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BANCO ATIVO DE GERMOPLASMA DE CACTÁCEAS DA
EMBRAPA AGROINDÚSTRIA TROPICAL
Diva Correia1*; Mateus de Castro Matos2; Myrella Maria Tabosa de Almeida1; Evaldo
Heber Silva do Nascimento2; Antonio Abelardo Herculano Gomes Filho2; Dionis Matos
de Araújo2;
1

Embrapa Agroindústria Tropical. 2Universidade Federal do Ceará. *diva.correia@embrapa.br

As cactáceas destacam-se como plantas ornamentais, forrageiras, alimentícias, paisagísticas,
medicinais e como matéria-prima na fabricação de produtos de higiene e cosméticos. O Banco
Ativo de Germoplasma de Cactáceas (BAGCactáceas) coordenado pela Embrapa Agroindústria
Tropical (Fortaleza – CE) é composto por 228 acessos constituídos por 17 gêneros e 32 espécies
das quais 68% são nativas e 32% exóticas. Entre os acessos, 40% pertencem ao gênero
Pilosocereus, 19% Melocactus, 18% Cereus e o percentual restante pelos gêneros Mammillaria,
Opuntia, Discocactus, Echinocactus, Ferocactus, Echinopsis, Tacinga, Hylocereus, Nopalea, Rhipsalis,
Harrisia, Echinocereus, Epiphyllum e Brasiliopuntia. As documentações e registros dos acessos
encontram-se no Portal Alelo (alelo.cenargen.embrapa.br) que tem como objetivo principal facilitar
ações de consulta, seleção e de intercâmbio de germoplasma vegetal. No BAGCactáceas, as
informações registradas até o momento são: número BRA, que corresponde a identidade do
germoplasma gerada na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia; dados de procedência
como data, local e forma de obtenção por introdução (56%) e coleta (44%) e descritores
morfológicos tais como hábito da planta, tipo de cladódio, número de costelas, presença de
espinhos ou gloquídeos e cor de espinhos. Todos os acessos estão conservados em vasos
mantidos em telados, com algumas duplicatas in vitro e também sementes armazenadas com
sílica gel.
Palavras-chave: acesso; BAGCactáceas; conservação.
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BUSCA PERSONALIZADA DE DADOS, UMA NOVA
FERRAMENTA DO ALELO VEGETAL
Francisco Regis Ferreira Lopes¹; Pedro Bomfim da Costa1*; Gilberto de Oliveira Hiragi1;
Renato Sales dos Santos1; Guilherme Alarcão dos Santos1; Marcus Vinicius Bomfim
Guimarães Barbalho Rodrigues1
¹Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. *pedro.bomfim03@gmail.com
A base de dados do AleloVegetal possui atualmente informações de mais de 106.864 acessos e
registro de 156 bancos de germoplasma. Esses números expressivos foram alcançados ao longo
dos últimos anos em um processo de migração assistida de dados. Com a formação dessa robusta
base de dados, novas necessidades surgiram, entre elas, uma forma personalizada de buscar e
combinar dados. O Explorer é uma ferramenta de TI para consulta personalizada de dados de
bancos de germoplasma vegetal desenvolvido na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
Essa ferramenta utiliza a base de dados do AleloVegetal, acessando de forma customizada
informações de taxonomia, obtenção, coleta, caracterização, avaliação, conservação, entre
outros. Focada no Curador e sua equipe, necessita de permissão para ser acessada, utilizando as
mesmas credenciais do AleloVegetal, restringindo as buscas aos bancos de germoplasma em que
estejam habilitados. A ferramenta tem suporte a diversos idiomas e está configurada inicialmente
para português e inglês. Seu principal objetivo é extrair dados de forma rápida, por meio da
seleção de campos de parametrização. As informações são estruturadas em diagrama de árvore,
permitindo se obter visão hierárquica das classes de dados de passaporte, caracterização e
conservação. Na montagem da árvore são considerados os relacionamentos de cada entidade de
informação, por exemplo, que procedência é de um acesso; ou que valor de um descritor está
ligado a um ensaio. A navegação na árvore ocorre por meio do uso do mouse e os campos de
texto são usados somente no caso de filtragem de dados. Os filtros são categorizados de acordo
com o tipo de informação, por exemplo: operadores de comparação para números; busca
aproximada para campos alfanuméricos; entre outros. Baseada na web, todas as ações de
pesquisa são feitas em uma página, sendo substituídos apenas os trechos necessários, assim é
possível se obter mais velocidade na renderização da página de resultados. Ainda é possível
visualizar o resultado de consultas em tabelas ou gráficos e, alternativamente, extrair conjuntos
de dados no formato CSV e Excel. Como produto, temos uma ferramenta de pesquisa de
informações prática, veloz e customizável, que combina dados de passaporte, caracterização e
conservação armazenados na base de dados do AleloVegetal, permitindo que o curador tenha
independência para gerar e extrair consultas personalizadas, e ainda diminuir a dependência em
relação à equipe de desenvolvimento.
Palavras-chave: alelo recursos genéticos; hierarquia de Informações; extrator de dados.
Agradecimentos: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
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DESENHO DE INTERFACE WEB DE INFORMAÇÕES DE
INSTITUIÇÕES E COLEÇÕES USUÁRIAS DO PORTAL ALELO
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Pedro Bomfim da Costa1; Guilherme Alarcão dos Santos1; Marcus Vinicius Bomfim
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Atividades de conservação e manejo de recursos genéticos de coleções e bancos de germoplasma
de plantas exigem planejamento de equipes, infraestrutura, equipamentos, protocolos e
ferramentas de apoio à gestão de informações de seu ambiente operacional. Além desses, o
momento atual apresenta demandas de organização institucional dessas coleções relativas ao
compartilhamento de informações e resultados, bem como ao cumprimento da legislação vigente
e dos tratados internacionais de que o Brasil é signatário. A partir da base de dados do Portal
Alelo, sítio web que abriga sistemas de tecnologia da informação (TI) voltados à gestão de acervo
de informações de recursos genéticos de plantas, o presente trabalho descreve o desenho de
modelo de páginas de informação (template) concebido com o objetivo de organizar a dar visão
diferenciada a resultados específicos, representativos da atuação particular de cada instituição
aderente, usuária do sistema AleloVegetal. O template objeto de estudo foi concebido para
cumprir demandas de estruturação de atividades de documentação e informatização de recursos
genéticos que representam a gestão das informações de coleções e bancos de germoplasma
comum ao uso do Portal Alelo, em sua organização institucional, aqui denominada escopo. Nesse
sentido, cada template apresenta determinada visão de conteúdos informativo e de resultados,
conforme o escopo de informações da instituição aderente ao portal Alelo. Conforme o template, o
escopo de informações pode ser apresentado em níveis de representação, de modo a expressar a
visão ao desenho da estrutura organizacional em que se encontram organizadas as coleções e
bancos de germoplasma de cada instituição aderente ao Sistema Alelo. Com esse modelo
proposto, iniciado a partir do sistema AleloVegetal, será oferecido aos usuários do Portal Alelo
um sítio de informações estruturado e alimentado de forma dinâmica por meio de sua própria
base de dados de recursos genéticos. Suas páginas web, organizadas em forma de templates, serão
apresentadas à comunidade científica durante o evento, com a disposição de informações e
resultados das atividades de documentação de acessos de plantas, bem como de microrganismos
e de animais, fruto do manejo de dados realizado nos respectivos sistemas de apoio componentes
do Portal Alelo: AleloAnimal, AleloVegetal e AleloMicro.
Palavras-chave: Documentação; Informatização; Alelo Recursos Genéticos.
Agradecimentos: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
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DISPONIBILIZAÇÃO DIGITAL DE ACESSOS USANDO O ALELO
VEGETAL
Gilberto de Oliveira Hiragi1*; Marcus Vinicius Bomfim Guimarães Barbalho Rodrigues1;
Renato Sales dos Santos1; Guilherme Alarcão dos Santos1; Francisco Regis Ferreira
Lopes1; Pedro Bomfim da Costa1
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O controle da movimentação do acervo de um Banco de Germoplasma Vegetal é umas das
atividades de gestão das coleções. A gestão informatizada e integrada das atividades de
conservação e enriquecimento da variabilidade genética minimiza duplicações, facilita o acesso
aos materiais e permite gestão eficiente do estoque do BAG. O portal web Alelo concentra e
disponibiliza as bases de dados de recursos genéticos da Embrapa e parceiros para comunidade
científica. O objetivo desse trabalho foi desenvolver uma nova ferramenta pública para consulta e
solicitação de material, compatível com os browsers web e que permite a visualização dos dados de
passaporte e caracterização, além da realização de solicitações de germoplasma. Foi considerado
no desenvolvimento da ferramenta a ligação entre a movimentação e a conservação, além do
controle e reaproveitamento da documentação dos acessos, garantindo a rastreabilidade do
material. O processo informatizado é gerenciado diretamente pelo curador no sistema
AleloVegetal. As informações são categorizadas em passaporte, conservação e
observação(caracterização/avaliação). Os dados de passaporte e observação podem ser
disponibilizados pelo curador na internet, através do disparo de comandos no sistema. A
novidade desta ferramenta é que o curador também poderá disponibilizar materiais para
comunidade científica, através de uma solução integrada de TI para as solicitações de
germoplasma. Para evitar duplicações o sistema utiliza como chave de comparação o código
único, denominado BRA, para que mesmo no caso de processos mais simples de transito interno
o sistema mantenha dados de rastreamento. No portal Alelo foi adicionado uma área restrita
para a solicitação de amostras de germoplasma, permitindo ao solicitante não cadastrado no
sistema pedir o acesso via portal Alelo. Curadores ainda podem enviar amostras pelo sistema
Alelo, registrando o processo e ainda compartilhando automaticamente a documentação com o
receptor. Durante a concepção da ferramenta, foi criado um modelo de dados capaz de atender
vários fluxos (workflow) de movimentação, definindo campos e etapas que podem ser alterados a
qualquer momento. Após o fechamento do fluxo o solicitante será informado sobre o envio do
material através de email e os usuários do sistema Alelo receberão uma notificação do sistema,
informando a possibilidade de adicionar as amostras diretamente na documentação do BAG,
evitando retrabalho, garantindo a rastreabilidade dos acessos e agilizando o atendimento das
solicitações.
Palavras-chave: alelo recursos genéticos; movimentação; rastreabilidade.
Agradecimentos: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
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LEVANTAMENTO DE COLEÇÕES DE GERMOPLASMA E BAG‟S
DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFC.
Jéssyca da Silva Marques1; Vitor Gomes Chaves1; Letícia Sales de Freitas Fernandes1*;
Cândida Hermínia Campos de Magalhães Bertini¹
¹Universidade Federal do Ceará (UFC). *leticiasales.fernandes@gmail.com
O Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal do Ceará mantêm coleções em
diferentes formas de conservação, distribuídas em dois departamentos. Tais coleções
compreendem um patrimônio genético vegetal de importância acadêmica e científica para a
universidade, seus discentes e docentes. O CCA conta com cinco locais de armazenamento e
conservação de germoplasma, sendo quatro coleções e um Banco Ativo de Germoplasma. São
eles: Coleção de Amendoim, Coleção de Copernicias, Coleção de Forrageiras, Coleção de
Mandiocas e o Banco Ativo de Germoplasma de Feijão-Caupi. Objetivando gerar informações
que possam estar disponíveis para a comunidade acadêmica e científica acerca dos recursos
genéticos disponíveis no CCA/UFC, realizou-se entrevistas com os responsáveis técnicos por
cada coleção ou Banco Ativo de Germoplasma (BAG). O Banco Ativo de Germoplasma de
Feijão-Caupi teve início em 1963 e atualmente conserva em câmara fria sementes de 9 espécies,
além da espécie Vigna unguiculata. A coleção de Vigna conta com 1.039 acessos, onde 623 estão
disponíveis, entre os acessos tem-se variedades tradicionais, cultivares e linhagens. A coleção de
plantas forrageiras Professor Obed Jerônimo Viana teve sua criação no ano de 1999 e armazena a
campo uma coleção formada por 115 acessos de 62 espécies diferentes, entre cultivares e híbridos
de 13 famílias botânicas. A coleção de amendoim foi implantada em 1983 e conserva, em câmara
fria, sementes de variedades, cultivares e linhagens, possui 144 acessos já caracterizados por meio
de descritores morfológicos e agronômicos. A coleção de mandioca (Manihot esculenta) conta com
23 variedades dessa espécie e teve seu início no primeiro semestre de 2017. Os 23 acessos são
conservados a campo e todos foram caracterizados botânica, fisiológica e agronomicamente. Na
coleção de Copernícias, família Arecaceae, são conservadas a campo 10 espécies diferentes desse
gênero. Das coleções existentes predomina em número de espécies a coleção de plantas
forrageiras pertencente ao Departamento de Zootecnia do CCA. As demais coleções e o BAG
estão concentradas no Departamento de Fitotecnia. Ainda há a necessidade de um
fortalecimento nas ações de caracterização e avaliação do germoplasma dos materiais já
coletados e armazenados de algumas coleções. A geração de conhecimento das coleções
existentes é a melhor forma de manejar os recursos genéticos possibilitando a criação de uma
rede unificada com dados e informações de todos os acessos existentes, facilitando, assim, o
desenvolvimento de projetos e pesquisas no CCA.
Palavras-chave: Conservação ex situ; conservação in vivo; caracterização.
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MIGRAÇÃO ASSISTIDA DE DADOS DE BANCOS DE
GERMOPLASMA E DE COLEÇÕES PARA O PORTAL ALELO
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No âmbito das atividades de enriquecimento da variabilidade genética, conservação,
caracterização, avaliação, intercâmbio e do manejo em geral do acervo de bancos de
germoplasma vegetal, diversas são as formas de organizar, sistematizar e informatizar os dados
relacionados a essas atividades. Pela experiência de acompanhamento dos bancos de
germoplasma e coleções que fizeram uso do Sistema AleloVegetal para gerir dados e informações
de seu acervo, observou-se que usavam registros manuais, em cadernetas de coleta, cadernos de
campo, relatório de expedição de coleta, formulários próprios, e planilhas eletrônicas. Essa
variedade de formas de organização de registros exigiu da equipe de documentação o
desenvolvimento de uma metodologia que garantisse a consistência dos dados a ser migrados
para o AleloVegetal, objeto de estudo deste resumo. A Migração Assistida de Dados é o
processo realizado pela equipe de documentação, informatização e desenvolvimento do Portal
Alelo para o recebimento, avaliação, padronização e importação de informações de germoplasma
vegetal para a Base de Dados de Recursos Genéticos do Portal Alelo. O processo tem por
objetivo organizar, identificar duplicações e evitar a inconsistência de dados. Uma das vantagens
do processo é garantir que cada registro de acesso seja único na base de dados por meio de um
identificador alfanumérico, formado pelo prefixo BRA, sequência numérica de oito algarismos e
dígito verificador (Ex: BRA00000001-8). O processo é executado em etapas: 1) Envio de
informações na forma original utilizada pelo Curador; 2) Padronização de descritores e dados em
planilha, incluindo formato MCPD (Multi-Crop Passaport Descriptors); 3) Envio e validação das
informações para base de dados provisória, espelho da Base de Dados do Portal Alelo; e 4) Envio
e validação das informações para a Base de Dados do Portal Alelo, por meio do Sistema
AleloVegetal. Ao longo das etapas da Migração Assistida destaca-se a participação e parceria do
Curador, especialmente em sua validação no próprio Sistema AleloVegetal. Comparações com
códigos em outras instituições, denominações e dados de coleta fazem parte do processo de
reconhecimento de duplicatas. A Migração Assistida permite ainda aprimorar informações de
Passaporte do acesso para os demais níveis de informação: Observação (caracterização e
avaliação), Conservação e Movimentação de germoplasma. A Migração Assistida de Dados
qualifica as informações de Recursos Genéticos de bancos e coleções de germoplasma, valoriza o
seu acervo e apoia a gestão de suas atividades típicas de manejo.
Palavras-chave: documentação; informatização; recursos genéticos.
Agradecimentos: Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia.
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REVISÃO NOMENCLATURAL DE BUTIA (ARECACEAE) PARA A
FLORA DO BRASIL 2020
Paulo Eduardo Ellert-Pereira1*; Marcelo Piske Eslabão1; Gustavo Heiden2
1

Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, UFPel.
2
Embrapa Clima Temperado. *pauloellert@yahoo.com.br

Butia é um gênero de palmeiras sul-americanas que ocorre em áreas abertas, como campos e
savanas, do sudoeste da Bahia e Goiás, no Brasil, ao nordeste da Argentina, leste do Paraguai e
norte e leste do Uruguai. O histórico taxonômico do gênero é complexo, com casos de equívocos
na aplicação de nomes científicos, não havendo consenso nas publicações recentes sobre o total
de espécies reconhecidas. Em 2016, foi apresentado o novo sistema do Projeto Flora do Brasil
2020, que visa disponibilizar descrições, chaves de identificação e ilustrações para todas as
espécies de plantas, algas e fungos do país. A Flora do Brasil 2020 é parte do Programa Reflora e
está sendo realizada com o apoio do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira
(SiBBr), contando com a colaboração de ca. 800 pesquisadores. Com o intuito de atualizar os
dados nomenclaturais de Butia para a Flora do Brasil 2020, resultados parciais da revisão
taxonômica em andamento são apresentados. Desde a primeira descrição de espécie, em 1826, 97
nomes foram publicados (36 espécies, 4 subespécies, 20 variedades), dos quais 21 espécies de
Butia são aceitas (B. archeri, B. arenicola, B. campicola, B. capitata, B. catarinensis, B. eriospatha, B.
exilata, B. exospadix, B. lallemantii, B. lepidotispatha, B. leptospatha, B. marmorii, B. matogrossensis, B.
microspadix, B. odorata, B. paraguayensis, B. poni, B. pubispatha, B. purpurascens, B. witeckii e B.
yatay), sendo que 20 são encontradas no Brasil, excetuando-se B. marmorii, exclusiva do Paraguai.
A maioria das espécies do gênero, inicialmente foi descrita em Cocos ou Syagrus. Beccari em 1916,
posicionou 12 espécies e uma variedade de Cocos em Butia. Dois híbridos naturais entre Butia e
Syagrus são reconhecidos: × Butyagrus nabonnandii (B. odorata × S. romanzoffiana) e × Butyagrus
alegretensis (B. lallemantii × S. romanzoffiana). Dentre as espécies com maiores problemas de
identificação, destaca-se B. capitata, cujo nome era erroneamente aplicado a populações de B.
catarinensis e B. odorata. Barbosa Rodrigues em 1903, descreveu C. capitata e C. odorata. Beccari em
1916, propôs B. capitata var. odorata. Glassman em 1979, sinonimizou ambos os nomes a B.
capitata. Desde então, muitas foram as tentativas de validação do nome B. odorata, como B.
odorata (Barb. Rodr.) Noblick & Pirani, e B. odorata (Barb. Rodr.) Noblick & Lorenzi, sem a
publicação efetiva, até a publicação válida de B. odorata (Barb. Rodr.) Noblick.
Palavras-chave: Palmae; palmeiras; reflora.
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