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DESCRIÇAO
Na Amazônia existe ampla variabilidade genética da cultura da mandioca. Essa variabilidade
constitui fator fundamental à obtenção de cultivares produtivas e resistentes a estresses biológicos
e ambientais. O banco regional foi estabelecido a partir de 1994. Tem como objetivo prevenir a
erosão genética da espécie por meio de coleta, preservação, caracterização, avaliação,
documentação e disponibilização de ace~os para pesquisa e uso. Foram catalogados mais de
2.003 acessos de mandioca. O BAG de Mandioca localiza-se na Embrapa Amazônia Ocidental, em
Manaus,AM.

COlETA E CO VAçAO
As coletas são realizadas nos ecossistemas de várzea e terra
firme dos estados da Região Norte.
A forma mais comum utilizada na conservação dos acessos do
Banco de Germoplasma de Mandioca da Embrapa Amazônia
Ocidental, é o 'ex situ' sob condições de campo, o que aumenta
os riscos de perdas.
Atualmente o BAG está constituído por mais de 500 acessos.

CARACTERlZAçAO E~ NJAçAo
A caracterização dos genótipos ocorre utilizando-se
metodologias padronizadas, permitindo não apenas o
conhecimento do germoplasma disponível, mas a identificação
de duplicatas no BAG. As avaliações são sistemáticas e em
diferentes condições edafoclimáticas. Dos acessos integrantes
do BAG, mais de 85% foram caracterizados e avaliados.

USO
Após informações sobre o acervo, os acessos selecionados são
repassados aos programas de melhoramento e de sistemas de
produção em desenvolvimento nas Unidades da Embrapa e de
instituições parceiras.

OperaçIo de descacamenlo de raizes da
m.rdoca pari febric.çlo de farinha.

DOeU ENTAÇAOE PARCEIROS
A documentação é elaborada após a obtenção de dados de
coleta e caracterização do germoplasma. Principais parceiros do
Banco Regional de Germoplasma da Embrapa Amazônia
Ocidental são: Embrapa Mandioca e Fruticultura, Unidades da
Embrapa da Região Norte, Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia, Secretaria de Estado da Produção Rural do
Amazonas, SUFRAMA, FAPEAM, instituições de pesquisas
regional e pequenos agricultores.
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