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Apresentação

Vivemos em um mundo onde ainda se prevê um grande incremento da população 
ao longo deste século. Adicionalmente, estima-se que grandes mudanças no clima 
podem perturbar nosso ambiente, o que certamente nos forçará a criar novos modelos 
para a produção de alimentos que assegurem a nossa sobrevivência.

Os parentes silvestres de plantas cultivadas representam um patrimônio 
de extrema relevância para o Brasil e para toda a humanidade, na medida em que 
desenvolveram ao longo de sua evolução condições para sobreviver a condições 
extremas, como secas, inundações, calor e frio, e ainda adquiriram resistências a 
pragas e doenças que causam tantos danos às culturas afins.

Apesar disso, predomina uma grande falta de informação sobre os parentes 
silvestres de plantas cultivadas, e muitas encontram-se com sua sobrevivência 
ameaçada, principalmente pela destruição dos ambientes naturais onde ocorrem e 
a introdução de espécies exóticas invasoras. É essencial, portanto, que dediquemos 
suficientes esforços à conservação dos parentes silvestres das principais espécies de 
plantas cultivadas no País, de modo a torná-los disponíveis para uso pelos atuais e 
futuros programas de pesquisa que visem à superação dos constantes desafios impostos 
às culturas agrícolas. 

A conservação dos parentes silvestres de plantas cultivadas faz-se necessária 
tanto na natureza, na condição in situ, quanto fora desta (ex situ e on farm), já 
que estas três abordagens são complementares e suas diferenças são, usualmente, 
supervalorizadas. Não é realista esperar, portanto, que todos os parentes silvestres das 
nossas principais espécies de plantas cultivadas e suas correspondentes populações 
possam ser conservadas por meio da utilização de apenas uma dessas estratégias. Esta 
é uma tarefa ampla, que demanda o engajamento dos diversos setores da sociedade.

O Ministério do Meio Ambiente vem desenvolvendo uma série de ações voltadas 
à promoção do conhecimento da diversidade biológica brasileira e a conservação e 
utilização sustentável de seus componentes. Estes avanços estão em harmonia com 
os compromissos assumidos pelo País ao ratificar a Convenção sobre Diversidade 
Biológica, além de estarem também em sintonia com as negociações conduzidas pelo 
Brasil com vistas à sua implementação.

No que se refere aos parentes silvestres de plantas cultivadas, o MMA estabeleceu 
uma iniciativa pioneira que, por meio de uma ação de transversalidade, vem realizando 
um completo mapeamento dessas espécies no País. A presente publicação é apenas 
a primeira de uma série que resultará desse trabalho. Os dados obtidos revelam a 
importância desse mapeamento e a necessidade de sua continuação.

João Paulo Ribeiro Capobianco
Secretária de Biodiversidade e Florestas





Parentes Silvestres e Variedades Crioulas das 
Espécies de Plantas Cultivadas no País

Lidio Coradin, Ministério do Meio Ambiente

As culturas agrícolas das diversas regiões do mundo são, em verdade, 
plantas domesticadas a partir de espécies silvestres. Muitas das espécies 
a partir das quais foram selecionadas as plantas cultivadas atualmente, 
bem como suas espécies silvestres afins, continuam sobrevivendo em 
condições naturais. Esse agrupamento de espécies silvestres constitui o 
que denominamos de “parentes silvestres” das plantas cultivadas. 

Apesar de ainda estarem evoluindo na natureza, os parentes silvestres 
vivem sob regras muito diferentes em relação às culturas: sobrevivem 
os mais adaptados, após os efeitos da seleção natural. Muitas destas 
populações de plantas adaptaram-se para enfrentar as diferentes 
condições adversas da natureza, evoluíram para sobreviver à seca, às 
inundações, ao calor e ao frio extremos. Muitas também desenvolveram 
resistências às pragas e às doenças que causam tantos danos às culturas 
afins. 

De modo bastante similar, algumas populações de espécies 
cultivadas terminam sofrendo processo de diferenciação genética 
decorrente da adaptação a condições locais, pela ação da seleção natural 
combinada com o manejo praticado por comunidades tradicionais ou de 
pequenos agricultores, o que gera as denominadas “variedades crioulas”. A 
variabilidade genética presente nestas duas situações está entre as razões 
porque os parentes silvestres das plantas cultivadas e suas variedades 
crioulas são de tanto valor para a humanidade.

Não obstante sua importância, atribuída ao longo de milênios, os 
parentes silvestres encontram-se cada vez mais ameaçados, tanto na 
natureza como fora desta. Mantido o atual ritmo de perda de hábitats, 
especialmente nos países tropicais, a tendência é de que em apenas 
algumas décadas a biodiversidade, que inclui os parentes silvestres, esteja 
protegida de forma quase exclusiva em Unidades de Conservação.

Ao assinarem e ratificarem a Convenção sobre Diversidade Biológica 
–CDB os Países assumiram também, conforme estabelecido no artigo 
8(c), o compromisso de regular e manejar os recursos biológicos dentro 
ou fora das áreas protegidas, com o objetivo de assegurar sua conservação 



e uso sustentável. Isto inclui também os recursos genéticos, importantes para 
a conservação da diversidade biológica. O Tratado Internacional de Recursos 

Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura, no âmbito da FAO, por 
sua vez, tem como objetivos a conservação e uso sustentável dos recursos 
fitogenéticos para a alimentação e agricultura, bem como a repartição 
justa e eqüitativa dos benefícios derivados do uso destes recursos. Assim, 
em harmonia com a CDB, visa ao estabelecimento de uma agricultura 
sustentável e a segurança alimentar das populações humanas.

Considerado o País de maior riqueza total de espécies em termos 
mundiais, o que abrange entre 15 e 20% de todas as espécies do planeta, 
o Brasil tem uma enorme responsabilidade com a proteção e defesa desse 
legado, tanto para as gerações presentes como futuras. Nesse sentido, o 
primeiro grande desafio é conservar esse patrimônio genético, grande parte 
do qual ainda é desconhecido. O segundo é mapeá-lo e conhecê-lo, o que 
é de fundamental importância para nossa segurança alimentar. O terceiro, 
e mais complexo, é idealizar um modelo de desenvolvimento que assegure 
a utilização sustentável desses componentes.

Apesar dessa megadiversidade nativa, uma significativa parte 
das nossas atividades econômicas depende de espécies exóticas. Nossa 
agricultura, por exemplo, está baseada nos recursos genéticos da cana-
de-açúcar proveniente da Nova Guiné, do café da Etiópia, do arroz das 
Filipinas, da soja e da laranja da China, do cacau da América Central 

População de Oryza glumaepatula em área de várzea (veredas) no Bioma Cerrado do Estado de 
Goiás.



e México e do trigo da Ásia Menor, entre outras. A silvicultura nacional 
depende de eucaliptos da Austrália e de pinheiros da América Central.

É igualmente fundamental, portanto, que o país estimule a criação 
de programas de pesquisa e intensifique, com a participação dos diversos 
setores da sociedade, a geração de conhecimentos que favoreçam as ações de 
conservação de parentes silvestres e variedades crioulas importantes para 
nossa segurança alimentar. Da mesma forma, deve haver o fortalecimento 
de atividades de caracterização e avaliação desse germoplasma, com vistas 
a uma melhor utilização desses recursos genéticos nativos.

Devemos lembrar sempre que a conservação e o uso sustentável dos 
recursos genéticos das plantas cultivadas e de seus parentes silvestres é uma 
das questões mais importantes e controvertidas para a humanidade. Além 
de um grande incremento da população, as mudanças climáticas em curso 
deverão pressionar para modificações significativas em nossa agricultura. 
Portanto, é essencial para a nossa sobrevivência que dediquemos 
suficientes esforços à conservação desses materiais genéticos de valor real 
ou potencial, particularmente os de interesse imediato aos programas 
de melhoramento genético. 

A conservação dos parentes silvestres é, 
entretanto, tarefa complexa e tecnicamente 
difícil e a sua utilização é, ainda, 
bastante negligenciada. 
Além das ações de 
conservação in 
situ e ex 

População de Arachis glabrata adaptada ao ambiente perturbado de margem de rodovia em Rondonópolis, 
MT [Foto José Valls]



situ, deve-se fortalecer a manutenção desses materiais nas propriedades rurais, 
na condição on farm, estratégia utilizada tradicionalmente pelos agricultores há 
milênios e que apenas recentemente vem recebendo maior atenção das instituições 
governamentais e não-governamentais.

Neste sentido, o Ministério do Meio Ambiente, por meio de sua Gerência 
de Recursos Genéticos, vem desenvolvendo uma série de ações voltadas 
à conservação, à promoção do uso e à ampliação do conhecimento sobre os 
recursos genéticos do País, tanto em relação às plantas e aos animais quanto aos 
microorganismos. Com recursos financeiros do Probio, estão sendo apoiadas uma 
série de propostas com abrangência nacional, visando à identificação dos parentes 
silvestres e as variedades crioulas das principais espécies de plantas cultivadas no 
País. Em uma primeira etapa, esta iniciativa está centrada nos parentes silvestres 
e variedades crioulas de algodão, amendoim, arroz, cucúrbitas, mandioca, 
milho e pupunha. Estes estudos estão sendo desenvolvidos pelas Unidades de 
Pesquisa da Embrapa, especializadas nessas culturas, e pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia, no caso da pupunha.

A iniciativa inclui o mapeamento da distribuição geográfica de cada um 
dos parentes silvestres identificados e das variedades crioulas, avaliação das 

condições de conservação dessas espécies e das raças ou variedades e as 
medidas e ações necessárias para a manutenção e busca de um melhor 
aproveitamento para esse acervo genético. A identificação e o mapeamento 
das variedades crioulas permitirá o conhecimento da realidade da 
conservação on farm, além de viabilizar a organização de estratégias de 
manutenção e minimizar as perdas de recursos genéticos. Os dados deste 
projeto serão também substanciais para a conservação in situ desses 
recursos genéticos, e poderão contribuir igualmente, como mais uma 
variável, para a identificação de áreas prioritárias destinadas à implantação 
de novas Unidades de Conservação no País.

Os resultados desse projeto poderão, também, subsidiar as decisões 
tomadas no País pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
(CTNBio), particularmente em relação à liberação no meio ambiente de 
Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), para os quais existem 
parentes silvestres no País. As informações resultantes, em particular a 
distribuição geográfica dos seus parentes silvestres das principais espécies 
cultivadas e suas variedades crioulas, deverão trazer grandes contribuições 
para o zoneamento das áreas de exclusão de transgênicos. Além de 
preservar o direito de terceiros, estas minimizarão os impactos sobre estes 
importantes componentes da diversidade biológica.







Mapeamento da Distribuição Geográfica das 
Espécies de Gossypium que ocorrem no Brasil, com 
vistas à Conservação dos Parentes Silvestres do 
Algodoeiro (G.hirsutum L.)

Paulo Augusto Vianna Barroso, Embrapa Algodão

O plantio do algodão no país ocorre desde períodos pré-
colombianos. Indígenas de diferentes etnias já cultivavam e teciam as 
fibras de algodoeiros antes mesmo da chegada de Cabral. Atualmente, o 
Brasil é um dos maiores produtores mundiais de algodão, tendo substituído 
as espécies nativas ou naturalizadas pela exótica G. hirsutum.

Por ser centro de origem de G. mustelinum e de diversidade de G. 
barbadense e G. hirsutum var. marie galante (algodoeiro mocó), o Brasil 
é um dos detentores da maior variabilidade presente em algodoeiros 
tetraplóides. O conhecimento a respeito dessa variabilidade, até bem 
pouco tempo atrás, era escasso, parcial e desatualizado. Sabia-se 
apenas que ocorria uma paulatina depauperação devido às ameaças 
que afetam a sobrevivência in situ das populações, em particular, por 
fatores agrícolas, socioculturais, econômicos e ambientais.

Neste contexto, está sendo desenvolvido o presente projeto cujos objetivos 
prevêem a identificação e o mapeamento das espécies do gênero Gossypium 
no Brasil e a proposição de medidas para sua conservação in situ e ex situ. 
Participam da sua execução diversas instituições de pesquisa no Brasil e a 
abordagem tem sido multidisciplinar. A manutenção ex situ do gênero é realizada 
em duas coleções mantidas no Brasil, uma pela Embrapa e outra pelo Instituto 
Agronômico de Campinas. A espécie melhor representada nas coleções é G. 
hirsutum var. marie galante, com 450 acessos. Para as outras duas espécies, 
o número de acessos mantidos é insuficiente para a adequada conservação da 
variabilidade genética do gênero, cerca de 250 acessos de G. barbadense e 10 
acessos de G. mustelinum.

A caracterização in situ foi conduzida por meio da realização de 20 
expedições. Quinze estados foram atingidos, o que permitiu a localização e 
caracterização de cerca de 2.000 plantas e populações de algodoeiros. Ao longo 
desse trabalho, foram verificados graves problemas relacionados à manutenção 
in situ dessas espécies.



G. barbadense era usado para a confecção de artesanatos e na medicina 
caseira. Entretanto, o abandono da fiação e da tecelagem artesanal, devido 
à facilidade de aquisição de produtos têxteis industrializados, ocasionou 
o quase desaparecimento das variedades locais da espécie. Sobreviveram 
plantas de fundo de quintal, cujo número está em declínio em função da 
ampliação do acesso à medicina convencional.

No caso do algodoeiro mocó, os plantios comerciais foram 
abandonados devido a fatores econômicos e sociais. Populações ferais no 
semi-árido da região Nordeste estão em declínio devido à competição com 
a vegetação nativa, à predação de sementes por roedores e às atividades 
ligadas à pecuária.

Fruto de G.mustelinum completamente aberto, com as sementes “pingando”, modo de liberação das 
sementes característica de algodoeiros de fibras muito curtas.



A situação mais crítica ocorre com a espécie nativa e endêmica do Brasil, G. 
mustelinum. Apenas três populações são conhecidas e, apesar de duas novas sub-
populações terem sido localizadas, não existem mais de 400 indivíduos adultos 
identificados. A exploração extensiva do semi-árido com a atividade pecuária, 
especialmente a caprina, é a principal ameaça para essa espécie continuar 
ocorrendo na natureza.

Ações relativamente simples, como o isolamento da área em que essas 
populações ocorrem e a retirada dos rebanhos que se alimentam dessas 
plantas, podem permitir a conservação in situ de G. mustelinum. Já para 
as outras duas espécies (G. barbadense e G. hirsutum var marie galante), 
as ações devem incluir a valorização de aspectos culturais e econômicos.

Gossypium barbadense 





Mapeamento da Distribuição Geográfica 
das Espécies Brasileiras de Arachis, com 
vistas à Conservação dos Parentes Silvestres 
e das Variedades Crioulas do Amendoim 
(A. hypogaea L.)

José F. M. Valls & Andréa P. S. Peñaloza, Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia

Arachis é um gênero nativo do Brasil, Bolívia, Paraguai, 
Argentina e Uruguai, com 80 espécies, das quais 65 ocorrem no Brasil 
e 46 são exclusivas do país. Além do amendoim (A. hypogaea), as 
espécies brasileiras A. villosulicarpa e A. stenosperma são cultivadas em 
pequena escala para a produção de grãos, enquanto A. pintoi, A. repens 
e A. glabrata, a última também do Paraguai e Argentina, são plantadas 
para fins forrageiros, controle de erosão e paisagismo.

O monitoramento do status de conservação das populações de 
Arachis tem por base os dados geográficos aglutinados de 1170 acessos 
incorporados, ao longo de 25 anos, ao Banco Ativo de Germoplasma 
mantido pela Embrapa, em Brasília, DF. A obtenção de acessos de 
germoplasma das populações naturais é o resultado de uma série de 
missões de coleta, que sempre levaram em conta os dados de origem do 
acervo dos herbários. Por isto, são raras, hoje, as exsicatas de Arachis 
não associadas a populações com germoplasma registrado.

As espécies concentram-se no Cerrado e na Caatinga, ocorrendo 
28 delas no Mato Grosso do Sul e 23 no Mato Grosso, estados de origem 
de 491 dos acessos de germoplasma registrados e ambos sob processo acelerado 
de alteração ambiental. Arachis pintoi, com 133 acessos e A. glabrata, com 105, 
são as espécies com mais populações representadas, enquanto A. porphyrocalix, 
A. interrupta, A. seridoënsis e A. linearifolia são conhecidas de sítios únicos. 

Os objetivos do monitoramento são (1) a consolidação do conhecimento 
taxonômico, (2) complementação da documentação em herbário, (3) compilação 
das coordenadas geográficas e dos dados de análises de solo disponíveis, (4) 
elaboração de relatório do estado do conhecimento técnico-científico, (5) 
atualização das bases de dados informatizadas, (6) compilação do conhecimento 
existente sobre protocolos para conservação vegetativa, por sementes e in 
vitro, (7) análise dos conhecimentos sobre as formas de uso das espécies, 



(8) levantamento das variedades crioulas de A. hypogaea, (9) realização de 
seminário, com os principais conhecedores do gênero, (10) atualização das bases 

de dados, (11) elaboração de portfolio de cada espécie, incluindo seus 
atributos biológicos, ecológicos, agronômicos e etnobotânicos, e (12) a 
busca de informação detalhada sobre a disponibilidade de germoplasma 
no exterior, para eventual repatriamento.

Em sete expedições já realizadas, de doze planejadas neste projeto, 
para monitoramento das populações naturais, confirmou-se, como 
principais ameaças, que afetam a sobrevivência in situ das populações de 
espécies silvestres de Arachis, (1) a expansão da agricultura mecanizada, 
com destruição de ambientes naturais, (2) queimadas, tanto em áreas de 
grandes lavouras, como de agricultura familiar, (3) capina seletiva em 
áreas de pequena agricultura, (4) erosão natural (geológica), (5) erosão 
vinculada a traçados de estradas, (6) erosão causada pela agricultura, 
inclusive a de pequeno porte, (7) destruição pela aplicação direta de 
herbicidas (“limpeza de pastos”), (8) efeitos deletérios do carreamento 

População de Arachis pusilla adaptada a ambiente antrópico em Januária, MG [Foto José Valls]



de resíduos de herbicidas, (9) competição de 
plantas invasoras, (10) inundação de grandes 
áreas por novas represas, (11) inundação pelo 
sistema fluvial, (12) abandono do cultivo 
de algumas das espécies do gênero, (13) 
urbanização e a (14) retirada de areia de sítios 
de ocorrência de espécies silvestres do gênero.

Todavia, outros fatores afetam 
positivamente a sobrevivência in situ de 
populações de espécies silvestres de Arachis e 
até a possibilidade de sua restauração futura, tais 
como (1) capacidade variável de sobrevivência 
nos ecossistemas naturais, mesmo sob 
estresses, (2) formação de populações amplas, 
se bem que concentradas em pequenas áreas, 
(3) capacidade de rápida rebrotação após 
queimadas, (4) germinação rápida e síncrona 
a partir de “bancos de sementes” subterrâneos, 
(5) mecanismos de propagação eficientes para 
o aumento da área de ocorrência, (6) adaptação 
a novos ambientes, mesmo aqueles muito 
perturbados, (7) capacidade de associação 
com espécies exóticas agressivas e o (8) 
sucesso de esforços paralelos de conservação 
ex situ, mantidos desde 1981, que garantem a 
sobrevivência de representantes de populações 
extintas e possibilitam sua eventual restauração 
na natureza.

As atuais expedições de monitoramento 
têm permitido o resgate complementar de 
germoplasma para conservação ex situ, bem 
como a tomada de coordenadas precisas de 
populações coletadas antes do surgimento 
dos modernos localizadores com a tecnologia 
GPS, e, ainda, o encontro de novas populações, 
algumas expandindo significativamente as 
áreas conhecidas de distribuição das espécies 
do gênero Arachis.





Mapeamento da Distribuição Geográfica 
das Espécies Brasileiras de Oryza, com vistas 
à Conservação dos Parentes Silvestres e das 
Variedades Crioulas de Arroz (O. sativa L.)

Paulo Hideo Nakano Rangel; Cláudio Brondani; Jaime Roberto Fonseca; Silvando 
Carlos da Silva; Raimundo Ricardo Rabelo (Embrapa Arroz e Feijão); José Almeida Pereira 

(Embrapa Meio Norte); Paulo Emílio (Embrapa Roraima).

O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda dispõe de 
populações extensivas de espécies silvestres de arroz em condições 
naturais, especialmente na Amazônia e no Pantanal Matogrossense, 
isoladas de cultivos comerciais e, portanto, sem a introgressão de alelos 
da espécie cultivada.

No Brasil ocorrem quatro espécies silvestres do gênero Oryza: O. alta 
– é alotetraplóide (2n = 48 cromossomos) e possui genoma CCDD. Tem ampla 
distribuição, incluindo a parte oriental da Bacia Amazônica, a Mata Atlântica, 
e as regiões Sudeste e Centro-Oeste; O. grandiglumis – é alotetraplóide (2n = 
48 cromossomos) e possui genoma CCDD. Tem distribuição restrita à parte 
ocidental da região Amazônica, até a cidade de Cáceres, no Mato Grosso; O. 
latifolia - é alotetraplóide (2n = 48 cromossomos) e possui genoma CCDD. A 
sua distribuição está restrita a bacia do Rio Paraguai, no Pantanal Matogrossense; 
e O. glumaepatula – é diplóide (2n = 24 cromossomos) e possui genoma AA, 
semelhante ao da espécie cultivada O. sativa. A espécie O Glumaepatula 
apresenta ampla distribuição geográfica, sendo encontrada nas áreas de várzea 
da Amazônia, do Pantanal e do bioma Cerrado.

Até o presente momento, foram realizadas seis expedições para coleta e 
mapeamento das espécies silvestres de arroz no Brasil, abrangendo os biomas: 
1. Amazônia: Estado do Amazonas, com coletas na bacia do Rio Negro (1992) e 
bacia do Rio Solimões (1993); Estado do Tocantins, nas áreas de várzea (2001); 
e Estado de Roraima (2005) – 2. Pantanal: Estado do Mato Grosso do Sul, no 
Pantanal Matogrossense (1993 e 2002) – 3. Cerrado: Estado de Goiás, nas áreas 
de várzea (2001). 

A realização dessas expedições resultou na organização de um acervo de 173 
acessos de espécies silvestres do gênero Oryza, sendo: 107 de O. glumaepatula, 
40 de O. grandiglumis, 14 de O. latifolia e 12 de O. alta. Todo esse patrimônio 
genético está sendo mantido pela Embrapa Arroz e Feijão, em Goiânia, GO. A 



localização das populações 
naturais desses acessos foi 
mapeada pelo software 
Spring, versão 3.5, a partir 
de coordenadas geográficas 
obtidas por aparelho 
GPS. O mapeamento das 
populações integra Banco 

de Dados que inclui também 
informações de altitude, solo, 
clima e, em breve, dados de 
caracterização molecular por 
marcadores microssatélites.

As observações de campo 
permitem concluir que, em sua 
maioria, as espécies silvestres do 
Cerrado, no Estado de Goiás e do 
lavrado, no Estado de Roraima, 
estão seriamente ameaçadas 
de extinção, basicamente em 
conseqüência da alteração dos 
ecossistemas, tanto devido à 
expansão da fronteira agrícola 
quanto da pecuária extensiva.

Uma série de medidas são necessárias e urgentes para a conservação das 
espécies silvestres do gênero Oryza, com destaque para: 1. criação de áreas 
protegidas, nos estados de Goiás e Tocantins, para a conservação das espécies 
silvestres do gênero Oryza, que devem estar isoladas de plantios comerciais de 
arroz. Análises de populações de O. glumaepatula já detectou a contaminação 
dessa espécie com pólen de arroz cultivado. Apesar de hábito reprodutivo, a 
pequena taxa de fecundação cruzada do arroz não deve ser negligenciada; 2. 
incorporação ao Parque Nacional do Viruá, no Estado de Roraima, da área da 
“estrada perdida”, onde ocorrem grandes populações de espécies silvestres de 
arroz.

Das espécies silvestres de arroz que ocorrem no Brasil, a espécie O. 
glumaepatula, é a que possui maior potencial de uso no melhoramento genético 
da cultura. A Embrapa utiliza esta espécie no programa de pré-melhoramento, 
para a incorporação de seus genes em linhagens/cultivares elites. Estas, por 



sua vez, são utilizadas na 
ampliação da base genética 
visando o melhoramento do 
arroz irrigado. A estratégia 
adotada na introgressão de 
genes foi o Método Avançado 
de Retrocruzamento para 
QTL, que envolve o uso 
de marcadores moleculares 
microssatélites, obtenção de 
mapas de ligação e análise 
de QTLs, juntamente com 
técnicas de melhoramento 
genético clássico. 

Este sistema permite que 
um grupo de alelos de uma 
planta exótica ou silvestre 
possa ser examinado em 
um conjunto gênico de uma 
cultivar ou linhagem elite, e o 
efeito da incorporação destes 
alelos pode ser avaliado para 
características de interesse 
agrícola, como número de 

perfilhos e panículas, vigor, capacidade de rebrota e produtividade. Linhagens 
de arroz com resultados favoráveis para estas características, possuidoras de 
fragmentos de O. glumaepatula já foram identificadas, e estão em fase adiantada 
de testes para lançamento de cultivares para propriedades onde é praticada a 
agricultura familiar.

Além de populações silvestres do gênero Oryza, o Brasil possui outro 
importante conjunto gênico, representado por variedades tradicionais de arroz. 
Apesar de ser uma cultura de origem asiática, é cultivada no Brasil desde 1530. 
Desde então, as inúmeras variedades tradicionais utilizadas pelos agricultores 
adquiriram características próprias pela sucessão de cultivos nas diversas 
propriedades. Para a conservação dessa variabilidade e promoção do 
seu uso, a Embrapa Arroz e Feijão conduz expedições para coleta desse 
germoplasma desde a década de 1970.





Mapeamento da Distribuição Geográfica 
e Conservação dos Parentes Silvestres e 
Variedades Crioulas de Cucurbita

Maria Aldete J. da F. Ferreira; Arlete M. T. de Melo; Carlos A. S. do Carmo; Derly J. 
H. da Silva; José F. Lopes; Manoel A. de Queiroz; Maria da C. C. L. Moura; Rita de C. S. 

Dias; Rosa L. Barbieri; Larissa V. Barrozo; Eric N. Gonçalves; Ana C. A. Negrini.

O gênero Cucurbita é nativo das Américas onde apresenta ampla 
diversidade genética. Entre as espécies de importância econômica 
e alimentar destacam-se a abóbora (C. moschata), a moranga (C. 
maxima) e o mogango (C. pepo), cujos frutos são encontrados nas 
mais variadas cores, texturas, formas, tamanhos e sabores. Essas 
espécies desenvolvem um importante papel na alimentação humana, já 
que são ricas em caroteno e vitaminas, além de apresentarem grande 
versatilidade culinária.

No Brasil, esse grupo apresenta ampla variabilidade genética, 
especialmente nas variedades crioulas mantidas pelos agricultores. 
Contudo, essa variabilidade encontra-se ameaçada em decorrência 
da substituição dos tipos locais por variedades comerciais. Portanto, 
a adoção de medidas voltadas à proteção desses materiais é essencial  para 
a conservação e o uso atual e futuro dessas espécies. Para tanto, o Ministério 
do Meio Ambiente, por meio de sua Gerência de Recursos Genéticos, com 
apoio financeiro do PROBIO, vem implementando um amplo diagnóstico para 
o mapeamento das espécies de Cucurbita existentes no País, incluindo seus 
parentes silvestres, caracterização da diversidade biológica existente; situação 
de conservação in situ, ex situ e on farm, além das medidas necessárias para a 
manutenção desse patrimônio genético.

Esse diagnóstico foi conduzido pela Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia – CENARGEN, tendo sido realizado em três etapas. A primeira 
consistiu da obtenção de informações em herbários, a segunda esteve relacionada 
à situação de conservação ex situ, enquanto a terceira esteve voltada para as 
expedições realizadas em diversos estados brasileiros.

Com relação aos herbários, obteve-se retorno de 20,3% dos questionários 
enviados. Uma breve análise do mapa desses dados evidencia a ampla distribuição 
geográfica do gênero no País, com destaque para a região Nordeste. Quanto à 
conservação ex situ, obteve-se resposta de todas as instituições parceiras e que 
possuem Banco Ativo de Germoplasma, ou seja, a Embrapa Clima Temperado -



CNPCT, Embrapa Hortaliças - CNPH, Embrapa Semi-Árido - CPATSA, Instituto 
Agronômico de Campinas – IAC e a Universidade Federal de Viçosa - UFV. 
As respostas indicaram, entre outras, a falta de padronização dos descritores 
utilizados para coleta de germoplasma.

O germoplasma originado das expedições de coleta é mantido em condições 
de médio prazo, a exceção do IAC, que mantém os acessos a curto, médio e longo 
prazo, e da UEPG, que encaminha o material para a UFV. Em geral, por falta de 
recursos financeiros e humanos, os acessos não são multiplicados ou regenerados. 
Da mesma forma, nenhuma instituição publica catálogo de germoplasma e a 
maioria não dispõe de base informatizada dos dados. Para a caracterização, 
desse material tem-se utilizado características botânicas e morfológicas, a 
exceção do CPATSA, que emprega também marcadores moleculares. Já em 
relação à avaliação, os descritores mais utilizados estão relacionados ao fruto e 
à resistência a doenças. 

O material genético mantido nessas instituições é geralmente utilizado 
em programas de pré-melhoramento e melhoramento convencional. É também 

facultado o uso pela agricultura familiar. As únicas instituições a lançarem 
cultivares comerciais foram o IAC (moranga ‘Exposição’ e moranga 
‘Coroa’) e o CNPH (Híbrido Jabras). É consenso a necessidade de maior 
apoio e melhoria das condições de infra-estrutura disponíveis para a 
conservação, caracterização e avaliação do germoplasma. Da mesma 
forma, existe demanda para treinamento e capacitação na área de recursos 
genéticos.

Vale registrar também que o CENARGEN mantém, em Brasília, 
uma Coleção de Base, COLBASE, onde é conservado o material genético 
proveniente das diversas instituições nacionais interessadas na manutenção 
de germoplasma a longo prazo. Atualmente, estão conservados 1.411 

Variabilidade genética de frutos de abóbora (C. moschata) nos estados do Tocantins e Mato 
Grosso.



acessos de Cucurbita, sendo 
02 de C. ficifolia, 506 de C. 
maxima, 852 de C. moschata, 18 
de C. pepo, 05 de C. moschata x 
C. maxima, 05 de C. pepo var. 
melopepo e 23 de Cucurbita spp. 
Somente os acessos mantidos 
na Embrapa Hortaliças estão 
duplicados na COLBASE. 

No CENARGEN existe 
uma base para a informatização 

desses dados, conhecida como Sistema Brasileiro de Informações em 
Recursos Genéticos – SIBRARGEN, que pode ser utilizado por qualquer 
instituição nacional.

A maior parte das ações de coleta foi realizada nas regiões Sudeste, Centro-
Oeste e Nordeste, com concentração nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, 
Rio Grande do Norte e Maranhão. O CNPH, a instituição com maior volume 
de expedições para resgate de germoplasma de Cucurbita no Brasil, mantém 
uma coleção com 711 acessos de C. máxima e 1.621 de C. moschata, espécies 
que totalizam o maior número de acessos conservados, respectivamente 1.844 e 
3.614.

Em geral, as regiões visitadas se caracterizam por praticarem agricultura 
tradicional, com o uso de variedades locais há muitos anos. Relatos indicam que 
sementes são conservadas pelas famílias há mais de 40 anos, o que confirma a 
constatação de que 100% dos entrevistados guardam sementes para o próximo 
plantio. Em muitas áreas, mesmo em propriedades de médio e grande porte, se 
mantém o cultivo de variedades 
locais.

É importante registrar a 
ampla variabilidade genética 
existente no gênero Cucurbita, 
com a predominância do cultivo 
tradicional. A produção é voltada 
para consumo da própria família, 
com excedente comercializado 
nas feiras e mercados locais. 
Predomina também o uso de 
adubos orgânicos, além do cultivo 
em sistemas agroecológicos, 



sendo também raro (20%) o uso de 
produtos químicos no controle de 
pragas e doenças. O que demonstra 
que a conservação on farm é uma 
atividade bastante presente. Já 
ao longo da BR 153 (Belém-
Brasília), no Estado do Tocantins, 
são realizados plantios comerciais 
intensos de variedades locais, 
inclusive com a comercialização 
para outros estados brasileiros. 

Apesar do predomínio do uso 
de variedades locais, existe risco iminente 
de substituição dessas sementes, cerca 
de 80%, por variedades melhoradas. 
Entre esses, têm-se a presença de 
atravessadores na venda de sementes, 
até então doadas e, atualmente, vendidas 
com a pressão do plantio exclusivo, sob 
pena da produção não ser comercializada. 
Em alguns municípios do Maranhão, 
pelo menos 60% da área utilizada para 
esta cultura foi comprada pelas empresas 
produtoras de eucalipto. Isto representa 
séria ameaça à biodiversidade regional, 
já que diversas variedades locais deixarão 
de ser plantados, implicando em erosão 
genética, a médio e longo prazo. 

Esta situação de risco tem-se 
verificado em toda a área atingida. Para 
minimizar essa perda, torna-se imperiosa 
a atuação junto aos proprietários rurais, de modo a estimular a manutenção on farm. 
Da mesma forma, deve-se ampliar as atividades de coleta voltadas à conservação 
ex situ. Como estratégia para favorecer a conservação e o uso sustentável dessa 
variabilidade genética, deve-se promover pesquisa participativa junto aos 
produtores, com a finalidade de orientá-los e capacitá-los na conservação das 
sementes, passando pela otimização do sistema de produção, até a orientação para 
o mercado produtor. Estas medidas contribuirão para ampliar o uso sustentável 
desses recursos genéticos, além de promover a conservação e gerar renda para 
os produtores locais.



Locais de registro de coletas de material 
para herbário

Locais de coleta de Cucurbita spp.

Locais de coleta de Cucurbita maximaLocais de coleta de Cucurbita moschata





Mapeamento da Distribuição Geográfica 
das Espécies Silvestres Brasileiras de Mani-
hot, com vistas à Conservação dos Parentes 
Silvestres e das Variedades Crioulas da Man-
dioca (M. esculenta Crantz)

Rui A. Mendes; Ana Paula A. de Andrade; Wânia M. Gonçalves Fukuda; Maurício 
M. Mascarenhas; Teresa L. Valle; João M. S. Vergani Galera

Apesar de ser o país da maior biodiversidade do mundo, o Bra-
sil apresenta uma forte dependência sobre algumas poucas espécies 
vegetais exóticas– arroz, milho e trigo, para o suprimento de grande 
parte da energia alimentar necessária para a sua população. A mandioca 
(Manihot esculenta Crantz), é originária do país e, mesmo cultivada em 
todas as regiões brasileiras, contribui com apenas 7% da alimentação dos 
brasileiros. Trata-se de um dos mais importantes cultivos no país, espe-
cialmente para as classes menos favorecidas de nossa população. En-
tretanto, as pesquisas com esta cultura contemplam, fundamentalmente, 
aspectos agronômicos, existindo uma grande lacuna quanto à realiza-
ção de estudos voltados às espécies silvestres do gênero Manihot. 

O inventário e a conservação dos recursos genéticos de Manihot 
interessam a cientistas e melhoristas de instituições de pesquisa do 
País e do exterior. A Convenção sobre Diversidade Biológica e o Plano 
Global de Ação, no âmbito da FAO, aprovado em Leipzig, em 1996, 
enfatizam a importância do conhecimento e da conservação da diversidade bi-
ológica de plantas e, em especial, dos parentes silvestres das principais culturas. 
A perda de populações e, eventualmente, de espécies silvestres de Manihot terá 
um impacto altamente negativo nos programas de pesquisa com esta cultura.

Quando as áreas de ocorrência de cada uma das seções do gênero Mani-
hot são sobrepostas em um mesmo mapa, observa-se que a maior concentração 
das  espécies silvestres está justamente nos biomas do Cerrado e da Caatinga. 
A maior diversidade biológica ocorre no Brasil Central, no bioma Cerrado, com 
epicentro localizado no Distrito Federal e regiões próximas, no Estado de Goiás. 
Com base nessas informações, definiu-se uma área onde a ocorrência da maioria 
das seções é coincidente, estabelecendo-se o “quadrilátero do gênero Manihot” 
entre os paralelos 15° e 35° de latitude sul e 35° e 55° de longitude oeste.

Paradoxalmente, a vegetação do Cerrado tem sofrido, nos últimos anos, 



forte pressão antrópica, basicamente devido ao rápido avanço da agricul-
tura em larga escala, formação de áreas para pastagens e urbanização. 
Como resultado, várias espécies silvestres encontram-se seriamente ame-
açadas de extinção, com muitas populações restritas às faixas de domínio 
das rodovias. 

Das 98 espécies de Manihot reconhecidas por Rogers & Appan, cer-
ca de 68 ocorrem no Brasil. Destas, somente em torno de 20 estão de al-
guma forma representadas nas coleções vivas de instituições de pesquisa. 
Da mesma forma, das 46 populações coletadas pelo professor Nassar no 
Distrito Federal e região do Entorno, em 1977, apenas uma ainda sobre-
vivia após vinte e cinco anos. Isto demonstra a elevada erosão genética a 
que estão sendo submetidas as espécies deste gênero, justamente na região 
de maior diversidade deste grupo

O inventário realizado por meio deste projeto, tanto em relação às espécies 
silvestres quanto da espécie cultivada, teve como base dados de levantamento 
obtidos em diversas instituições de pesquisa e desenvolvimento. Assim, a iden-
tificação e o mapeamento das populações silvestres e das variedades crioulas da 

Multiplicação de mandioca no assentamento Carro Quebrado em Arinos - MG



mandioca levou em considera-
ção informações bibliográficas, 
base de dados e material botâni-
co disponível, particularmente 
em herbários. Os dados de lati-
tude e longitude, por exemplo, 
estão permitindo a elaboração 
de mapas com a distribuição 
geográfica das diversas espécies 
do gênero.

Todas as informações estão 
sendo inseridas em um banco de 
dados com a utilização do soft-
ware ELCEN, desenvolvido pela 
Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia. Os resultados 
mostram a existência de 3.989 
exsicatas do gênero Manihot de-
positadas em cinco herbários lo-
calizados no Centro Oeste. Por 
meio de consultas realizadas 
junto às diversas coleções nas 
regiões Sul e Sudeste, foram lo-
calizados 1.437 acessos de man-
dioca, enquanto que nas regiões 
Norte e Nordeste o levantamen-
to indicou a existência de 2.871 
acessos de mandioca e 57 de es-
pécies silvestres. Em relação à região Centro-Oeste, estão conservados na 
condição ex situ cerca de 300 acessos de espécies silvestres, além de duas 
coleções com acessos da espécie cultivada, uma na Agência RuraL, em 
Goiás, com cerca de 50 acessos e outra na Embrapa Cerrados com 300 
acessos.

Para a divulgação dessas informações, está sendo utilizado o software 
SIBRARGEN, também desenvolvido pela Embrapa Recursos Genéticos 
e Biotecnologia. O estabelecimento desta base de dados permitirá consulta 
on line, tanto sobre as informações relativas à espécie cultivada quanto de 
espécies silvestres. Estas facilidades permitirão o estabelecimento de no-
vas estratégias voltadas à conservação e à promoção do uso de espécies 
silvestres nos programas de melhoramento genético da mandioca.

Multiplicação de mandioca no assentamento Canudos, em 
Palmeiras de Goiás - GO





Mapeamento da distribuição geográfica do 
milho (Zea mays. L), com vistas à conserva-
ção das variedades crioulas

Flavia França Teixeira, José Heitor Vasconcelos, Dea Alécia Martins Netto, 
Ramiro Vilela de Andrade, Manoel Xavier dos Santos e Lilian Padilha, Embrapa Milho e 

Sorgo

O milho é provavelmente a cultura que conta com maior vari-
abilidade genética entre todas as plantas cultivadas. Estão identifica-
das, atualmente, cerca de 300 raças de milho e, dentro de cada raça, 
milhares de variedades. O milho é cultivado em diferentes condições 
ambientais, com adaptações específicas. Além da variabilidade gené-
tica existente, o milho é a espécie cultivada que atingiu o mais elevado 
nível de domesticação. Essa cultura é a que mais produz alimento por área e por 
tempo de cultivo, sendo que certos híbridos podem chegar a 20 ton/ha em quatro 
meses ou pouco mais.

Apesar da enorme importância da variabilidade genética para o melhora-
mento de plantas, o seu uso está ainda muito abaixo do desejado. Levantamento 
conduzido junto a melhoristas para avaliação do nível de utilização do germo-
plasma mostrou que este é muito baixo (14%). A grande maioria dos melhoristas 
(70%) acredita que o fator limitante seja a pouca informação disponível sobre 
cada acesso. 

Torna-se necessário, portanto, a intensificação de trabalhos voltados à car-
acterização da variabilidade genética disponível, de modo a viabilizar e ampliar 
a sua utilização nos programas de melhoramento. Neste contexto, foi organizada 
a coleção nuclear de milho, caracterizada por uma amostra representativa do ger-
moplasma. Esta estratégia permite a manutenção da variabilidade genética com 
um mínimo de repetitividade. Proporciona, ainda, maior rapidez na avaliação do 
germoplasma, diminuição de custos, melhoria no acesso a coleção de base, con-
centração dos esforços do programa de recursos genéticos e uso mais eficiente 
do germoplasma.

Com o estabelecimento da coleção nuclear de milho, houve um incremento 
nos estudos relacionados à ampliação dos conhecimentos da variabilidade dis-
ponível nos bancos de germoplasma. Destacam-se a avaliação da capacidade 
combinatória de acessos da coleção nuclear com variedades elite, a avaliação 
da tolerância de acessos dessas coleções ao alumínio tóxico  e a validação da 
própria coleção.



Além desses, outros estudos foram desenvolvidos com o mesmo ob-
jetivo: (i) avaliação do potencial produtivo de variedades crioulas; (ii) 
projeto GEM (Germplasm Enhacement of Maize) para avaliação de teores 
de óleo e proteínas em variedades de milho, (iii) projeto LAMP (Latin 
American Maize Program) para avaliação da adaptabilidade de acessos 
de milho às diversas condições ambientais, (iv) resgate de milho em alde-
amentos indígenas e; (v) avaliação de acessos de milho crioulo para o uso 
da palha em artesanato.

É importante registrar que estes estudos, relacionados à avaliação da vari-
abilidade existente nos bancos de germoplasma, são de fundamental importân-
cia, já que permitem que esse patrimônio genético seja realmente aplicado na 
agricultura, em benefício da humanidade. Isto demonstra a importância que deve 
ser dada ao avanço do conhecimento e à manutenção das coleções de germo-

Áreas atingidas em expedições para coleta de germoplasma de milho (Fonte Burle, 2002)



plasma, haja vista que a adequada representatividade, conservação e uso são 
fundamentais para que estes materiais genéticos estejam disponíveis para as ge-
rações presente e futura.

A manutenção dessas coleções de germoplasma engloba uma série de ativi-
dades que são realizadas sistematicamente, entre elas: a introdução, intercâm-
bio, conservação ex situ, regeneração e/ou multiplicação, caracterização, moni-
toramento e a informatização dos dados. Estas atividades são essenciais para 
a conservação da variabilidade de milho existente no País. Uma dessas ações, 
essencial para o enriquecimento das coleções, é a coleta de germoplasma, espe-
cialmente em regiões tradicionais e remotas de cultivo de milho. A Embrapa já 
desenvolveu intenso trabalho voltado ao resgate de material genético de milho 
nos diversos biomas brasileiros, especialmente em comunidades tradicionais 
locais e aldeamentos indígenas. Apesar desse esforço de coleta, existem ainda 
muitas áreas, com expressiva variabilidade genética, que dependem de ações 
de campo para o resgate de germoplasma, em particular para a amostragem de 
variedades crioulas.

É possível, entretanto, que parte dessa variabilidade esteja presente em 
coleções mantidas por Universidades, Instituições de pesquisa e Organizações 
Não-Governamentais. Além disso, é possível que muitas das coletas já realiza-
das, particularmente pela ESALQ e Embrapa, tenham sido insuficientes. Isto 
demonstra a necessidade da realização de um completo levantamento do ger-
moplasma de milho mantido pelas diversas instituições de pesquisa nas várias 
regiões do País, de modo a identificar a origem exata dos materiais, informações 
disponíveis e as condições de conservação.

Recentemente, foram realizados contatos com cerca de 200 instituições que 
desenvolvem pesquisas relacionadas à manutenção e ao uso de germoplasma de 
milho. Da mesma forma, contatos foram efetuados também com associações de 
produtores rurais dedicadas ao cultivo de milho crioulo. Este trabalho envolve 
todos os Estados da Federação e busca comparar a variabilidade mantida nessas 
diversas instituições com aquela conservada no âmbito da Embrapa. Esse levan-
tamento é realizado por meio de questionários que abordam deferentes tópicos 
relativos à manutenção, regeneração/multiplicação, intercâmbio e caracter-
ização/avaliação.

Esse levantamento permitirá a organização de relação das institu-
ições/produtores que mantém germoplasma de milho Além disso, será 
possível identificar, ainda, as regiões onde estão concentradas a maioria 
das instituições e associações de produtores que mantém, na condição ex 
situ e on farm, germoplasma de milho.





Mapeamento da distribuição geográfica, e 
conservação dos parentes silvestres e raças 
primitivas de pupunha (Bactris gasipaes)

Charles R. Clement, INPA, bolsista do CNPq; Evandro J. L. Ferreira, INPA; 
João T. de Farias Neto, Embrapa Amazônia Oriental e Ronaldo P. Santos, bolsista CNPq 

/ ProBio

A pupunha (Bactris gasipaes, Palmae) foi domesticada pelos 
primeiros povos que desenvolveram sistemas de produção para alimen-
tos na Amazônia e, possivelmente, em outras áreas da distribuição de 
seus parentes silvestres. É possível que a domesticação tenha sido ini-
ciada devido à importância da sua madeira, preferida para a confecção 
de terçados, arcos e flechas, arpões, lanças e outras ferramentas que de-
pendiam de madeira dura e flexível. A domesticação continuou, agora 
voltada para o fruto, inicialmente para óleo e, posteriormente, como re-
sultado da seleção, para amido, usado como alimento e para fermentação 
e consumo durante festividades. Em decorrência de sua domesticação, 
a pupunha teve sua área de distribuição expandida, ainda antes da 
chegada dos europeus, para a maior parte do Neotrópico úmido baixo, 
entre os paralelos 16º S e 17º N, sendo especialmente importante na 
Amazônia ocidental e nor-ocidental , no litoral Pacífico da Colômbia, 
e no sul da América Central.

Atualmente a pupunha alcança grande projeção econômica, não em razão 
de seu fruto, embora este continue a ser popular em todo a sua área de distri-
buição pré-Colombiana, mas sim como fonte de palmito de alta qualidade. Como 
frutífera, a pupunha é cultivada principalmente em pomares caseiros e roças 
agrícolas de agricultores familiares, geralmente em sistemas agroflorestais, com 
pequenos pomares em monocultivo próximo dos grandes centros consumidores. 
Acredita-se que 120.000 t de frutos frescos são produzidos nos Neotrópicos, 
dos quais 20% no Brasil. Grande parte desta produção (50%) é consumida pelos 
agricultores familiares e seus animais. A outra parte é comercializada, gerando 
benefícios da ordem de US$11 milhões para os produtores e US$19 milhões para 
os intermediários.

Em contraste, a pupunha cultivada para palmito é plantada em monoculti-
vos com uso abundante de insumos, onde é essencialmente imortal, já que cresce 
em touceiras,cujos estipes são cortadas logo que alcançam o tamanho ideal para 
o palmito desejado. Acredita-se na existência de 43 mil ha de plantios nos Neo-
trópicos, dos quais 50% no Brasil. Cada hectare produz pelo menos 5.000 es-



tipes por ano. Toda essa produção é comercializada, 
gerando benefícios de pelo menos US$80 milhões 
para os produtores e US$320 milhões para os pro-
cessadores e intermediários.

A importância pré-Colombiana do fruto da 
pupunha e a relevância alcançada pelo atual uso do 
palmito motivaram, a partir da década de 1950, um 
esforço de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em 
diversos países dos Neotrópicos, especialmente no 
Brasil, na Costa Rica e na Colômbia, e posterior-
mente no Peru, atualmente com o apoio do Centro 
Agroflorestal Mundial (ICRAF/CGIAR). Parte desse 
esforço foi dedicado ao entendimento das origens da 
pupunha, já que até o ano 2000 era considerada uma 
espécie cultígena, sem parentes silvestres. De fato, 
estas conclusões eram devidas à falta de estudos tax-
onômicos do gênero Bactris, um gênero particular-
mente difícil de trabalhar, já que todas as partes da 
planta são armadas com espinhos. 

A recente revisão taxonômica realizada por An-
drew Henderson, do Jardim Botânico de Nova York, 
reduziu o número de espécies do gênero, de 217 para 
74, reorganizando numerosas espécies com grande variabilidade morfológica. 
No caso da pupunha, Henderson transferiu um grande número de espécies para 
a sinonímia de Bactris gasipaes; todas incluídas em Guilielma em algum mo-
mento de sua história. Na nova B. gasipaes, todas as raças primitivas - resultado 
da domesticação - foram incluídas na variedade gasipaes, e todos os prováveis 
parentes silvestres foram incluídos na variedade chichagui. Além da reorganiza-

ção das raças e dos parentes silvestres, Henderson observou a existên-
cia provável de três tipos silvestres dentro da var. chichagui, atualmente 
em fase de mapeamento. O novo conceito de Henderson essencialmente 
juntou todo o genepool primário dentro da espécie principal; o genepool 
secundário agora inclui espécies filogeneticamente relacionadas, mas sem 
indícios de hibridização com B. gasipaes.

Por meio de iniciativa da Gerência de Recursos Genéticos, e com o 
apoio financeiro do PROBIO, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, 
um grupo de pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária encontraram dois 
dos três tipos de parentes silvestres da pupunha na Amazônia brasileira, 
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expandindo significativamente a distribuição geográ-
fica destes dois tipos. Com o apoio de um Sistema de 
Informação Geográfica, o grupo determinou que am-
bos os tipos são nativos em ecossistemas de flores-
tas abertas em regiões com argissolos, o que permite 
concluir que estes tipos são amplamente distribuídos 
no sul da Amazônia. Paradoxalmente, estes ecos-
sistemas são exatamente os preferidos para a expan-
são da fronteira agrícola na região, o que significa 
que todas estas populações recém descobertas estão 
em risco iminente de extinção.

O grupo também avaliou a situação das 
coleções de germoplasma de pupunha no Brasil, ob-
servando que a situação é precária, principalmente 
porque a pupunha é um cultivo da agricultura famil-
iar e as instituições de P&D não tem dedicado a dev-
ida atenção às demandas originadas desse segmento, 
nem dos consumidores de frutos. Secundariamente, 
esta situação é precária devida à atual fragilidade fi-
nanceira das instituições de P&D, em razão da falta 
de investimento na Amazônia, tanto no âmbito do 
Governo Federal quanto Estadual. Aliada a atual in-
fraestrutura deficiente não existe garantia de que as 

coleções ex situ possam fazer frente à iminente ameaça sofrida pelos parentes 
silvestres. A única forma viável para a manutenção desses materiais é a conser-
vação in situ, que pode ser realizada tanto em Unidades de Conservação (UCs), 
federais e estaduais, quanto em Terras Indígenas, onde as taxas de degradação 
ambiental são menores.

Felizmente, tanto o governo federal, quanto alguns governos estad-
uais da Amazônia estão expandindo a conservação da biodiversidade na 
região, com a criação de novas UCs. O problema, é que a fronteira agrí-
cola nessa região é, ainda, muito dinâmica, com fortes interesses privados 
voltados para a expansão do agronegócio, tanto para uso agrícola quanto 
pecuário, justamente nos ecossistemas preferidos pelos parentes silvestres 
de pupunha. Este embate pode tender na direção da conservação, desde que 
a importância dos recursos genéticos seja, finalmente, incluída na mesa de 
negociação. Neste contexto, deve-se registrar também a ocorrência de par-
entes silvestres de mandioca nesses mesmos ecossistemas, além, é claro, 
de parentes silvestres de outras espécies agrícolas cultivadas nativas da 
Amazônia.
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