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Resumo 

Os temas voltados à área de Recursos Genéticos são de grande importância no atual século. No entanto, é composto por 
conceitos, muito das vezes abstratos, que podem dificultar o seu entendimento. Para vencer tal obstáculo se propõe a 
construção de um banco didático de sementes de feijão (Phaseolus vulgaris L.) voltado para toda a sociedade (isto é: 
aplicado em associações de produtores rurais, tribos indígenas, quilombolas, grupos comunitários e núcleos familiares) e 
logicamente na área da educação (ensino fundamental, médio e superior). Nessa atividade, os participantes serão levados 
a coletar germoplasma para construção do seu próprio banco de sementes, vivenciando assim as tarefas de coleta de 
recursos genéticos, de caracterização e até mesmo de intercâmbio de germoplasma. No ambiente do ensino, essa atividade 
se desponta como um recurso didático facilitador do processo de ensino e aprendizagem, com grande impacto no seu 
conhecimento. A prática dessa atividade, além do tema central dos Recursos Genéticos abordado, pode ser proposto ao 
mediador trabalhar outras áreas como a Botânica, Fisiologia Vegetal, e Genética, além de outros assuntos correlatos como 
a Gastronomia e Nutrição tendo o banco de sementes de feijão como o agente propulsor. Assim, com a realização dessa 
atividade, se acredita que possa impactar positivamente toda a sociedade, tornando os Recursos Genéticos um assunto 
cada vez mais presente na vida de todos. 
Palavras-chave: educação, sociedade, metodologia alternativa, banco de germoplasma, feijão. 

 
Abstract 
Teaching genetic resources through a didactic genebank of bean  
The themes related to the Genetic Resources area are of great importance in the current century. However, it is composed 
of many concepts, often abstract, which can hinder your interest. To overcome this obstacle, we propose the construction 
of a didactic genebank of beans seeds (Phaseolus vulgaris L.) aimed at the whole society (applied in environments such 
as associations of rural producers, indian tribes, quilombolas, community groups, families) and also in the area of 
education (teaching primary, middle and higher). In this activity, the participants will be led to collect germplasm for the 
construction of their own seed bank, thus experiencing the tasks of collecting genetic resources, characterizing and even 
exchanging germplasm. In the teaching environment, this activity emerges as a didactic resource that facilitates the 
teaching and learning process, with a great impact on your knowledge. The practice of this activity, in addition to the 
central theme of Genetic Resources addressed, can be proposed to the mediator to work on other subjects such as Genetics, 
Botany, Plant Physiology and even other related subjects such as Gastronomy and Nutrition with the bean seed bank as 
the propellant. Thus, with the realization of this activity, we believe that it can positively impact the entire society, making 
Genetic Resources a subject that is increasingly present in everyone's life. 
Key words: education, society, alternative methodology, genebank, bean. 
 

Introdução 

Os Recursos Genéticos são definidos segundo SALOMÃO et al. (2019) como espécies animais, microbianas e 
vegetais, aquáticas e terrestres, que possuem valor (econômico, científico, social ou ambiental), atual ou potencial, 
enquanto Veiga e Siqueira (2020) consideram como definição mais resumida “germoplasma valorável”. 
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O Brasil é o país que possui a maior biodiversidade de flora e fauna do planeta (megadiversidade). São mais de 
103.870 espécies animais e 43.020 espécies vegetais conhecidas pela ciência. Essa enorme variedade de animais, 
microrganismos e plantas, e de seus ecossistemas deve-se, entre outros fatores, à grande extensão territorial e diversidade 
climática que o país possui (ICMBIO, 2017). Por outro lado, atualmente, a ação antrópica vem crescendo em níveis 
assustadores, ocasionando a erosão e destruição dos recursos genéticos. Assim sendo, é de grande importância ações que 
venham a conscientizar a sociedade em geral no que tange aos conhecimentos básicos dos Recursos Genéticos bem como 
ao seu uso e conservação. Uma dessas ações pode ser a proposta de atividades lúdicas realizadas em grupo tanto para a 
sociedade (associações de produtores rurais, grupos comunitários, tribos indígenas, quilombolas e famílias) como também 
para a área voltada ao ensino, no nível fundamental, médio ou superior. 

No que tange a área de ensino, os Recursos Genéticos são encarados pelos alunos como sendo uma área complexa 
pela vasta gama de conteúdos e a maioria destes com conceitos muito abstratos, dificultando a aprendizagem. Somado a 
isso, a metodologia de ensino atual têm sido aulas pautadas no modelo expositivo, tornando o aluno passivo no processo 
de aprendizagem. Nos dias atuais, é cada vez mais importante o uso de metodologias alternativas de ensino que promovam 
a motivação e facilitem o processo norteador do ensino e da aprendizagem dos alunos (GONÇALVES, 2021). Somado a 
isso, o ensino nas escolas tem se transformado, passando por tempos difíceis originados pela pandemia do novo 
coronavírus, se alternando entre o formato presencial e o virtual. 

Para popularizarmos a temática dos Recursos Genéticos tanto para a sociedade em geral como para os discentes, o 
presente trabalho possui como objetivo principal a proposta de uma atividade dinâmica integradora, sendo realizada em 
grupo, facilitando a assimilação dos conceitos ligados aos Recursos Genéticos. Nessa atividade, é proposta a construção 
de um banco didático de sementes de feijão, bem como a abordagem de troca de material coletado entre os participantes. 
Além disso, nessa atividade, permite-se ao mediador trabalhar outras esferas do conhecimento como por exemplo tópicos 
relacionados à Botânica, Conservação e Fisiologia Vegetal, e até mesmo outras áreas correlatas como a Gastronomia e 
Nutrição. Vale a pena ressaltarmos que essa atividade pode ser feita virtualmente (explicado mais a frente) caso haja 
impossibilidade de aplicá-la presencialmente onde aproveitarmos todo o potencial positivo de interação que essa atividade 
propicia, dividindo-se a sala em vários grupos com no máximo 5 integrantes por grupo.  

Dessa forma, com a proposta dessa atividade acreditamos que a temática de Recursos Genéticos possa ser cada vez 
mais difundida não só para a área científica e acadêmica como também para toda a sociedade. 

Tempo estimado para realização da atividade 

O tempo estimado sugerido para a atividade presencial é de cerca de 1h30min. No modelo virtual, porém, ao menos 
3 encontros de 50 minutos. 

Materiais necessários para a atividade 

Para a realização da atividade são necessários os seguintes materiais: a) Saquinhos plásticos com o tamanho de 10 
x 15 cm para acondicionamento das sementes coletadas, e fitilhos, ou grampos para fechar os saquinhos; b) fichas de 
identificação simples (Anexo 1) e c) Dados de passaporte impressos (Anexo 2). Alguns dias antes de se efetuar a atividade 
proposta, o mediador deverá entregar a cada participante algumas cópias da etiqueta de identificação simples e cópias dos 
dados de passaporte dos acessos. O mediador deve alertar os integrantes que a cada tipo de semente coletada deverá ser 
preenchido os dados da etiqueta de identificação simples e do dado de passaporte. E para cada acesso deve ser criado um 
código (número de coleta) para identificação da amostra. Pode-se observar como exemplo, um acesso coletado de feijão 
vermelho (Figura 1a), a ficha de identificação simples (Figura 1b) e o dado de passaporte preenchidos (Figura 1c). 



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

46 

 
Figura 1. Banco Didático de sementes de feijão a) acesso de feijão vermelho coletado com etiqueta de identificação simples; b) 
exemplo de preenchimento da etiqueta de identificação simples e c) preenchimento dos dados de passaporte. Fonte: Gonçalves  (2021). 

 
 Informar aos participantes que devem ser coletados diferentes genótipos de feijoeiros (espécies diferentes ou 

variedades diferentes) para que se ocorra o máximo de diversidade. Observar principalmente a variabilidade de cores, 
tamanhos e formatos variados. 

Resultados esperados 
Com a abordagem dessa atividade, os participantes poderão compreender de maneira mais efetiva os conceitos 

inerentes aos Recursos Genéticos vegetais como por exemplo, a importância da coleta, armazenamento e intercâmbio de 
germoplasma. Somado ao tema central dos Recursos Genéticos, essa permite ao mediador (professor) trabalhar diversos 
outros assuntos da biologia que serão detalhados no próximo tópico. Assim, quando aplicada na área de Ensino, vale a 
pena ressaltarmos que essa atividade deve ser realizada após uma discussão teórica sobre o tema, havendo assim uma 
efetiva assimilação do conhecimento. 

As discussões e problematizações guiadas pelo mediador, serão de grande importância para que os integrantes 
compreendam melhor tais assuntos, somado a isso, o trabalho em grupo permitirá vivenciar um melhor aproveitamento 
do estudo, uma vez que em grupo há maior troca de informações, adquirindo novos conhecimentos e potencializando a 
aprendizagem.  

Pode-se observar um pequeno banco didático de sementes, constituído por 16 acessos de feijão, que foram coletadas 
para a realização dessa atividade (Figura 2). Nesse banco de sementes foram coletados acessos de 10 diferentes variedades 
de feijão pertencentes e espécie Phaseolus vulgaris L., um acesso pertencente a espécie P. lunatus L., duas variedades de 
Cajanus cajan (L.) Huth e três de Vigna unguiculata (L.) Walp. Observa-se uma grande diversidade morfológica entre os 
acessos (cores e tamanhos variados) apenas nos 16 acessos coletados. 
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Figura 2. Banco didático de sementes de feijão exibindo grande diversidade entre as sementes coletadas. Fonte: Gonçalves (2021). 

 

Sugestões de abordagem do banco de didático de sementes de feijão 
 
Modelo de atividade presencial - início da atividade: Inicialmente, os participantes serão distribuídos em grupos de no 
máximo 5 pessoas. O mediador solicitará que cada grupo apresente seus materiais coletados para todos os integrantes, 
evidenciando os principais dados de coleta como: nome popular, nome científico, local onde foi coletado, etc. Após todos 
os grupos apresentarem seus materiais o mediador irá comentar e discutir com os participantes os conceitos básicos 
inerentes aos Recursos Genéticos vegetais, além de outros assuntos como constam abaixo: 

Questionamentos e assuntos que podem ser abordados:  

Recursos Genéticos: 

 -  Definição de Recursos Genéticos Vegetais: Como eles podem ser conservados? Na literatura, os Recursos Genéticos 
vegetais são definidos como um reservatório natural de genes com grande potencial de uso para produção sustentável de 
alimentos, fibras e medicamentos e podem ser conservados por meio de sementes em câmaras-frias (coleção de trabalho 
a +18 ± 3oC e 15± 3 U%, por 5 anos, banco ativo de germoplasma em +5 a + 10oC e  12 a 18 U%, por 15 anos, e banco 
base e coleção nuclear em -10 a -20 oC  e  5 U%, a longos prazos), grãos de pólen e órgãos vegetativos em laboratórios in 
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vitro (10 a 15 oC para temperadas, e 20 a 25 oC para tropicais), e em tanques de criogenia (nitrogênio líquido a menos 150 
oC, no vapor, e a menos 196 oC no líquido) e in vivo em locais como: no campo, em casa-de-vegetação, em telados e em 
ripados (sementes recalcitrantes e intermediárias) (ELLIS, et al., 1985; WALTER e CAVALCANTI, 2005; SOUZA et 
al., 2009). 

- Principais atividades desempenhadas dentro de um Banco Ativo de Germoplasma (BAG): As atividades 
desempenhadas são: coleta, conservação ex situ, preservação in situ, caracterização e avaliação, documentação e 
informatização, intercâmbio (introdução e remessa) e quarentena, valoração, regeneração e uso. 

 - Definição de Banco Ativo de Germoplasma: Segundo VEIGA, KARASAWA E BARBOSA (2015) um BAG é 
definido como um conjunto de acessos geneticamente representativos de um grupo, família, espécie ou gênero, 
conservados, regenerados, caracterizados e disponibilizados para o uso em pesquisas científicas e intercâmbio, sem a 
prática de descarte. Assim, vale a pena salientarmos que o presente artigo se propõe a construção um pequeno banco 
didático de sementes, sendo classificado como uma coleção de acessos, já que para ser considerado um BAG ele teria que 
conter um número muito maior de acessos sendo estes geneticamente representativos da variabilidade do feijão. 

 - Qual a importância e o objetivo de se coletar os acessos na natureza? Ressaltar aos participantes que a importância 
de se coletar o germoplasma na natureza está no fato do melhoramento genético necessitar de variabilidade genética para 
lançar novas cultivares e conservá-las (ex: nativas como o amendoim, o caju, a mandioca, etc. ou exóticas, caso do arroz, 
feijão comum, trigo, etc.) sendo perpetuadas para as próximas gerações. Segundo CAVALCANTI (2015), as coletas de 
germoplasma têm por objetivos ampliar a diversidade genética específica e conservá-la para as gerações futuras. Aqui 
vale a pena chamar a atenção dos participantes que para coletar germoplasma em locais de unidades de conservação, áreas 
protegidas, áreas de segurança nacional (áreas indígenas), área fronteiriças, o coletor deve pedir autorização aos órgãos 
governamentais credenciados que zelam por essas áreas, como é o caso do SISBIO, FUNAI e IBAMA. Deve também ser 
alertados, de pedir permissão ao proprietário do local, quando houver, para proceder a coleta do material. 

 - No nosso país qual é o BAG-Feijão mais conhecido? O BAG e o Banco Base de Germoplasma (BBG) mais 
conhecidos são os da Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF), dotados de mais de 16 mil acessos de sementes de feijão 
conservados (ALELO, 2021). 

 - Qual a importância de se registrar os dados de passaporte de um acesso coletado, e o código para cada acesso? 
Registrar é essencial, para se saber a sua origem e procedência, como o local de coleta ou se originário de intercâmbio, 
assim como as caraterísticas fenotípicas e genéticas do germoplasma. Seu código de acesso é utilizado para sua 
rastreabilidade, com o qual está catalogado no BAG e no BBG. 

 - Onde se situa o centro de origem, diversidade e domesticação do feijão? Segundo ANTUNES (2008), atualmente é 
aceito que o feijão teve sua origem e tem sua diversidade no continente americano. Já sua domesticação ocorreu, mais 
especificamente entre o Norte da América do Sul e o México (FREITAS, 2006). 
 
 Como e onde armazenar as sementes em um BBG? O feijão possui sementes ortodoxas podendo ser armazenadas 
facilmente em uma câmara fria dentro de frascos de polietileno a uma temperatura de -13ºC, por mais de 10 anos, sem 
perder seu poder germinativo e vigor (HONG e ELLIS, 2003). 
 
Botânica (organografia e reprodução vegetal): 
 
- Características gerais da espécie?  Segundo ANTUNES (2008), o feijoeiro possui em geral folhas do tipo folíolos, 
variando desde pequenas a largas, o caule pode ser do tipo trepador ou arbustivo com muitos ou poucos nós, sua raiz é 
fibrosa com tamanho e forma variando de acordo com seu hábito de crescimento, a flor é monoica, com variações na 
tonalidade apresentando desde as cores brancas até violáceas. As sementes variam de tamanho, possuindo um peso de 20 
g a 100 g, já sua vagem possui variação de tamanho entre 4 a 30 cm de comprimento e podem ser deiscentes, ou seja, se 
abrem naturalmente quando maduros ou indeiscentes quando não se abrem na sua maturação. Pode-se observar uma planta 
típica de feijão comum (P. vulgaris) com a presença de vagem na Figura 3. 
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 - Tamanho médio, características florais e reprodutivas:  A planta do feijão 
varia entre 10 a 20 cm de altura (ANTUNES, 2008). As flores são típicas das 
Fabaceae-Faboideae que, segundo COSTA (2021), são formadas pelo cálice 
(verde) e a corola (composta por cinco pétalas que podem variar quanto a 
coloração, sendo brancas, rosadas ou em tons violáceos) (Figura 4). A pétala 
de maior tamanho é denominada estandarte, já as duas menores são 
denominadas asas. As outras duas, soldadas uma a outra, formam a quilha. 
A quilha é retorcida, em forma de espiral, e no seu interior se encontram o 
androceu e o gineceu, que são os órgãos masculino e feminino, 
respectivamente. O androceu é formado por dez estames, sendo nove 
aderentes pelo filete e um livre. O gineceu é unicarpelar, com ovário estreito 
e alongado. Os óvulos se encontram, em linha, dentro do ovário, possuindo 
placentação marginal. Na extremidade superior do estilete se encontra o 
estigma que possui pelos na face inferior, úteis para reter os grãos de pólen, 
por ocasião da polinização. Assim, a flore do feijoeiro é hermafrodita 
(monoica). 

 - A raiz do feijoeiro é classificada como fasciculada ou pivotante? A raiz da 
planta do feijão é classificada como sendo do tipo pivotante. 

 - O feijoeiro é uma monocotiledônea ou dicotiledônea? O feijoeiro é 
classificado como sendo uma planta dicotiledônea, pois possuem dois 
cotilédones na semente (Figura 5). 

 - Quais são as características organográficas da semente, sua cor e formato? 
Essa resposta pode variar, uma vez que as sementes do feijoeiro apresentam 
grande variedade morfológica apresentando diversos formatos e cores 

quando comparamos suas espécies e cultivares (Figura 2). 
 
Aspectos agronômicos e econômicos da cultura do feijão: 
 
 - Como o feijoeiro é cultivado? Como a maioria das plantas 
domesticadas, as cultivares do feijão têm que ser cultivadas e 
cuidadas pelo homem para sobreviver. O feijoeiro pode ser 
cultivado ao longo do ano por pequenos, médios e grandes 
produtores, em ecossistemas subtropical e tropical, como 
Cerrados, Mata Atlântica e Semiárido, em diversos arranjos de 
plantas, como em monocultivo ou plantio consorciado. 
 
 - Sabe qual é a produção e área plantada dessa leguminosa 
no Brasil, em 2020 Segundo dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB (2021), o Brasil produziu em 2020 
um total de 3.144,2 milhões de toneladas, com 2.926,2 mil 
hectares plantados, colocando-o como um dos maiores 
produtores do mundo, juntamente com Myanmar, Índia, Estados 
Unidos, México e Tanzânia, respectivamente. 
 
Fisiologia vegetal: 

Figura 3. Aspecto típico de um feijoeiro 
comum (P. vulgaris) apresentando vagens 
bem desenvolvidas. Fonte: ARAÚJO (2013). 
Disponível em: 
https://www.embrapa.br/bme_images/m/447
60120m.jpg 
 

Figura 4. Aspecto típico de um feijoeiro comum (P. 
vulgaris) apresentando vagens bem desenvolvidas. Fonte: 
Araújo (2013).Disponível em: 
https://www.embrapa.br/bme_images/m/44760120m.jpg 
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 - Como ocorre a germinação do feijão? Segundo Morais et al. 
(2018), a semente do feijão, em meio aquoso, absorverá água 
pelo mecanismo de osmose, fazendo com que enzimas internas 
do feijão sejam ativadas com o intuito de “quebrar” os 
cotilédones num processo chamado hidrolização. Esse processo 
libera energia para que o embrião possa se desenvolver. Assim, 
quando a semente está num ambiente favorável ela levará 
aproximadamente 3 (três) dias para germinar (SENA et al., 
2016). No que tange à germinação pode-se propor a realização 
de um experimento prático utilizando sementes de feijão, 
coletadas pelos participantes da atividade, que serão submetidas 
à germinação em um copo contendo água e algodão, ou em um 
vaso com terra. Após essa tarefa, as sementes serão monitoradas 
pelos integrantes da atividade e pelo mediador diariamente, 
acompanhando suas transformações. A partir dessa prática, 
poderá ser permitido então determinar o tipo de germinação. 

 - Seu mecanismo de germinação é epígea ou hipógea? No caso 
do feijão os cotilédones se elevam acima do solo devido ao alongamento do hipocótilo apresentando, portanto, o 
mecanismo típico de germinação do tipo epígea (Figura 5). 

   - O feijão possui o mecanismo de dormência? Na cultivar mais tradicional do feijão comum produzida no Brasil, a 
‘Carioca’, não ocorre dormência em suas sementes (característica de uma espécie totalmente domesticada pelo homem). 
Já, em outras espécies de feijão como em linhagens de feijão-mungo (Vigna radiata L.), Lin e Ferrari (1993) relataram 
ainda a ocorrência de dormência devida à impermeabilidade dos seus tegumentos à água (sementes mais duras).  

- Há diferença entre semente e grão? Segundo Melo (2013), a diferença 
básica entre semente e grão é que a “semente” necessita estar viva, ou 
seja, capaz de germinar e produzir uma nova planta quando 
proporcionadas às condições favoráveis, enquanto o “grão” não, pois 
é destinado apenas ao consumo como alimento ou matéria-prima para 
o ramo da indústria.  

- Qual é a classificação das sementes quanto a sua condição fisiológica 
no armazenamento? Segundo VEIGA, KARASAWA E BARBOSA 
(2015), as sementes podem ser classificadas em: 1) Semente ortodoxa 
– são aquelas que podem ser conservadas em câmaras frias e secas, de 
-10 °C a -20 °C e com umidade relativa variando entre 3 a 7%, por 
período indeterminado de tempo, sem perder o poder germinativo e o 
vigor. Assim, segundo GIMENES; BARBIERI (2010) no feijão (P. 
vulgaris) suas sementes são classificadas como ortodoxas. 2) Semente 
recalcitrante – semente de espécies que não podem ser conservadas em 
câmaras frias e secas, mantidas por longos períodos de tempo, pois 
podem perder o vigor rapidamente quando se diminui a % da umidade 
relativa, dentro de determinado nível crítico. 3) Semente intermediária 
– sementes de espécies que não se encaixam nem na definição de ortodoxa nem de recalcitrante, podendo ser conservadas 
até com 10% de umidade relativa sem perda de viabilidade, não tolerando temperaturas negativas. Na Figura 6, está 
disposta a foto interna da câmara fria de armazenamento de sementes do BBG-Feijão. 

 - Para que servem e quais são os tratamentos das sementes? Segundo PARISI; MEDINA (2013), o tratamento 
fitossanitário possui como principal função a de proteger as sementes contra o ataque de patógenos. Os principais 

Figura 5. Germinação do feijão comum (P. vulgaris L.) 
do tipo epígea. Notar a emissão acima do solo dos 
cotilédones. Fonte: ARAÚJO (2013). Disponível em: 
https://www.embrapa.br/bme_images/m/210400040m.jpg 
 

Figura 6. Interior da Câmara fria de armazenagem de 
sementes. BAG Embrapa Arroz e Feijão. Fonte: 
ALELOWIKI (2021). Disponível em: 
https://alelowiki.cenargen.embrapa.br/index.php/BAG_
Arroz_e_feij%C3%A3o 
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tratamentos são: uso de defensivos (fungicidas, inseticidas e nematecidas), produtos biológicos (Trichoderma), 
inoculantes (bactérias do gênero Rhizobium fixadoras de nitrogênio), estimulantes (hormônios), micronutrientes (Cu, Zn). 
 
Gastronomia e Nutrição: 

 - Quais os principais pratos típicos com feijão? Mesmo os de cultura regional são muitos, como por exemplo o caso 
do Baião de Dois (Ceará), o Tutu de feijão e o Feijão tropeiro (Minas Gerais), os da tradicional Feijoada e do Bolinho de 
Feijoada (amplamente utilizados em todo Brasil), e até um exótico, o Cassoulet (prato de origem francesa). 

 - Qual a importância nutricional do feijão, em especial contra a anemia? O feijão é um alimento de grande relevância 
na dieta humana por ser uma excelente fonte proteica, de vitaminas, minerais e fibras além de possuir bom conteúdo de 
carboidratos e de ser rico em ferro, sendo indicado para combater a anemia, embora possua fitatos considerados como 
antinutrientes (compostos naturais ou sintéticos que interferem na absorção dos nutrientes) que podem ser minimizados 
ao se colocar o feijão de molho, de um dia para o outro, se eliminando os fitatos (QUEIROZ e TORRES, 2000; HOSKINS, 
2020). 

 - Por que o feijão é um excelente alimento? Em termos nutricionais, o feijão é uma fonte importante de proteínas, 
enquanto o arroz o é em carboidratos. Por isso o costume brasileiro de consumir juntos o arroz e o feijão é excelente para 
a nossa saúde, já que se completam (ANTUNES, 2008).  
 
Bioinformática aplicada aos Recursos Genéticos 

Nessa parte, pode ser abordado a importância da documentação, informatização e disponibilização de dados 
provenientes de bancos ativos de germoplasma (BAG) e dos bancos base (BBG) aplicadas nos Recursos Genéticos. Neste 
sentido, torna-se relevante apresentar o Sistema Alelo, desenvolvido e aplicado pela EMBRAPA, disponível no endereço 
http://alelo.cenargen.embrapa.br. Esse sistema foi criado no ano de 2010, com o intuito de disponibilizar informações dos 
Recursos Genéticos para a sociedade (HIRAGI, COSTA e LOPES, 2015). 

No fim da atividade, após vários questionamentos e discussões poderá ainda ser ressaltada a importância de outras 
atividades do manejo dos Recursos Genéticos em BAG, como por exemplo  o intercâmbio de sementes entre as 
comunidades que realizam tradicionalmente a conservação. Nessa etapa final, o mediador irá abrir espaço para os 
participantes visitarem cada um dos grupos da sala e efetivarem a troca de germoplasma. Após realizada esta etapa, os 
participantes irão comentar quais foram os acessos e porque os trocaram, de onde vieram esses materiais, o nome de 
origem, etc. Também pode ser sugerido que levem as sementes para casa, realizando sua troca com amigos ou parentes, 
ou até mesmo fazer o plantio das mesmas. No entanto, também pode ser proposto encaminhar os materiais em conjunto 
com as fichas de coleta como encargo de remessa de doação para um Banco de Germoplasma como é o caso do BAG-
Feijão da Embrapa Arroz e Feijão (CNPAF), situado no município de Santo Antônio de Goiás - Brasil, onde conserva 
mais de 16 mil acessos de sementes de feijão (ALELO, 2021). 
 
Proposta da atividade seguindo o modelo virtual de ensino 

Tendo por exemplo o crítico cenário atual propiciado pela pandemia do Covid-19, essa atividade poderia ser feita 
em um encontro virtual, mesmo carecendo da necessária interação proporcionada pelo método presencial. Para a 
realização dessa atividade no modelo virtual, o mediador disponibilizará as fichas presentes no Anexo 1 e 2 aos 
participantes e mostrará um exemplo de um banco didático de sementes de feijão (Figura 2) por meio de fotos ou vídeos. 
A partir disso, o mediador irá propor que os participantes coletem o material em suas casas, sítios, fazendas, ou até mesmo 
adquirindo no mercado, e construam seu próprio banco didático de sementes de feijão. Cada um então, encaminhará via 
e-mail ao mediador as fotos do banco e os arquivos das fichas preenchidas, explicando brevemente por meio de uma 
gravação de um vídeo o seu banco didático de sementes, apresentando as cultivares coletadas, curiosidades e outras 
informações pertinentes. Em um próximo encontro também virtual, poderão ser discutidos os resultados fazendo ligações 
com outros assuntos da Biologia (explicado na seção anterior) podendo sanar possíveis dúvidas. Nesse encontro virtual, 
o mediador irá ressaltar aos integrantes a importância da realização do intercâmbio de germoplasma entre os moradores e 
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entre as comunidades vizinhas. Assim que as aulas presenciais forem permitidas, bem como a realização de reuniões em 
grupo presenciais, os participantes serão convidados a trocar seus materiais coletados dentro de sala, ou também pode ser 
proposto encaminhar todo o material coletado para doação à algum BAG ou instituição de pesquisa.  

 
Anexo 1: Etiqueta de identificação simples 
 
 Abaixo, está disposta a Etiqueta de identificação simples que deverá ser anexada ao acesso coletado (imprimir e 
recortar). 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Dados de passaporte 
 
 Abaixo, está disposta a ficha dos dados de passaporte que deverá ser preenchida e anexada junto com a etiqueta de 
identificação simples para cada acesso coletado (imprimir e recortar). 
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Etiqueta de identificação simples: 
 
Nome científico: ______________________________ 
Nome popular: _______________________________ 
Código identificador da amostra: BDSF* _________ 
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Dados de passaporte: 
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Observações:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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