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Resumo: O presente trabalho está inserido no projeto “Caracterização e valoração dos acessos de 

Cynodon quanto a divergência genética para definição de ações de pré-melhoramento e melhoramento 

genético”, edital CNPq Universal. Os clones de Cynodon sp pertencentes ao programa de melhoramento 

genético foram introduzidos do USDA ou desenvolvidos pelo programa. Estudos relativos a diversidade 

genética, número de ploidia, viabilidade polínica e tolerancia e/ou resistência a estresses bióticos e 

abióticos, além dos caracteres relacionados a produção e qualidade de forragem, são importante para 

definirem ações a serem realizados no programa de melhoramento. A manutenção desses acessos é de 

suma importância para o programa de melhoramento. Por volta de 30 clones são mantidos em casa de 

vegetação, na sede da Embrapa Gado de Leite. Os acessos foram mantidos em vasos, sendo realizadas as 

atividades de capina, poda e multiplicação dos clones, para condução e realização dos trabalhos,  

garantindo a integridade genética dos clones. Foi  realizado também atividades como: avaliação de 

experimentos de cigarrinha das pastagens, plantio de sementes provenientes de recombinação e sua 

posterior repicagem. Todas atividades desenvolvidas pelo bolsistas estão relacionadas a pesquisa 

científica. O estudante pode ter uma visão de como pesquisas científicas são conduzidas, importância do 

comprometimento e seriedade com as atividades de modo que a pesquisa não seja prejudicada e 

principalmente necessidade de atenção no momento das atividades que necessitavam de identificação de 

materiais genéticos. Os pontos positivos do treinamento são a inclusão social, capacidade de despertar 

interesse acadêmico e desenvolvimento de responsábilidades pelo estudante. Como ponto negativo 

destaco a imaturidade inerente a idade do estudante e a responsábilidade que lhe é atribuida muitas vezes. 

clones.  
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