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O PROCESSO DE OBTENÇÃO DE UM 

CULTIVAR 

  - Identificação do problema; 

 -  Solução – genética ou fitotecnica; 

 -  Identificação da fonte genética 

 -  germoplasma; 

 - Identificação da herança 

   da caracteristica; 

 - Identificação do gene. 



O PROCESSO DE OBTENÇÃO 

DE UM CULTIVAR 

  - Cruzamento do germoplasma com cultivares 

elite; 

 - Retrocruzamenos sucessivos; 

 - Obenção de linhagens produtivas contendo o 

gene de interesse 

 - Tempo necessário.  



A PROTEÇÃO GENÉTICA DE 

CULTIVARES 

   

Condições básicas para produzir híbridos: 

 

Facilidade de polinização; e  

número de sementes obtidos em cada 

polinização.   

 

 

Milho e tomate                                soja 



A PROTEÇÃO GENÉTICA DE 

CULTIVARES 

   

Híbridos: Bb,  

Uma vez auto-fecundado  produzirá   

25% de indivíduos BB,  

50% de indivíduos Bb; e 

 25% de indivíduos bb      
 



A PROTEÇÃO LEGAL DE  

CULTIVARES 

   

Quando não se pode produzir híbridos para 

plantas com polinização   dificil e ou com poucas 

sementes advindas d cruzamento e plantas de 

propagaçao vegetativa. 

 

Nestes casos o genótipo será: AABB e a 

população resultante será 100% AABB 

 

Plantas de Propagação vegetativa - neste caso o 

descendente será exatamente igual ao Pai 
 

 

 



A PROTEÇÃO LEGAL DE  

CULTIVARES 

   

Lei 9456- Lei de Proteção de cultivares. 

Aumento de cultivares autogamas e de 

propagação vegetativa registrados. 

 

Aumento do número de cultivares registrados a 

partir do setor público 

 
 



A PROTEÇÃO LEGAL DE  

CULTIVARES 

   

Pl 827/2015 

Torna obrigatória a autorizacão do obtentor para 

que o material genético seja comercializado; 

Amplia o direito de trabalho do melhorista 

nacional quando aceita como cultivar novo 

mesmo aquele essencialmente derivado e 

permite produzir uma nova variedade ou cultivar 

do cruzamento de dois cultivares comerciais e 

protegidos; 



A PROTEÇÃO LEGAL DE  

CULTIVARES 

   

Pl 827/2015 

Mantem o direito do agricultor de reservar 

sementes ou material propagativo 

exclusivamente para uso próprio, sem contudo 

permitir o comércio na forma de material de 

multiplicação. 

 

Sugestão 

A proteção da cultivar deve ser extendida por até 

dez anos a partir do registro da mesma.  

 



VARIABILIDADE 

250 a 420.000 plantas superiores 

30.0000 possivelmente úteis 

3.000 a 7000 cultivadas 

200 domesticadas 

20 a 30 

alimentam o 

mundo 

PLANTAS NÃO CONVENCIONAIS 





IBGE 2012 



HORTALIÇAS: almeirão-de-

árvore, araruta, azedinha, 

beldroega, bertalha, capuchinha, 

cará-moela, chicória do pará, 

chuchu-de-vento, fisalis, inhame, 

jacatupé, jambu, maria-gondó, 

ora-pro-nóbis, peixinho, serralha, 

taioba, taro, vinagreira e outros 

mais  

MANUAL DE HORTALIÇAS NÃO 

CONVENCIONAIS - MAPA 



Almeirão-de-árvore 

ALMEIRÃO-DE-ÁRVORE (Cichorium intybus L.). 

Características – Pertencente a família das 

Asteráceas a mesma da alface, chicória, e 

pertencente ao gênero Cichorium. É encontrada de 

norte a sul do país.  



A araruta é originária da América do sul. 

Seu culltivo data de pelo menos, 7 000 

anos. 

Tem uso medicinal, mas é na culinária 

que o uso desta planta se destaca, 

recomendada para pessoas com 

restrições alimentares ao glúten. 

Considerada como um alimento de fácil 

digestão, a fécula da araruta é usada no 

preparo de mingaus, bolos e biscoitos. 

Encontra-se em risco de extinção devido 

ao fato de a industria alimentícia ter 

substituído o polvilho de araruta pelo de 

mandioca ou pela farinha de trigo ou 

milho, prejudicando, assim, o cultivo 

daquela planta.  

 



Azedinha Rumex acetosa 

Essa hortaliça, tem cem vezes mais 

resveratrol do que a uva.  



Beldroega (Portulaca oleracea L.) é também conhecida como 

bredo-de-porco, salada-de-negro, caaponga, e etc. 

Facilmente encontrada como planta invasora 

principalmente em canteiros de hortas. Suas folhas 

podem ser consumidas cruas ou compondo pratos 

cozidos. 



BERTALHA (Basella alba L. Syn e B. rubra) 

Características - É também chamada de espinafre 

tropical, espinafre indiano, bertalia, folha tartaruga, 

pertencendo a família das Baselláceas e é originária do 

sudeste da Ásia.  

É uma planta trepadeira, vigorosa, sendo suas folhas 

espessas e com coloração verde-clara. 



- CAPUCHINHA (Tropaeolum majus L.) Tem como 

centros de diversidade primária Brasil, Peru, Colômbia e 

sul do México até a Patagônia (COMBA et al., 1999). 

Nomes populares: capuchinha, chaguinha, chagas, 

papagaios, flor-de-sangue, agrião-do-México, flor-de-

chagas, espora-de-galo, agrião-grande-do-Peru.  



 CARURU (Amaranthus spp.) 

Características - Caruru é a designação comum a certas 

plantas do gênero Amaranthus, da família das 

Amarantáceas, algumas de folhas comestíveis, bastante 

utilizadas em culinária. É um ótimo indicador de 

qualidade do solo.  

http://1.bp.blogspot.com/-w5w_zbyGAus/UHGLIQ_frqI/AAAAAAAAeew/4q67iv4eBPY/s1600/amaranthus-viridis-a.jpg


 

JACATUPÉ (Pachirrhyzus tuberosus - 

Leguminosae)  - O jacatupé, também chamado 

feijão-macuco ou feijão-batata, é mais consumido 

na Amazônia, especialmente por populações 

indígenas. É uma herbácea trepadeira, podendo 

atingir até 3,5 m de altura, quando tutorada.  



 CAPIÇOBA (Erechtites valerianaefolia DC.) 

Herbácea, ereta, anual, ramificada, hastes grossas, um 

tanto carnosa. Pertence à família das asteráceas e 

atinge de 40 a 100 cm de altura. Possui flores 

hermafroditas, violáceas ou rosadas.  



 

TAIOBA (Xanthosoma 

saggitifolium - Araceae)  Plantada 

no Sudeste brasileiro, a taioba é 

também conhecida em alguns 

países do Caribe como malangá. 

Podem-se utilizar os rizomas, à 

semelhança do taro, mas o que 

representa uma particular iguaria 

são as folhas, sempre refogadas, 

pois cruas apresentam o efeito 

tóxico do ácido oxálico (oxalato de 

cálcio) que causa irritação da 

mucosa na garganta.  



 

TARO (Colocasia esculenta (L.) Schott 

- Araceae). É conhecido como inhame. 

Caracteriza-se por suas enormes 

folhas verde-escuras, limbo na forma 

de coração, pecíolo verde ou 

arroxeado, longo e inserido no meio 

da folha, com altura que varia de 30 a 

180 cm, de acordo com a cultivar.  



 

VINAGREIRA (Hibiscus sabdariffae - Malvaceae)  

Também conhecida por rosélia, hibisco, hibiscus, 

caruru-azedo, quiabo-azedo, quiabo-róseo, quiabo-roxo 

e quiabo-de-angola. Destaca-se no Maranhão como 

base de pratos da culinária local.  



CONHECIMENTO 

TRADICIONAL ASSOCIADO 

Conceito: Informação ou prática, 

individual ou coletiva, de comunidade 

indígena ou de comunidade local, com 

valor real ou potencial, associada ao 

patrimônio genético.  

 



Introdução                Patrimônio Genético                                                 Recursos genéticos de 

Variabilidade                Conhecimento tradicional Associado      hortaliças na Amazônia 

Recursos Genéticos     Recursos Genéticos Amazônicos                             Legal 

CONHECIMENTO TRADICIONAL 

ASSOCIADO 

Em muitos casos, a partir destes conhecimentos 

pode-se ter um indicador de quais organismos 

possuem propriedades de interesse farmacológico 

ou mesmo industrial. Segundo Vandana Shiva 

(2001), dos 120 princípios ativos atualmente 

isolados de plantas superiores utilizados na 

medicina moderna, 75% tiveram utilidades 

identificadas pelas comunidades tradicionais.  



CONHECIMENTO TRADICIONAL 

ASSOCIADO 



CONHECIMENTO TRADICIONAL 

ASSOCIADO 



Bancos de Germoplasma das Univesidades e 
da EMBRAPA sobrevivem por ter pessoas 
dedicadas, porém não há recursos no Brasil 
para preservar este tesouro que está 
desaparecendo   



UM MUNDO NOVO A DESCOBRIR 



MUITO OBRIGADO 

derly@ufv.br 


