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Projeto de Melhoramento

Palestrante:

Genético do Guaranazeiro

André Luiz Atroch - pesquisador da Embrapa Amazônia Ocidental

O projeto de melhoramento genético do guaranazeiro foi aprovado pela Comissão
Técnica de Programa 7 - Matérias-Primas, para início em 2000. É composto por
dois subprojetos: seleção recorrente com famílias de meios-irmãos e seleção clonal.
O subprojeto de seleção recorrente tem como objetivos a geração de uma
população melhorada de primeiro ciclo por meio da recombinação das melhores
famílias de meios-irmãos avaliadas em dois locais: Manaus e Maués.
O subprojeto de seleção clonal objetiva selecionar clones com ampla adaptabilidade,
boa estabilidade e resistência à antracnose. É composto de uma rede nacional de
avaliação de clones constituída pelos seguintes locais: Amapá, Acre, Roraima,
Rondônia, Pará, Mato Grosso, Bahia e Amazonas, totalizando 27 experimentos de
avaliação de clones, distribuídos segundo a figura abaixo:

Total de 27 Experimentos

•

Unidade Coordenadora
do Programa

Os custos do projeto, envolvendo as rubricas de pessoal e custeio, estão em torno
de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para os três anos de duração, sendo que o
custeio fica em torno de R$90.000,00 (noventa mil reais) anuais.
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Para execução do projeto em rede, recomenda-se observar com rigor as épocas de
coleta de dados, bem como a utilização da planilha eletrônica Excel, pela sua
facilidade de manuseio, para análise estatística. Na digitação, não esquecer de
colocar a identificação do experimento como: responsável, local, ano e outros
dados pertinentes. As variáveis que serão medidas são:
• Número de folhas aos 12 meses de idade;
• Número de ramos aos 12 meses de idade;
• Comprimento do ramo principal aos 12 meses de idade;
• Reação à antracnose duas vezes ao ano (estação seca e chuvosa);
• Reação ao superbrotamento na mesma época de avaliação da antracnose;
• Produção em gramas por planta de frutos frescos.
Inicialmente serão avaliados 18 clones de guaranazeiro. No decorrer do tempo,
serão introduzidos novos clones e/ou eliminados aqueles que não apresentem
desempenho satisfatório.
Rede nacional de avaliação de clones de guaraná ano: 2000101
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