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A aveia tem sido tradicionalmente cultivada no sul do Brasil,

COlllO

cerul

'i! de Inverno e para produção de forragem. O produto abriga diversas espéCies,
8 desde as mais cultivadas para a produção de grãos (ex.: Avena sativa), pal.ando
J• pelas tTplcas forrageiras para corte ou pastejo (ex.: Avena strl.,..), ui

"
t

li

espécies adventTcias naturalizadas, que se Integram i flora dos melhorei c..,o.
naturais da Campanha do Rio Grande do Sul (ex.: Avena barbat.).
A exorrêncla de

J

cultivo,

i

de

a:

moléstias

é

um dos

maiores fatores

1I.ltante.

no. ,.

tanto nos materiais para a produção de grãos como nos de pr,ot~,

forragem

para

corte

ou

pastejo.

No entanto,

é

possTvel

verlflciír' ,

ocorrência de populações de aveia em beiras de estrada com excelente

elt~

f I tossan i tár io.
A origem dessas populações pode ter sido causada pela dispersão ex•• lonal
de sementes com bom poder germinativo, por velculos transportando s.

Ift.1i

ou pelo crescimento de progênies em gerações consecutivas, a partir de alg~1
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sementes dispersas acidentalmente . Na segunda situação, crescimento espontâneo,

quando associado a um bom estado fitossanitário, sem qualquer ajuda

ou controle humano, pode indicar a existência de combinações gênicas responsáveis por rusticidade e/ou tol e rância a moléstias. Como tais atributos são
intensamente buscados através de introdução de acessos de aveia do exterior,
e

tais

populações nunca

foram aval iadas,

parece adequado fazer-se coleta

de acessos de aveia dessas populações ocorrentes no sul do Brasi I, fora de
condições de cultivo,

para avaliar sua rusticidade e tolerância a molés-

tias.
Assim sendo, o Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia (CENARGEN), a Faculdade de Agronomia de Passo Fundo (UPF) e o Centro
Nacional

de

Pesquisa

de

Ov inos

(CNPO)

estão desenvolvendo o projeto de

Pesquisa do Programa Nacional de Recursos Genéticos - 023.88.00713, Coleta
de Germoplasma de Aveia no Sul do Brasil, tendo por objetivo resgatar germoplasma que represente de forma adequada as caracterlsticas dessas populações,
para possibilitar o conhecimento de seu potencial real e garantir sua conservação para o futuro.
A hipÓtese é de que a variabilidade genética existente nessas populações
possa conter combinações gênicas úteis,

tanto para a produção de grãos,

quanto para a produção de forragem, especialmente no que tange à rusticidade
e tolerância a moléstias.
A coleta de germoplasma deve ser real izada através de expedições as areas
do pals onde as populações descritas são frequentes, com transecções ao longo
das principais vias rodoviárias e penetrações laterais sempre que indicado.
A época

de

rea I i zação

das

exped i ções

é

cond i c i onada à época norma I de

maturação das espécies de aveia em cada área, de forma a obter amostras de
germoplasma amplas e com

sement~s

maduras. Os acessos devem ser documentados

por meio de exemplares de herbário para identificação acurada e as equipes
de coleta devem ser montadas por especial istas em coleta de germoplasma e
caracterização de aveia para graos e forragem.
Conforme cronograma estabelecido para execuçao do projeto, real izou-se
a primeira expedição de coleta em novembro/dezembro de 1989, abrangendo áreas
do sul do Planalto Catarinense e as regiões fisiográficas do Planalto Médio,
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Missões,

Depressão Central,

do Rio Grande do Sul.

Campanha e parte dos Campos de Cima da Serra

Foram coletados 21

acessos de espécies de Avena.

(Tabela I) sendo que cinco pertencem à Avena sativa L., uma à A. sativa x
FI Baum, quatro à A. fatua L., dez a A. strlgosa Schreb. e

steri I is hybr.
um encontra-se

ainda

sem

identificação definida.

O hTbrido A.

sativa

x

sterilis Baum, é considerado de ocorrência restrita no Rio Grande do Sul,
e essa foi a primeira coleta nos últimos 27 anos. De acordo com a quantidade
de sementes coletadas de cada acesso, as amostras foram divididas e enviadas,
para multiplicação e caracterização, ao BAG de Aveia na UPF e BAG de Plantas
CNP~,

Forragei ras no

e para armazenamento na coleção de base do CENARGEN.

Tabela I. Espécies, coletores, códigos e procedências dos acessos de aveia
coletados em novembro/dezembro de 1989, nos estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, Brasil.
IDENTIFICAÇAo
DO ACESSO

COOIGO DE
ACESSO

PROCEDENCIA

A. fatua L.

VMrCaW
VMrlnCaW
VMrlaCaW
VMrlnCaW

12150
12175
12197
12296

BRA-030589
BRA-030597
BRA-030601
BRA-030619

Lages-SC
Soledade-RS
Soledade-RS
Caçapava do Sul-RS

A. sativa L.

VHrZnCaW
VHrlnCaW
VHrlnCaW
VHrlnW
VW

12199
12200
12284
12428
12436

BRA-030546
BRA-030554
BRA-030562
BRA-030571

Passo Fundo-RS
Passo Fundo-RS
Santa Haria-RS
são Luiz Gonzaga-RS
Getúlio Vargas-RS

VHrCaW

12154

BRA-030627

Lages-Se

VHrCaW
VMrCaW
VHrCaW
VMrCaW
VHrlnCaW
VHrlnCaW
VHrlaCaW
VMrlaCaW
VlnW
VW

12125
12129
12144
12155
12176
12177
12227
12283
12429
12437

BRA-030449
BRA-030457

são Joaquim-SC
são Joaquim-SC
Lages-SC
Lages-SC
Soledade-RS
Soledade-RS
são Luiz Gonzaga-RS
Santa Harla-RS
são Luiz Gonzaga-RS
Getúlio Vargas-RS

VMrlnW

12356

BRA-030538

ESPtCIE

A. sativa x sterilis
hybr. FI Baum
A. strigosa schreb

A. sp.cf. A. barbata
Pott ex Li nk
Coletores: Ca
W

=

BRA-030465
BRA-030473
BRA-030481
BRA-030490
BRA-030503
BRA-03051 I
BRA-030520

Santana do Livramento-RS

Canto, T.; Hr. - Moraes, C.O.C.; V z Valls, J.F.H.;
Werneck, W.L.; ln ~ lanin, A.
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Estão programadas mais duas expedições de coleta, para atingir o sudeste
do Rio Grande do Sul e o centro-sul do Paraná e norte de Santa Catarina .
Espera-se ampliar sensivelmente o número de acessos nessas expedições.

o

projeto está atingindo seus objetivos,

resgatando germoplasma vai ioso

de várias espécies de aveia , e colocando esse material à disposição das
unidades envolvidas na pesquisa dessa importante cultura.

