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Resumo 
Os trabalhos de resgate e de conservação da variabilidade genética de espécies vegetais são funções atribuídas aos bancos 
de germoplasma. Esses bancos são fundamentais para que se evite o processo de erosão genética, além de permitir a 
multiplicação e estudos desses materiais. Nesse sentido, visando reunir informações sobre as coleções do germoplasma 
de grãos, hortaliças, raízes e tubérculos do BAG do IPA, esse trabalho contempla informações desde a origem dos 
referidos bancos, bem como todas as etapas do processo de formação: o resgate do material propagativo em suas diferentes 
formas, até a sua condução, multiplicação, armazenamento, caracterização e documentação. A partir dos Bancos Ativos 
de Germoplasma (BAGs), o resgate e a valorização das espécies vegetais representam importantes ganhos, principalmente 
para os setores ambiental, científico, cultural, econômico, social e nutricional, bem como em questões de biossegurança. 
Palavras-chave: Recursos Genéticos, Caracterização, Pré melhoramento, Resgate, Regeneração. 

Abstract 
Conserved Grains, Vegetables, Roots and Tubers by the Agronomic Institute of Pernambuco 
The rescue and conservation work of plant species are functions attributed to the banks of genetic collections, called 
germplasm banks. These banks are a viable way of conserving the genetic information contained in the DNA of each 
species. These functions are essential to avoid the process of extinction of plant species, in addition to allowing the 
multiplication and study of these materials. In this sense, aiming to gather information about the germplasm collections 
of grains, vegetables, roots and tubers of the IPA BAG, this work includes information from the origin of the referred 
banks, as well as all the stages of the formation process: the rescue of propagating material in its different forms, until its 
conduction, multiplication, storage, characterization and documentation. From the Germplasm Active Banks (BAG), the 
redemption and valorization of plant species represent important gains, mainly for the environmental, scientific, cultural, 
economic, social and nutritional sectors, as well as in biosafety issues. 
Key words: Genetic Resources, Characterization, Pre-breeding, Rescue, Regeneration. 
 
 

BANCOS ATIVOS DE GERMOPLASMA DE GRÃOS 
 
HISTÓRIA DO BANCO   

O Banco Ativo de Germoplasma de Feijão está localizado na sede do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), 
em Recife. As pesquisas começaram no ano de 1960 com o feijão comum (Phaseolus vulgaris L.). Os acessos foram 
adquiridos de vários estados brasileiros por meio de diversas fontes como programa de melhoramento do IPA, por coleta 
manual em campo; a partir de instituições de pesquisa por meio dos programas de melhoramento genético vegetal; por 
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intercâmbio com outros centros de pesquisa, bem como por meio de feiras que reúnem grupos de agricultores tradicionais 
para troca de sementes.  

Na década de 80 foi iniciada uma coleção de fava (Phaseolus lunatus L.) contando com um número expressivo de 
acessos, porém, por razões de ordem técnica na manutenção dessa coleção, há cerca de 20 anos esse acervo foi perdido, 
impelindo os responsáveis a iniciarem uma prospecção de novos acessos. 

Apesar do longo tempo do início da formação dessas coleções supracitadas, apenas os pesquisadores Paulo 
Miranda, Ricardo Chagas Mafra e, atualmente, Antonio Félix da Costa foram os responsáveis pela curadoria desse Banco 
Ativo de Germoplasma (BAG). 

Em relação ao sorgo, os trabalhos experimentais com esse cultivo se iniciaram em 1958, a partir da introdução de 
coleções de variedades dos Estados Unidos (Forth Collins), do continente africano e de outros materiais genéticos do 
Instituto Agronômico de Campinas (IAC). A priori, o objetivo básico dessas introduções era de encontrar variedades mais 
produtivas e adaptadas do que aquelas que vinham sendo utilizadas na região. Esses fatos representam, por sua vez, o 
marco inicial da formação de um banco de germoplasma de sorgo, o qual teve seu início em 1973, sendo implantado 
concomitantemente com a criação de um Programa de Sorgo e Milheto (PSM) na região Nordeste, com apoio da Fundação 
Ford, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDECI). Esse programa ficou a cargo do IPA até o final de 
1979. 

Em prosseguimento ao desenvolvimento das pesquisas, apenas o BNB e Sudene apresentaram expressivo apoio 
financeiro até o início de 1990. Posteriormente, além de recursos do Tesouro do Estado, outras fontes como Financiadora 
de Estudos e Projetos (Finep), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de 
Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e convênios com a UFRPE ofereceram apoio 
financeiro e logístico ao Programa de Sorgo em Pernambuco. O BAG atualmente fica localizado na sede da instituição, 
na cidade do Recife-PE. 

Até o final dos anos setenta, os pesquisadores do IPA que iniciaram ações de campo e que produziram publicações 
com a cultura do sorgo foram Mario Coelho de Andrade Lima, Paulo Miranda e Rivaldo Chagas Mafra Atualmente o 
curador do BAG de Sorgo é o pesquisador José Nildo Tabosa. 

COLEÇÕES QUE COMPÕEM O BANCO 

O banco de germoplasma de feijão é formado atualmente, em grande parte, por uma coleção de feijão comum 
(Phaseolus vulgaris L.) e de feijão de corda (Vigna unguiculata (L.) Walp.), o qual conta com acessos divididos entre 
variedades crioulas, variedades lançadas pela pesquisa e linhagens homozigotas. Da coleção de feijão de corda, 
aproximadamente 80 acessos foram adquiridos em áreas de comercialização para grãos verdes. Os acessos dessas espécies, 
a exemplo da coleção de feijão comum, tem representantes do Rio Grande do Sul ao Acre. Adicionalmente, também há a 
coleção de fava (Phaseolus lunatus L.) constituída aproximadamente com 135 acessos, todos de origem do interior do 
Nordeste, oriundos de coleta manual, doação e compra. É oportuno indicar uma coleção de Vigna formada por cerca de 
25 acessos com origem no exterior, obtidos para estudos citogenéticos e multiplicados em telados, em uma parceria com 
Universidades locais. 

Além das coleções supracitadas, ainda há o embrião de uma futura coleção de feijão guandu (Cajanus cajan (L) 
Millsp.). A evolução da incorporação de acessos no BAG ao longo dos anos tem sido variável, dependendo da dinâmica 
dos processos de melhoramento genético, introdução, coleta e atividades do BAG. 

O sorgo é uma cultura relativamente nova nas Américas, tendo sido introduzida nos Estados Unidos em 1857,  
tendo como principais tipos de acessos da coleção de trabalho do BAG do IPA o forrageiro e granífero, que vêm sendo 
trabalhados, utilizados em programas de melhoramento, originando novos genótipos para diferentes aptidões no ambiente 
do semiárido brasileiro.  

Atualmente vem sendo realizadas introduções e permutas de materiais e de tecnologia de avaliação com diversas 
entidades de pesquisa como a Embrapa Milho e Sorgo e Embrapa Tabuleiros Costeiros, Empresa de Pesquisa 
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Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a UFRPE, além de 
Institutos Federais (IF’s). A partir desses materiais são desenvolvidos outros por técnicas de cruzamento, seleção e de 
gerações avançadas por processos de autofecundações sucessivas, além de metodologia de modificação genética 
utilizando radiação gama a partir do embrião. 

MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO 

A conservação ex situ na forma de semente é altamente recomendável para o sistema de coleção ativa - BAG como 
também para a Coleção de Base, que conserva para o longo prazo os acessos.  

Dessa forma, as diversas coleções de feijão comum (870 acessos), feijão de corda (930 acessos) e sorgo (mais de 
1000 acessos) são mantidas na forma de grãos secos, em câmara, com temperatura e umidade relativa controladas. As 
sementes de cada grupo de grãos estão embaladas em sacos de pano, preferencialmente, ou de papel com gramatura 
suficiente para uma manutenção segura por tempo suficiente entre as avaliações fisiológicas.   

A deterioração de sementes durante o armazenamento é um processo natural e decorrente de fatores genéticos e das 
condições de tempo de armazenamento, podendo resultar em perda parcial ou total da viabilidade das sementes. O controle 
dessa manutenção é feito por meio de testes de germinação, em intervalos predeterminados, de acordo com o poder 
germinativo inicial de cada acesso. 

O monitoramento da viabilidade das sementes de um acesso armazenado é realizado periodicamente por 
amostragem e quando o valor de germinação estiver reduzido em relação ao porcentual de germinação inicial o mesmo 
deverá ser enviado para regeneração e multiplicação. A amostra é cultivada em telado, casa de vegetação ou campo, e 
novas sementes são retornadas à coleção, mantendo-se os cuidados necessários para mitigar possíveis cruzamentos. 
Alguns dos acessos de feijão comum e de feijão de corda estão na Embrapa Arroz e Feijão e na Embrapa Meio Norte, 
respectivamente, especialmente nesta estão 66 dos acessos de feijão de corda para consumo verde. 

CARACTERIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Dado o pouco tempo de formação da coleção de fava, ainda não foi possível a caracterização de seus acessos; em 
uma iniciativa anterior foram colocados 25 acessos em um experimento de campo para estudos diversos e se obteve um 
resultado inesperado: uma taxa elevada de cruzamentos naturais, denotando a necessidade de cuidados ao se manejar 
muitos acessos ao mesmo tempo. Da coleção de espécies de Vigna, têm sido realizados alguns estudos citogenéticos, mas 
ainda não publicados. Estudos de caracterização morfoagronômica, fenológica e molecular de acessos de feijão comum e 
de feijão de corda têm sido conduzidos em campo e laboratório, como parte da programação normal de pesquisa ou por 
meio de diferentes modalidades de bolsas de fixação de técnicos, de fixação de pesquisador, de desenvolvimento científico 
e tecnológico regional, bem como de mestrado, gerando lançamento de uma variedade (Costa et al. 2013), capítulo de 
livro (Costa et al. 2019), relatórios, dissertações de mestrado e artigo científico (Santana, et al. 2019). Esses dados 
encontram-se no banco de dados do IPA.  

Quanto à natureza, os acessos de sorgo compreendem: materiais graníferos com e sem tanino na semente; materiais 
forrageiros, de dupla finalidade para grão e forragem e para etanol e forragem, materiais sacarinos e para energia e acessos 
de natureza herbácea de sorgo Sudão [Sorghum sudanense (Piper) Stapf.]. Em cerca de 20 % do BAG já foi realizada 
caracterização molecular. 

Assim, de acordo com Santos et al. (2010), esse trabalho foi realizado com o objetivo de verificar a diversidade 
genética na coleção de acessos de Sorghum bicolor (L. Moench) do IPA, visando sua utilização em futuros trabalhos de 
seleção. Foram avaliados nessa fase acessos cultivados a partir de genótipos de sorgo gerados pelo IPA. A diversidade 
genética foi analisada por meio de marcadores do tipo RAPD. Com os 20 primers utilizados foram identificadas 737 
bandas das quais 77% eram polimórficas. 

O IPA desenvolve atividades de geração de novos materiais de diferentes genótipos de sorgo a partir de blocos de 
cruzamento, até gerações avançadas mantidas por autofecundação. As caracterizações são realizadas a partir de 
observações e mensurações em laboratório e campo.  

A partir do BAG do IPA, constam no Registro Nacional de Cultivares do MAPA oito cultivares de sorgo 
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devidamente registradas, conforme pode ser observado na Tabela 1.  

         Tabela 1. Cultivares de sorgo do IPA registradas no RNC - MAPA. 2020 
Espécie botânica Cultivar No. registro Ano do registro Mantenedor 
Sorghum bicolor 02-03-01 05001 2000 IPA 
Sorghum bicolor IPA 467-4-2 01325 1998 IPA 
Sorghum bicolor IPA 1011 01324 1998 IPA/DI Solo 
Sorghum bicolor IPA 2502 04999 2000 IPA 
Sorghum bicolor IPA SF 25 05000 2000 IPA 
Sorghum bicolor IPA SF 11 27714 2011 IPA 
Sorghum bicolor SF 15 27711 2011 IPA/SEAGRI 

Sorghum sudanense Sudan 4022 21446 2007 IPA 
Fonte: Agricultura.gov.br; RNC – Registro Nacional de Cultivares – MAPA 
 

USO E POTENCIAL DE AÇÃO 

Apesar de a agricultura brasileira está baseada em espécies exóticas, os estudos da biodiversidade possibilitam 
ampliar a disponibilidade de matéria prima, consequentemente levando à geração de novas tecnologias que resultam em 
novos produtos e novos mercados.  

Devido à ampla diversidade existente no Brasil, a utilização de recursos genéticos autóctones ainda é pouco 
explorada, demandando estudos e investimentos na exploração comercial de novas espécies que podem agregar valor aos 
produtos da agroindústria, principalmente aqueles com potencial impacto na segurança alimentar. Essas espécies da 
biodiversidade também podem oferecer genes de resistência a fatores bióticos e abióticos, além de genes de importância 
para aumento da qualidade nutricional de alimentos. 

Espécies nativas, muitas delas já utilizadas a nível local ou regional, podem representar alternativas para a inserção 
nos mercados, os quais vêm aumentando a demanda por novas opções de produtos, principalmente relacionados à 
alimentação saudável. 

A identificação e a caracterização dos parentes silvestres e variedades crioulas de várias espécies de plantas 
cultivadas, tais como o feijão-caupi, também apresentam genes potenciais de adaptação a ambientes específicos, que 
podem ser úteis aos programas de melhoramento genético. 

O processo de melhoramento genético é altamente dependente da amplitude da base genética disponível que, por 
sua vez, é influenciada pelo acervo de germoplasma disponível, na forma de materiais coletados e caracterizados, mantidos 
nos BAG’s, que são insumos importantes para o desenvolvimento de novas cultivares. A capacidade de acessar esses 
materiais portadores de variabilidade, por coleta ou por introdução e intercâmbio, é fator fundamental para o sucesso de 
qualquer programa de melhoramento genético vegetal. 

O BAG de sorgo do IPA é condição principal para as atividades do programa de melhoramento, tendo em vista, 
principalmente, no que tange à ampla diversidade genética existente nas coleções do BAG. Seu maior potencial de uso se 
refere à geração e desenvolvimento de novos materiais genéticos com vistas à obtenção de cultivares, precoces e 
produtivas, principalmente no âmbito do semiárido brasileiro. Do ponto de vista científico, ações dessa natureza são 
importantes, tanto para a comunidade acadêmica (pesquisadores e estudantes) como para os produtores rurais na 
construção e na reconstrução do conhecimento prático, técnico e científico, voltado para o produtor. 

PERSPECTIVAS FUTURAS/PARCERIAS 

O avanço no conhecimento, conservação e promoção do uso dos recursos genéticos nativos contribui, também, para 
minimizar a fragilidade existente no sistema alimentar mundial. Adicionalmente, essa iniciativa vem contribuindo de 
forma decisiva para o desenvolvimento de componentes relacionados ao treinamento e capacitação, tanto de pesquisadores 
quanto de estudantes dos níveis de graduação e pós-graduação.  

Cada vez mais o pesquisador brasileiro vem se conscientizando da importância dos recursos genéticos para o 
desenvolvimento de suas atividades. Levantamento realizado entre melhoristas de milho, dos setores público e privado, 
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apontou que a utilização dos acessos disponíveis nos bancos de germoplasma de forma regular é muito baixa (14% dos 
entrevistados), tendo sido a quantidade de informações sobre esses acessos o fator mais limitante para sua utilização, de 
acordo com 70% dos pesquisadores entrevistados. Há necessidade, portanto, de ampliar os trabalhos de caracterização e 
avaliação em bancos de germoplasma. Algumas ferramentas de biotecnologia poderão ser úteis na identificação de 
duplicatas, como também na avaliação da diversidade que está sendo conservada. 

Tais providências são fundamentais para identificar futuras necessidades de coleta, caracterização, avaliação e, 
consequentemente, aumentar a utilização do acervo conservado no País. Assim, para a eficaz e eficiente exploração e 
utilização dos recursos genéticos são essenciais o fortalecimento e a consolidação de redes de pesquisas transdisciplinares 
e interinstitucionais, com a articulação de parcerias para otimização dos recursos financeiros e humanos e para facilitar e 
intensificar o intercâmbio de germoplasma e conhecimento. 

O BAG de sorgo do IPA vem contribuindo na geração de informações sobre todos os aspectos da cultura e no 
âmbito do melhoramento de plantas, no desenvolvimento de trabalhos acadêmicos (dissertações de mestrado e teses de 
doutorado), diferentes publicações em periódicos e outros veículos de comunicação científica. Além disso, vem 
contribuindo no desenvolvimento de novas cultivares de sorgo visando recomendação aos diferentes ambientes adversos 
do semiárido brasileiro, de materiais de diferentes naturezas quanto ao tipo de exploração por parte do usuário (Tabosa et 
al., 2013;  Costa et al., 2015; Simplício et al., 2019). 

BAG DE HORTALIÇAS 

HISTÓRIA DO BANCO 

O IPA, em 1973, iniciou um programa de melhoramento genético objetivando desenvolver novas variedades de 
cebola amarela do tipo Baia Periforme, as quais foram, inicialmente, oriundas do Rio Grande do Sul e repassadas ao IPA 
pela ESALQ/USP. Esses trabalhos eram realizados nas estações experimentais de Belém do São Francisco e de Vitória 
de Santo Antão, sob a coordenação inicial do pesquisador Luiz Jorge da Gama Wanderley, sendo o marco da formação 
do banco de germoplasma/coleção de trabalho da cebola.  

Esse programa de melhoramento e produção de sementes vem sendo conduzido ininterruptamente até o presente, 
com estratégias de curto, médio e longo prazo. Durante esse período o IPA contou com as parcerias do Instituto 
Biológico/SP, ESALQ/USP/SP, CNPq, EMBRAPA SEMIÁRIDO, EMBRAPA HORTALIÇAS, Texas A&M University, 
UFRPE/PE e apoio financeiro da FACEPE, FINEP e do FUNDECI/Banco do Nordeste (Leite et al., 2009).  

Ainda dentro desse cenário, o cultivo de cebolas roxas no Nordeste é pioneiro. Conforme levantamento junto aos 
produtores, essas cebolas são cultivadas desde o início do século passado (Ferraz, 2018). Diante desse fato, o IPA 
diversificou a sua linha de pesquisa passando também a desenvolver novas variedades de cebola roxa, resultando em 1983 
a cultivar Roxa IPA-3, com recomendação de cultivo para os meses de agosto a dezembro. 

Em 1983 foi introduzida de Moçambique a cultivar Mutuali, que após vários ciclos de seleção massal foi adaptada 
às condições edafoclimáticas da região sendo lançada com a denominação de Mutuali IPA-8, recomendando o seu plantio 
para o ano todo (Menezes et. al., 1989). 

Em relação ao tomate, às pesquisas tiveram início a partir do ano de 1972, após o consenso de que a região era 
propícia ao seu cultivo por possuir boas condições edafoclimáticas (clima seco e água disponível). Diante dessa premissa, 
foi criado um convênio entre o IPA e a ESALQ (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com financiamento da 
SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), da BRASCAN-NORDESTE (Brasil–Canadá–Nordeste), 
do BANCO DO BRASIL e das indústrias alimentícias PEIXE e CICA NORTE (Silva, 1993). Cerca de 500 acessos, 
trazidos de diversos lugares do Brasil e do mundo, foram introduzidos e avaliados na Estação Experimental de Belém de 
São Francisco (antiga Estação Experimental do Jatinã). O objetivo desse convênio era introduzir e estudar o cultivo do 
tomate na região durante duas épocas de cultivo (primeiro e segundo semestre).  

Diante disso, foi elaborado um programa de melhoramento genético de tomate resultando, no período de 1978 a 
1983, no lançamento das primeiras cultivares de frutos pequenos e periformes.  
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Essas pesquisas realizadas pelo IPA proporcionaram a instalação do maior parque industrial de processamento de 
tomate do país, com cinco agroindústrias e com capacidade de esmagamento em torno de 5.400 toneladas/dia, gerando 
cerca de 3.000 empregos diretos e 15.000 indiretos, no eixo Petrolina-PE/Juazeiro-BA. As cultivares IPA-5 e CALINE 
IPA-6, disponibilizadas nos anos de 1986 e 1987, respectivamente, foram as mais utilizadas pelos tomaticultores, 
permanecendo no mercado cerca de 15 anos. A partir de 1997 foram realizadas novas introduções de genótipos de vários 
países com o objetivo de se encontrar fontes de resistência, resultando em 2001 no lançamento da cultivar ‘Redenção’, 
com resistência dupla a geminivírus e vira-cabeça. Devido a problemas estruturais nos setores de produção, com redução 
de áreas plantadas, várias indústrias de processamento fecharam por falta da matéria prima, o que resultou na migração 
das indústrias para o Centro-Oeste.  

No que se refere à coleção de jerimum (Cucurbita moschata Duchesne ex Poir.), essa teve início na década de 80 
a partir de coletas realizadas em mercados, feiras livres, áreas produtoras dos municípios de Belém do São Francisco, 
Floresta, São José do Belmonte, Mirandiba e Petrolândia (assentamento Icó Mandantes) que foram intercruzadas e 
selecionadas com base na preferência dos agricultores locais por determinado tipo de casca do fruto, palatabilidade, 
sanidade geral da planta, produtividade e cor de polpa. Atualmente é mantida na Estação Experimental de Belém do 
Francisco/PE apenas uma população de jerimuns resultantes do intercruzamento de seis populações. Os responsáveis pelo 
banco são os melhoristas Edinardo Ferraz (tomate), Jonas Araújo Candeia (cebola/jerimum) e a curadora Mina Karasawa. 

COLEÇÕES QUE COMPÕEM O BANCO 

Acredita-se que o centro primário de origem da cebola (Allium cepa L.) é a Ásia Central, compreendendo o Noroeste 
da Índia, todo o Afeganistão, a Repúblicas do Tajiquistão e Uzbequistão e a parte ocidental de Tian-Chan. 

Hoje, a cebola está sendo cultivada em regiões distintas, dentro de uma grande amplitude geográfica, estendendo-
se do equador até regiões mais próximas aos círculos polares. 

No Nordeste brasileiro são cultivadas cebolas amarelas e roxas, algumas cultivares de origem americana, entretanto, 
a maioria dos materiais atualmente cultivados foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético do Instituto 
Agronômico de Pernambuco - IPA. Acredita-se que o cultivo da cebola amarela teve início no estado do Rio Grande do 
Sul, introduzida por imigrantes açorianos. Posteriormente, foi levada para outras regiões do país, chegando ao Nordeste 
brasileiro no final dos anos 40, trazida por agricultores, em caráter especulativo (WANDERLEY et al.,1975). Nessa 
região, a cultura se desenvolveu no Submédio do Vale do São Francisco, inicialmente nos municípios de Cabrobó e Belém 
do São Francisco e, posteriormente, expandindo-se para outros municípios dos Estados da Bahia e Pernambuco. A cebola 
roxa, por outro lado, vem sendo cultivada há bem mais tempo na região; acredita-se que a sua introdução no Brasil tenha 
se dado pela região Nordeste, trazida pelos povos africanos em séculos passados. 

Quanto ao tomate (Solanum lycopersicum L.), originário da Costa-Oeste da América do Sul, situa-se entre as 
hortaliças mais cultivadas nacionalmente, sendo produzida na maioria dos estados. 

Em referência ao jerimum, uma expressiva parte da produção tem sido realizada com o uso de variedades locais 
(tradicionais ou crioulas), cujas sementes são mantidas tradicionalmente por pequenos e médios agricultores nordestinos 
nos diversos estados da região, tendo sido indicada a existência de grande diversidade genética nesse germoplasma. Isso 
tem sido confirmado em estudos realizados com uma pequena amostra da variabilidade de jerimum de leite coletada em 
poucos municípios da região, que revelou uma grande variabilidade para diferentes características morfológicas de plantas 
e frutos nas diferentes espécies estudadas (FERREIRA et al, 2016). 

MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO 

Os acessos de cebola da coleção de trabalho são conservados ex situ na forma de sementes, acondicionadas em 
garrafas Pets de 2L, mantidas em câmara fria com temperatura de 10 °C no IPA/Sede, em Recife, e mantidas em duplicata 
em condições ambiente, in situ, na Estação Experimental de Belém do São Francisco. A cada ano uma amostra é retirada 
e submetida à análise laboratorial para determinação da percentagem de germinação, vigor, teor de água, bem como testes 
de qualidade fitossanitária, conforme BRASIL (2009 a e b). A cada dois anos são multiplicados em campo para 
manutenção da viabilidade genética, na Estação Experimental de Belém do São Francisco-PE.  
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Quanto aos acessos de tomate, os mesmos são conservados ex situ (sementes) acondicionados em envelopes de 
papel, em condições ambiente, e renovados periodicamente a cada quatro anos. A renovação dos acessos se dá com base 
na taxa de germinação avaliada anualmente pelo Laboratório de Sementes (LAS-IPA) 

Com relação ao jerimum, tem-se mantido uma população resultante do intercruzamento de seis populações.  

Atualmente o BAG de hortaliças do IPA mantém um banco com 176 acessos de tomate, 12 acessos de 
cebola/coleção de trabalho e uma população de jerimum. 

CARACTERIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Parte da coleção de cebola foi caracterizada utilizando-se descritores morfológicos do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento-MAPA para fins de testes de DHE (Distinguibilidade, Homogeneidade e Estabilidade) 
envolvendo as cultivares comerciais Texas Grano 502, Alfa São Francisco, Vale Ouro IPA-11, Brisa IPA-12 e as 
populações experimentais BV e VCE (KARASAWA et al., 2017). Os demais acessos serão caracterizados e avaliados 
utilizando-se os descritores do IPGRI-ECP/GR-AVRDC (2001). A documentação da coleção está em cadernetas de campo 
e registros informatizados.   

Até o momento foram lançadas as cultivares: Pera IPA-4; cultivar Chata IPA-5; Pera Norte IPA-7; Brisaverão IPA 
13; cultivar Roxa IPA-3; Mutuali IPA-8 e Franciscana IPA-10. 

Até o presente momento foram caraterizados e avaliados 87 acessos de tomate com base nos descritores IPGRI 
(1996). 

O programa de melhoramento de tomate do IPA, até o presente, gerou doze cultivares, a saber: IPA-1, IPA-2 (1978), 
IPA-3 (1979), IPA-4 (1983), IPA-5, Caline IPA-6 (1986), OuroVivo (1991), Viradoro (1998), Redenção (2001), Caline 
IPA-7 (2005) e Ferraz IPA-8 (2015). 

A documentação da coleção está em cadernetas de campo e registros informatizados.   

As populações de jerimum, obtidas por meio do cruzamento intervarietal de meios-irmãos, foram caracterizadas 
com base em 11 descritores quantitativos de fruto (KARASAWA et al., 2018). Todos os experimentos foram conduzidos 
na Estação Experimental de Belém do São Francisco/PE. 

USO E POTENCIAL DE AÇÃO 

A coleção de cebola fornece variabilidade genética que vem sendo explorada no desenvolvimento de novas 
variedades com o objetivo de atender às demandas comerciais que surgem dentro de um processo dinâmico que o 
agronegócio da cebolicultura brasileira exige. É muito importante a busca por novas cultivares que atendam às demandas 
de um mercado cada vez mais exigente e globalizado, buscando a obtenção de genótipos com qualidade superior à dos 
genótipos existentes. 

Surge então a necessidade de ser disponibilizado aos melhoristas um reservatório de genes para que possam acessar 
quando precisarem resolver problemas específicos. A manutenção, avaliação e intercâmbio de bancos de germoplasma 
são metas para que o Estado de Pernambuco tenha na agricultura uma ferramenta importante para gerar empregos, 
aumentar as exportações, e aonde à biodiversidade venha a ser devidamente explorada.  

O programa de melhoramento genético convencional de tomate utiliza parte dos acessos com o objetivo de obter 
variedades resistentes às viroses (tospoviroses e geminiviroses), à murcha de fusário e aos nematoides das galhas. 

O jerimum (Cucurbita moschata) é basicamente cultivado por agricultores familiares de baixo nível tecnológico 
que selecionam suas próprias sementes para o próximo plantio e vendem sua produção para mercados locais (Resende et. 
al. 2013). 

PERSPECTIVAS FUTURAS/PARCERIAS 

Há uma parceria público-privada com a empresa Hortivale e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 
utilizando a coleção para o desenvolvimento de híbridos de cebola roxa. 
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BAG DE RAÍZES E TUBÉRCULOS 
 
HISTÓRICO DO BANCO 

O Banco Ativo de Raízes e Tubérculos do IPA foi constituído em épocas distintas. A coleção de mandioca e de 
macaxeira foi formada por introduções de acessos existentes no antigo Instituto de Pesquisa e Experimentação 
Agronômica do Nordeste (IPEANE), introduções oriundas da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical e prospecções 
realizadas a partir de 1976 em todo o Estado de Pernambuco. 

A coleção de batata-doce, por sua vez, teve sua origem a partir de introduções advindas da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco, sendo reconstituída a partir de 2008 por acessos originados de coletas em diversos ambientes da 
região Nordeste e de materiais introduzidos da Embrapa Hortaliças. 

A coleção de inhame é constituída de acessos oriundos de coletas realizadas em áreas de produtores de Pernambuco 
e do vizinho Estado da Paraíba, formada de plantas do gênero Dioscorea e das espécies D. cayennensis L. e D. alata L. 
Ao longo das últimas décadas, o inhame passou a ser encarado como atividade econômica que propicia bons retornos. 
Além disso, desempenha importante papel social na economia do estado, garantindo o sustento da população que 
desenvolve atividades agrícolas na Zona da Mata do Estado, ao longo de vários meses do ano. 

 
COLEÇÕES QUE COMPÕEM O BANCO 

O Banco Ativo de Germoplasma de Raízes e Tubérculos do Instituto Agronômico de Pernambuco - IPA é 
constituído de quatro coleções ativas de mandioca e de macaxeira (Manihot esculenta Crantz), batata-doce (Ipomoea 

batatas (L.) Lam.) e inhame (D. cayennensis L. e D. alata L), mantidas nas estações experimentais de Itapirema 
(macaxeira, batata-doce e inhame), Itambé (macaxeira) e Araripina (mandioca), localizadas em três distintos 
agroecossistemas (Zona do Litoral, Mata e Sertão do Araripe). Essas coleções apresentam uma ampla diversidade 
genética, sendo de suma importância para os programas de melhoramento por concentrar genes que conferem resistência 
para algumas das principais pragas e doenças que afetam essas culturas, além de outras características. 

 
MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO 

Os acessos das diversas coleções são conservados em campo (ex situ), multiplicados por via vegetativa ou túberas-
sementes. A coleção de mandioca é formada por 312 acesso, dos quais 91% possuem características para a indústria e 9%, 
para alimentação animal. A coleção de macaxeira é composta por 62 acessos, multiplicados via manivas semente a cada 
ciclo de ambas as culturas. A coleção de batata-doce é formada por 59 acessos que são multiplicados por ramas semente, 
podendo ser efetuado também pela própria batata.  

Em referência à coleção de inhame, é constituída de nove acessos, multiplicados por túberas-semente a cada ciclo 
da cultura. 

Os acessos de batata-doce e inhame são renovados a cada ano, enquanto os de mandioca e macaxeira o são a cada 
dois anos. Todas as atividades de manejo são conduzidas manualmente, à exceção do preparo de solo. Adubação, 
replantios, capina e controle de pragas e doenças são realizados sempre que necessários. Apesar disso, a falta ou excesso 
de umidade do solo e alguns problemas fitossanitários têm ocasionado perdas importantes de genótipos que têm 
dificultado os trabalhos de caracterização, seleção e melhoramento genético. 

CARACTERIZAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

A caracterização morfológica consiste em fornecer uma identidade para cada acesso por meio do conhecimento de 
uma série de dados que permitam estudar a variabilidade genética de cada um deles. A caracterização e avaliação dos 
acessos são realizadas em parcelas com 24 plantas totais e oito plantas úteis. O espaçamento utilizado é de 1m x 0.60 m 
para as culturas da mandioca e da macaxeira.  

Cada acesso é caracterizado com respeito a descritores morfológicos (altura da planta, mono, bi, ou tri ramificada, 
cor da maniva, cor e forma de lóbulos foliares, pecíolos e ápice da planta). Na caracterização agronômica determinam-se 
o peso das raízes, maniva e parte área (terço superior da planta), percentagem de matéria seca e percentagem do teor de 
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amido. A caracterização morfológica visa basicamente à diferenciação fenotípica entre acessos, contribuindo para a 
redução de duplicações. 

Os descritores agronômicos referem-se a caracteres com mais baixa herdabilidade, embora mais importantes sob o 
ponto de vista econômico. Ambas contribuem para identificar genótipos para uso direto pelos produtores e em programas 
de melhoramento. Com relação à cultura da batata-doce, a caracterização morfológica é realizada com o material em pleno 
desenvolvimento vegetativo. As características de folhas e pecíolos são obtidas da parte central das ramas (folhas 
maduras), utilizando-se três folhas por planta e quatro plantas por leirão. Os dados referentes às raízes são obtidos de 
material colhido de seis plantas por leirão. São avaliados: peso médio, produção de batatas comerciais e número de batatas 
por planta. Na cultura do inhame são determinados os pesos de túberas comerciais de primeira, segunda e refugo. 

USO E POTENCIALDE INOVAÇÃO 

A produção de inhame no Nordeste, por sua vez, representa uma atividade agrícola promissora, com potencial de 
expansão, devido às características edafoclimáticas favoráveis para seu cultivo, suas características nutricionais e ao 
consumo demandado pelo mercado interno, que atualmente absorve a maior parte de sua produção. Outro fator positivo 
é a comercialização desse tubérculo para o mercado externo, que representa uma importante opção de mercado em função 
dos preços ofertados. 

A mandioca é rica em carboidratos, fonte de energia para o homem, responsável pela subsistência de grande parte 
da população de baixa renda, rural e urbana. Entre os usos mais comuns estão: na alimentação humana (a exemplo da 
farinha, dos beijus, bolachinhas de goma e pães de queijo) e na alimentação animal, em forma de raspa, feno e silagem. 
Até mesmo as folhas, o caule e a manipueira (líquido tóxico originado da prensagem das raízes), podem ser aproveitados. 
A manipueira pode ser usada, por exemplo, na confecção de tijolos e tintas e como nematicida, inseticida e adubo orgânico. 

As grandes empresas do setor alimentício têm a fécula de mandioca como uma de suas principais matérias-primas 
como as indústrias de biscoitos, frigorífica, de massas, panificação, doces, conservas, sopas, entre outras. A fécula in 

natura ganhou destaque nos últimos anos em função da difusão da tecnologia de adição à farinha de trigo panificável. 

PERSPECTIVAS FUTURAS / PARCERIAS 

O Banco de Germoplasma de Raízes e Tubérculos do IPA vem contribuindo na geração de informações no âmbito 
do melhoramento de plantas, fitotecnia e na realização de trabalhos acadêmicos, gerando trabalhos de conclusão de curso, 
dissertações, teses e artigos científicos. 
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