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O Brasil, devido ao extenso território e à diversidade climática, é um celeiro

inestimável de recursos genéticos de hortaliças. Fazem parte dessa diversidade genética

espécies selvagens e/ou silvestres bem como variedades locais. Esse germoplasma

precisa ser preservado por meio de coleta e resgate. São hortaliças folhosas, de frutos,

raízes e tubérculos, cuja produção ocorre em pequena escala, destinando -se a mercados

e consumidores específicos, sendo de grande valor para as comunidades regionais . Em

sua maioria, são ainda desconhecidas do grande público consumidor. Mas isso não

significa que não tenham importância comercial. Há espécies que, devidamente

avaliadas, têm potencial fazer parte da cadeia produtiva das hortaliças , aos níveis local,

regional ou nacional. Dessa forma, o pequeno agricultor poderá dispor de novas opções

de cultivo, com materiais adaptados, ampliando o leque de produtos disponíveis para o

mercado consumidor.

A maior parte dessas hortaliças possui grande variabilidade genética devido ao

processo de manutenção local das variedades. Ao mesmo tempo, estão vulneráveis ao

processo de erosão genética por causa do êxodo rural, já que são mantidas,

tradicionalmente, por pequenos agricultores e cultivadas para consumo familiar. Não

sendo mais cultivadas, o germoplasma acaba se perdendo. Daí, a importância da coleta

dessas hortaliças, pois muitas variedades locais poderão ser resgatadas e preservadas.

Outra característica importante desse  germoplasma é que, devido à sua rusticidade

de muitas espécies, a necessidade de uso de agrotóxicos é mínima ou até dispensável.

As atividades relacionadas ao agronegócio familiar no estado de São Paulo atingem

aproximadamente 5000 famílias que atuam em vários segmentos d a cadeia produtiva de

alimentos, destacando-se as hortaliças. Nesse segmento, a pesquisa e o

desenvolvimento atuam de forma efetiva na geração, adaptação e trans ferência de

tecnologia visando à geração de renda, emprego e fixação do homem no campo desse

importante agronegócio familiar. Como, na pequena propriedade, há uma limitação de

recursos para a produção em escala para que se tenha uma renda satisfatória, a

agroindústria artesanal é uma alternativa para agregar valor à produção, viabilizando

assim a renda familiar, a inclusão social e inibindo o êxodo rural.
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As espécies negligenciadas e subutilizadas desempenham papel crucial na

segurança alimentar, geração de renda para o agricultor familiar. Elas têm papel

importante na redução da pobreza rural com base no desenvolvimento advindo dos

recursos locais. No entanto, no mundo globalizado, a espécies subutilizadas beneficiam

também a população em geral, visto que proporcionam dietas balanceadas, rentabilidade

diversificada, melhor preservação dos agroecossistemas e maior uso de terras marginais

juntamente com a preservação da identidade cultural  (Padulosi et al., 2002; IPGRI, 2006).

A prioridade dada às culturas ditas economicamente importantes levou à diminuição

da diversidade de alimentos disponível à humanidade por muitas gerações. O chamado

“paradoxo nutricional” tem sua raiz na “simplificação” da agricultura, um processo que

favoreceu algumas culturas em detrimento de outras, com base em suas vantagens

comparativas: desenvolvimento em ampla gama de habitats, necessidades simples de

cultivo, armazenamento e processamento fáceis, propriedades nutricionais, sabor etc. O

declínio no uso de espécies subutilizadas pelos agricultores é porque não são

competitivas com as culturas que suprem a  alimentação mundial e que são apoiadas por

sistemas de fornecimento de sementes, tecnologia de produção e  de pós-colheita e

serviços de extensão. Além disso, seus mercados estão estabelecidos e os consumidores

estão acostumados a usá-las (Padulosi & Hoeschle-Zeledon, 2004).

Em relação ao nome das espécies subutilizadas, v ale discorrer rapidamente sobre

as diversas denominações que recebem, incluindo as hortaliças. Os termos

“subutilizadas” e “negligenciadas” são bastante confundidos pelos estudiosos. De acordo

com Padulosi et al. (2002), as culturas e espécies subutilizadas, além deste, recebem

outros nomes, como negligenciadas, não-convencionais, não-tradicionais, tradicionais,

menores, órfãs, subexploradas, subdesenvolvidas, perdidas, novas, promissoras,

alternativas, locais, nichos. Quando espécies subutilizadas despertam o  interesse de

empresas comerciais e de pesquisadores, passam a ser chamadas de culturas novas. No

entanto, as comunidades locais utilizam tais espécies há muitas gerações.

De acordo com as definições do International Plant Genetic Resources Institute –

IPGRI, atual Bioversity International, culturas subutilizadas são aquelas que já foram

largamente utilizadas e que caíram em desuso devido a fatores agronômicos, genéticos,

econômicos, sociais e culturais. São usadas em menor escala por não serem competitiva s

com outras culturas no mesmo ambiente agrícola. Culturas negligenciadas são aquelas

cultivadas primariamente em seus centros de origem ou diversidade por agricultores

familiares, onde ainda são importantes para a subsistência das comunidades locais.
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Algumas dessas espécies podem ter distribuição global, mas tendem a ocupar nichos

especiais (Eyzaguirre et al., 1999; IPGRI, 2006).

No Brasil, no caso das hortaliças, os termos mais utilizados são hortaliças não-

convencionais e hortaliças não-tradicionais. O termo “convencional” significa consagrado

ou aprovado pelo uso  e “tradicional” significa conhecimento ou prática resultante de

transmissão oral de geração em geração . Com o objetivo de se usar uma mesma

linguagem, sugere-se a adoção dos termos definidos pe lo IPGRI – subutilizadas e

negligenciadas. Nesse trabalho, para facilitar a leitura, será adotado o termo hortaliças

subutilizadas, exceto quando houver necessidade de ambos.

Para ser considerada negligenciada ou subutilizada, uma espécie deve preencher o s

seguintes requisitos: necessidade de poucos insumos externos para sua produção;

adaptação à produção orgânica; cultivável em áreas marginais; contribuir para a

estabilidade dos ecossistemas frágeis; integrável ao sistema produtivo dos agricultores

familiares; importância tradicional local ou regional; fácil de armazenar e processar;

aptidão de mercado; alto valor nutritivo e/ou medicinal;  e múltiplos usos (GFUS, 2007).

Segundo Mnzava et al. (1997), as hortaliças subutilizadas têm méritos importantes,

que incluem valor nutricional, valor ecológico, valor agronômico, segurança alimentar,

valor cultural e geração de emprego. No entanto, têm recebido pouca atenção da

pesquisa pelas seguintes razões:

a) falta de demanda: mudança de hábitos em favor da introdução  de hortaliças

“melhoradas” levou à queda na demanda por espécies locais, as quais obtêm baixos

preços no mercado. Enquanto houver demanda crescente por alimentos modernos,

espécies tradicionais estarão fora de moda; possuem prestígio social menor, sendo

associadas ao grupo de baixo retorno financeiro;

b) importância estritamente local: seu uso é específico da comunidade e sua ocorrência é

restrita a uma região ou clima particular.

c) urbanização: mudanças de hábito alimentar são mais rápidas com a urbanização e

permitem a difusão de hábitos alimentares “étnicos”, com o abandono do modo de vida

tradicional dos centros urbanos, incluindo o s alimentos tradicionais;

d) grande número de espécies;

e) falta de conhecimento, especialmente quanto ao valor nutricional, métodos  de cultivo,

preservação e uso, impedem uma utilização mais ampla. Informações sobre hortaliças

subutilizadas não são sistematicamente transferidas de uma geração para outra, de

modo que ocorre um grande lapso de conhecimento, principalmente entre a geração

mais velha das áreas rurais e a juventude urbana. Como conseqüência da
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“modernização”, o estilo de vida rural está mudando gradualmente. Além disso, o

currículo das escolas técnicas e de agronomia não valoriza o estudo de espécies

locais.

As hortaliças desempenham papéis múltiplos na dieta, não somente por conter

nutrientes específicos, mas também por adicionar aroma, cor e textura, que melhoram a

monotonia da dieta de carboidrato de pessoas de todas as camadas sociais. A pesquisa

científica é farta em informações acerca dos nutrientes requeridos pelo corpo humano. No

entanto, pouco explica sobre porque se come determinado alimento e praticamente nada

se sabe sobre mudanças de hábito alimentar. Antropólogos observaram que a comida

dever ser boa para o pensamento antes de ser boa para comer, de modo que existe uma

relação entre as necessidades do corpo e sua satisfação com comportamentos sociais

adquiridos ligados à cultura.

Sugere-se que três fatores-chave determinam o tipo de alimento que se come: o que

está disponível, o que pode ser ofertado e aquele que é utilizado. Uma grande ênfase é

dada ao último fator, significando a importância da cultura alimentar. A associação de

hortaliças subutilizadas com pobreza e fome pode atrapalhar um consumo mais amplo,  no

entanto, em áreas rurais, como a sua utilização inicia-se na infância, elas se tornam parte

da cultura.

Resumidamente, os hábitos alimentares englobam um complexo de carboidratos,

complementado por um “princípio de aromas” constituído de hortaliças e outros sabores

(temperos). O “princípio de aromas” forma um conjunto de sabores agregados que, junto

com o carboidrato principal, constitui a refeição  (Mnzava et al., 1997).

O interesse por hortaliças subutilizadas quanto à pesquisa, uso e preservação, é

recente no Brasil. O termo hortaliças não -convencionais foi utilizado pela primeira vez por

Cardoso (1997) no livro Hortaliças não-convencionais da Amazônia . Nesse trabalho, a

autora e demais colaboradores tratam da importância do consumo e da preservação dos

recursos genéticos de hortaliças disponíveis na região. São descritas características e

utilização de diversas hortaliças.

No Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia ( INPA), projeto pioneiro

capitaneado pelo pesquisador Hiroshi Noda deu início às pesquisas com hortaliças

nativas subutilizadas, destacando-se o cubiu (Solanum sessiliflorum). O cubiu é uma

hortaliça adaptada ao cultivo tanto em terra firme quanto em várzea. Pode ser empregado

no preparo de pratos regionais, como a caldeirada , bem como em sucos e doces. Possui

pectina que, além de ser aproveitada para a produção de geléias, possui propriedades

medicinais. A planta também é rica em vitamina B 5. Outras hortaliças subutilizadas que
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podem ser incluídas na alimentação diária da população da região Norte são a bertalha,

espinafres africanos, taioba, ariá, feijão -de-asa e feijão-macuco. Além disso, estão sendo

conservadas hortaliças que sofrem risco de erosão genética ou mesmo de extinção. É o

caso da ariá, espécie muito cultivada no passado e hoje quase abandonada. Assim , a

pesquisa preserva a biodiversidade, resgatando materiais genéticos de toda a Amazônia

(FAPEAM, 2007).

De acordo com o Ministério de Ciência e Tecnologia  (MCT, 2007), mais de 70 % das

crianças do estado do Amazonas apresentam  nanismo nutricional, ou seja, baixa estatura

causada pela falta de uma alimentação balanceada. O problema é ocasionado,

principalmente, pela ausência de vitamina A, zinco e ferro, e está ligado aos aspectos

culturais e socioeconômicos da região. Uma das saídas para o problema alimentar seria a

introdução de hortaliças na merenda escolar, que possuem alto valor nutricional, além do

potencial de produtividade. As comunidades indígenas, populações ribeirinhas e

agricultores tradicionais são os que, ainda hoje , cultivam e consomem as espécies

nativas. Isso ocorre porque o mercado está voltado para a agricultura extensiva, em

detrimento da agricultura tradicional.

Entre as cucurbitáceas subutilizadas no Brasil com potencial para inclusão ou

ampliação do consumo, incluem-se bucha, cabaça, gila, maxixe, melão-caboclo, pepino

amargo e quiabo-de-metro. Essas e outras cucurbitáceas  subutilizadas, assim como a

pimenta-hortícola, são intensivamente consumidas nos países asiáticos, fazendo parte do

cardápio diário da população e seu uso é relatado em muitas publicações. As princip ais

são Whitaker & Davis (1962),  Sastrapradja et al. (1981), Esquinas-Alcazar & Gulick

(1983), Folha de São Paulo (1990), Levin & Lange (1991), Bates et al., (1996), Nuez et al.

(1995) e Robinson & Decker-Walters (1997). No Brasil, a literatura que trata da utilização

de tais cucurbitáceas como alimento é escassa. Em relação à pimenta -hortícola, a

disponibilidade de literatura é maior. O Instituto Agronômico de Campinas tem uma longa

tradição de pesquisa com hortaliças, desde 1938, que r esultaram no lançamento de

muitas cultivares, as quais trouxeram grandes benefícios à olericultura familiar paulista e

brasileira. Em relação às publicações do IAC sobre cucurbitáceas e pimentas destacam -

se Prado (1956) e Bernardi (1956), Nagai (1994) e Melo et al. (1995). No Instituto de

Genética, da ESALQ/USP, sob a orientação do Prof. Cyro Paulino da Costa, foram

desenvolvidos diversos trabalhos de pós -graduação, utilizando maxixe e pimenta

(Zagatto, 1989; Ribeiro, 1989; Banja, 1989; Vallejo -Cabrera, 1994; Modolo, 2002). São

trabalhos de melhoramento de grande importância , pois servem de suporte para o

desenvolvimento de novas pesquisas.
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Na Tabela 1 são listadas algumas hortaliças subutilizadas  no Brasil.

Tabela 1. Exemplos de hortaliças subutilizadas e/ou negligenciadas no Brasil.

Nome comum Nome científico
Abóbora Cucurbita spp.
Abóbora d’água Benincasa hispida
Alfavaca, segurelha Ocimum tweedianum
Ariá Calathea lutea, C. allouia
Assa-peixe Boehmeria caudata
Azedinha Oxalis barretiere
Batata-de-purga Ipomoea operculata
Beldroega Portulaca oleracea
Bertalha (almeirão-roxo) Basella rubra
Broto de bambu Bambusa sp.
Bucha Luffa cylindrica, L. acutangula , L. operculata
Cabaça (caxi) Lagenaria siceraria
Capeba Pothomorphe umbellata
Cara aéreo (cara-de-sapateiro) Dioscorea bulbifera
Caruru (bredo) Amaranthus sp.
Caruru-do-pará Talinum triangulare
Celósia Celosia argentea
Cubiu Solanum sessiliforum
Dente-de-leão Taraxacum officinale
Espinafre africano Amaranthus cruentus
Feijão-de-asa Psophocarpus tetragonolobus
Feijão-macuco (jacatupé) Pachyrrhizus tuberosus
Gila Cucurbita ficifolia
Guariroba (Gueroba) Syagrus oleracea
Jambu (agrião do norte) Spilanthes acmella var. olaracea
Jurubeba Solanum tabacifolium
Mangarito Xanthosoma sp.
Maxixe Cucumis anguria
Maxixe peruano Cydanthera pedata
Melancia Citrullus lanatus
Melão cabloco Sicana odorifera
Mogango Cucurbita pepo
Nirá Allium tuberosum
Ora-pro-nobis Pereskia aculeata
Palma Nopalea cochenililfera
Pepino amargo, nigagori Momordica charantia
Pimenta-hortícola Capsicum spp.
Quiabo-de-metro Trichosanthes cucumerina var. anguina
Serralha Sonchus oleraceus
Taioba Colocasia esculenta, Xanthosoma sagittifolium
Vinagreira Hibiscus sabdariffa

Os estudos realizados na Universidade Federal de Viçosa também trouxeram

contribuição significativa sobre o gênero Capsicum, por meio de dissertações e teses

orientadas pelo Prof. Vicente Wagner Dias Casali. Pesquisadores do Centro Nacional de

Recursos Genéticos - CENARGEN, em parceria com diversas instituições brasileiras, tem

se dedicado à coleta de cucurbitáceas por todo o país, visando preservar esse rico e

precioso germoplasma ainda existente nas comunidades rurais (Ferreira et al., 2006).

Finalmente, é preciso destacar o imenso potencial que as hortaliças subutilizadas
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apresentam como plantas medicinais e que, no Brasil, ainda é pouco explorado

cientificamente. O agricultor familiar seria, com certeza, o grande beneficiário direto dos

resultados de pesquisas nessa área.

O cultivo de hortaliças subutilizadas é uma alternativa de renda adicional para o

agricultor familiar de áreas urbanas e periurbanas, além de gerar emprego. Outra forma

de aumentar a renda é o aproveitamento do potencial multiuso de algumas espécies

subutilizadas. Um exemplo interessante é o da fruta -pão (Artocarpus altilis), cuja

versatilidade comercial ainda não foi completamente explorada. Os frutos imaturos podem

ser consumidos como picles ou marinados, os frutos maduros são co nsumidos cozidos,

como hortaliça, em diversos pratos, ou no preparo de bolos e sobremesas. As sementes

podem ser consumidas nas formas assada, cozida ou moída, para o preparo de purê. A

madeira serve para construção e a casca e folhas são usadas na medicin a tradicional. As

flores masculinas são utilizadas como repelente de mosquitos. Frutos e sementes servem,

ainda para a alimentação animal (IPGRI, 2007).

A globalização do mercado agrícola foi sem dúvida o maior responsável pelo

aumento do interesse pelo uso de espécies subutilizadas, ao levar , aos especialistas, a

preocupação com a segurança alimentar da humanidade. Esse processo faz parte de um

fenômeno muito mais amplo, que está mudando dramaticamente o modo de vida do

homem, e que inclui a urbanização, a globalização empresarial  e a homogeneização da

cultura local como resultado da ampliação dos meios de comunicação. Especificamente

com relação à agricultura, a globalização trouxe a especialização em favor de poucas

culturas, que atendem à Aldeia Global e  que reduziu a cesta de alimentos , estimada,

atualmente, em apenas150 espécies (Padulosi et al., 2002; IPGRI, 2006).

Uma mudança de atitude começou a ser observad a nos últimos 5 a 10 anos nos

meios políticos e públicos, em relação à qualidade de vida ligada à qualidade e

diversidade das fontes dos alimentos, principalmente quanto ao fornecimento  de

micronutrientes e vitaminas (Padulosi et al., 2002).

A abertura global para as espécies subutilizadas vem de uma mudança gradual de

atitude de muitos países em r elação à biodiversidade e recursos genéticos. Esse

processo teve início em 1992, com a Convenção sobre Diversidade Biológica, seguida

pela IV Conferência Técnica Internacional sobre Recursos Genéticos Vegetais para a

Alimentação e Agricultura, em 1996.

A escolha das espécies subutilizadas a serem estudadas e desenvolvidas é um

grande desafio. Além do aspecto fitotécnico, envolve fatores sócio -culturais, econômicos e

de preservação dos recursos genético e ambiental . Por exemplo, tem aumentado o
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interesse de organizações nacionais e internacionais por espécies aromáticas e

medicinais em vista de seu papel de promover saúde aos pobres e sua contribuição para

o combate da pobreza nas gerações futuras. Muitas espécies subutilizadas ocorrem em

áreas degradadas e com pouca ou nenhuma disponibilidade de água. Em muitos casos,

são as únicas espécies que conseguem se desenvolver em tais condições e podem

proporcionar uma produção sustentável. Nesse aspecto, contribuem para a manutenção

de uma diversidade vegetal rica e  para a estabilidade dos agroecossistemas. Um exemplo

é Citrullus colocynthus  (melancia selvagem) , uma cucurbitácea de múltiplo uso na Índia,

caracterizada pela excepcional capacidade de se fixar no solo e resistência à seca (M elo

et al., 2000; Padulosi et al., 2002; IPGRI, 2006; IPGRI, 2007).

Existem espécies botânicas, cujo uso como hortaliça é desconhecido ou restrito

junto ao grande público. Ao mesmo tempo , são de muito valor para as comunidades

regionais. A variabilidade e o número de espécies com pot encial para consumo como

hortaliças são muito grandes e pouco explorados no Brasil. No entanto, o processo de

erosão genética é permanente, devido, principalmente ao êxodo rural.

Para que hortaliças subutilizadas voltem ao cultivo, sua competitividade dev e ter o

foco voltado para a oportunidade como novos alimentos e estilo de vida. Além da falta de

competitividade com as grandes culturas, a subutilização está ligada a fatores

geográficos, sociais e econômicos. Segundo Padulosi & Hoeschle-Zeledon (2004), as

hortaliças subutilizadas são:

a) importantes para o consumo e sistemas de produção locais: são pa rte integrante da

cultura local e da culinária tradicional;

b) altamente adaptadas aos nichos agroecológicos e áreas marginais: têm vantagens

comparativas sobre culturas-commodities porque foram selecionadas em condições de

estresse e podem ser cultivadas com baixa tecnologia;

c) ignoradas pelo setor político e excluídas da P&D pela falta de apoio de agências de

fomento: é necessário promover seu cultivo , manejo, colheita e pós-colheita e estudos

de mercado, valor nutricional e de políticas públicas;

d) representadas por ecotipos ou  por raças locais: a maioria das hortaliças subutilizadas

requer algum grau de melhoramento;

e) cultivadas e utilizadas com base no conhecimento local: seu cultivo pode ser ampliado

mediante esse conhecimento local e pela introdução de  inovação nas práticas de

cultivo;
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f) pouco representativas nos bancos de germoplasma: esforços são necessários para

salvar e conservar sua diversidade genética. Por sua vez, sem caracterização e

avaliação, a variabilidade útil dessas espécies permanecerá pouco entendida.

g) possuem um sistema frágil ou inexistente de produção de sementes: esforços são

necessários para fornecer insumos aos agricultores e tornar sua produção sustentável.

Segundo Padulosi & Hoeschle-Zeledon (2004), vários fatores estratégicos são

necessários para que a promoção do uso de hortaliças subutilizadas tenha sucesso:

a) deve ser focada nos valores, conhecimento e uso locais;

b) as hortaliças subutilizadas devem ser reconhecidas como um bem público para

assegurar sua disponibilidade e acesso às gerações futuras;

c) deve ser focada em grupos de espécies como modelos de estudo;

d) promover a cooperação entre as partes interessadas e criar sinergia regional, nacional

e internacional;

e) analisar e ampliar estratégias de demanda: criar mercados sustentáveis e reduzir o

risco de uma demanda econômica superestimada;

f) aumentar a capacidade de negociação do agricultor com o setor privado e o governo ,

a fim de promover meios de subsistência e a sobrevivência da s hortaliças

subutilizadas;

g) criar tendências de manejo e uso: permitirá que mulheres – freqüentemente

marginalizadas – ampliem sua capacidade de manejar, conservar e utilizar hortaliças

subutilizadas de modo sustentável e fortalecer sua situação econômica;

h) trabalho interdisciplinar: estratégia essencial quando todos os a spectos – nutricional,

econômico e social - necessitam ser explorados;

O trabalho com espécies subutilizadas é, provavelmente, o maior desafio das

últimas décadas na área de recursos genéticos vegetais. Disponibilizar informações sobre

espécies subutilizadas é a área que demanda mais atenção , visto que é o maior gargalo

para a promoção dessas espécies. No âmbito formal, essas informações envolvem o

estudo das espécies e a publicação dos resultados. No âmbito local, envolvem a obtenção

e documentação do conhecimento existente junto às comunidades familiares.

De acordo com Padulosi et al. (2002), as evidências sugerem que a conservação ex

situ de muitas espécies subutilizadas é altamente inadequada. Mais de 6 milhões de

acessos de plantas alimentícias são conservados atualmente em cerca de 1300 coleções

pelo mundo. Embora os números impressionem, as espécies que fazem parte dessa s

coleções são decepcionantes: ce rca de 80 % pertencem a grandes culturas e espécies
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relacionadas. Os restantes 20 % são de outras culturas, incluindo as subutilizadas, as

quais são pobremente representadas  (menos de 8 acessos por espécie).

A promoção das hortaliças subutilizadas requer o  emprego de parcerias para que

tenha sucesso. Uma das alternativas mais estratégicas é denominada filiere. Trata-se de

um termo francês usado para definir a ligação entre tod as as partes interessadas e

respectivas atividades, desde a coleta, P&D, promoção do uso, definição de políticas d e

marketing e comercialização. E ssa cadeia de atores envolve todos os níveis – local,

regional, nacional e internacional.  O conceito filiere é uma evolução do conceito de

networking usado para recursos genéticos vegetais, se ndo baseado em parcerias

eficientes e participativas. Por essa razão, os agricultores familiares desempenham papel

importante no processo de reversão do uso e impedimento da erosão genética, pois são

fonte de conhecimento sobre o potencial dessas espécies,  sua distribuição e uso local

(Padulosi et al., 2002; IPGRI, 2006).

Certamente que há diversos projetos sendo desenvolvidos no Brasil com o objetivo

de resgatar e promover as hortaliças subutilizadas. No entanto, pelo seu pioneirismo será

destacado o trabalho do INPA envolvendo parceria entre instituições públicas e privadas e

o agricultor familiar. O resultado do trabalho foi reunido em cartilhas para serem

distribuídas aos agricultores e comunidades. O diferenc ial de hortaliças nativas como a riá,

feijão-macuco, cubiu, não se resume à combinação de altos valores nutricionais e

adaptação ambiental, mas no múltiplo uso delas. Apesar da importância multifuncional,

essas hortaliças não estão no mercado de Manaus e em outros centros urbanos do

Amazonas. A carti lha visa divulgar o conhecimento tradicional, incentivá -lo e mantê-lo em

áreas de agricultura familiar. Além disso, por meio dos conhecimentos em etnobiologia e

etnoecologia, são oferecidas alternativas para a melhoria na oferta alimentar e comercial

com o objetivo de proporcionar condições de mudanças social e econômica de

populações rurais e de bairros urbanos.

Os esforços atuais das agências públicas e privadas de P&D , além de serem

pontuais, não têm permitido a interação dinâmica entre as instâncias de pesquisa e o

usufruto da atividade técnico-científica, capaz de potencializar a competitividade e a

sustentabilidade da agricultura familiar.  No entanto, para o IPGRI (2006), p or volta de

2020, o esforço conjunto de instituições de P&D, em parceria com as comunidades locais

e o acesso à tecnologia de comunicação, promoverá maior conscientizarão e estímulo

para o uso de espécies subutilizadas e negligenciadas. Esse esforço comum, juntamente

com a implementação de políticas favoráveis, permitirá maior contrib uição das espécies

subutilizadas para a segurança alimentar, nutrição, saúde e geração de renda para as



11

comunidades rurais e urbanas carentes. O uso dessas plantas contribuirá também a

sustentabilidade de ecossistemas frágeis (IPGRI, 2006).
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