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Palavras-chave: Citrullus lanatus, Cucumis spp., Cucurbita moschata, C. maxima

A coleta, multiplicação, caracterização, avaliação, preservação e o aproveitamento de acessos de

Cucurbitáceas se converteram em um importante fator da manutenção da variabilidade genética des-

ta família no ordeste brasileiro, que engloba espécies de grande importância socioeconômica. Este

trabalho tem como objetivo identificar o número e a procedência dos acessos coletados e conservados

no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de Cucurbitáceas para o Nordeste Brasileiro na Embrapa

Semi-Árido. Utilizaram-se os dados de passaporte cadastrados no Módulo BAG do Sistema Brasileiro

de Informação de Recursos Genéticos (SIBRARGEN). No período de 1987 a 2008, a maior parte dos

acessos foi obtida por coletas em áreas de produtores, feiras livres e CEASA's, mas alguns acessos foram

enviados pelos agricultores via postal ou através de emissários. Entretanto, também houve introduções

de outros países. Os acessos são mantidos em câmara fria para conservação em médio prazo, a 100 C e

40 % de umidade relativa. O BAG de Cucurbitáceas dispõe, atualmente, de 2000 acessos procedentes de

111 municípios dos estados de PE, BA, RN, PI, PB, SE, MG, MA, CE, RS e RO e introduções dos Esta-

dos Unidos, Espanha, Portugal, Quirguistão, Suíça e Moçambique. A quantidade de acessos por espécie

é: 843 de Citru/lus lanatus, 27 de Citru/lus lanatus varo citroides, 643 de Cucurbita moschata, 187 de C. máxima,

146 de Cucumis anguria e 154 de C. meio. É importante considerar que novos trabalhos são necessários

para se conhecer a dimensão da riqueza deste BAG e dar continuidade à documentação, no entanto as

informações já obtidas, graças à integração entre a pesquisa e o ensino, têm promovido um significativo

uso do germoplasma preservado.
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