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Resumo 

O resgate e a conservação ex situ de espécies vegetais são etapas de trabalho atribuídas às coleções e aos bancos ativos 
(BAGs) de germoplasma. Essas estruturas físicas são viáveis para conservar a informação genética contida no DNA de 
cada espécie e para isso, a depender do objetivo e tempo da conservação, da forma reprodutiva, entre outras, o manejo dos 
acessos conservados é diferenciado. As ações realizadas nos BAGs são fundamentais para caracterizar, avaliar, multiplicar, 
regenerar, estimar o potencial de uso e a conservação do germoplasma. O Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 
desde a década de 60, desenvolve importante trabalho com recursos genéticos de forrageiras e fruteiras importantes para 
a matriz econômica e alimentar do estado de Pernambuco. Nesse sentido, visando reunir informações sobre a manutenção 
do germoplasma de fruteiras nativas e exóticas, bem como das forrageiras capim elefante e palma forrageira conservadas 
pelo IPA este trabalho contempla diferentes tópicos com a finalidade de prover informações acerca da formação, estado 
atual e de uso dos acessos conservados nos BAGs. O resgate e a valorização dos acessos conservados pelo IPA representam 
importantes ganhos, principalmente para os setores ambiental, científico, cultural, econômico, alimentar e social do 
Estado.  

Palavras-chave: Biodiversidade, coleções genéticas, recursos genéticos, fruticultura, forragicultura. 
 
Abstract 
(Conservation of the genebank (AGB) of the Agronomic Institute of Pernambuco state: forage and native / exotic 
fruit trees) The rescue and ex situ conservation work of plant species are functions attributed to the banks of genetic 
collections, called active germplasm banks (AGB). These physical structures are viable to conserve the genetic information 
contained in the DNA of species, and for that, depending on the purpose and time of conservation, the reproductive form, 
among others, the management of conserved accessions. The actions carried out in the BAGs are fundamental to 
characterize, evaluate, multiply, regenerate, estimate the potential for use and the conservation of germoplasm. The 
Agronomic Institute of Pernambuco (IPA), since the 1960's, has developed important work with genetic resources from 
forage and fruit trees important to the economic and food matrix of the state of Pernambuco.  In this sense, aiming to 
gather information on the germplasm maintenance of native and exotic fruit trees, as well as forage elephant grass and 
forage palm preserved by IPA, this work contemplates different topics in order to provide information about the formation, 
current status and use of accesses conserved in the BAGs. The redemption and appreciation of the accesses maintained by 
the IPA represent important gains, mainly for the environmental, scientific, cultural, economic, food and social sectors of 
the State. 

Key words: Biodiversity, genetic collections, genetic resources, fruit production, forage culture.  
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HISTÓRIA DOS BANCOS 

Frutíferas 
A fruticultura pernambucana é bastante diversificada e abrange, praticamente, as cinco mesorregiões do Estado, 

onde as fruteiras dispõem de condições favoráveis ao cultivo comercial, com destaque à fruticultura irrigada do Vale do 
São Francisco, onde se praticam sistemas de produção intensivos em tecnologia. 

 A partir de 1987, o Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), visando à conservação de uma amostra ampla da 
variabilidade genética de algumas fruteiras nativas e adaptadas da Região Nordeste, implantou 25 coleções e bancos ativos 
de germoplasma (BAGs). O foco, naquele momento, era gerar e/ou adaptar tecnologias agrícolas para a fruticultura 
tropical e subtropical nos diferentes segmentos da cadeia produtiva de algumas espécies frutíferas de expressivo valor 
socioeconômico em Pernambuco. 

Desde a implantação dos bancos de germoplasma de fruteiras nativas e exóticas, em quatro estações experimentais 
do IPA, o curador é o pesquisador da própria Instituição, Dr. João Emmanoel Fernandes Bezerra, formado em engenharia 
agronômica, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, com mestrado em Fitotecnia, pela Universidade Federal de 
Viçosa. 

Capim elefante  

A formação desse acervo biológico do IPA surgiu há seis décadas, sendo provável que seu início tenha sido 
estimulado por uma ação do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1935 apud FARIA, 1993), ao promover a distribuição 
de cultivares de capim elefante (Pennisetum spp.) para todos os Estados da Federação, chegando a Pernambuco material 
vegetativo das cultivares denominadas elefantes A e B, pertencentes aos grupos Napier e Merker, respectivamente 
(OTERO, 1952). Essas cultivares foram avaliadas pelo IPA, para produtividade de massa de forragem verde e seca, na 
Zona da Mata Norte e do Semiárido pernambucano (COELHO et al., 1966), as quais possibilitaram formar as primeiras 
capineiras no Estado.  

O professor e pesquisador Mário de Andrade Lira (in memoriam) teve importante participação na formação desse 
BAG e foi o primeiro curador, seguido dos pesquisadores Maria da Conceição Silva e Erinaldo Viana de Freitas, sendo 
este último o atual curador e responsável por sua manutenção desde 1982, ainda em Vitória de Santo Antão – PE. 

 
Palma forrageira 

É nítida a importância da palma como planta forrageira para a região Nordeste, principalmente para a convivência 
com o semiárido. Os fatores determinantes para o incentivo ao cultivo de palma são a preocupação ambiental com a 
conservação da biodiversidade forrageira da caatinga, ofertando alternativas de alimento para os animais; a lucratividade 
da atividade pecuária para garantir a segurança alimentar das populações que vivem em áreas marcadas pela instabilidade 
climática; e os indicadores de alterações climáticas previstas para os próximos anos. 

Estudo feito por MOURA et al. (2011) indica um aumento na área apta à produção de palma forrageira nos próximos 
cem anos no Brasil de 697.071 ha para até 1.092.632 ha. Durante décadas, praticamente duas variedades eram cultivadas 
no Brasil: a Gigante (Opuntia fícus-indica Mill.) e a Miúda (Nopalea cochenillifera Salm Dyck). As variedades Redonda 
e o Clone IPA-20, ambas O. ficus-indica, apesar de também serem cultivadas, apresentavam-se com pouca expressão em 
ocupação de áreas.  

Desse modo, havia uma necessidade de diversificação desses palmais no Semiárido brasileiro com a utilização de 
mais cultivares pelos produtores, o que se agravou com a descoberta da susceptibilidade da O. fícus-indica à cochonilha 
do carmim (Dactylopius opuntiae Cockerell) (Hemiptera: Dactylopiidae) como praga, no final do século passado. Neste 
sentido, o BAG de palma foi imprescindível na identificação de clones resistentes a D. opuntiae. 

Alguns acessos já passaram por uma caracterização morfológica e molecular, mas não todos. A caracterização mais 
expressiva em número de acessos foi realizada por NEFZAOUI (2016), a qual utilizou descritores morfológicos da FAO 
CactusNet e oito marcadores moleculares pela técnica SSR. Nessa caracterização, a autora observou uma relação (r = 0,4) 
entre os caracteres morfológicos e as distâncias genéticas ao avaliar 300 acessos do referido BAG de palma. 

Caracterizações morfológicas mais detalhadas são realizadas nos clones destinados a registro no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) do Brasil, a exemplo dos descritores utilizados para os clones IPA-
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200205 com registro no MAPA nº 27850, IPA-100004 com registro no MAPA nº 27851 e IPA-200016 com registro no 
MAPA nº 27852 (SANTOS et al., 2020).  

Desde sua implantação, o BAG de palma forrageira do IPA tem como curador o pesquisador Djalma Cordeiro dos 
Santos.     

 
GRUPOS DE ESPÉCIES QUE COMPÕEM OS BAGs E SUA IMPORTÂNCIA PARA O MELHORAMENTO 
GENÉTICO VEGETAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

Frutíferas 

O banco de frutíferas teve sua origem com a prospecção e coleta de germoplasma no estado de Pernambuco e nos 
estados da Bahia, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Posteriormente, alguns acessos foram introduzidos dos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, Piauí e Alagoas, além de alguns advindos de Israel. 

Ao longo dos anos, todo o germoplasma coletado foi implantado nos campos de quatro Estações Experimentais do 
IPA, nos municípios de Goiana, Itambé, Brejão e Ibimirim, situados em diferentes regiões edafoclimáticas de 
Pernambuco. A seleção e a coleta de material propagativo foram realizadas após entrevistas preliminares a respeito da 
qualidade dos frutos e potencial produtivo daquelas plantas. As fruteiras foram propagadas por sementes, exceto aquelas 
espécies com cultivares definidas, que foram propagadas vegetativamente. 

Atualmente, o germoplasma de fruteiras nativas e exóticas conservado pelo IPA contém acessos agrupados em dez 
espécies nativas (432 acessos) e 15 espécies introduzidas (570 acessos) (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Germoplasma de fruteiras nativas e exóticas conservado pelo IPA 

Nativas Espécie – Família Número de acessos 
Abacaxi Ananas comosus (L.) Merril var. comosus Coppens & Leal – Bromeliaceae 15 
Araçá-comum Psidium guineense Sw. - Myrtaceae 110 
Araçá amarelo Psidium cattleianum Sabine - Myrtaceae 50 
Araçá roxo Psidium myrtoides O. Berg - Myrtaceae 3 
Cajá Spondias mombin L. - Anacardiaceae 38 
Cajá-umbu Spondias spp. - Anacardiaceae 38 
Pitanga  Eugenia uniflora L. - Myrtaceae 117 
Umbu Spondias tuberosa Arruda - Anacardiaceae 49 
Caju Anacardium occidentale L. - Anacardiaceae 06 
Jabuticaba Plinia cauliflora (Mart.) Kausel - Myrtaceae 06 

Exóticas  Número de acessos 

Abacate Persea americana Mill. - Lauraceae 08 
Acerola Malpighia emarginata D.C. - Malpighiaceae 14 
Atemóia Annona cherimola Mill. x Annona squamosa L. - Annonaceae 04 
Carambola Averrhoa carambola L. - Oxalidaceae 69 
Ciriguela Spondias purpurea L. - Anacardiaceae 11 
Figo-da-índia Opuntia ficus-indica L. Mill - Cactaceae 82 
Graviola Annona muricata L. - Annonaceae 11 
Jaca Artocarpus heterophyllus Lam. - Moraceae 42 
Macadâmia Macadamia integrifolia Maiden & Betche - Proteaceae 03 
Manga Mangifera indica L. - Anacardiaceae 08 
Pomelo Citrus paradisi Macfad. - Rutaceae 06 
Romã Punica granatum L. - Lythraceae 35 
Sapoti Manilkara zapota (L.) Van Royen - Sapotaceae 270 
Tâmara Phoenix dactylifera L. - Arecaceae 04 
Pitaya Hylocereus sp. - Cactaceae 03 
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Capim elefante 

O IPA iniciou as pesquisas de avaliação e utilização do capim elefante cv. Elefante B em consórcio com a 
leguminosa da família: Fabaceae - Pueraria phaseoloide (Roxb) Benth, ou Kudzu tropical e, de forma pioneira no Brasil, 
sob pastejo em rodízio, com outras gramíneas, no sistema Voisin, em meados da década de 60, na Estação Experimental 
de Itambé – PE.  

Adicionalmente, no início dos anos 80, ocorreu uma importante introdução de novos genótipos, quando o IPA 
recebeu da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, material vegetativo para o BAG de Pennisetum spp. 
os quais foram estabelecidos na Estação Experimental da Instituição, em Vitória de Santo Antão – PE. Nesta Estação foi 
instalado o primeiro bloco de cruzamentos de capim elefante – Pennisetum purpureum Schumacher x milheto, da família 
Poaceae – Pennisetum glaucum (L.) R. Br., realizando cruzamentos controlados para obtenção de híbridos 
interespecíficos, uma vez que essas espécies se cruzam com relativa facilidade. Em meados dos anos 80, o BAG foi 
transferido para Itambé – PE, onde foi conduzido o segundo bloco de cruzamentos entre clones de capim elefante com o 
milheto, além da coleta de sementes de polinização livre e autofecundadas nos genótipos de Pennisetum sp. O capim 
elefante tem como centro de origem a África Tropical (BRUNKEN, 1977). 

 Nesse sentido, as sementes obtidas após plantio, nas respectivas gerações segregantes, em número variável entre 
as combinações híbridas, foram avaliadas e selecionadas as superiores pelo método do teste de progênies entre e dentro 
das famílias. Ao final dos anos 90, a partir dessas primeiras ações de melhoramento genético envolvendo a hibridação e 
coleta de sementes, o BAG atingiu cerca de 1000 acessos, compreendendo variedades tradicionais, híbridos de capim 
elefante e híbridos interespecíficos deste com o milheto. Por último, foi conduzido o terceiro bloco de cruzamentos em 
Serra Talhada, Sertão do Pajeú pernambucano, e os novos híbridos interespecíficos gerados também fazem parte do BAG 
de Pennisetum spp. Em cada um dos blocos de cruzamento alguns progenitores foram comuns: IRI 381; Elefante B e 
Taiwan – 146, além de outros selecionados com base em características de interesse, como, por exemplo, florescimento 
tardio, potencial produtivo e adaptação a diferentes condições de clima e solos.  

Ainda em Vitória de Santo Antão, foi iniciado o Programa de Melhoramento Genético de Capim-elefante, em 
parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e desde então trabalhos têm sido realizados com a 
avaliação e seleção de genótipos para utilização sob corte, alto teor de massa seca (MS) para fins de ensilagem e, mais 
recentemente, para geração de energia por meio da queima direta. A formação em recursos humanos tem sido um ponto 
forte a partir do desenvolvimento de estudos e elaboração de cerca de 15 publicações entre teses e dissertações, além de 
pelo menos 20 artigos científicos em periódicos especializados. 

Palma forrageira 

O BAG de palma forrageira é constituído por genótipos dos gêneros Opuntia e Nopalea, dos quais 50% são 
genótipos introduzidos e 50% gerados pelo IPA, com identificação das espécies Opuntia ficus-indica Mill, Nopalea 
cochenillifera Salm Dyck, Opuntia stricta Haw, Opuntia undulata Griffiths, Opuntia robusta JCWendl. ex Pfeif f., 
Opuntia atropes Rose. Essa coleção esteve inicialmente localizada nas Estações Experimentais de Arcoverde, Caruaru, 
São Bento do Una e Sertânia, mas atualmente encontra-se apenas em Arcoverde. 

O BAG de palma forrageira do IPA foi iniciado em 1984 com a introdução de 27 clones cedidos pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, tendo como país de origem os EUA. Em 1985, 75 novos clones 
(enumerados de 1 a 75) de Opuntia fícus-indica cv. Gigante foram gerados pelo IPA em parceria com a UFRPE, fruto de 
polinização livre, os quais foram adicionados ao BAG. Nesse mesmo ano foi iniciado o PMGPF-IPA e, após uma 
avaliação fenotípica no BAG com 102 acessos, foram pré-selecionados dez clones para a formação de um ensaio de 
competição de variedades. A primeira etapa desse trabalho foi executada na Estação Experimental do IPA, em São Bento 
do Una. Neste ensaio de competição avaliaram-se produtividade, composição químico-bromatológica e ganho genético. 
Após seis anos de avaliação, o Clone IPA-20 apresentou uma produtividade de matéria seca superior em 23% em relação 
aos demais clones, tornando-se a primeira variedade de palma forrageira registrada no Brasil, em 1995 (SANTOS et al., 
1994). Em 1996, o IPA introduziu do México, mais precisamente da Universidade Autônoma de Chapingo, 164 clones, 
sendo 82 frutíferos, 31 verduras e 51 forrageiros, os quais permaneceram na Estação Experimental de Vitória de Santo 
Antão em quarentena.  
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Após 22 meses, essa coleção foi implantada na Estação Experimental de Arcoverde, bem como cedida para compor 
os BAGs de palma da antiga EMEPA e atual EMPAER (Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização 
Fundiária) e da EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte). Em 1998, uma coleção com 
1022 clones foi implantada na Estação Experimental do IPA, em Arcoverde, com os materiais de 1985 e 1996 mais os 
clones gerados e selecionados pelo PMGPF – IPA.  Em 2003 foi estabelecido em Sertânia-PE, uma duplicata do BAG de 
palma (experimento), onde ocorreram as primeiras avaliações quanto à resistência à cochonilha do carmim, sendo 
identificados doze clones com resistência, os quais foram avaliados agronomicamente em cinco ambientes e os seis 
melhores, após seis anos de avaliação, foram testados quanto ao aspecto zootécnico em ovinos, caprinos e bovinos 
(SANTOS, 2020). Sessenta milhões de raquetes (cladódios) de três desses clones selecionados foram distribuídos pelo 
IPA para associações e cooperativas de agricultores familiares e assentados, entre 2008 e 2018. Após o término desse 
processo seletivo (seis anos), os genótipos com baixa aptidão forrageira, no que se refere à produtividade baixa e 
espinhosidade alta, foram descartados. 

 
CONSERVAÇÃO DOS ACESSOS  

Frutíferas 

O germoplasma das frutíferas é conservado in vivo e constituído, no momento, por 1002 acessos, com uma a cinco 
plantas por acesso, entre espécies nativas e exóticas (Tabela 2). A conservação em campo é um grande desafio para a 
expansão dos bancos, tendo em vista que os acessos estão sujeitos às intempéries e a problemas fitossanitários, 
ocasionando perdas de genótipos importantes para os trabalhos de caracterização e seleção. 

Tabela 2. Número de acessos, espaçamentos e locais por espécie do Germoplasma de fruteiras nativas e exóticas conservado pelo 
IPA 

Nativas Número de acessos Espaçamento (m) Estação Experimental – IPA-PE 
Abacaxi 15 1,0 x 0,4 x 0,4 Itambé 
Araçá-comum 110 5x5 Itambé 
Araçá amarelo 50 5x5 Itambé 
Araçá roxo 3 5x5 Itambé 
Cajá 38 12x12 Itambé 
Cajá-umbu 38 12x12 Itambé 
Pitanga  117 5x5 Itambé 
Umbu 49 10x10 Ibimirim 
Caju 06 8x8 Itambé 
Jabuticaba 06 6x6 Brejão 

Exóticas Número de acessos Espaçamento (m) Estação Experimental – IPA-PE 

Abacate 08 8x8 Brejão 
Acerola 14 5x5 Ibimirim 
Atemóia 04 6x6 Ibimirim, Brejão 
Carambola 69 7x7 Itambé 
Ciriguela 11 7x7 Itambé 
Figo-da-índia 82 3x2 Ibimirim 
Graviola 11 6x6 Ibimirim 
Jaca 42 10x10 Itapirema – Goiana 
Macadâmia 03 6x6 Brejão 
Manga 08 10x10 Itambé 
Pomelo 06 7x7 Ibimirim 
Romã 35 7x7 Ibimirim 
Sapoti 270 10x10 Itapirema – Goiana 
Tâmara 04 9x9 Ibimirim 
Pitaya 03 3x2 Itambé 
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Capim elefante 

O BAG de Pennisetum spp. do IPA é mantido na forma in vivo, na Estação Experimental de Itambé, constando 
atualmente de 600 acessos, ocupando uma área de cerca de 0,5 ha, os quais, quando necessário, são multiplicados 
vegetativamente. Assim, a utilização de sementes fica restrita às fases iniciais do melhoramento genético de Pennisetum 
spp., exceto quando se trata de híbridos hexaplóides, os quais são multiplicados comercialmente por sementes, embora 
sua manutenção após o plantio no campo também seja de forma vegetativa. 

No manejo do BAG de capim elefante são realizadas as capinas manuais com enxada e adubações minerais. Quanto 
ao manejo de corte, depende da finalidade de uso desses genótipos (Forragem ou Energia).   

O processo de avaliação e seleção de novos genótipos de Pennisetum spp. envolve a aplicação de descritores para 
caracterizações morfológicas e morfofisiológicas em cada acesso do BAG (MAPA, 2001), além de características 
agronômicas, químico bromatológicas, resistência às principais pragas e doenças e desempenho animal durante as 
diferentes fases definidas no Programa de Melhoramento Genético do Capim elefante IPA/UFRPE. Nesse processo, são 
selecionados como superiores aqueles clones de bom aspecto fitossanitário, de alta produtividade, alta capacidade de 
rebrota, elevada expansão de touceira e elevado valor nutricional e de alto teor de matéria seca, para aqueles destinados à 
ensilagem. Quanto aos clones destinados à geração de energia (queima direta), priorizam-se, na seleção, aqueles de alta 
produtividade energética (kcal/ha/ano). Vale mencionar que, independentemente da forma de uso, a persistência ou 
sobrevivência do genótipo é sempre uma característica desejável nas seleções realizadas. 

Palma forrageira 

A conservação da palma forrageira também ocorre na condição in vivo e o banco encontra-se na Estação 
Experimental do IPA, em Arcoverde. Essas espécies são alógamas, mas também apresentam autogamia e cleistogamia. 
Dessa forma, no melhoramento genético a coleta de frutos de polinização livre constitui um dos caminhos para que sejam 
obtidos novos genótipos. As sementes oriundas desses frutos que são de interesse para o melhoramento genético têm suas 
plantas clonadas e mantidas/conservadas - in vivo.  

Entre as atividades de manejo do BAG destacam-se a limpa ou capina manual para controle de plantas invasoras, 
controle da cochonilha do carmim por meio de varreduras, aplicação de óleo mineral para controle da cochonilha de 
escama, adubação orgânica (20 t esterco.ha-1.dois anos-1), reposição de plantas que venham a morrer, e podas. Do BAG 
provém muitos frutos com sementes de polinizações livres e direcionadas, as quais alimentam o Programa de 
Melhoramento Genético de Palma Forrageira do IPA (PMGPF-IPA), por isso não há uma regularidade de colheita desses 
acessos, apenas podas para evitar que o crescimento espontâneo provoque o tombamento dos mesmos. 

Tecnicamente são selecionados como superiores clones resistentes à cochonilha do carmim, de bom aspecto 
fitossanitário (ausência ou baixa incidência de pragas e doenças), alta produtividade, alta brotação, baixa espinhosidade e 
de valor nutricional superior ou similar ao apresentado pelas variedades tradicionalmente cultivadas. 

 
CARACTERIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Frutíferas (SisGen ADCF941) 

A maioria dos acessos já foi caracterizada quanto aos seguintes descritores: fenológicos, morfológicos, produção, 
características físicas de frutos e físico-químicas da polpa, além do levantamento da incidência de pragas e doenças. 
Alguns acessos foram caracterizados quanto a atributos fisiológicos, como também por meio de marcadores moleculares. 
A partir das coleções e bancos de germoplasma do IPA foram selecionadas e lançadas cultivares de sapoti (Itapirema 31 
e Chocolate), goiaba (Red Selection of Florida-Sel. IPA e White Selection of Florida-Sel. IPA), acerola (BRS Sertaneja), 
pitanga (Tropicana), carambola (Cinco Estrelas) e cajá-umbu (Araripe) (IPA, 2009). 

 
Capim elefante  

A manutenção na forma in vivo de grandes coleções de plantas não é tarefa fácil, especialmente de gramíneas 
forrageiras. Outro ponto importante é o espaçamento adotado entre os acessos. Em genótipos de Pennisetum spp., o 
perfilhamento basal é responsável pela persistência do genótipo e pela expansão de touceiras ou linhas no sentido lateral 
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e extremidades, o que, dependendo do manejo dispensado às plantas e dos tratos culturais, pode ocorrer, dentro de poucos 
anos, mistura entre os acessos.  

Pelo exposto, na última renovação de área do BAG de Pennistum spp., no ano de 2013, em Itambé – PE, para 
facilitar os tratos culturais, observações visuais e mensurações, os acessos foram plantados por estacas, em linhas de 2m 
de comprimento e espaçadas 2m uma da outra e alocados num delineamento de grupos de experimentos com tratamentos 
comuns. Foram formados 20 grupos de experimentos, sendo os tratamentos comuns formados por cultivares de base 
genética ampla (IPA IRI-381, Mineirão e IPA-Venezuela), com isso o BAG, além de mantido, permite a obtenção e a 
análise de dados de cada grupo e conjuntamente de todos os grupos experimentais no que se refere à estimativa de 
parâmetros genéticos e estatísticos.  

O croqui com essa identificação numérica fica arquivado na Estação de Itambé, o qual pode ser disponibilizado 
para técnicos, estudantes e público em geral, durante visitações na área. Contudo, uma identificação digitalizada contendo 
nº de ordem, nº de identificação do IPA, nome e origem de cada genótipo fica restrita ao IPA e ao curador. Além da 
preservação do patrimônio genético, o BAG é caracterizado a partir de avaliações preliminares, pré-seleção e seleção final 
de genótipos, aplicação de descritores morfológicos e genéticos e avaliação de desempenho animal para liberação e 
registro de novos clones, realizadas durante as diversas fases do Programa de Melhoramento Genético – IPA. 

Ao longo dos anos, o BAG de capim elefante tem como destaque os resultados de caráter imaterial (conhecimentos 
que permitem as recomendações de cultivo e utilização das variedades) e os de caráter material, que englobam os 
genótipos gerados e as diferentes formas de publicações científicas (livros, dissertações, teses, artigos científicos, folders). 
Entre os produtos obtidos diretamente com os genótipos do BAG citam-se para diferentes fins de utilização, os seguintes: 

a) Os clones IRI-381 e o Venezuela são recomendados para fins forrageiro e cultivo em Pernambuco (FREITAS 
et al., 2009a; FREITAS et al., 2009b); 
b) Os híbridos interespecíficos de capim-elefante com milheto mostraram-se mais promissores para alto teor de 
matéria seca e ensilagem do que a F1 de cruzamentos intraespecíficos e autofecundação (SILVA et al., 2008); 
c) Genótipos com ideotipo para queima direta foram caracterizados como de crescimento ereto, sem acamamento, 
porte alto, alto acúmulo de matéria seca, alto teor de matéria seca (SILVA et al., 2019). 

Palma forrageira  

O BAG de palma forrageira, com 410 acessos, está instalado na Estação Experimental do IPA, localizada em 
Arcoverde, região de transição entre o Agreste e o Sertão do Estado. O BAG foi reimplantado no espaçamento de 2m x 
1m, sendo os acessos distribuídos em linhas com 40 plantas, tendo em cada linha, 10 acessos com quatro repetições 
(plantas). Os acessos são identificados no campo por uma sequência numérica de 1 a 410, contudo, essa coleção cresce 
sempre que novos genótipos oriundos do PMGPF-IPA são adicionados. Um croqui da área com os números de ordem fica 
disponível no local de implantação do BAG para o público em geral; visando preservar a identidade de cada genótipo (nº 
de ordem, nº de identificação do IPA, nome e origem), identidade essa que fica restrita ao IPA e ao curador, mantém-se 
uma planilha por meio de um arquivo informatizado. 

Caracterizações morfológicas, fisiológicas e químico-bromatológicas na coleção são realizadas, eventualmente, 
durante a pré-seleção no PMGPF-IPA. Capinas, podas e adubações são os principais tratos culturais realizados na área.   

Resultados/publicações mais expressivas oriundas do BAG de palma forrageira: 
a) BAG de palma forrageira do IPA como catálogo vivo utilizado para difusão de conhecimentos e tecnologias sobre 

essa cultura durante visitas técnicas de produtores rurais e aulas práticas com estudantes em diferentes níveis de 
formação; 

b) Flores para realização de cruzamentos; 
c) Frutos com sementes oriundas de polinizações livres e/ou cruzadas para geração de novos genótipos; 
d) Publicações científicas de conhecimentos gerados (livros, dissertações, teses e artigos); 
e) Liberação de quatro genótipos de palma forrageira com registro no MAPA (Clone IPA-20, RG MAPA nº 05165; 

IPA-200016, RG. MAPA nº 27852; IPA-200205, RG MAPA nº 27850; IPA-100004, RG MAPA nº 27851); 
f) Liberação de quatro genótipos para registro no MAPA (F8 IPA-200008; OEM Lisa IPA-100672; OEA sem 

espinho IPA-100661; F21 melhorada IPA-100663) 
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USO E POTENCIAL INOVAÇÃO 

Frutíferas 

A partir das coleções e bancos de germoplasma do IPA foram selecionadas e lançadas cultivares de sapoti (Itapirema 
31 e Chocolate), goiaba (Red Selection of Florida-Sel. IPA e White Selection of Florida-Sel. IPA), acerola (BRS 
Sertaneja), pitanga (Tropicana), carambola (Cinco Estrelas) e cajá-umbu (Araripe). 

As fruteiras se destacam pelo elevado valor econômico, tanto no comércio de frutas frescas quanto na produção de 
matérias-primas para agroindústrias de suco e polpa. Além disso, as frutas são alimentos funcionais, que ajudam a prevenir 
doenças.  Algumas espécies frutíferas da Região Nordeste de expressivo valor socioeconômico em Pernambuco são 
importantes fontes de sustento para as populações de baixa renda em várias partes do país. 

A fruticultura pernambucana é bastante diversificada e abrange as três mesorregiões do Estado, onde as fruteiras 
dispõem de condições ambientais favoráveis à sua exploração econômica, como a seguir distribuídas: Zona da Mata: 
banana, uva ‘Isabel’, caju, sapoti, cajá, cajá-umbu, mangaba, pitanga, jaca, ciriguela, acerola e graviola; Agreste: banana, 
coco, goiaba, jaboticaba, pinha; Sertão: banana, coco, goiaba, umbu, com destaque para a fruticultura irrigada do Vale do 
São Francisco (uva, manga, banana, coco), onde se praticam sistemas de produção intensivos em tecnologia. Merece 
destaque a fruticultura (pinha, goiaba, graviola, maracujá entre outras) desenvolvida nos Brejos de Altitude, que são serras 
úmidas, de elevação média ou alta, incrustadas na porção semiárida de Pernambuco. 

Capim elefante 

O BAG de Pennisetum ssp. do IPA é uma fonte valiosa de diversidade genética do capim elefante. Seu maior 
potencial de uso se refere ao melhoramento genético dessa espécie com vistas à obtenção de genótipos para diferentes 
finalidades (pasto, capineira, silagem, produção de energia), seja por meio de seleções per si diretamente na coleção ou 
pela identificação de progenitores que permitam hibridações específicas. Do ponto de vista científico, ações dessa natureza 
são importantes, tanto para a comunidade acadêmica (pesquisadores e estudantes) como para os produtores rurais, pela 
disponibilização de informações no que se refere às recomendações de cultivo (variedades, adaptação local, manejo e 
utilização). Em se tratando de genótipos propagados vegetativamente como os da coleção, o aspecto produtivo também 
se torna relevante em face da conservação in vivo gerar a cada colheita clones sementes, os quais são ofertados para cultivo 
em atendimento à demanda dos produtores interessados.       

A elaboração de um catálogo, contendo fotos dos acessos do BAG de Pennisetum spp. que se destacaram nas 
avaliações de caracterização morfológica e de potencial produtivo constitui uma inovação almejada pelo IPA. Contudo, 
os órgãos de fomento ligados ao Ministério da Ciência e Tecnologia precisam destinar apoio financeiro específico que 
garantam a conservação e utilização dos recursos genéticos de nosso País, principalmente porque essas são ações 
contínuas, independentemente se os recursos vegetais são naturalizados e/ou exóticos de importância econômica.    

Palma forrageira 

A diversidade genética do BAG de palma do IPA já demonstrou potencial de seleção de genótipos per si quando 
genótipos resistentes a D. opuntiae foram identificados nessa coleção. Nesse sentido, como o próprio nome já expressa, o 
BAG é um “banco” vivo de genótipos disponíveis para atender demandas de pesquisas, tanto para seleções diretas como 
para cruzamentos com vistas à geração de variedades de palma adaptadas e produtivas nas condições do Semiárido 
brasileiro.  

Em termos de palma forrageira, talvez seja, atualmente, a coleção com maior patrimônio genética do mundo, o qual 
tem sido utilizado também para elevar a diversidade genética de outros programas de melhoramento dessa natureza em 
instituições nacionais e internacionais via doações realizadas pelo IPA. Apesar do grande número de pesquisas realizadas 
com a palma forrageira, pouco ainda se investigou em termos de biologia reprodutiva, genética quantitativa, genética 
molecular, anatomia, fisiologia e sistemática.  

Nesse contexto, esses conhecimentos científicos ajudariam a acelerar a criação de novos clones, além de promover 
a unificação dos conhecimentos obtidos nos demais BAGs de palma existentes. Alguns desses trabalhos vêm sendo 
realizados, notadamente com a participação de pesquisadores, professores e estudantes de instituições de pesquisas 
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parceiras (LIRA et al., 2013; NEFZAOUI et al., 2019; MERGULHÃO et al., 2012; PASTORIZA, 2016; SILVA et al., 
2010; SILVA, 2019; SANTOS et al., 2020). 

A diversificação no uso da palma, além de sua aptidão forrageira, apresenta-se como uma das principais inovações 
a ser implementada para essa cultura no Brasil. Em outros países, a palma é destinada à alimentação humana, produção 
de cosméticos, obtenção de produtos medicinais e produção de biogás, dentre outros. Diante do exposto, a preservação e 
manutenção desse BAG se reveste de importância, principalmente pelo seu potencial para o PMGPF-IPA no que se refere 
à seleção e/ou geração de genótipos de diferentes aptidões e fins de utilização.  
 
LIMITAÇÕES E PERSPECTIVAS 

Frutíferas 

Os bancos de germoplasma serão ampliados com novos acessos e algumas espécies serão caracterizadas quanto aos 
compostos antioxidantes contidos na polpa e óleos essenciais nas folhas. 

A maioria do germoplasma de espécies frutíferas é conservada clonalmente, ou seja, a forma mais restrita de 
diversidade, pois todos os indivíduos de um mesmo acesso (clone) são geneticamente idênticos. Aliás, VALOIS et al. 
(2001) chamam a atenção para os riscos desse tipo de propagação, notadamente para o caso dos pomares comerciais, mas 
que também se aplica ao material mantido em coleção, uma vez que a grande homogeneidade existente entre os indivíduos, 
além de restringir a variabilidade genética, torna-a vulnerável frente aos fatores adversos tanto bióticos como abióticos. 

Diante disso, torna-se imprescindível buscar novos métodos de propagação e, principalmente, novas formas de 
conservação a longo prazo de germoplasma das espécies frutíferas, tais como: conservação de sementes ortodoxas em 
câmaras frias, conservação in vitro, criopreservação, conservação in situ e a conservação “on farm”. 

A avaliação de tecnologias em fruticultura tropical geradas pela área de PD&I tem o objetivo de analisar a 
efetividade da pesquisa científica, traduzida em uso e consequente adoção “outcomes” em um primeiro momento, e 
impactos ambientais, sociais e econômicos em uma escala maior. Esses impactos das tecnologias viabilizadas pela área 
de PD&I são elementos que podem reduzir ou mitigar os riscos agropecuários relacionados à fruticultura tropical.  

Capim elefante 

As forrageiras possuem grande importância para a produção pecuária do Estado e, por isso, existe uma preocupação 
com sua conservação. O número de acessos de forrageiras conservadas no Brasil ainda é relativamente pequeno. O IPA 
tem dificuldades de estrutura e de pessoal para realizar a regeneração e a multiplicação de sementes dos acessos 
conservados. A solução desse problema deve ser prioridade absoluta para que não haja desperdício dos recursos investidos 
em coleta e caracterização.  

Outra dificuldade é que, normalmente, os curadores do BAG acumulam essa função com os programas de 
melhoramento genético das mesmas espécies e por conta das limitações, por vezes, as atividades de curadoria não são 
priorizadas. Portanto, a formação e contratação de especialista e pessoal de apoio em recursos genéticos, e mais 
especificamente de forrageiras, devem ser incentivadas e constar na agenda de prioridades da Instituição.   

Palma forrageira  

Diante do cenário de mudanças climáticas que estão previstas para as próximas décadas, a palma forrageira se 
constitui numa espécie forrageira em destaque. Seu potencial produtivo, baseado na estimativa da diversidade genética 
dos acessos conservados nos BAGs, permitirá a dispersão da espécie para as novas áreas semiáridas.  

Para que o cultivo da palma consiga se expandir, como é previsto com as mudanças climáticas, é imprescindível 
que existam cultivares resistentes e/ou tolerantes a pragas e doenças, sendo a melhor estratégia por ser não poluente, de 
baixo custo, de efeito persistente e não exigir tecnologia para serem usadas (VASCONCELOS et al., 2009). E para isso, 
a pesquisa na área entomológica e fitopatológica deve estar conectada ao melhoramento genético. 

É grande a quantidade de informação sobre palma forrageira, entretanto, a maioria dos artigos publicados trata das 
diversas formas de manejo da cultura e uso na alimentação animal. São restritas as informações referentes a temas como 
recursos genéticos e melhoramento vegetal. 



Revista de Recursos Genéticos - RG News 7 (1) 2021 – Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos 

15 

Assim, entende-se que a demanda por pesquisas das referidas áreas é emergencial, uma vez que a espécie se destaca 
como potencial numa região que carece de tecnologias que auxiliem no suprimento alimentar dos animais, resultando na 
melhoria da renda dos pequenos agricultores e gerando segurança alimentar aos agricultores familiares. 
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