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Unidade de Investigação do Sistema Científico Regional (SCR), com actividade no domínio da
Agricultura, Alimentação e Sustentabilidade, que se dedica ao desenvolvimento de programas de
investigação fundamental e/ou aplicada no domínio da Agrobiodiversidade e dos Recursos
Genéticos para Agricultura e Alimentação, na perspetiva da:
• inventariação, conservação, caracterização e avaliação dos recursos genéticos.
• valorização dos recursos e das produções regionais.
• transferência do conhecimento e tecnologia para o sector agroalimentar (apoio à bioeconomia).
• adaptação da actividade as alterações globais (incluindo as alterações climáticas).
Estrutura
• Banco de germoplasma (SDI e colecção)
• Laboratório de morfometria e campo experimental para fenotipagem.
• Laboratório Biologia Molecular, genotipagem e marcadores funcionais
• Laboratório de Bioquímica, avaliação dos recursos genéticos.
hMp://www.uma.pt/isoplexis
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Projecto FRUTTMAC. Objectivos
Transferência de I+D+I para o desenvolvimento sustentável da fruticultura tropical na
Macaronésia.
Objectivos específicos
• Potenciar os bancos de germoplasma de fruteiras tropicais, facilitando o acesso aos centros
de investigação, empresas e produtores.
• Fomentar a implantação das boas práticas agrícolas (BPA) na gestão sustentada das
explorações frutícolas.
• Apoio à diversificação, difusão e comercialização de novas variedades e produtos no
mercado.

hMp://www.uma.pt/isoplexis
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Parceiros na Região Autónoma da Madeira
UMa, BG ISOPlexis/Germobanco
SRAP, DRA, Divisão de Experimentação e Melhoria Agrícola (DEMA)
Responsabilidades
DRA, DEMA
• Prospecção dos recursos genéEcos nas plantações anEgas.
• Criação e manutenção de colecções em campo (ex situ) e de campos de ensaio.
• Caracterização (fenoEpagem) e ensaios agronómicos.
BG ISOPlexis/Germobanco:
• Documentação e catalogação das variedades.
• Caracterização (fenoEpagem e genoEpagem) de variedades.
• Avaliação dos recursos genéEcos e produção locais.
• Agroecologia, avaliação e monitorização das condições agroecológicas nos sistemas agrícolas.
hMp://www.uma.pt/isoplexis
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FRUTTMAC
Bloco 1: Recursos Fitogenéticos.
ObjecOvo especíﬁco 1: Potenciar os bancos de germoplasma das fruteiras tropicais
facilitando o acesso a centros de invesEgação, empresas e produtores.
Descrição da situação dos bancos de germoplasma e dos recursos genéEcos das fruteiras tropicais
alvo nas regiões parEcipantes.
AcOvidades previstas com envolvimento do BG ISOPlexis
• Catalogação dos Recursos FitogenéEcos das Fruteiras Tropicais.
• Criação de uma base de dados digital.

hMp://www.uma.pt/isoplexis
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Bloco: Recursos Fitogenéticos.

A diversidade de recursos genéEcos das fruteiras tropicais na Madeira carece de prospecção,
inventariação aprofundada.
O BG ISOPlexis cooperará, com a DEMA na realização desta tarefa, a ﬁm de idenEﬁcar novas fontes de
variabilidade genéEca para aumentar a colecção em campo.

Fruteiras alvo: Abacate; Anona; Banana; Maracujazeiro.

hMp://www.uma.pt/isoplexis
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Banco de Germoplasma ISOPlexis
O banco mantém colecções ex situ e in situ dos recursos genéticos das principais culturas de
propagação seminal e dos CWR prioritários que ocorrem na Madeira.

Sistema de Documentação e Informação (SDI) do Banco
Bases de dados (ISOPex e GRIN Global)
Os recursos genéticos são cadastrados no SDI, que reúne informação de 2.889 ISOPs (acessos;
consulta 4 de Abril 2016).
Colecções de germoplasma
Os recursos genéticos são conservados em colecções de germoplasma, que reunem 4.308 entradas
• Colecção Base.
• Colecção activa, apoio aos agricultores e investigadores.
• Colecção de melhoramento e semente pré-base.
• Colecção de campo das raizes tropicais e espécies de propagação vegetativa.
O banco tem os processos certificados, de acordo as normas
9001:2000 e 14001:2004
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ObjecOvo 1

Prospecção e inventariação da diversidade das fruteiras tropicais alvo.
Resultados esperados
O SDI do BG ISOPlexis será uElizado para catalogar e georeferenciar a diversidade de recursos
ﬁtogenéEcos.
Os resultados da prospecção e inventariação serão introduzidos na base dados ISOPex/ GRIN Global.
A diversidade mais representaEva será manEda em campos de pés-mães pelo DEMA.
Uma amostragem nuclear dessa diversidade serão objecto de uma caracterização fenohpica e
genohpica.
Backups da diversidade das fruteiras, sob a forma de lotes de sementes, serão armazenados e
conservados no BG ISOPlexis, sempre que possível.
Os resultados serão divulgados, sob a forma de catálogo e a informação sobre as colecções
disponibilizadas, através da base de dados do SDI (GRIN Global).
hMp://www.uma.pt/isoplexis
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Bloco: Recursos Fitogenéticos.
Fruteiras alvo: Abacate; Anona; Banana; Maracujazeiro.

Prospecção preliminar dos recursos genéOcos das fruteiras tropicais

• Abacate, Persea americana Mill., 1 espécie, 3 a 6 variedades comerciais, 1 regional e um
número desconhecido de variedades ou culEvares de origem seminal.
• Anona, Annona cherimola Mill., 4 variedades e um número de desconhecido de culEvares de
origem seminal.
• Banana, 2 espécies de Musa, 6 variedades “comerciais” e 3 variedades ou culEvares regionais
(do grupo AAA). Adicionalmente 4 variedades de banana do grupo AAB.
• Maracujazeiro, 5 espécies de Passiﬂora, 6 variedades (roxo, Passiﬂora edulis Sims).
Estes dados da diversidade das fruteiras são preliminares e necessitam de ser validados.

hMp://www.uma.pt/isoplexis 11

Bloco: Recursos Fitogenéticos.

Prospecção preliminar dos recursos genéOcos das fruteiras tropicais

Fruteiras alvo: Abacate

Introduzida no século 19 (anterior a 1839), como espécie ornamental.
Origem provável: México
Variedades: abacate roxo, verde e de pescoço.
2ª introdução a parEr de ArgenEna.
Variedades de menor porte e maior variabilidade da forma, coloração
e polpa dos frutos.
Variedades existentes na Madeira:
A cultura estará representada na Madeira pela variedade regional Santana e
inúmeras culEvares ou variedades de origem seminal.

hMp://www.uma.pt/isoplexis 12

Bloco: Recursos Fitogenéticos.

Prospecção preliminar dos recursos genéOcos das fruteiras tropicais

Fruteiras alvo: Anona

A introdução da cultura na Madeira não é clara.
Origem provável: Venezuela ou Brasil
Ocorreram introduções de material no inicio do século 20 e nos anos 80.
A parEr dos EUA (Miami) foram introduzidos híbridos AnEmoya (A.
cherimola x A. squamosa) das variedades Bernitski, Geﬀer ou Kabri, Kaller e
Malali.
Variedades existentes na Madeira:
A cultura estará representada na Madeira pelas variedades regionais
Madeira, Mateus, Perry Vida, Funchal e inúmeras culEvares de origem
seminal.
hMp://www.uma.pt/isoplexis 13

Bloco: Recursos Fitogenéticos.

Prospecção preliminar dos recursos genéOcos das fruteiras tropicais

Fruteiras alvo: Banana

Data de introdução provável: 1552.
Origem provável: Sicília
Musa sapientum L. (Musa × sapientum L.), banana prata.
Variedades: banana da terra da espécie
Em 1842, a banana anã foi introduzida para culEvo e exportação.
Bananeira, Musa acuminata subsp. acuminata Lamb. Musa acuminata,
Dwarf Cavendish grupo AAA, híbrido da Musa balbisiana x Musa acuminata.
Variedades existentes na Madeira. Musa acuminata, Dwarf Cavendish 5
variedades ou clones comerciais Gal, William, Grande Anã, Ricasa e 3
variedades regionais ou culEvares anEgas, Africana, Pequena Anã e Robusta
(ou Ana Roberta?).
Bananeira plátano, Musa paradisiaca L., 4 variedades: roxa; maçã, prata, hMp://www.uma.pt/isoplexis

14

Bloco: Recursos Fitogenéticos.

Prospecção preliminar dos recursos genéOcos das fruteiras tropicais

Fruteiras alvo: Maracujã

Data de introdução: desconhecida.
Origem provável: Brasil
Espécie principal: Passiﬂora edulis Sims
Em 1955 é relatada a presença 7 espécies P. quadrangularis, P. laurifolia, P.
maliformis, P. foe=da, P. ciliata, P. alba e P. suberosa
Variedades existentes na Madeira.
Roxo, Roxo Regional, Roxo Grande, F1, Amarelo e Banana
Passiﬂora edulis Sims (maracujá roxo),
Passiﬂora ligularis Puss (maracujá inglês amarelo e vermelho), Passiﬂora
laurifolia L., maracujá maçã bela.

hMp://www.uma.pt/isoplexis 15

AcOvidades do ObjecOvo 1

A fenoEpagem será realizada pela DRA para avaliar a diversidade e caracterizar as variedades das
fruteiras.
Estes ensaios serão complementados por uma caracterização genohpica, uElizando microssatélites
polimórﬁcos, realizada pelo BG ISOPlexis.
Metodologia
Durante a prospecção e dos campos de pés-mães serão recolhidas amostras das fruteiras,
posteriormente uElizadas na sua caracterização genohpica.
Planeia-se uElizar entre 10 a 15 microsatélites polimórﬁcos por fruteira para avaliação/idenEﬁcação da
diversidade genéEca e correlação, com caracteres morfo-agronómicos de interesse.
Resultados esperados
GenoEpagem, Epiﬁcação e idenEﬁcação das variedades por fruteira.
IdenEﬁcação de caracteres de morfo-agonómicos de interesse (produEvidade e resistências).
hMp://www.uma.pt/isoplexis 16

Bloco 2: Sustentabilidade das explorações.
ObjecOvo especíﬁco: Fomentar a implantação das boas práEcas agrícolas na gestão
sustentada das explorações fruhcolas.
Monitorização das principais pragas e enfermidades que afectam as culturas alvo.
Gestão da sustentabilidade das explorações.
AcOvidades, onde está prevista a parOcipação do BG ISOPlexis
• Avaliar a saúde do solo como indicador de sustentabilidade.

hMp://www.uma.pt/isoplexis 17

Bloco 2: Sustentabilidade das explorações.
Monitorização das principais pragas e enfermidades que afectam as culturas
O BG ISOPlexis cooperará nesta tarefa da responsabildiade da DEMA, parEcipando na
monitorização da distribuição e ocorrência das pragas nas fruteiras alvo e na recolha de
amostras para idenEﬁcação taxonómica.
Procurar-se-à detectar variedades ou culEvares menos sensíveis ao ataque de pragas.
Resultados esperados
•
•
•
•

Actualização da informação sobre a ocorrência e distribuição das pragas e agentes mais frequentes.
Detecção de diferenças na suscepEbilidade das variedades ou culEvares em relação às pragas mais
comuns.
IdenEﬁcação dos caracteres associados às variações na suscepEbilidade ou tolerância das variedades
das pragas.
Inserção da informação na base de dados ISOPex/ GRIN Global.
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Bloco 2: Sustentabilidade das explorações.
Gestão da sustentabilidade das explorações.

O BG ISOPlexis cooperará, com a DEMA, na realização desta tarefa, através da monitorização e
avaliação de alguns indicadores biológicos da qualidade do solo, com parEcular enfase para a
avaliação da diversidade de fungos micorrízicos arbusculares (FMA), e análise da colonização das
fruteiras alvo.
Metodologia
Recolha periódica de amostras de solo nas plantações.
Análise dos indicadores de qualidade biológica do solo seleccionados:
• QuanEﬁcação dos microrganismos do solo por métodos de microbiologia clássica;
• QuanEﬁcação da glomalina do solo por métodos bioquímicos;
• Determinação da diversidade microbiana dos Filos Proteobacteria (Alfa, Beta e Gamma),
Cyanobacteria e Chloroﬂexi, pela técnica de Nested PCR-DGGE.
• Determinação da diversidade de FMA pela técnica de Nested PCR-DGGE.
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Bloco 2: Sustentabilidade das explorações.
Gestão da sustentabilidade das explorações.
Resultados esperados
• Obtenção de dados sobre o estado de “saúde” do solo das plantações de fruteiras, com
base na prevalência e abundância dos grupos-alvo de microrganismos.
• Análise da inﬂuência dos grupos de microrganismos determinantes e da sua pervalência
no desenvolvimento e saúde das fruteiras.
• Obtenção de dados que permiEam idenEﬁcar as técnicas agrícolas, que alteram a
diversidade de microrganismos do solo.
• Avaliação da inﬂuência das micorrizas no desenvolvimento fenohpico, produEvidade,
resistência a stresses e qualidade dos frutos.
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Bloco 3. Diversiﬁcação da oferta de variedades e produtos das fruteiras
ObjecOvo especíﬁco: Apoio à diversiﬁcação, difusão e comercialização de novas variedades
e productos no mercado.
Desenvolvimento e opEmização do maneio pós-colheita das frutas.
AcOvidades, onde está prevista a parOcipação do BG ISOPlexis
• Melhoria e opEmização do maneio da produção pós-colheita.
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Bloco 3. Diversiﬁcação da oferta
O BG ISOPlexis tem know-how na área da valorização de variedades e
das suas produções, através da realização de estudos da composição
bioquímica, potencial anOoxidante e valor nutricional da produção,
com o recurso a técnicas bioquímicas, bromatológicas e
quimiometria.
Tipo de informação gerada
• Ficha técnica da qualidade da produção varietal.
• Avaliação da composição bioquímica e potencial anE-oxidante, a ﬁm
quanEﬁcar o valor nutricional, de acordo com a DDR.
• Detecção de caracteres nutricionais e anE-nutricionais.
• Desenvolvimento de novo produtos ou aplicações.
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Desenvolvimento e opEmização do maneio pós-colheita das frutas tropiciais
Monitorização in situ

Acondicionamento

Qualidade

Avaliação periódica da
qualidade do fruto (factor
bióEco, armazenamento).

D o i s c i c l o s d e
desenvolvimento e
fruEﬁcação.

Colheita e armazenamento
dos frutos em diferentes
condições.

Análise da presença de
factores de stress bióEco
(insectos ou fungos).

Monitorização dos frutos,
durante o armazenamento.

Pârametros (composição
bioquímica e anEoxidantes).

Registo de observações.

Registo das alterações póscolheita nos frutos.

Análise dos resultados e da
sua correlação, com os
factores de stress e condições
de armazenamento.
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- Maturação e
pós-colheita.

- Publicação em
revistas cienhﬁcas.
- Divulgação de
resultados.

PUBLICAÇÃO

- Rendimento e
qualidade da
produção das
fruteiras
tropicais.

- Resposta das
frutas à potencial
propagação de
pragas e fungos.

VERIFICAÇÃO

-Factores
bióEcos e
abióEcos que
afectam o
maneio póscolheita.

IDENTIFICAÇÃO

Desenvolvimento e opEmização do maneio pós-colheita das frutas tropiciais
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Bloco 3: Diversiﬁcação da oferta
Desenvolvimento de novos produtos a parEr das frutas tropicais.
AcOvidades, onde está prevista a parOcipação do BG ISOPlexis
Explorar novas apresentações comerciais das frutas, que favoreçam o seu escoamento no
mercado.
Desenvolver formas de processamento e conservação da produção, que permitam a
produção de ingredientes ou complementos alimentares.
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Desenvolvimento de novos produtos
Maracujá:
Cascas;

Análise da Qualidade,
processamento e desenvolvimrnto
de novas aplicações

- suplemento dietéEco em farinha;
- óleo para controlo anE-fúngico.

Sementes;

Anona:
- potencial anEcancerígeno;
- toxina em farinha e óleo.
Abacate:
- toxina raEcida em farinha.

Frutos e/ou partes da planta.

- Análise da composição
bioquímica e potencial anEoxidante
- IdenEﬁcação de componentes
biofuncionais
26
- acção anE-fungicida.

Desenvolvimento de novos produtos
Preparação amostras

Desidratação e moenda.
Avaliação potencial nutriEvo
e/ou tóxico das farinhas.

DesElação por Clevenger
para recolha de óleos das
cascas, sementes, frutos e/
ou outras partes da planta.

Potencialidade do produto
Farinha como suplemento
dietéEco natural, com
avaliação do potencial
nutricional e toxicidade.
Colonização (microbiologica)
dos óleos obEdos em fungos
previamente idenEﬁcados
nas culturas em estudo.
Registo da eﬁcácia anEfungicida/insecEcida dos
óleos;

Selecção produto
Selecção das farinhas que
possuam melhor critério
suplementar.
Selecção do extracto mais
resistente aos ataques bióEcos e
com maior factor toxicidade.
Correlação dos dados
nutricionais, biofuncionais,
biocompostos e organolépEcos
com os dados de stress bióEco e
validade da cultura pós27
colheita.

- Processamento,
conservação e
uElização.

- Registo de
propriedade
intelectual.

- Publicação em
revistas cienhﬁca.
- Divulgação dos
resultados.

PUBLICAÇÃO

- Avaliação do valor
de subprodutos e
partes não
aproveitadas da
produção.

- Transferência
de conhecimento
e dos resultados.

COMERCIAL

NOVO PRODUTO

- Perﬁl bioquímico e
biofuncional da
produção.

Desenvolvimento de novos produtos

28

Abacate

A polpa é rica em gorduras insaturadas, minerais (K, Cu, Fe, Mg), folato e
vitaminas A, B3, B5, B6, C e E. Esta composição e valor nutricional (162 calorias
por 100 gr de fruto) incute-lhe uma acção biofuncional e o desenvolvimento
de formas de processamento permiErá uElizá-lo, inclusive como ingrediente
alimentar.

Acção biofuncional

A abacate tem acção como bloqueador de agentes cancerígenos, anEmicrobiana, protecção
cardiovascular, dermatológica, anEoxidante, diuréEca.

Uso industrial

UElização na indústria agroalimentar e de cosméEcos.
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Anona

A composição bioquímica demonstra que é rica em ﬁbras e pecEnas,
Vitaminas do grupo B e C. As variedades regionais são ricas em minerais
(K, P, Mg e Ca).
Acção biofuncional
A Anona tem acção na regulação intesEnal, anEdepressiva, anEcangerinea, anE-fadiga, no combate a anemias.
Uso industrial
A fruta tem problemas no armazenamento pós-colheita.
Processamento da polpa pela indústria agroalimentar para sumos e pastelaria.
Extractos são uElizados pela indústria farmacêuEca.
30

Banana

A composição bioquímica e anEoxidante é rica em hidratos de carbono
(amido, sacarose), índice glicémico médio de 62, minerais e oligoelementos
(F, K, Mg, Mn), vitaminas B2, B6, B9, C, 350 compostos voláteis (aroma) e
ﬁtoquímicos.

Acção biofuncional

Esta composição permite ter uma acção na combate ao envelhecimento,
doenças cardiovasculares, regulação intesEnal e anEcancerígena (colon),
anEoxidante, anE-depressiva e combate da perda massa óssea e artrites,
problemas renais.
Uso industrial

Existem vários desenvolvimentos e aproveitamentos industriais relacionado com compotas,
conservas, fruta desidratada, snakes.
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Perﬁl bioquímico da
banana. dos esperados

BANANA Biológica
Parâmetros Analisados
Dureza da polpa (Kg)
Espessura da casca (mm)
Fracção comestível (%) / não comestível (%)
Coeficiente de maturação
Sólidos solúveis totais (TSS) ou Brix (%)
Teor de água (g/100g)
pH
Condutividade eléctrica (mV)
Acidez em ác. málico (meq/Kg)
Minerais (g/100g)
Matéria Orgânica (g/100g)
Hidratos de Carbono (g/100g)
Amido (g/100g)
Açúcares solúveis (g/100g)
Gordura bruta (g/100g)
Fibra alimentar total (g/100g)
Proteína bruta (g/100g)
Índice fenóis totais (GAE/100g)

Resultados: Polpa | Casca
2,24 | NA
NA | 2,57
69,39 | 30,61
2,27 | NA
23,50 | NA
66,27 | 85,63
4,71 | 5,50
141 | 97
0,50 | 0,56
1,33 | 2,27
35,47 | 10,74
29,90 | 10,38
3,25 | 0,65
24,40 | 0,66
0,46 | 0,63
1,46 | 5,17
2,04 | 1,09
10,38 | 23,86

Os resultados estão representados em 100 gramas de peso fresco. NA – Não aplicável
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Maracujã

A composição bioquímica e anEoxidante é rica em hidratos de carbono,
ácidos orgânicos, gorduras e ácidos gordos insaturados, minerais (Ca, Fe,
P), ﬂavonoides, vitaminas A, B1, B2, C.

Acção biofuncional

Esta composição permite ter uma acção biofuncional anEespasmódica,
sedaEva, diuréEca, anE-parasitoide, combate da disenteria.

Uso industrial

A polpa é uElizada na indústria agroalimentar em bebidas, sumos, conservas de polpa, gelados,
iogurtes e gelados. A semente e a folha devido à sua composição tem diversas potencialidades.
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Desenvolvimento e opEmização do maneio pós-colheita das frutas
Fruteiras alvo
•
Abacate
•
Anona
•
Banana
•
Maracujá

Insectos
Fungos
Microor
ganismo
s
Avaliação da alteração da
composição e valor
nutricional
Resposta ao
stress bióEco

QuanEﬁcação
da acumulação
de toxinas
Determinação da
qualidade e validade
do produto
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