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Diagnóstico dos procedimentos de colheita, beneficiamento e armazenamento de
sementes do BAG de Paspalum, visando melhoria da qualidade, diminuição do
esforço de trabalho e minimização de perda de integridade genética dos acessos
Ricardo Darwin Muno Marra1; Marcelo Mattos Cavallari2
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Para a conservação e regeneração de acessos de um banco de germoplasma é preciso contar
com sementes de qualidade (com alto poder germinativo e que representem geneticamente o
acesso). Quanto maior a qualidade das sementes no momento de seu ingresso na câmara-fria,
maior será seu tempo de prateleira e, com isso, menor será a frequência requerida de colheita
de sementes no campo. Consequentemente, será menor a chance de perda de integridade
genética do acesso (que ocorre por contaminação por sementes de outros acessos, cruzamentos
com outros acessos, erros de etiquetagem e deriva genética, entre outros fatores). Dessa forma,
é tarefa de suma importância aperfeiçoar o processo de colheita e beneficiamento de sementes,
visando à obtenção de qualidade máxima para o armazenamento. Como primeira etapa na
busca por aperfeiçoamento, todo o processo de colheita e beneficiamento da safra 2016/2017
do BAG de Paspalum foi acompanhado, tendo sido anotadas informações relevantes ao longo
de todas as etapas (colheita, secagem, confirmação do acesso através de morfologia das
sementes, limpeza com peneira, triagem com soprador de sementes, purificação, teste de
germinação e teste de viabilidade). Foi observada a presença de patógenos (mela e carvão) em
parte significativa dos acessos, indicando a necessidade de investimentos em fitossanidade.
Foram detectados erros de etiquetagem em vários lotes, indicando necessidade de um sistema
que minimize esse tipo de erro. Foi observado, em média, baixo poder germinativo, indicando
necessidade de ajustes na colheita, secagem e triagem. A colheita, beneficiamento e verificação
da viabilidade e poder germinativo de todos os acessos do BAG que produziram sementes na
safra 2016/17 simultaneamente (348 acessos) requereu grande esforço de integração entre as
etapas, e demandou intenso trabalho em campo e laboratório, envolvendo uma equipe de pelo
menos cinco pessoas diariamente por cerca de seis meses. Tal esforço evidenciou que existe um
limite de capacidade operacional para o crescimento do número de acessos do BAG, caso
sejam mantidos os procedimentos como são hoje realizados. Como soluções, propõe-se a
revisão e estabelecimento de procedimento operacional padrão para a colheita e secagem das
sementes, bem como ajustes no protocolo de triagem. Sobretudo, propõe-se a diminuição do
número de acessos coletados por safra. Com menos acessos produzindo sementes, as chances
de perda de integridade genética por contaminação diminuiria, bem como o esforço de
trabalho, permitindo a realização de práticas mais cuidadosas com cada acesso, minimizandose a chance de erros e aumentando a qualidade das sementes. O aumento da qualidade das
sementes, por sua vez, contribuiria para diminuição da frequência com que novas sementes
precisariam ser coletadas, diminuindo-se assim os efeitos da deriva genética, e criando-se um
ciclo ascendente de melhorias, tanto nos processos quanto na qualidade e integridade das
sementes armazenadas em câmara-fria.
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