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COLETA E CONSERVAÇ1\ODE POPULAÇOES LOCAIS DE URUCU (Bixaorella-
na L.)
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O Brasil, e em especial a Amazônia, vem sofrendo uma acele-
rada destruição dos habitats naturais de muitas espécies nati-
vas. Devido a esse processo predatório inúmeras espécies ve-
getais ou mesmo populações nativas, como o urucu (Bixa orella-
na L.), tendem a desaparecer sem que haja "a priori", um tra-
balho de conservação de germoplasmas. Por outro lado, tem-se
observado nos últimos anos, em todo o mundo,um acentuado cres-
cimento de doenças cancerígenas e, as mesmas, muitas vezes, são
causadas por produtos que utilizam no seu processo de fabrica-
ção, os corantes sintéticos, hoje amplamente utilizados na in-
dústria. Espécies do gênero Bixa comumente denominadas de
urucu, ocorrem em todo o trópico úmido brasileiro 'e produzem
um corante natural, a bixina, que substitui plenamente o co-
rante sintético. Este trabalho visa a obtenção de populações
locais que ocorrem em toda a Amazõnia física de forma a cons-
tituir um BAG para a espécie, permitindo o desenvolvimento de
programas de melhoramento genético e a preservação dos germo-
plasmas existentes.

O trabalho de coleta será desenvolvido em três etapas. A
primeira etapa será a de coleta de germoplasma de populações
locais do nordeste paraense. Este trabalho será desenvolvido
em microrregiões representativas. A coleta será feita em áre-
as de produtores, tendo em vista que o germoplasma em cultivo
se constitue de uma mistura de germoplasmas locais e exóticos.
Preliminarmente, realizar-se-á o levantamento de produtores de
urucu e de possíveis áreas de ocorrência natural. A segunda
etapa será em áreas da Amazônia brasileira tendo como referên-
cia as capitais dos estados e territórios que a constituem e
utilizando-se as principais rodovias e cursos d'água naturais,
como vias de acesso. A terceira e última etapa da coleta será
feita em países vizinhos que compõem a Amazõnia, isto é,as co-
letas serão realizadas na área amazônica da BOlívia,Peru, Co-
lombia, Venezuela, República da Guiana, Suriname e GuianaFrafr
cesa. Os germoplasmas coletados serão conservados num BAG,
instalado no CPATU num esquema de progênies com repetição. At~
almente conta-se com 11 progênies plantadas na Estação Experi-
mental de Belém.
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