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PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

roLETA E CARACI'ERIZAçPD DE GERM>PLASMA :00 CAUPI, Vigna unguicuZata (L.) WALP. 

EM AL<WS ESTADOS BRASILEIROS 

Jaime Roberto 

João Pratagil 

1 Fonseca 
. d -. 1 Pere'1-Pa e AraUJO 

Em 1979, iniciou-se, no Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão 

(CNPAF), um programa de coleta de germoplasma de caupi nas regiões onde essa leg~ 

minosa e encontrada em estado nativo ou cultivado. 

A coleta objetiva aUmentar a coleção nacional de cultivares trAdicionai~ 

fornecer germoplasma diversificado aos melhoristas e pesquisadores envolvidos no 

programa de melhoramento, na espectativa de encontrar caracteres de interesse p~ 

ra o programa, alem de preservar o germoplasma. Esse trabalho conta com a colabo 

ração do Centro Nacional de Recursos Genéticos (CENARGEN), Empresas Estaduais de 

Pesquisas, Unidades de Execução de Pesquisa de Âmbitos Estaduais (UEPAEs) e das 

Empresas de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATERs). 

Nesta primeira fase, foram percorridas lavouras de agricultores tradicio 

nalistas, que cultivam pequenas áreas de subsistência, em algumas regiões produt~ 

rase Geralmente, as sementes utilizadas são próprias e antigas, que passam de 

pai para filho, ou adquiridas de vizinhos. Nessas propriedades, procura-se co 

letar as sementes quando a cultura está ainda no campo. são colhidas de várias 

plantas, de duas a cinco vagens por planta, que. são reunidas em um único saquinho 

de papel etiquetado e identificado, constituIndo-se, assim, uma amostra composta, 

representativa da população. As vagens são debulhadas preferivelmente QP local, 

ou em local mais apropriado. são coletadas, também, amostras simples de plà~ 
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tas individuais, quando :;e constata alg-lUla característica específica relevante .. 

Além da ~oleta no campo, são tomadas em paióis, em silos, ou vasilhames,nas dive~ 

sas formas de armazenamento do produtor, e em bancas de mercados e feiras livres. 

Nesse caso, o tamanho e o peso da amostra varia de algumas sementes a 200 gramas. 

No momento da coleta, faz-se entrevista com os agricultores, anotando-se 

o local da coleta, os nomes do produtor e da propriedade, o nome comum da culti 

var, o município, o tamanho da lavoura, a origem e o tempo que cultiva 

de, o sistema de cultivo e outros dados de importância. 

a varieda 

No CNPAF, o material coletado é desinfetado por fumigação a base de fosfl 

na. Posteriormente, cada amostra é registrada no BAG, onde recebe um numero de 

entrada (nQ de acesso), e dividida em duas partes. Cerca de 40% são remetidos ao 

CENARGEN, para conservação a longo prazo, e a outra parte e levada a campo, para 

ser submetida a uma avaliação e caracterização agronômica preliminar, pela equi. 

pe multidisciplinar de caupi do CNPAF. Hábito de crescimento, resistência a pr~ 

gas e doenças, cor da flor e da semente, peso de 100 sementes e ciclo, sao algu 

mas das características observadas nesta fase. As amostras que apresentem cara c 

terísticas notáveis são r eaval iadas e posteriormente incl uídas no programa de 

melhoramento, como c ultivares testemunhas, nos testes de produção j ou util izadas 

como progenitores nos cruzamentos. 

De 1979 a 1982, foram coletadas 478 amostras nos Es tados do Amazonas, Ba 

hia, Piauí, Goiás, Minas Gerais, Espírito Sant o e Paraná (Quadro 1). 

Quadro 1 - Espécie e n umero de amo s t ras coletadas nos estados brasileiros, nos 

anos de 1979 a 1982. 

ESTADOS Vigna Vigna Vigna TOTAL Wlguiculata sesquipedaUs mdiata 
. 

Amazonas 171 6 2 179 

Piauí 232 - - 232 

Bahia 10 - - 10 

Minas Gerais 6 - - 6 

Goiás 41 - - 41 

Paraná 6 - - 6 

Espírito Santo 4 - - 4 
.. 

470 6 2 478 
.. .-
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