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Consorcio Internacional em Biologia Avançada
Em 2014:
•  7 pesquisadores do Cirad no Brasil
•  15 pesquisadores e professores brasileiros em Montpellier
•  27 estudantes (mestrandos e doutorandos) co-orientados
•  71 comunicações em congressos nacionais e internacionais
•  Mais de 20 artigos em revistas cientificas internacionais



Quem somos
O CIBA é oriundo de um acordo assinado em 2008 entre 
Agropolis Internacional (França) e a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa, Brasil). As ações do 
consórcio são coordenadas pelo comitê de coordenação 
operacional (OCT), sob a orientação do comitê técnico-
cien�fico (STC).

Os nossos obje�vos
As ferramentas de sequenciamento massal e de análise da 
expressão dos genomas, associadas à feno�pagem em larga 
escala, estão acelerando significa�vamente a caracterização 
gené�ca e funcional dos recursos gené�cos vegetais. O 
obje�vo cien�fico do CIBA é explorar a diversidade adapta�va 
das espécies tropicais e subtropicais para criar variedades mais 
adaptadas aos estresses bió�cos e abió�cos. Com esta 
finalidade, esse consórcio compar�lha conhecimentos, 
exper�ses e infraestruturas.

Os beneficiários
Os Ins�tutos de pesquisa e Universidades brasileiras, 
européias e africanas, transferem, desenvolvem e testam 
materiais vegetais e populações vegetais. Os estudantes, e 
pesquisadores do consórcio beneficiam dos intercâmbios e 
compar�lham os conhecimentos por meio de eventos 
cien�ficos organizados ou patrocinados pelo CIBA.

Conhecimentos e competências técnicas
Ø Pré-melhoramento: iden�ficação de caracteres, de genes de interesse no material vegetal existente para criar variedades       

adaptadas às necessidades específicas do melhoramento de plantas;
Ø Desenvolvimento de marcadores moleculares, caracterização de populações, mapeamento gené�co;
Ø Genômica estrutural, compara�va e funcional, proteômica, metabolômica, geno�pagem e feno�pagem;
Ø Validação de genes, transformação gené�ca, análises de DNA, RNAi, RT-qPCR, RNAseq, bioinformá�ca;
Ø Culturas: banana, cacau, cupuaçu, café, citros, algodão, eucalipto, dendé, arroz, sorgo...
Ø Caracteres de interesse agronômico como os estresses bió�cos (pragas e doenças) e abió�cos (estresse hídrico);
Ø Capacitação de estudantes e pesquisadores em bioinformá�ca, geno�pagem e feno�pagem;

CAPES, Embrapa (Brasil) - Fundação Agropolis (França)
Ÿ Adaptação aos estresses de seca e altas temperaturas no cafeeiro Robusta (2015-2016);
Ÿ Seleção genômica para produ�vidade e resistência do cacaueiro (2015-2016);
Ÿ Influência da interação genó�po-meio ambiente na qualidade da tangerina (2013-2016);
Ÿ Bases gené�cas e morfofisiológicas da adaptação do algodoeiro ao estresse e hídrico (2015-2016);
Ÿ Impactos do estresse hídrico e da nutrição mineral nas propriedades da madeira e na expressão gênica de espécies de eucalipto 

(2013-16);
CAPES, Embrapa, FAPESB (Brasil) 
Ÿ Desenvolvimento de populações para o melhoramento do cacaueiro para a podridão parda (2014-2016);
CNPq (Brasil)
Ÿ Resposta do estresse hídrico em folhas de E. grandis na interação com potássio e sódio em experimentos de campo (2015-2016);
Ÿ Interações genó�po-ambiente para melhorar a qualidade de citros (2013-2015);
Ÿ Genes de virulência dos nematoides fitopatógenos (2012-2015);
CNPq (Brasil) - IRD (França)
Ÿ Busca de alvos do interatoma da soja para controle de virulência de nematoides fitopatógenos (2013-2017);
Banco do Nordeste-BNB (Brasil)
Ÿ Plantas produtoras de molécula an�fúngica apresentando resistência a vassoura-de-bruxa doença do cacaueiro (2011-2015);

Em 2014, mais de 36 projetos em andamento, fomentados por varias agências financiadoras

Projetos (exemplos)


