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I – Palavra dos Editores 

 

 

Alone Lima Brito, Andressa Priscila Piancó Santos Lima, Claudinéia Regina Pelacani Cruz e Marilza 

Neves do Nascimento Ribeiro 

 
 

Eis que chegamos aos 15 anos do Programa de Pós-Graduação em Recursos Genéticos Vegetais (PPGRGV), uma 

iniciativa que é fruto de uma gama de experiências acumuladas de diversos atores. Nascemos com o objetivo de 

desenvolver tecnologias que visam a identificação, caracterização, conservação, melhoramento e utilização sustentável de 

recursos genéticos vegetais do semiárido brasileiro.  

Quando avaliamos essa primeira década e meia de existência, constatamos que não apenas esse objetivo principal foi 

alcançado, mas que outros também foram - e continuam sendo - confirmados. A contribuição do PPGRGV para a 

sociedade permanece significativa e é por isso que aceitamos o desafio de ficar à frente desta edição especial da RG News, 

por meio da qual apresentamos alguns resultados obtidos por docentes, discentes e egressos do programa.  

No âmbito da linha de pesquisa “Biodiversidade, bioprospecção e manejo sustentável de plantas nativas e cultivadas” 
observamos que muitas espécies endêmicas e/ou medicinais nativas do Nordeste têm como característica a produção de 

compostos bioativos. As pesquisas já desenvolvidas têm demonstrado que muitos extratos possuem grande atividade 

biológica (imunomoduladora, antiparasitária, antimicrobiana, citotóxica e antioxidante), a exemplo dos gêneros 

Polygala  e Passiflora. Logo, o papel desses extratos nos estudos que buscam por medicamentos mais seguros e eficazes 

ou seus usos como protótipos para novas drogas é fundamental. 

Na linha de pesquisa “Coleta, caracterização e conservação de Recursos Genéticos Vegetais”, por sua vez, são 

apresentados resultados de diversos estudos relativos à produção de diagnósticos da composição e estado de conservação 

da biodiversidade no semiárido e de seus usos potenciais, partindo de expedições de coletas e de identificação taxonômica 

dos espécimes em diferentes áreas do semiárido, com resgate do conhecimento etnobiológico e etnofarmacológico de 

comunidades tradicionais. Nessa mesma linha, espécies medicinais nativas e endêmicas, a exemplo das pertencentes aos 

gêneros Lippia e Hyptis, têm sido alvo de estudos na área de caracterização morfológica, fitoquímica e molecular, o que 

tem contribuído para a preservação do germoplasma existente. O levantamento dessas informações, em conjunto, tem 

contribuído para estudos de conservação ex situ dos recursos genéticos, através da implementação de coleções de plantas 

e estudos na área de domesticação dessas espécies, especialmente com interesse medicinal e aromáticos, bem como o 

potencial ornamental das euforbiáceas e cactáceas. 

Dessa forma, através dos estudos realizados neste Programa de Pós-graduação, esperamos contribuir positivamente com 

a Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos, por meio da divulgação dos resultados obtidos nas nossas diversas áreas 

de atuação. Para finalizar, agradecemos a todos que, de forma direta ou indireta, participaram da construção desta edição 

especial. Deixamos aqui um agradecimento especial aos discentes, egressos, docentes, pessoal administrativo do 

PPGRGV e pareceristas externos que se dedicaram à avaliação dos trabalhos submetidos.  
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