecciones de Cultivo (FELACC). Las propuestas futuras entre las que se incluyen tareas de
transferencia, gestión de calidad y formación de recursos humanos, permitirán incorporar
nuevas colecciones y mejorar los servicios según las demandas actuales.

COLEÇÃO DE BACTÉRIAS FITOPATOGÊNICAS DO LABORATÓRIO DE
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Como parte da estratégia nacional de gestão de recursos genéticos, as coleções de
microrganismos visam a conservação ex situ dos mesmos, possibilitando o enriquecimento e a
manutenção de isolados microbianos para fins de referencia e estudos de diversidade. As
atividades de quarentena vegetal na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com foco
na sanidade do germoplasma introduzido no país para os programas de melhoramento
genético, é realizada em unidades laboratoriais definidas por tipo de praga, incluindo-se a de
Bacteriologia que começou a ser organizada em julho/1983. Decorrente das análises, surgiu a
necessidade de se estabelecer uma coleção de isolados bacterianos. Inicialmente, a coleção
constou daqueles de importância quarentenária, detectados na inspeção e, posteriormente, foi
incorporada a coleção de trabalho necessária às linhas de pesquisa relacionadas à análise
oficial: adequação, otimização e desenvolvimento de métodos diagnósticos. Outros grupos de
isolados foram incorporados em circunstâncias distintas, como a demanda de estudos com a
bacteriose da goiabeira no DF (Erwinia psidii, 77 isolados); projeto cooperativo “Rede de
Sanidade Vegetal” Brasil-Cuba (Pseudomonas syringae pv. tabaci, 24 isolados); projeto
institucional em desenvolvimento de marcadores para Acidovorax avenae subsp. citrulli (25
isolados). Esta coleção conta também com isolados-tipo, materiais de referência para fins do
Sistema de Qualidade, totalizando 193 isolados. As bactérias são identificadas por testes
bioquímicos, em função de suas características nutricionais e fisiológicas; testes de
patogenicidade, moleculares (PCR com primers específicos) ou sorológicas. As culturas são
preservadas por dessecação em tirinhas de papel de filtro; como suspensão em água destilada
estéril, mantida a 12 ºC; sob óleo mineral em meio que contenha carbonato de cálcio e por
congelamento em glicerol a -20 °C. Um banco de dados está sendo organizado para
informatizar e disponibilizar os dados da coleção. A perspectiva é estabelecer uma réplica da
coleção como banco de DNA.
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Estes microrganismos, associados às leguminosas e gramíneas, contribuem para a produção
de alimentos sem degradação do meio ambiente, representando importante fonte genética a
ser mantida para uso futuro. A Coleção de Culturas de Bactérias Diazotróficas-CCBD da
Embrapa Agrobiologia está listada no World Data Center on Microorganisms com o número
364, sendo reconhecida pela identificação BR de suas culturas. É referência nacional e
internacional, sendo a mais extensa coleção dessas culturas associadas às gramíneas (cana-deaçúcar, arroz e milho) e outras plantas não leguminosas de interêsse econômico, além de
espécies florestais de recuperação de áreas degradadas e de outras leguminosas para adubos
verdes, forrageiras e produção de grãos (feijão comum, feijão-caupi e amendoim). O presente
trabalho tem a finalidade de divulgar a atividade de controle da qualidade nas culturas
mantidas na Coleção, além dos procedimentos para depósito e caracterização, visando a
padronização das informações geradas, ampliando o intercâmbio entre as diversas coleções.
Assim, as culturas depositadas na Coleção recebem a identificação BR somente após o
depositante entregar, devidamente preenchida, a ficha de depósito, na qual constam as
informações da origem do isolamento (hospedeiro, local, data, condições climáticas e do solo,
designação original e em outras coleções), caracterização cultural e simbiótica e referências
bibliográficas. No laboratório da coleção, é realizado o controle de qualidade observando-se
as características culturais nos meios de cultivo adequados, conforme a espécie, já anotadas
nas fichas relativas de cada cultura, sendo checadas quanto a sua pureza. Caso haja presença
de contaminantes ou alguma diferença nas informações anotadas, aquele material é descartado
e um novo é providenciado através da recuperação da cultura do tubo original.

Fontes financiadoras: Embrapa-Macroprograma 1: RENARGEN
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A organização e manutenção do banco de microrganismos patogênicos isolados de produtos
vegetais em quarentena são de relevância tanto para a identificação pela comparação
morfológica das espécies, quanto para futuros estudos sobre variabilidade genética,
principalmente no que se refere ao aspecto da agressividade, para que isolados mais
agressivos não sejam introduzidos no país. Esta coleção faz parte do Projeto Componente:
Coleções de Microrganismos Fitopatogênicos da Rede de Recursos Genéticos Microbianos.
Para a manutenção da coleção de fungos fitopatogênicos do Laboratório de Micologia da
Estação Quarentenária Vegetal Nível 1 (EQVN1), utiliza-se a técnica modificada de
armazenamento em sílica gel. A coleção é composta de 307 espécimes de fungos isolados de
material vegetal introduzidos no país e analisados na EQVN1. Todos os fungos preservados
são da fase assexuada/Hyphomycetes e Coelomycetes, porque a técnica utilizada é específica
para fungos de fácil esporulação em meio de cultura. Na coleção, encontram-se fungos
isolados de 83 produtos diferentes, sendo os principais: soja (38 isolados), arroz (27 isolados)
e milho (23 isolados). Os materiais são procedentes de 34 países diferentes, sendo os mais
freqüentes os EUA (57 isolados), Colômbia (21 isolados), França (18 isolados), além dos
nacionais (63 isolados). As espécies preservadas a longo prazo são: Fusarium moniliforme, F.
oxysporum e Colletotrichum gloeosporioides, com 24, 14 e 9 isolados, respectivamente. Dos
isolados brasileiros, os Estados onde se observou maior número foram: Distrito Federal (41),
Minas Gerais (cinco) e São Paulo (dois).
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A armilariose (Armillaria sp.) e a seca de ponteiros (Sphaeropsis sapinea) são as doenças
prioritárias para pesquisa na cultura do pínus na região Sul do Brasil, em decorrência dos
impactos negativos reais e potenciais às plantações brasileiras. As pesquisas na Embrapa
Florestas com esses fungos começaram em 2000. A partir daí, surgiu a necessidade de se
montar uma coleção para subsidiar os estudos sobre a variabilidade de Armillaria sp. e S.
sapinea. Com a parceria das empresas florestais e da UFP, amostras sintomáticas de plantas
de pínus estão sendo coletadas para isolamento e preservação dos isolados para os estudos de
variabilidade desses patógenos. Além da coleta de material doente, informações da espécie
hospedeira, idade do plantio e coordenadas geográficas também são tomadas. O isolamento é
feito em meio BDA e as culturas puras são transferidas para tubos de ensaio para preservação
em óleo mineral e frascos de penicilina com água destilada estéril para perservação pelo
método de Castelani. As culturas em tubos ou frascos são mantidas sob refrigeração, a 4 ºC.
No caso de Armillaria sp., a coleção está fornecendo isolados para a identificação correta
deste fungo por métodos moleculares no Brasil que, até o momento, foi errôneamente
classificado como Armillaria mellea. A análise dos isolados de Armillaria sp., por meio de
RAPD, revelou a existência de variabilidade entre os isolados estudados e a formação de pelo
menos 3 grupos geneticamente distintos entre si, não se verificando correlação entre
procedência do isolado e hospedeiro. Para S. sapinea, a caracterização dos isolados está
subsidiando um programa de melhoramento para à seleção de material genético resistente à
seca de ponteiros. A análise da agressividade dos isolados de S. sapinea em Pinus radiata
revelou a existência de progênies resistentes. Até o presente momento, a coleção possui 30
isolados de Armillaria sp. e 12 isolados de S. sapinea, preservados pelos métodos de
Castelani e óleo mineral.
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Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) são microrganismos do solo do Filo
Glomeromycota que estabelecem simbioses, denominadas micorrizas arbusculares, com as
raízes de mais de 90% das plantas terrestres. Esta simbiose é altamente benéfica para a planta
e para o funcionamento dos ecossistemas terrestres, assim, para utilizar estes fungos como um
agente biológico capaz de promover benefício à agricultura ou à recuperação ambiental faz-se
necessário a conservação dos seus recursos genéticos, preservando seu potencial
biotecnológico. No Brasil, existem várias coleções de trabalho de FMAs, mas há uma
carência de padronização dos trabalhos e informações. O objetivo deste trabalho é divulgar a
metodologia de trabalho da Coleção de FMAs da Embrapa Agrobiologia buscando uma
padronização de informação e ampliação do intercâmbio entre coleções. Pelos FMAs serem
biotróficos obrigatórios, a coleção é repicada em planta viva pelo menos uma vez a cada 24
meses. Tem-se buscado a repicagem anual dos acessos. Cada acesso é repicado em dois vasos
de 500g com substrato (partes iguais de subsolo, solo rico em matéria orgânica e areia lavada)
autoclavado por 1 hora em dois dias consecutivos. FMAs com características morfológicas
dos esporos semelhantes são isolados durante a repicagem por escalonamento do período ou
por divisões internas da casa de vegetação. A Embrapa Agrobiologia possui uma casa de
vegetação de uso exclusivo da coleção de FMAs, com acesso restrito. Esta casa possui 4
ambientes com entrada individual o que permite a multiplicação de 4 isolados de uma mesma
espécies de FMA simultaneamente. A planta hospedeira padrão é a Brachiaria decumbens
Stapf. Apenas quando há dificuldade de manter o acesso nesta planta é que são buscadas
outras, geralmente nas famílias poaceae ou fabaceae. A cultura multiplicada é armazenada nos
próprios vasos, sem quebrar a rede de micélio dos torrões, apenas cortando a Brachiaria e
tampando os vasos. Os vasos são mantidos a 25°C. Como referência de cada acesso, a cada
repicagem são montadas lâminas permanentes para microscopia e são armazenados esporos
em glicerina, o que possibilitará no futuro rastreamento molecular de modificações genéticas.
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O fungo Magnaporthe grisea, causador da brusone, é o fator biótico de maior importância
para a cultura do arroz no Brasil. A resistência à brusone é tipicamente vertical, determinada
por um ou poucos genes.

A variabilidade genética do patógeno é muita elevada,

especialmente no Brasil Central. Nesta região, as variedades de arroz advindas do programa
de melhoramento têm tido a resistência à brusone quebrada pouco tempo após o lançamento.
A coleta, conservação e uso de germoplasma do patógeno no estudo da interação patógenohospedeiro é importante para a compreensão dos mecanismos de resistência à doença e para o
desenvolvimento de cultivares com resistência durável ao patógeno. O objetivo deste trabalho
foi obter uma coleção de germoplasma de M. grisea para estudos de genética de interação
M.grisea/O. sativa e para o melhoramento visando resistência à doença. As amostras de
lesões causadas pelo patógeno foram obtidas de folhas e de panículas da planta em extensivas
coletas realizadas no estado de Tocantins, nos municípios de Formoso do Araguaia, Dueré e
Lagoa da Confusão, e no estado de Goiás no município de Luiz Alves. O material biológico
foi armazenado em sacos de papel e mantido em freezer a -20 ºC. Estas amostras foram
incubadas em câmara úmida para a indução de esporulação. As cepas monospóricas foram
isoladas em meio de cultura . Os isolados foram, em seguida, submetidos a testes de reação na
Série Internacional de Diferenciadoras (SID) de raças fisiológicas de brusone, composta pelas
cultivares de arroz Raminad, Zenith, NP 125, Usen, Dular, Kanto 51, Sha-Tiao-Tsao e Caloro.
As raças fisiológicas mais prevalentes no Brasil Central estão sendo investigadas em estudos
genéticos de quebra de resistência varietal, análise molecular de variabilidade genética através
de marcadores microssatélites, mapeamento genético de regiões que conferem resistência à
doença, testes de resistência do sistema multilinhas de cultivo, e nas rotinas do programa de
melhoramento genético da Embrapa. Esta coleção é mantida através de repicagens periódicas
e armazenamento a longo prazo através do método de esporulação em papel filtro mantido
em freezer a -20 ºC. A coleção de isolados monospóricos de M. grisae é fundamental para o
avanço no conhecimento sobre o patógeno, sua interação com o hospedeiro, e apoio ao
melhoramento genético do arroz.
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Os isolados bacterianos que compõem a coleção de microrganismos patogênicos da Embrapa
Agroindústria Tropical são oriundos do queijo de Coalho produzido no estado do Ceará. Um
total de 640 amostras de queijo Coalho, artesanais e industriais, provenientes de 16 laticínios
foi avaliado com o objetivo de isolar, identificar, caracterizar e definir a prevalência dos
patógenos bacterianos contaminantes. As amostras foram adquiridas no comércio varejista de
Fortaleza-CE e submetidas à pesquisa microbiológica com ênfase em Listeria monocytogenes,
Salmonella sp. e Staphylococcus aureus. Os resultados revelaram S.aureus e Salmonella sp.
em números extremamente altos, numa freqüência de 54, 1% (346/640) e 21,3% (136/640),
respectivamente, enquanto que a presença de L. monocytogenes não foi detectadas em
nenhuma amostra. De cada amostra positiva para os microrganismos estudados, isolaram-se
cinco colônias características a partir dos meios seletivos diferenciais, as quais foram
submetidas às provas bioquímicas específicas. As culturas suspeitas de S.aureus foram
avaliadas quanto à produção de catalase, capacidade de coagulação do plasma de coelho e
coloração de Gram. Para identificação de Salmonella sp. colônias típicas foram submetidas às
provas de fermentação de açúcares, descarboxilação da lisina, produção de H2S e teste
sorológicos. As colônias confirmadas através dessas provas foram transferidas para caldo BHI
adicionado de 20% de glicerol e estão sendo mantidas a - 800C, para posterior caracterização
molecular e estudo de filogenia. Atualmente a coleção contém 1.757 isolados, sendo 1.215
(69%) de S.aureus e 542 (31%) de Salmonella sp.
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O Laboratório de Biologia Animal, possui, há mais de três décadas, uma Coleção de Culturas
de Microrganismos, oriundas de Projetos de Pesquisa e de Serviços de Diagnóstico, algumas
recebidas de Instituições de P&D Nacionais e Estrangeiras, e, ainda, amostras de referência.
Pretende-se com esta Coleção introduzir, prospectar, propagar e conservar cepas de
microrganismos que possam ser utilizados na produção de insumos para a biotecnologia;
produção de imunobiológicos; produção de medicamentos; produção de organismos para o
controle biológico de enfermidades dos animais e do Homem; e para processos de controle de
qualidade. Estão sendo utilizados meios de cultivo próprios para o isolamento primário dos
microrganismos, meios de pré-enriquecimento, de enriquecimento, e de isolamento seletivo,
visando à introdução de novas cepas, a partir do seu isolamento de casos clínicos e de
alimentos. A prospecção da biodiversidade e a avaliação das características fenotípicas dos
microrganismos são realizadas através de testes bioquímicos, sorogrupagem, sorotipagem,
testes de sensibilidade a antibióticos, testes ELISA, testes em cultivo celular, e pesquisa da
funcionalidade de genes envolvidos na virulência. Estão sendo padronizados protocolos para a
identificação dos microrganismos por métodos moleculares, Reação de PCR, e para a
detecção de polimorfismos do DNA bacteriano (Técnica de Pulsed Field). A Coleção de
Culturas dispõe, atualmente, de 1.029 cepas distribuídas nos Grupos de Bactérias Gram
Negativas (Enterobacteriaceae; Vibrionaceae; Aeromonadaceae; e Não entéricas); Bactérias
Gram Positivas (Streptococcaceae; Staphylococcaceae; e Bastonetes) e Microrganismos
Fastidiosos (Anaeróbios; Mycoplasmatales; e Actinomycetales e afins). Readequar e
modernizar a estrutura operacional, e informatizar a Base de Dados desta Coleção de
Culturas, são as principais metas para 2009, para adequá-la à “Rede de Recursos Genéticos
Microbianos” da EMBRAPA, e ao “PRONABENS” do MCT e ABIN.
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A murcha-de-fusário, causada pelo Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, é uma das mais
importantes doenças do tomateiro e pode causar até 100% de perda em cultivares mais
suscetíveis. O perfil de virulência dos isolados de F. oxysporum f. sp. lycopersici que afetam
o tomate foi agrupada em três raças de acordo com sua capacidade de infectar um conjunto de
cultivares diferenciadoras que possuem distintos loci de resistência. Já foi identificado um
conjunto de genes no F. oxysporum f. sp. lycopersici que codificam fatores virulência durante
a infecção no tomateiro, denominados genes six1, six2 e six3, que podem ser uma alternativa
para diferenciação das raças 1, 2 e 3. O objetivo deste trabalho é a diferenciação das três raças
de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici pela caracterização de genes de virulência. Para
extração do DNA, as raças de Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici foram cultivados em
meio de cultura Batata-Dextrose, por 72 horas, temperatura 25ºC e 120 rpm e o DNA obtido
pelo método do CTAB. Foram realizados PCR utilizando oligonucleotídeos para amplificação
dos genes six1, six2 e six3 e os amplicons obtidos para cada gene submetido à digestão com
enzimas de restrição. Todos os genes tiveram as seqüências de nucleotídeos, submetidas à
ferramenta BLASTn para a análise comparativa com dados disponíveis no banco do NCBI e
foram confirmados a identidade dos genes. Os genes de virulência podem contribuir para a
distinção das raças quando associado a outros marcadores moleculares e poderá auxiliar no
desenvolvimento de marcador molecular raça-específica a serem utilizados na caracterização
de isolados de F. oxysporum f. sp. lycopersici circulantes em diferentes municípios produtores
de tomate do estado de Pernambuco e do Brasil.
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Os baculovirus são bastante utilizados para controle de pragas, porém, alguns fatores têm
limitado seu uso no campo. Dentre eles incluem-se o período entre a aplicação do
bioinseticida e a morte da praga, bem como a inativação do vírus por radiação solar (UV).
Branqueadores ópticos vêm sendo testados para melhorar a proteção dos formulados contra
UV e/ou aumentar a sua atividade inseticida. Neste trabalho, avaliou-se o efeito do
branqueador óptico Blankophor P167 combinado com os isolados I-18 e I-19 do baculovirus
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus (SfMNPV) em infecções de lagarta do
cartucho-do-milho (S. frugiperda). Bioensaios foram conduzidos, em triplicata, consistindo
dos seguintes tratamentos: vírus e branqueador; vírus; branqueador; e água. As concentrações
virais testadas foram de 2,5x105; 1,3x106; 6,5x106, 3,2x107 e 1,6x108OB/ml, sem e com
acréscimo de 1% do branqueador P167. As análises dos bioensaios mostraram que a CL50
resultante da combinação do isolado I-18 com P167 (1,21x106 OB/ml) foi reduzida cerca de
10 vezes quando comparada à do tratamento sem branqueador (1,23x107OB/ml), sendo esse
efeito mais acentuado quando se tratou da CL50 obtida do isolado I-19. A concentração viral
(I-19) requerida para matar 50% dos insetos testados (9,74x106OB/ml) foi 16,7 vezes menor
quando o vírus foi misturado com P167 (5,82x105OB/ml). O tempo letal médio (TL50) foi
determinado e, para ambos isolados, observou-se uma queda expressiva no número de dias à
medida que a concentração viral foi aumentada. Este efeito foi também observado com a
adição do branqueador, mesmo em concentrações virais mais baixas. Analisando-se os dados
obtidos observa-se que ambos os isolados virais foram potencializados com o uso do
Blankophor P167, sugerindo que o branqueador pode ter facilitado a passagem das partículas
virais pela membrana peritrófica, resultando num aumento da atividade viral e conseqüente
aumento da mortalidade larval.
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Entre os diversos centros de diversidade da flora brasileira a cadeia do Espinhaço, entre os
Estados de Minas Gerais e Bahia, incluindo a Chapada Diamantina na parte norte, apresenta
um alto número de espécies de plantas endêmicas. Como componente importante da cadeia do
espinhaço, plantas da família Eriocaulaceae, comumente chamadas de sempre-vivas, devido
às características de suas inflorescências, que após serem destacadas permanecem com o
aspecto in natura, diversas endêmicas da cadeia do Espinhaço. Outra família importante e
com potencial, Verbenaceae, inclui o gênero Stachytarpheta, onde a espécie Stachytarpheta
crassifolia subsp. crassifolia é endêmica da Chapada Diamantina, com ocorrência em áreas de
campos rupestres e em altitudes acima de 900 metros. Dentro deste contexto, definimos a
rizosfera dessas plantas endêmicas como prioritárias para o isolamento de microrganismos e
prospecção de genes e de processos. As amostras de solos rizosféricos obtidas de plantas da
família Verbenaceae (Starchytarpheta crassifolia subsp. crassifolia) e Eriocaulaceae
(Actinocephalus spp. Syngonanthus giuliettae e S. mucugensis ) foram coletadas no Parque
Municipal de Mucugê-Ba. E utilizadas para o isolamento através de diluição seriada em meios
de cultura diferenciais. Foram isoladas 123 linhagens bacterianas (e também actinobactérias e
fungos – dados não mostrados), onde o maior número foram obtidos de plantas da família
Eriocaulaceae. Foram detectadas linhagens com a atividade de promoção de crescimento de
plantas (acc deaminase+), produtoras de biossurfactantes e com atividade antimicrobiana
(Candida albicans), três espécies novas para a ciência e novas seqüências gênicas de acdS
(acc deaminase), como também frações de extratos antimicrobianos e biossurfactantes. Este
trabalho demonstra o potencial de microrganismos isolados de plantas endêmicas e adaptadas
a um ambiente extremo, o que pode influenciar a diversidade e o potencial de recursos
genéticos microbianos.
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Desde 2004 o Grupo de Microbiologia de Alimentos da Embrapa Agroindústria Tropical vem
trabalhando na seleção e caracterização destas bactérias, visando formar uma coleção de
culturas com microrganismos de interesse para a produção de queijo de Coalho. Bactérias
ácido láticas (BAL) foram isoladas de amostras de leite cru, massa de queijo e queijos de
Coalho artesanais produzidos e comercializados no Ceará. Testes de crescimento em
diferentes temperaturas, pH, concentrações de NaCl e produção de CO2 a partir de glucose
foram realizados para classificação de gênero dos isolados. Foi, então, feita uma seleção dos
microrganismos capazes de coagular, reduzir e acidificar o meio Litmus milk em até 48 horas.
Estes, foram avaliados quanto as propriedades tecnológicas de produção de ácido e aroma,
atividade proteolítica e tolerância a NaCl. As BAL que apresentaram propriedades
tecnológicas de interesse na fabricação de queijo de Coalho foram identificadas ao nível de
espécie com os Kits API 50 CH e API 20 Strep, com posterior confirmação por PCR espécie
específica. Foram isoladas 937 BAL distribuídas nos gêneros Enterococcus (57%),
Lactobacillus (21,3%), Streptococcus (13,4%), Lactococcus (5,7%) e Leuconostoc (0,4%). A
identificação de gênero não foi conclusiva para 2,2% de isolados. Após a seleção em Litmus
milk, 235 BAL tiveram suas propriedades tecnológicas avaliadas. Então, 32 Lactobacillus, 24
Streptococcus e 19 Lactococcus foram considerados de interesse para produção de queijo de
Coalho por apresentarem boa capacidade de produção de ácido e aroma, baixa atividade
proteolítica e tolerância a 3% de NaCl. Deste total, nove bactérias foram identificadas como
Lactococcus lactis subsp. lactis e doze como Lactobacillus paracasei. Para completar as
informações sobre a coleção de culturas de BAL isoladas de queijos de Coalho e com
propriedades tecnológicas de interesse na fabricação do mesmo ainda é preciso identificar os
microrganismos que ainda não foram submetidos a PCR, como os Streptococcus, bem como
aqueles cuja a identificação por PCR não foi confirmada.
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Palavras-chave: Mycosphaerella fijiensis, ISSR, Sigatoka-negra
A sigatoka-negra é uma doença causada pelo fungo Mycosphaerella fijiensis Morelet,
considerado o fitopatógeno de maior importância na maioria das regiões produtoras de banana
no mundo. O ataque resulta na produção de frutos pouco desenvolvidos e impróprios à
comercialização ou pode até causar a morte das plantas. A análise da estrutura genética da
população do patógeno, juntamente com a busca de estratégias para o controle da doença,
principalmente por meio de melhoramento visando resistência, é a forma mais econômica e
ambientalmente correta. O marcador ISSR tem como base a amplificação por PCR entre
seqüência

simples

repetidas

(SSR)

usando

oligonucleotídeo

que

são

repetições

complementares aos microssatélites. Deste modo, este trabalho teve por objetivo padronizar
da técnica de ISSR em M. fijiensis e selecionar iniciadores para caracterização genética da
população. Para padronização da técnica de ISSR foram testados diferentes concentrações de
DNA (25ng e 50 ng) MgCl2 (1,5 mM ; 2,0 mM e 2,5 mM), dNTP (0,25mM e 0,50mM) e
quantidade de Taq polimerase phoneutria (1U e 2U), as reações foram realizadas em volume
de 15 µL com 0,3 µM de iniciador. Após a padronização foram testados oligonucleotídeos
baseados na lista set#9 (primers 801-900) da UBC. A melhor condição de amplificação foi
50ng de DNA, 2 mM de MgCl2 e 0,5 mM de dNTP e 1 U de Taq polimerase. Dos 100
primers analisados 53 apresentaram amplificação de 1 a 8 bandas, destes 25 foram
selecionados para análise de polimorfismos. Doze oligonucleotídeos que apresentam as
repetições AT e TA com diferentes ancoras em 3’: (AT)8T, (AT)8G, (AT)8C, (TA)8A,
(TA)8C, (TA)8G, (AT)8YA, (AT)8YC, (AT)8YG, (TA)8RT, (TA)8RC, (TA)8RG não
apresentaram amplificação, isso se deve possivelmente à inexistência desse microssatélite no
genoma de M. fijiensis ou a amplificação entre os SSR não foi possível por estar em distância
maior do que a capacidade de amplificação da enzima, os dados também indicam que os ISSR
mais abundantes no genoma são os que apresentam as repetições AG, CT e ACC.
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ISOLAMENTO DE Trichoderma spp. DE SOLOS UTILIZADOS NO CULTIVO DE
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Palavras-chave: Cobertura de solo, Sistema de produção, Diversidade microbiana, Cerrado.
Os microrganismos de solo apresentam uma grande diversidade, envolvendo grupos
taxonomicamente distintos, sendo importantes na decomposição da matéria orgânica,
ciclagem de nutrientes e agregação do solo. Nessa diversidade, os fungos do gênero
Trichoderma são um dos mais importantes, pois exibem variabilidade entre as linhagens em
relação às atividades de biocontrole e enzimática, entre outras. Nesse sentido, procurou-se
realizar o isolamento e a identificação de isolados de Trichoderma spp. através de amostras de
solos provenientes de cultura orgânica e convencional de morango. O morango orgânico foi
cultivado em parcelas de solos da região de cerrado com adubação 400 kg/ha de N e cobertura
de material orgânico (amendoim forrageiro, palha seca de capim napier e grama esmeralda) e
convencional utilizando cobertura de plástico. As amostras composta de solos foram coletadas
em quatro pontos de cada cobertura e, depois, colocados em geladeira. Para isolamento
utilizou-se a diluição seriada seguida de plaqueamento. Cerca de 10g de cada amostra
composta foram adicionado em Erlenmeyer contendo 90ml de água estéril e mantido sob
2
3
agitação durante 40 minutos. Após as diluições, 0,1 ml das suspensões 10 e 10 foram
distribuídas e espalhadas em placas de Petri contendo meio contendo em g/l (KH2PO4 1,0;
MgSO4H20

0,5; Cloranfenicoll

0,25; PCNB 0,20; rosa de Bengala 0,033; peptona 5;

dextrose 10; Agar 15). As placas foram mantidas em B.O.D. a 25ºC e fotoperíodo de 12
horas. Após sete dias efetuou-se o isolamento das colônias características do fungo para
posterior identificação. A maioria das colônias em desenvolvimento de Trichoderma spp
ocorreu em plaqueamento com diluição 102. As amostras de solo que apresentaram maior
número de unidades de colônias de Trichoderma spp. foram aquelas com cobertura de gramas
esmeralda, seguida com cobertura de palha seca, cultivo convencional e amendoim forrageiro.
Esses resultados mostram que o tipo de sistema de produção e a cobertura do solo influenciam
a diversidade e a população de isolados de Trichoderma spp. nos solos de Cerrado.

OBTENÇÃO DE BACTÉRIAS DE IMPORTÂNCIA BIOTECNOLÓGICA
ASSOCIADAS A PLANTAS DE ARROZ SILVESTRE EM RORAIMA
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Palavras-chave: Oryza glumaepatula, Bactérias diazotróficas, Promoção de crescimento
vegetal
Os microrganismos desempenham atividades indispensáveis à manutenção e sobrevivência
dos vegetais na medida que se associam com plantas e atuam na promoção do crescimento e
controle biológico. O arroz silvestre, Oryza glumaepatula, entre outras espécies que ocorrem
na Amazônia, representa um recurso genético de grande importância e que se encontra
ameaçado. Nesse vegetal, tem sido verificada a possibilidade de obtenção de bactérias
fixadoras de nitrogênio atmosférico e/ou produtoras de fitohormônios. O objetivo deste
trabalho foi isolar e caracterizar bactérias presentes na rizosfera e tecidos internos de arroz
silvestre de ocorrência em Roraima. As plantas foram coletadas no Parque Nacional do Viruá,
município de Caracaraí-RR. Em laboratório, foram lavadas com água destilada esterilizada e
trituradas em solução salina (NaCl 0,85%). Posteriormente, alíquotas de 100mL da suspensão
de plantas trituradas foram distribuídas em placas de Petri contendo o meio de cultura Dyg’s,
sendo as placas incubadas por 10 dias no escuro a 28ºC. Após este período, procedeu-se o
isolamento e caracterização morfológica dos isolados e avaliação da capacidade de fixação de
nitrogênio atmosférico em meio de cultura semi-sólido BMGM. A população de bactérias
associadas com as plantas de arroz silvestre, estimada em meio de cultura, foi da ordem 107
células g-1 de planta, tendo sido obtidos 56 isolados do sistema radicular e 62 da parte aérea,
mostrando haver grande concentração de bactérias na parte aérea das plantas, diferentemente
de observações anteriores para outros vegetais. A maioria dos isolados apresentou colônias
circulares com 1-3 mm de diâmetro, elevadas, bordos lisos, aparência homogênea com brilho
e sem elasticidade. As cores predominantes foram bege, amarelo, alaranjado, branco e rosa.
Apesar dos estudos ainda estarem se iniciando, observou-se que cerca de 19% dos isolados
obtidos apresentaram capacidade de fixação de nitrogênio, sendo a maioria de cor bege e
amarela e foram obtidos da parte aérea das plantas, mostrando grande potencial deste vegetal
para obtenção de bactérias promotoras de crescimento vegetal.

Fontes financiadoras: CNPq, Embrapa.
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Palavras-chaves: Beauvericina, Dactylopius, ITS, inseticida natural, Palma Forrageira

A Cochonilha-do-Carmim (Dactylopius sp) é uma praga que ataca a cultura da palma
forrageira e traz danos enormes para os agricultores no agreste e sertão do Nordeste, já que
esta planta é a base da alimentação animal. Há alguns anos, esta praga vem apresentando a
ocorrência de um fungo de cor rosa e que no campo demonstra ter uma atuação de controle da
cochonilha já que a mesma morre na presença deste microrganismo. Foram realizadas várias
coletas e isolado este fungo em meio BDA e purificado. A extração de DNA genômico foi
realizado das hifas do fungo e em seguida realizada uma PCR (reação em cadeia da
polimerase) para amplificação da região espaçadora ribossomal (ITS) com os primers ITS1ITS4 (White et al 1990) e seqüenciado na EMBRAPA-Soja. A seqüência de 496 pb foi
blastada (Blastn) e o resultado preliminar mostrou que houve uma identidade de 99% com
Fusarium proliferatum (Acessos nos. EU272509, EU272508, EU272500) no NCBI. Segundo
a literatura, este fungo produz uma toxina chamada beauvericina que é o primeiro
hexadepsipetideo estudado que tem uma ação inseticida, por ser um inibidor específico da
colesterol aciltransferase e que é produzida por várias espécies de Fusarium. A beauvericina
foi considerada pela primeira vez como um contaminante natural em milho e é altamente
tóxico para insetos. Até a presente data não existe estudos de confirmem que este fungo possa
está controlando de forma natural a praga da cochonilha, mas sim que existe a freqüente
ocorrência deste Fusarium atacando esta praga e que possa ser um microrganismo oportunista
ou também inferir que sua presença ainda é subestimada necessitando de maiores estudos de
patogenicidade frente à praga Dactylopius sp.

Fonte financiadora: IPA

PROSPECÇÃO DE PROTEÍNAS VIP3 EM ESTIRPES DE Bacillus thuringiensis
TÓXICAS PARA LEPIDÓPTEROS
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Palavras-chave: Bacillus thuringiensis, proteínas Vip, lepidópteros, toxicidade, Spodoptera
frugiperda
Bacillus thuringiensis (Bt) é uma bactéria Gram-positiva, de ampla distribuição geográfica,
que produz inclusões cristalinas compostas por proteínas denominadas d-endotoxinas
(proteínas Cry e Cyt), durante a fase de esporulação. Algumas estirpes também produzem
proteínas Vip (“Vegetative Insecticidal Protein”) durante as fases vegetativa e de esporulação.
Essas proteínas são tóxicas e específicas para insetos e outros invertebrados. A Embrapa
Recursos Genéticos e Biotecnologia possui uma Coleção de Bacillus entomopatogênicos com
aproximadamente 2300 isolados, incluindo B. thuringiensis e B. sphaericus. As estirpes de Bt
nesta coleção são caracterizadas quanto à presença de genes e proteínas Cry e quanto à
toxicidade para insetos pertencentes às ordens Lepidoptera, Diptera e Coleoptera. Para
complementar a análise das toxinas é importante a detecção de proteínas Vip nas mesmas. O
objetivo deste trabalho foi identificar estirpes de Bt da coleção que produzam proteínas Vip3
e avaliar a atividade destas proteínas contra os lepidópteros Spodoptera frugiperda (lagarta do
cartucho-do-milho), Anticarsia gemmatalis (lagarta da soja) e Plutella xylostella (traça das
crucíferas). Foram selecionadas 31 estirpes de Bt que mostraram atividade para lepidópteros e
realizada busca por genes vip3 através de PCR, extração de proteínas secretadas, análise das
proteínas por SDS-PAGE e bioensaios. Após a prospecção por PCR, genes vip3 foram
detectados em oito estirpes. Os fragmentos de PCR seqüenciados apresentaram elevada
identidade de seqüência com genes vip3A publicados. Análise por SDS-PAGE mostrou a
presença de proteínas de aproximadamente 80 kDA, correspondente ao tamanho esperado
para Vip3A. As proteínas das oito estirpes não mostraram toxicidade contra A. gemmatalis e
P. xylostella. Apenas as proteínas de duas estirpes, S234 e S711, mostraram atividade contra
S. frugiperda. Estas proteínas serão melhor investigadas visando seu uso no controle de
insetos.
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Palavras-chave: Dischloridium gloeosporioides, Cladosporium gloeosporioides, Annona
muricata, micologia, taxonomia

Anteriormente denominado Cladosporium gloeosporioides Atkinson, o fungo Dischloridium
gloeosporioides (Atk.) Braun & Schub. é um hifomiceto reportado com pouca freqüência e
apenas nos Estados Unidos da América. É relatado apenas em associação a três espécies de
plantas do gênero Hypericum: Hypericum stans (Michx. ex Willd.) Adams & Robson (=
Ascyrum stans Michx. ex Willd.), Hypericum mutilum L. e Hypericum virginicum L. Em
outubro de 2007, na cidade de Pacaraima-RR, foram observadas plantas de graviola (Annona
muricata L.) apresentando manchas foliares circulares, anfígenas, marrom-escuras, com 0,7 a
3 cm de diâmetro, freqüentemente com formação de círculos concêntricos. Em microscopia
foi verificada a associação com um fungo com as seguintes características: frutificação
anfígena, predominante na face inferior; estroma 21-83 µm de diâmetro. Conidióforos
marrons, lisos, 1 a 5 septos, não ramificados, 63-101 x 2,6-5,2 µm. Célula conidiogênica
monofialídica, inconspícua, 7,8-34 x 2,6 µm. Conídios solitários, elipsóides a ovóides, 10-21
x 2,6-5,2 µm, com base arredondada a sub-truncada, hialinos, lisos, simples, asseptados com,
raramente, 1 septo. Estas características permitiram identificar o fungo Dischloridium
gloeosporioides sendo a sua primeira associação com uma planta não pertencente ao gênero
Hypericum.

UMA NOVA ESPÉCIE DE Pseudocercospora EM Bowdichia virgilioides DE
OCORRÊNCIA NA SAVANA DE RORAIMA
Bernardo de Almeida Halfeld-Vieira1; Kátia de Lima Nechet²
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²Embrapa Roraima – halfeld@cpafrr.embrapa.br, katia@cpafrr.embrapa.br

Palavras-chave: Bowdichia virgilioides, Pseudocercospora, micologia, taxonomia

A paricarana (Bowdichia virgilioides Kunth.) é uma planta arbórea da família Fabaceae de
ocorrência natural em áreas de savana de Roraima, com propriedades medicinais, melíferas,
utilizada como ornamental e para exploração da madeira. Em coleta realizada em setembro de
2008 na cidade de Boa Vista-RR, foram observadas folhas compostas de paricarana
apresentando queima foliar intensa, com lesões necróticas pardas, anfígenas, freqüentemente
com halo amarelado na face adaxial e de formato irregular. Em microscopia, na face abaxial
dos folíolos, foram observados estromas imersos no tecido vegetal, com 45-100 µm de
diâmetro e densos fascículos de conidióforos com coloração pálido a marrom-oliváceos e
dimensões 8-23 x 3 µm, com 0-1 septo. Células conidiogênicas terminais, com loci
conidiogênico inconspícuo. Conídios solitários, cilíndricos a obclavados, gutulados, pálido
oliváceos, retos a flexuosos, com ápice subagudo a obtuso, com base truncada, 30-107 µm, 39 septos. Estas características permitiram posicionar a espécie no gênero Pseudocercospora,
se tratando de uma espécie nova a ser descrita de acordo com as normas do Código
Internacional de Nomenclatura Botânica. Em B. virgilioides há relatado o cercosporióide
Prathigada backmanii Furlanetto & Dianese, de ocorrência no Distrito Federal, com
características distintas desta aqui reportada.

FISIOLOGIA E USO DE RECURSOS GENÉTICOS
MICROBIANOS

ANÁLISES MORFOLÓGICA E MOLECULAR DE ISOLADOS DE Pseudoplusia
includens SNPV
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Moretto Alexandre2; Flávio Moscardi2; Maria Elita Batista de Castro1
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Palavras-chave: Baculovirus, Pseudoplusia includens, análise morfológica, análise de DNA.
Os baculovirus pertencem à família Baculoviridae e são patogênicos a insetos, principalmente
da ordem Lepidoptera, apresentando grande potencial como agentes de controle biológico de
pragas. A lagarta Pseudoplusia includens (Walker, 1857) (Lepidoptera, Noctuidae), conhecida
como lagarta falsa-medideira, é uma praga que recentemente tem assumido uma maior
importância na cultura de soja no Brasil, requerendo estratégias de controle de forma a reduzir
o uso de inseticidas químicos e a preservar a integridade do ecossistema. A Embrapa Soja
(Londrina-PR) tem verificado na cultura da soja, principalmente no estado do Paraná, a
ocorrência de lagartas P. includens mortas por infecção viral, o que abre perspectivas de
potencial uso do virus no manejo integrado de pragas. Com o objetivo de contribuir com os
estudos de caracterização do vírus, neste trabalho, foram realizadas análises morfológica e
molecular de isolados virais provenientes de lagartas (P. includens) com infecção em campo,
sendo quatro isolados (I-B, I-C, I-D e I-E) coletados em plantações de soja (Paraná, Brasil) e
um (I-A) em plantação de algodão (Guatemala-América Central). Amostras virais, purificadas
a partir de macerados de lagartas infectadas, processadas e analisadas por microscopia
eletrônica de transmissão, apresentaram partículas com morfologia típica de vírus do gênero
Nucleopolyhedrovirus (NPV) mostrando vírions com apenas um nucleocapsídeo por
envelope, Single (SNPV), imersos em uma matriz protéica, formando corpos de oclusão (OB).
Essas partículas exibiram uma intensa banda de tamanho correspondente a poliedrina, a
principal proteína dos NPV, quando analisadas por eletroforese em gel de poliacrilamidaSDS. Dentre os isolados estudados, somente I-A e I-E apresentaram diferenças nos perfis de
DNA gerados pela clivagem com as enzimas BamHI, EcoRI, Hind III e PstI. Essas diferenças
sugerem a existência de variantes genotípicos do vírus classificado, neste trabalho, como
Pseudoplusia includens single nucleopolyhedrovirus (PiSNPV).

Fontes financiadoras: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEN;
CAPES/Embrapa Soja.
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Palavras-chave:Pseudomonaceae, polihidróxialcanoatos, polihidróxibutirato, biodegradação,
biorremediação
Polihidroxialcanoatos (PHAs) pertencem à família de biopolímeros, tendo como principal
representante o polihidroxibutirato (PHB). O PHB é acumulado por diversas espécies de
Pseudomonas na forma de grânulos intracelulares. Esses grânulos são sintetizados na célula
bacteriana com a finalidade de reserva de carbono e energia, constituindo-se em matériaprima para produção de plásticos biodegradáveis e tendo aplicações em processos de
biorremediação de agrotóxicos. O objetivo deste trabalho foi visualizar o acúmulo de PHB em
cinco cepas degradadoras de carbofurano, isoladas de solo de várzea subtropical do Rio
Grande do Sul, conservadas na Coleção de Microrganismos Biodegradadores e
Biorremediadores da Embrapa Clima Temperado (CMBB). As cepas (STC1, STC2, STC3,
STC4 e STC5) foram identificadas como Pseudomonas sp., sendo que STC1 e STC2
apresentam similaridade de 98% com P. putida e P. jessenii e STC3, STC4 e STC5
filogeneticamente podem representar um biovar de P. putida. Como padrão positivo de
produção de PHB, utilizou-se a cepa Bacillus megaterium da CMBB. Prepararam-se placas
com o meio de cultura Agar Nutritivo adicionado de 5% de sacarose, pH 7,2, para inoculação,
incubando-as a 28ºC por 48 horas. Após o crescimento, prepararam-se lâminas utilizando o
corante Sudan Black B por 15 min. Posteriormente, as lâminas foram imersas em xilol,
cobertas com safranina 0,5% e lavadas com água corrente. As lâminas foram observadas em
microscópio óptico (MO), utilizando objetiva de imersão. Observou-se que entre as cinco
cepas analisadas, STC1, STC3 e STC4 apresentaram acúmulo de PHB, sendo de difícil
visualização nas cepas STC2 e STC5. As cepas STC1 e STC3, juntamente com o padrão
positivo, foram analisadas também em microscópio eletrônico de transmissão (MET). Foi
confirmada a presença do biopolímero por meio de MET em STC1 e STC3. È necessário que
as cepas que foram somente observadas em MO sejam visualizadas em MET. Em seqüência,
dar-se-á inicio à otimização do processo de produção do biopolímero nas cepas STC1 e
STC3.

CONSERVAÇÃO E PROSPECÇÃO DE MICRORGANISMOS BENÉFICOS
ASSOCIADOS ÀS CULTURAS DE MILHO E SORGO
Ivanildo Evódio Marriel, Eliane Aparecida Gomes, Antonio Marcos Coelho, Sidnei Parentoni,
Antonio Carlos de Oliveira, Vera Maria Carvalho Alves
Embrapa Milho e Sorgo – Sete Lagoas, MG

Palavras-chave: milho, sorgo, microrganismos benéficos

Os microrganismos representam uma enorme fonte de recursos praticamente inexplorados de
estirpes per se, genes ou de metabólitos para fins agrobiotecnológicos, particularmente em
agroecossistemas tropicais. Na Embrapa Milho e Sorgo, têm-se envidado esforços em
isolamento, conservação e prospecção de uso de microrganismos benéficos visando
bioproteção e nutrição de plantas nas culturas de milho e sorgo. Nos dois últimos anos, além
da incorporação de novos isolados de microrganismos potencialmente úteis, foram avaliadas e
identificadas estirpes altamente promissoras para a formulação de bioinoculantes visando a
substituição de adubação nitrogenada em milho, melhoria da eficiência de fontes de fósforo e
de potássio de baixa solubilidade e o biocontrole de plantas. O desenvolvimento de inovações
tecnológicas com base em insumos biológicos torna-se altamente vantajoso para a
sustentabilidade de atividades agrícolas, nas dimensões econômicas, sociais e ambientais, em
relação aos agroquímicos, em parte importados e dependentes de energia proveniente de
combustíveis fósseis.

CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA METAGENÔMICA DE PEQUENOS INSERTOS
COM DNA DE RÚMEN DE CAPRINOS
Isabel S. Cunha1, Thaís O. Lemos1, Marco Bomfim2, Hugo Molinari3, Ricardo H. Krüger1,
Betania F. Quirino1,3
1Universidade Católica de Brasília, Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia,
Brasília, DF, isabelbio_cb@yahoo.com.br, thalemos@gmail.com.br, kruger@pos.ucb.br
2 Embrapa-Caprinos, Sobral, CE, mabomfim@cnpc.embrapa.br
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Palavras chaves: Metagenoma, rúmen, bioprospecção e microrganismos.
Metagenoma é a estrutura genética coletiva e funcional de uma comunidade microbiana
ambiental. Estudos moleculares têm revelado uma riqueza de espécies bem maior para as
comunidades microbianas do que aquela conhecida por técnicas tradicionais de cultivo de
microrganismos em meio de cultura. Embora técnicas moleculares tenham sido usadas para
estudar a riqueza e composição de comunidades microbianas do rúmen de diversas espécies
animais, ainda não há trabalhos descrevendo a construção de bibliotecas metagenômicas de
rúmen de caprinos visando a exploração biotecnológica de enzimas para o setor sucroalcooleiro. O objetivo desse trabalho foi extrair DNA de microrganismos associados ao
conteúdo sólido do rúmen de caprinos e construir uma biblioteca metagenômica de pequenos
insertos. Os caprinos utilizados foram da raça brasileira Moxotó criados no semi-árido
nordestino em regime aberto. DNA total de microrganismos associados às partículas sólidas
do rúmen foi obtido através de método de extração direta em quantidade e pureza suficientes
para clonagem. Preparações do DNA parcialmente digerido resultaram em fragmentos indo de
100 pb a 15 kb. Fragmentos apresentando tamanhos entre 5 a 8 kb foram cortados do gel e
purificados. O DNA metagenômico purificado obtido foi ligado a plasmídeo linearizado e o
sistema de ligação foi transformado em E. coli. A biblioteca construída possui
aproximadamente 15,000 clones. Para validação da biblioteca, foram realizadas extrações do
DNA plasmidial de uma amostragem de clones e o padrão eletroforético após digestão com
enzima de restrição foi analisado em gel de agarose. Todos os clones analisados possuíam
insertos e estes tinham padrão diferente de bandas. Além disso, foi realizado seqüenciamento
das amostras de clones para comparação com banco de dados. Esta biblioteca será triada para
atividades enzimáticas diversas, incluindo atividade celulolítica, amilolítica e xilanolítica.

Apoio Financeiro: CNPq, FAP-DF, UCB

CRESCIMENTO DE MUDAS DE COPAIBA (Copaifera multijuga HAYNE) SOB
DIFERENTES NÍVEIS DE ADUBAÇÃO E INOCULAÇÃO COM BACTÉRIAS
SOLUBILIZADORAS DE FOSFATO
Andrea Barroso Amancio1; Luiz Antonio de Oliveira2
1 Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia-ICB/UFAM andrea_amanciol@ufam.edu.br
2Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia CPCA/INPA – Luizoli@inpa.gov.br

Palavras-chave: Amazônia; Microbiologia do solo; Nutrição mineral; Produção de mudas.
Os microrganismos solubilizadores de fosfato desempenham importante papel no suprimento
de fósforo para as plantas, sendo sugerido como uma alternativa ao uso de fertilizantes
fosfáticos. Na Amazônia encontra-se um grande número de espécies florestais, muitas delas já
com reconhecido valor econômico. Dentre essas destaca-se a Copaíba (Copaifera multijuga),
uma espécie da família Leguminosae-Caesalpinoideae, caracterizada como clímax. Sua
madeira é bastante utilizada na construção civil e dos seus galhos e troncos extrai-se uma
resina oleosa bastante utilizada na industria farmacêutica. Portanto, conhecer

as

características nutricionais dessa espécie é de fundamental importância para minimizar os
custos da produção e reduzir o tempo das mudas no viveiro. Com o objetivo de obter
informações nesse sentido, estudou-se o efeito da adubação com e sem a inoculação de
bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF) no desenvolvimento de mudas de Copaíba. O
experimento foi realizado em casa de vegetação, localizada no Campus III do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) em Manaus, Amazonas. O delineamento
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado constituindo-se de treze tratamentos e
oito repetições. Os tratamentos consistiram de uma testemunha, dois níveis de P2O5 (25 e 50
kg.ha-1) na forma de superfosfato triplo e 50 Kg.ha-1 de P2O5 na forma de fosfato de rocha,
com e sem bactérias solubilizadoras de fosfato (BSF), com e sem cálcio, magnésio, potássio e
nitrogênio. A cada trinta dias foram medidos o diâmetro do colo, a altura e número de folhas
das plantas durante o período do experimento (360 dias). As mudas de copaíba não
responderam estatisticamente à inoculação com bactérias solubilizadoras de fosfato, nem à
adubação fosfatada quanto aos parâmetros altura, diâmetro e matéria seca das plantas. Os
tratamentos que utilizaram adubação complementar com Ca, Mg, K e N tiveram uma perda
excessiva de mudas ao decorrer do tempo. Não foi encontrada associação simbiótica com
fungos micorrízicos arbusculares nas raízes de copaíba.

Fontes financiadoras: CAPES, Projeto Jacarada.

OTIMIZAÇÃO DE BIOENSAIOS E OBTENÇÃO DE CONTROLES PARA
IDENTIFICAÇÃO DE ENZIMAS ÚTEIS PARA A INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA
Gomes, P.H.M.1, Cunha, I.S.1, Silva, R.B.1, Campos, P.F.1, Krüger, R.H.1, Quirino, B.F. 1,2
1Universidade Católica de Brasília, Pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia,
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DF,
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Palavras chaves: Metagenoma, bioprospecção e microrganismos.
A continuidade da liderança mundial brasileira na produção de álcool depende do
aperfeiçoamento das técnicas de produção correntes bem como do desenvolvimento de novas
tecnologias. Enzimas capazes de hidrolisar material lignocelulósico permitirão a ampliação da
matriz energética brasileira e produção do chamado etanol de segunda geração.
Microrganismos cultiváveis são a fonte tradicional de enzimas hidrolíticas. Entretanto, 99%
dos microrganismos não são cultiváveis e o potencial biotecnológico dos mesmos permanece
inexplorado. A extração do DNA coletivo desses microrganismos, o metagenoma, permite a
criação de bibliotecas que podem ser triadas para várias atividades enzimáticas como celulase,
amilase, xilanase e lacase, entre outras. Enquanto bibliotecas metagenômicas de solo e rúmen
estão sendo construídas, uma biblioteca da bactéria P. ourofinensis foi triada para diversas
atividades visando a otimização de protocolos e obtenção de controles positivos para estudos
futuros. Mais de 3.000 clones da biblioteca de P. ourofinensis, correspondendo a uma
cobertura genômica de duas vezes, foi triada para atividades amilolítica e celulolítica. A
triagem dos clones produtores de celulase foi realizada em meio de cultura LB sólido
contendo carboximetilcelulose na concentração 0,1% (p/v) e amido na concentração 0,5%
(p/v). Após 2 dias de crescimento a 37ºC e 5 dias de crescimento à temperatura ambiente,
solução corante de vermelho congo a 0,1% (m/v) ou iodo foram utilizados para corar os
substratos e revelar halos em torno de colônias produtoras de celulase e amilase,
respectivamente. Colônias exibindo atividade serão utilizadas como controles em
experimentos futuros com novas bibliotecas e também poderão ser estudadas para
identificação do gene responsável pela atividade.
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