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Introdução

Os recursos genéticos compreendem uma fração da 
biodiversidade, que pode ser utilizada de forma 
potencial. Para os programas de melhoramento vegetal 
a existência de variação genética é uma condição 
fundamental, pois é através da mesma que se obtém 
novas cultivares agronomicamente superiores. Sendo a
conservação desses recursos genéticos, feita em bancos 
de germoplasma que devem conter uma variabilidade 
genética que represente o acesso, seja de cultivar 
melhorada ou selvagem.

O banco de germoplasma é uma coleção viva de 
todo o patrimônio genético de uma espécie, sejam elas 
silvestres, domésticas ou oriundas de programas de 
melhoramento ou estudos genéticos. BORÉM [1].

O objetivo desse trabalho é apresentar de forma 
ampla a importância,  principais fontes e a conservação 
dos recursos genéticos da cultura da cana-de-açúcar no 
Brasil.

Material e métodos

Na realização deste trabalho foi utilizada como 
ferramenta disponível a pesquisa qualitativa: a análise 
de dados documentais – a fim de desenvolver conceitos 
sobre o referido assunto. A pesquisa qualitativa busca 
compreender o fenômeno com base nos próprios dados 
das referências disponíveis.

Segundo Souza [2], as pesquisas qualitativas 
trabalham uma inserção do pesquisador no tema, 
permitindo uma interação e a busca por informações 
mais detalhadas, sem um padrão formal preconcebido.

A. Levantamento bibliográfico

Em busca do conhecimento existente sobre o 
referido assunto, com objetivo de utilizá-los como 
referência teórica para o desenvolvimento da pesquisa,
foram consultados trabalhos desenvolvidos 
anteriormente sobre programas de melhoramento 
genético, utilização e conservação de bancos de 
germoplasma de cana-de-açúcar no Brasil. 

Resultado e Discussão

A. Importância da cultura da cana-de-açúcar

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.), gramínea da 
família Poaceae, seu plantio em larga escala é 
tradicional em vários países das regiões tropical e 
subtropical para a produção de açúcar, álcool e outros 
produtos. Todavia, a presença de plantas com 
características desfavoráveis nas plantações pode 
reduzir drasticamente o rendimento da cultura. 
Enriquez-Obregón [3]. O centro de origem da cana-de-
açúcar ainda é muito discutido, porém, alguns 
pesquisadores consideram que ela seja nativa das ilhas 
do Arquipélago da Polinésia. CESNIK [4].

A cultura da cana-de-açúcar vem despontando como 
uma das principais culturas econômicas do país, 
obtendo em 2007 uma produção de 515,3 milhões de 
toneladas e a área colhida foi 6,7 milhões de hectares 
plantados. A ampliação da cultura da cana revela o 
interesse, principalmente, no etanol e no álcool. IBGE 
[5].

B. Fontes de Germoplasma

Existem diferentes tipos de germoplasma que podem 
ser utilizados como fonte de variabilidade nos 
programas de melhoramento de plantas. Segundo 
Bueno [6], de acordo com Sneep e Hendriksen [7] as 
fontes de germoplasma são classificadas como:

 Centros de diversidade: cultivares primitivas, 
híbridos naturais entre cultivares primitivos e 
parentes selvagens, parentes selvagens, 
gêneros relacionados.

 Centros de cultivo: cultivares comerciais, 
cultivares obsoletos, cultivares menores e 
tipos para propósitos especiais, cultivares 
crioulas

 Programas de melhoramento: cultivares de 
origem híbrida, linhagens, híbridos, 
populações melhoradas.



C. Banco de germoplasma de cana-de-açúcar no 
Brasil

CONCEITO:

“São unidades conservadoras de material genético de 
uso imediato ou com potencial de uso futuro, onde não 
ocorre o descarte de acessos”;

“Local onde estão armazenados os recursos 
genéticos de uma espécie”.

“Coleção viva de todo o patrimônio genético de uma 
espécie, sejam elas silvestres, domésticas ou oriundas 
de programas de melhoramento ou estudos genéticos.”
BORÉM [8].

São quatro os programas de melhoramento de cana-
de-açúcar no Brasil:

 RIDESA - Rede Interuniversitária para o 
Desenvolvimento do Setor Sucroalcooleiro,
integrada por sete Universidades Federais. 
Considerado o maior programa de 
melhoramento genético de cana-de-açúcar no 
Brasil, sendo responsável pelos cultivares RB 
(República do Brasil);

 COPERSUCAR – Foi o grande programa de 
melhoramento genético iniciado em 1968,
pela Cooperativa Centra dos produtos de 
açúcar e álcool do Estado de São Paulo e foi 
substituído pelo Centro de Tecnologia 
Canavieira Coopersucar (SP-CTC), 
Piracicaba;

 IAC - Instituto Agronômico de Campinas,
Historicamente de grande importância. Em 
1928, houve uma necessidade de renovação 
dos canavais infestados pelo vírus do mosaico, 
em 1947 seu programa foi restaurado e seu 
potencial ampliado;

 CANAVIALIS - Empresa privada criada em 
2003 trabalha em conjunto com a Allelyx e se 
dedica a variedades transgênicas. ARIZONO 
[13].
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Tabela 1. Resumo dos programas de melhoramento de cana-de-açúcar no Brasil e seu respectivo acervo genético.



Gráfico 1. Proporções da utilização das variedades de cana-de-açúcar no Nordeste.

Fonte: Adaptado da RIDESA-PMGCA


