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O município de Bom Jesus, Piauí, esta inserido na microrregião da bacia do rio Gurguéia. Dentre 

os 28 municípios componentes, apresenta a maior variação fenotípica em suas populações. O 

objetivo deste trabalho foi a coleta de acessos e de informações sobre o cultivo e conservação de 

populações de meloeiro na agricultura familiar do município de Bom Jesus, Piauí. Para tanto, a 

coleta de dados foi realizada de forma exploratória e observacional. Inicialmente, os agricultores 

foram informados sobre os objetivos da pesquisa, os que concordaram participar assinaram um 

termo de consentimento livre e esclarecido seguindo as normas éticas legais para estudos 

envolvendo seres humanos estabelecidas na resolução 196/96 Conselho Nacional de Saúde. A 

coleta de dados foi iniciada após a avaliação e aprovação do questionário pelo comitê de ética 

em pesquisa da UFPI. A coleta de dados foi realizada através de entrevista estruturada com a 

aplicação de formulários contendo perguntas sobre o manejo, cultivo e seleção e armazenamento 

de sementes de meloeiro. As ferramentas utilizadas para coleta de dados foram a caderneta de 

coleta de germoplasma, a observação direta e registros fotográficos, previamente autorizados 

pelos consultados. Foram entrevistados 20 agricultores e coletados 18 acessos de meloeiro. 

Dentre os aqueles, 70% haviam perdido a identidade de suas sementes. A deriva genética, de 

forma geral, foi atribuída ao cultivo de variedades tradicionais associado ao de variedades 

melhoradas. Não foi relatada perda total de sementes pelos agricultores, a não ser quando o 

cultivo integral de variedades melhoradas foi preferido. Não foi relada permuta de sementes 

entre agricultores. Portanto, este não é um mecanismo de manutenção da variabilidade genética 

local. A conservação de sementes, de forma geral, é realizada em garrafas tipo PET (polietileno 

tereftalato), não sendo verificados problemas de perda de viabilidade devido ao armazenamento. 

A manutenção dos bancos de sementes pelos agricultores é realizada anualmente. Frutos com 

fenótipos similares ao do idealizado como perfeito são selecionados para retiradas e 

armazenamento de sementes. Concluiu-se que a perda definitiva da identidade genética das 

variedades tradicionais em Bom Jesus é contínua e demanda ações de resgate, caracterização e 

conservação do germoplasma. 
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