
 
CONSERVAÇÃO DE 
GERMOPLASMA  
 
 
RECURSOS GENÉTICOS 
PARA O FUTURO 



  1  Introdução 
  
 
• A diversidade genética das plantas cultivadas tem se  
   acumulado principalmente devido à seleção humana, tanto 
   consciente como inconsciente 
 
 
•  Agricultura tradicional -> manutenção da diversidade pela 
    mistura de genótipos, que respondem a flutuações  
    ecológicas no ambiente natural 
 
 
•  Agricultura moderna -> redução da variabilidade ->  
    uniformidade morfológica, fisiológica e genética.  



Agricultura 
tradicional 



Agricultura moderna 



 Fontes de variabilidade para as plantas cultivadas: 

 

    => variedades tradicionais (landraces) 

    => cultivares e variedades em bancos de germoplasma 

    => espécies selvagens relacionadas (existem barreiras 

         reprodutivas) 

    => espécies do conjunto gênico secundário 

    => mutagênese 

    => engenharia genética 



     Classificação dos recursos genéticos (Chang, 1985)              

a) Espécies silvestres do mesmo gênero da cultivada; gêneros 

    relacionados encontrados em regiões dos centros de origem 

    primários e secundários  

 

b) Variedades locais ou crioulas (não-melhoradas) e tipos 

    especiais ou estoques genéticos 

 

c) Linhas puras ou variedades de polinização aberta oriundas 

    de áreas onde o nível tecnológico se manteve relativamente 

    constante nos últimos 50 anos 

 



d) Variedades obsoletas, encontradas apenas em bancos de 

    germoplasma 

 

 

e) Variedades modernas (variedades; híbridos modernos;  

    variedades transgênicas) desenvolvidos por melhoramento 

    genético e utilizados em área de agricultura intensiva 

 

















2  Germoplasma cultivado 
 
• O melhoramento de plantas combinou os alelos úteis de 
   variedades locais para produzir cultivares produtivos de 
   ampla adaptação a vários ambientes 
 
 
• Foi rápida a expansão de tais variedades “elites”, junta- 
   mente com os fertilizantes, pesticidas (inseticidas e 
   herbicidas) e a mecanização 
 
 
• Variedades locais e variedades tradicionais que não podiam 
   responder às novas tecnologias foram (vêm sendo) rapida- 
   mente abandonadas, bem como sua diversidade genética 
   (erosão genética) 
 



• Perda da diversidade genética -> levando a sérias epidemias, 

   com conseqüências sociais e políticas. 

 Exemplos:  

   Em 1846 => fungo (Phytophthora infestans), destruindo  

   metade da safra irlandesa de batatas; 

 

 

 

    

Em 1970-71, a helmintosporiose (Helminthosporium maydis) 

   em milho nos EUA. 
    
  



Outros exemplos : 
 
-> Morte súbita em Citrus 
 
-> Bicudo do algodão 
 
-> Ferrugem asiática da soja 
 
-> ??? 
 
 

•   Rápida erosão genética em nível mundial  preocupação  
    no sentido de coletar e conservar os recursos genéticos 



Em 1974, criou-se o “International Board 
of Plant Genetic Resources” (IBPGR);  
 
      
 Resposta à rápida perda de  
   biodiversidade agrícola 
 
 
 Missões de coletas e implantação de 
   bancos  de  germoplasma  em  níveis 
   nacionais, regionais e  internacionais 



Em 1991,  mudou para “International 
Plant Genetic Resources Institute” (IPGRI)  
 

  Pesquisas:  como  conservar  a  
    biodiversidade agrícola através do uso  
    sustentável  dos  recursos  genéticos 
 
 
  Conservação dos recursos genéticos  
    florestais  





http://www.ipgri.cgiar.org 



•  Resultado:  
    -> milhares de expedições de coleta realizadas 
    em todo o mundo 
    ->  milhares de sementes estocadas a baixas temperaturas, 
    muitas ainda nem avaliadas 
 
 
•  Existem, sem dúvida, muitas duplicatas: 
     =>  amostras coletadas num local podem ter se dispersado 
          em sub-amostras, depositadas em diferentes bancos 
          de germoplasma 
      => ou, mais de uma coleta foi realizada no mesmo local por 
          mais de um coletor 
 
 Problemas: avaliação da diversidade genética, estratégias  
                    de coleta, práticas de estocagem, etc.. 



Em 2006,  o  IPGRI  e  o  International 
Network for the Improvement of Banana 
and Plantain (INIBAP) se uniram para se 
tornar o atual: 
 
           Biodiversity International 

http://www.bioversityinternational.org/ 



 Promover  e  obter   a   segurança 

   alimentar,  saúde,  nutrição, agricultura 

   sustentável  e  a conservação dos 

   recursos genéticos. 





http://www.bioversityinternational.org/ 

Objetivos: combater a pobreza,  

insegurança alimentar, má nutrição e 

mudanças climáticas. 





Tratado Internacional sobre Recursos  
Fitogenéticos para a Alimentação e a  

Agricultura 

Adotado na 31ª Reunião da ONU para a Alimentação e  

 Agricultura, em 3 de novembro de 2001 



Participação do 

        Brasil 



Coletas de Germoplasma 



 
2.1  Justificativa para coletas de germoplasma 

 

 => Ideal numa coleta: coletar o máximo de diversidade 

     possível; 

 

 => Em termos genéticos: amostrar todos os 

     alelos e genes úteis disponíveis (porém, muitos desses 

     genes em potencial são ainda desconhecidos); 

 

 => Na ausência desta informação, realizar coletas de 

     acordo com considerações geográficas e ecológicas. 

 

            

          



Finalidades da coleta de germoplasma: 
 
a) Coleta para uso imediato 
 
b) Coleta para uso futuro -> conservação “ex situ” 
 
c) Coleta para pesquisa básica 
    c.1) comportamento das sementes na conservação a 
          longo prazo -> se recalcitrantes ou não 
    c.2) estabelecer limites taxonômicos entre grupos 
    c.3) relacionamentos evolutivos entre taxa (filogenia) 
    c.4) quando e como as formas cultivadas foram  
           domesticadas 
 
d) Coleta oportunista 



 Coleta de cará 

(Dioscorea spp.) 



Coleta oportunista de 

inhame ou taro 

(Colocasia esculenta) 



    e) Coletas de resgate 
 
        => Resgatar material genético em áreas onde as 
            variedades locais da agricultura tradicional foram 
            substituídas por cultivares modernos, mais 
            produtivos 
 
        => Em áreas onde os habitats naturais estão sendo 
            substituídos pela agricultura (monocultura), ou 
            pela urbanização 
 
        => Em áreas sujeitas a inundações 
 
        => Em áreas de pastoreio intensivo 
 
 



      f) Preenchendo lacunas geográficas em coleções já 
           existentes 
 

           => Variação geográfica -> combinação da seleção 

                natural e da seleção pelo homem 

            

           => Muitas culturas crescem em ambientes longe de 

               seus centros de origem e estão expostas a  

               diferentes ambientes e adquiriram, desta forma, 

               diversidade genética 

            

           => O ideal:  amostrar toda a área de distribuição 

               geográfica de uma espécie 
       
 



   g) Amostrando locais específicos 
 

      => A variação adaptativa está associada à variação no 

          habitat natural de uma espécie 

 

      => A resistência a determinadas pragas ou doenças  

          deve ser procurada onde as pragas são de ocorrência 

          comum 

 

       => A resistência ao frio deve ser localizada em áreas 

           de clima frio 



      2.2  Plantas cultivadas vs selvagens 
 
  Uso de recursos genéticos por melhoristas -> ordem  
   decrescente:  material cultivado, progenitor selvagem,  

   membros do conjunto gênico secundário. 

 

  

 

 

 

  Maior facilidade na coleta de material cultivado ->  

    campos de cultivo, quintais, roças de agricultura  

    tradicional (variedades locais, etnovariedades),  

    mercados rurais, etc.. 
 



 Espécies selvagens relacionadas são mais difíceis de se 
    encontrar: 
      =>  crescem em ambientes naturais, junto a outras 
           espécies;  
      =>  podem ser despercebidas em seu habitat natural; 
      =>  necessita de botânicos para a identificação; 
      =>  crescem em locais onde a planta cultivada não ocorre. 
       
 
 Essas podem ser razões pelas quais coleções de espécies 

    selvagens não são muito abundantes e nem tanto utilizadas 

    por melhoristas 









Coletas de urucum (Bixa orellana) no Amazonas, Roraima e em Rondônia: 



A – Paisagem típica de ocorrência de urucum selvagem. B – planta 

de urucum selvagem encontrada na beira de um córrego. C – roça de 

um produtor de urucum. D – agricultor tradicional trabalhando na roça 

de urucum. 

 



A,B,C - Urucum cultivado 

D,E,F - Urucum selvagem 



3.  Identificação, localização e coleta de recursos genéticos 
      de espécies selvagens 
 
 
 
 

 
3.1  Determinando os parentais selvagens para a coleta 
 
=> Interesse:  progenitor selvagem e espécies relacionadas 
    e membros do conjunto gênico secundário 
 
=> Deve-se conhecer a afinidade genética entre a planta 
    cultivada e seus parentais selvagens, pela literatura 
    botânica e genética, etc.. 
 
=> Espécies do conjunto gênico terciário não são recomen- 
    dadas, a não ser para serem utilizadas com técnicas 
    biotecnológicas 





  3.2  Reconhecendo a morfologia da espécie de interesse 
 
 
=> Importante conhecer bem a morfologia da espécie, bem  
    como suas variações, para poder reconhecê-la no campo 
 
 
=> Informações obtidas junto a herbáreos, literatura, etc.. 
  
 
=> A habilidade do coletor em identificar a espécie o ajuda 
    a identificar tipos diferentes da mesma espécie  
    (off types), podendo ser até uma espécie diferente. 
 







3.3  Determinando a distribuição geográfica da espécie 
 
 

=> De modo geral, as espécies selvagens apresentam uma 

    localização restrita, umas maiores que as outras 

 
 

=>  Informações disponíveis em bancos de dados, herbários 

     que se bem documentados fornecem locais precisos  

     (montanhas, beira de estrada no Km 110, rodovia  

     Bandeirantes, data de florescimento, tipo de vegetação,  

     etc..) 

 











M. glaziovii 

M. aescutifolia 



Anacardium spp. 



3.4  Identificação das preferências ecológicas da espécie 
 
 
=> Ex: arroz selvagem -> próximo a rios, lagos, etc.... 
 
 
=> Habitat da espécie selvagem: interação de fatores  
    climáticos (quantidade e distribuição de chuva), físicos  
    (radiação, tipo de solo, pH, topografia) e bióticos 
    (competição com outras espécies, etc...) 
 
 
=> Essas informações também são obtidas em herbários 
    (topografia, tipo de solo, altitude, comunidade de plantas, 
     terreno úmido, etc...) 
 
 
 









4  Trabalho de campo (coleta) 
 
 
   Envolve 4 etapas: 
 
    4.1  Localização da espécie de interesse 
 
    4.2 Avaliação grosseira do tamanho da população e 
           da variabilidade 
 
    4.3 Amostragem 
 
    4.4 Documentação 
 
 



4.1  Localização da espécie de interesse 
 
=> Não é problema, em geral, para espécies invasoras anuais 
    que se encontram nos campos cultivados ou em beiras de 
    estrada 
 
=> Espécies arbóreas e perenes já apresentam maiores 
    obstáculos para localização 
 
=> Um coletor menos experiente pode iniciar num local onde 
     a espécie ocorre com certeza, 
     para se familiarizar com as  
     condições ecológicas do habitat  
     da espécie 



4.2  Avaliação grosseira do tamanho da população e da 
       variabilidade 
 
 
=> É interessante, antes da coleta, se ter uma idéia do 
    tamanho e da densidade da população, da variação 
    morfológica, e do grau de infestação de pragas e doenças 
 
=> Também, as características do ambiente e sua vegetação, 
    e a ocorrência de nichos ecológicos 
 
=> É então desejável se coletar ao longo de um transecto que 
    inclui vários desses nichos 
 
=> É necessário definir o que é uma população ????? 
 





4.3  Amostragem 
 
=> É o passo mais importante e determina a extensão pela 
    qual a amostra será representativa da variação presente 
    nas populações coletadas 
 
=> Ideal: amostrar todos os genes e alelos diferentes!!!! 
 
 
=> Dilema?? Quantas sementes coletar, de quantos indiví- 
    duos, e de que locais???? 
 
 
=> Possível estratégia: amostrar todos os variantes  
    morfológicos observados.   



Marshall & Brown (1975) => reconhecem 4 tipos de  
  distribuição de alelos:   
 

1 - comum, amplamente distribuídos 

2 - comum, distribuídos em determinados locais 

3 - raros, amplamente distribuídos 

4 - raros, distribuídos em determinados locais 

 

Alelo comum: >0,05%  e alelo raro: <0,05%  
 
=> Diferentes padrões requerem diferentes estratégias de 
    coleta 



=> Alelos do tipo 1 geralmente não são problema e são 

    amostrados mesmo com amostragens pequenas 

 

 

=> Alelos do tipo 2 são geralmente desejados, mas variam 

    entre populações (algumas populações podem não ter 

    esses alelos, enquanto outras podem tê-los em abundância) 

 

 

=> Estratégia de coleta neste caso: coletar poucos indivíduos 

    em um grande número de populações -> é o método mais 

    efetivo para capturar a máxima diversidade 



=> A estratégia de coleta depende também do sistema  
    reprodutivo: 
 
-> Poucas  sementes de muitos indivíduos em autógamas 
 
-> Muitas sementes de poucos indivíduos em alógamas 
 
 
=> A coleta deve ser feita com as sementes maduras e 
    livres de doenças e pragas, que devem ser  
    acondicionadas em sacos de papéis 
 
=> A coleta pode ser também de órgãos vegetativos, como 
    caules (mandioca), bulbos, rizomas e tubérculos, ou 
    mesmo brotos para técnicas de cultivo “in vitro” 



4.4  Documentação 
 
=> Cada amostra deve vir acompanhada de um conjunto 
    mínimo de informações -> “dados de passaporte”: 
 
1 - Nome do coletor, data da coleta e número da coleta 

 
2- Identificação botânica da espécie (quando possível) 

 
3- País, estado, município e localização exata da coleta  
     => distância da cidade + próxima; Km da rodovia;  
         próximo a uma dada ponte, etc.... 
 
=> uso do GPS (global position system) ->  
latitude, longitude e altitude 
 



4.  Observações ecológicas  
     => topografia; tipo de solo; as plantas associadas à espécie 
     coletada; grau de distúrbio quando em pastoreio; se  
     submetidos a corte, cultivo ou urbanização 

 
5. Detalhes demográficos  
    => tamanho e densidade da população - rara ou comum -  
    distribuição ao acaso ou colonial;  incidência de pragas ou  
    doenças; nível de variação morfológica 

 
6. Detalhes da amostra coletada  
    => sementes ou partes vegetativas; se coletadas em “bulk” 
    ou de plantas individuais e quantas plantas/população;  
    tamanho da área amostrada 
     



Conservação de Recursos Genéticos 

 Conservação ex situ 
 
 
 Conservação in situ 
 
 
 Conservação on farm 



Conservação ex situ – coleções de recursos 
genéticos de  plantas  mantidos  fora  de  seu 
habitat natural 
 

INIFAP, México 





INIFAP 



TIPOS DE COLEÇÕES 

A. Coleção de base -> longo prazo (-20ºC) 
            controle de 

B. Coleção ativa -> médio prazo (-4ºC)         umidade relativa 

 
C. Coleção de trabalho -> curto prazo (10ºC a 12ºC) 
       -> melhorista 
 
D. Coleção nuclear (core collection) 
     -> deve representar 70% a 80% da variação genética 
     -> utilizando 10 a 15% dos acessos 
 
 



FORMAS DE CONSERVAÇÃO 

=> Bancos de sementes 
 
=> Coleções “in vivo”, no campo (reprodução vegetativa) 
 
=> Coleções “in vitro” (cultura de tecidos) 
 
=> Criopreservação (nitrogênio líquido => -180ºC a -196ºC) 
 
=> Estocagem de pólen (nitrogênio líquido) 
 
=> Bancos de embrião (nitrogênio líquido) 
 
=> Bancos de genes (DNA) -> conservação de DNA ou de 
      seqüências de DNA 
 
 





                Banco de germoplasma de mandioca do LGN (Anhembi/SP) 



Banco de Germoplasma In Vitro 
do CIAT, na Colômbia 



CIAT - Colômbia 







Germoplasma de Lycopersicum spp. – UCDavis, CA 





USDA - California 



















El Batan/México 



Germoplasma 

de Milho no 

CIMMYT 

 



ICARDA -> Centro Internacional de Agricultura para 
                   Áreas Semi-Áridas   (Aleppo, Síria) 



CIP - Centro Internacional de la Papa  -  Lima, Peru 



     ICRISAT 
 
        Instituto    
   Internacional de 
Pesquisa dos Trópicos 
      Semi-Áridos 
 
   Hyderabad, Índia 
 



IRRI - Instituto Internacional de Pesquisa de Arroz 

Manila, Filipinas 





Svalbard Global Seed Vault 
 
     Noruega – Polo Ártico  
 
 

The entrance to the underground Svalbard Global Seed Vault juts from a hillside in the 

 Norwegian Arctic. (Credit: John McConnico/Associated Press)  

http://seedvault.no/


Após muitos anos de planejamento e perfurações, o mundo 

tem o seu primeiro seguro, profundamente gelado 

repositório para o armazenamento de sementes de 

milhares de variedades de plantas de importância para a 

agricultura. 

O Silo Global de Sementes de Svalbard tem como objetivo 

salvaguardar a biodiversidade das espécies de cultivos 

que sirvam como alimento para as populações do mundo e 

seus países.  

O Silo está sendo gerenciado sob os termos definidos em 

um acordo tripartite entre o governo Norueguês, o Fundo 

para a Diversidade Global de Cultivos (Global Crop 

Diversity Trust) e o Banco de Genes Norueguês (Nordic 

Gene Bank).  







https://www.youtube.com/watch?v=

B95Pem9XW7k 

 

Vídeo: Seeds of War 

 https://www.youtube.com/watch?v

=8xJEMSiRHvE 

https://www.youtube.com/watch?v=B95Pem9XW7k
https://www.youtube.com/watch?v=B95Pem9XW7k
https://www.youtube.com/watch?v=B95Pem9XW7k


=> Conservação de ecossistemas e   

    habitats naturais e a manutenção e 

    recuperação de populações viáveis  

    de uma ou mais espécies  

 

Conservação in situ 



Rylands e Brandon, 2005 



    Vantagens da conservação in situ: 
 
1) A população como um todo é conservada  
   e  não  apenas  uma  amostra ao acaso,  
   como na conservação ex situ 

2) A população continua evoluindo em  
   resposta  a  pressões bióticas  e  
   abióticas (mantém os processos   
   evolutivos: mutação, hibridação,  
   migração, deriva e seleção).  



 
3)  Não requer instalações caras   
    (câmaras frias)  
 
4)  Nem a multiplicação periódica que  
    pode  levar  à  contaminação  e à 
    deriva genética 
 
 





    Desvantagens da conservação in situ: 
 
1) Os critérios para selecionar uma população 
em particular para preservação ainda são 
inadequados  
 =>  Difícil conhecer o grau de variabilidade das populações 
        a serem preservadas 
 
 =>   Conflito: variabilidade molecular fácil e rápida, mas  
       pode não refletir a variabilidade para caracteres de 
       valor  econômico 
 
 =>   As escolhas são intuitivas e mais baseadas em  
       diversidade ecológica que em polimorfismos genéticos. 
 
 



2) Disponibilidade de área => Geralmente em 
áreas públicas.  Mesmo nestas, pode haver 
antagonismo com os habitantes locais. 
 
 
3) Vários projetos “in situ”, em diferentes 
áreas, são necessários para manter grande 
parte da diversidade das espécies => Isto 
torna o item (2) ainda mais difícil. 



 
4) Restrições sociais e econômicas => Os 
habitats naturais  dos parentais selvagens de 
muitas espécies estão em  países em 
desenvolvimento, onde há pressões para uso 
de tais áreas. 

 



   5. Dificuldades de manejo  
 
 
   =>  Projetos longos, sua durabilidade depende de  
manejo e financiamento adequados  
 
 
 
   => Inclui: salários p/ funcionários e outras 
despesas; fiscalização p/ deter intrusos; 
manutenção de um balanço ecológico p/ dar 
condições à espécie de se manter na área e evoluir  
 
    



•  Problemas de guerras na Turquia impediram a 

continuidade de projetos de conservação de 

culturas de cereais e leguminosas. 

 

 

•  Em Israel, populações de Triticum dicoccoides 

estavam sendo monitoradas em Amiad, sujeitas a 

estudos genéticos, mas não teve continuidade por 

falta de financiamento. 



Conservação in situ/on farm 

“O cultivo e manejo contínuo de um  

conjunto diversificado de populações 

por agricultores nos agroecossistemas 

onde a cultura evoluiu”  

 
                       (Bellon et al., 1997) 



 Conservação 

in situ/on farm 

   na África 



                      Objetivos: 
 
• Conservar os processos evolutivos e de 
  adaptação das culturas a seus ambientes; 
 
•  Conservar a diversidade em diferentes 
  níveis: ecossistemas, espécies e 
  dentro de espécies; 
 
• Manter e aumentar o controle e acesso 
  dos agricultores aos recursos genéticos 
  das plantas cultivadas. 


