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CONCEITOS DE ESPÉCIE

• Imaginemos uma população razoavelmente uniforme, com uma 

determinada distribuição no espaço.

Diferentes 

pressões de 

seleção

Diferentes

sub-populações

cultivada

selvagem



Elas tendem a se cruzar mais dentro do que entre as 

subpopulações. 

 Com o tempo vão se formando, mas não necessariamente,  

diferenças morfológicas, fisiológicas e genéticas, e temos então 

duas populações (cultivada e selvagem).

 Pelo conceito morfológico ou tipológico de espécie, são 

geralmente consideradas espécies diferentes.

Conceitos de espécie 



• Conceito fenético ou tipológico de 
espécie

O conceito de espécie de Lineu é um 
conceito tipológico.

 Um grupo de indivíduos que difere de outro grupo de
indivíduos por possuírem caracteres diagnósticos
constantes.

 Geralmente, poucos caracteres (caracteres diagnósticos)
são utilizados para separar duas espécies

 Problema: às vezes parece artificial, quando a distinção
é devida a um único gene, enquanto que as duas espécies
são interférteis e habitam o mesmo local



Ex: modo de desarticulação da espigueta na maturidade
em Avena.

Avena clauda -> todas as flores (florets) caem juntas
como uma unidade.

Avena eriantha -> flores de cada espigueta caem individual-
mente, e cada uma representa uma unidade de dispersão.

Ambas habitam a mesma área ao longo de sua distribuição
geográfica e são interférteis.

Mesmo assim, alguns taxonomistas as consideram como
espécies diferentes.



Outro problema:  espécies crípticas (sibling species)
-> idênticas morfológicamente, mas não se intercruzam.

Certhia 
brachydactyla C. familiaris

Muito semelhantes morfologicamente, mas diferem em
padrões de comportamento e preferências ecológicas



Outro problema do conceito tipológico de espécies:

 Polimorfismo dentro de populações  

Teagueia sancheziae



• Conceito biológico de espécies 

Mayr (1963) “espécies são grupos de populações 
naturais  que intercruzam e estão reprodutivamente 
isoladas de outros grupos desse tipo”;

=> Mas aplica-se a apenas organismos que se
reproduzem  sexuadamente.  





Conceito evolucionário de espécie 
(Simpson, 1961) – proposto para permitir a 
classificação de espécies fósseis e vivas.  

 “espécie evolutiva é uma única linhagem de populações 
de organismos ancestral-descendente que mantém sua 
identidade separada de outras linhagens < no espaço e no 
tempo> e que tem suas tendências evolutivas e destino 
histórico”.. 

 Inclui a idéia de história evolutiva e é compatível com 
vários modos de especiação.  Mas não apresenta de que 
maneira ocorre a delimitação entre espécies => falta 
praticidade



Conceito ecológico de espécie  (Valen, 1976)

 Este conceito define a espécie como “o conjunto de 
indivíduos que exploram o mesmo nicho”

 Uma espécie é uma linhagem (ou
conjunto de linhagens) que ocupam
uma zona adaptativa minimamente
diferente de outras linhagens e 
que evolui separadamente de todas 
as outras linhagens



Conceito ecológico de espécie 

Restrições ao fluxo gênico entre 

populações de Agrostis tenuis

Vs conceito Biológico

de espécie



Conceito filogenético de espécies
(Cracraft, 1989)

“Os indivíduos que pertencem a uma espécie contém todos 
os descendentes de uma única população de ancestrais, ou 
seja, são monofiléticos. Define-se espécie então como “o 
menor agrupamento diagnosticável de organismos 
individuais, dentro dos quais há um padrão de 
ancestralidade e descendência”. 







Conceito de espécie em plantas cultivadas

 Muitas espécies descritas de acordo com o 
conceito morfológico de espécies

 Tendência maior a utilizar o critério genético 
(espécie biológica e espécie filogenética), e de 
reduzir o número de espécies descritas dentro
de uma cultura específica

 Em outras, permanece o conceito morfológico. 
Ex: Capsicum annuun, C. chinense, C. frutescens 

(as três possuem flor branca e são interférteis)



C. annuum

C. frutescens

C. chinense

Pimentas!!!



Iris S. H. Shimano

(2018)

C. chinense

C. annuum ou

C. frutescens

C. chinense

(habanero)

C. chinense

(biquinho)

C. baccatum



Iris S. H. Shimano

(2018)

C. baccatum

biquinho

Habanero

C. annuum ou 

C. frutescens

C. chinense



 Confusões em nível de gênero, espécie e intra-
específico.   Ex:

Batata (Solanum tuberosum):

 Linneus (1753) classificou a batata cultivada em uma 
espécie: Solanum tuberosum

 Dodds (1962) reconheceu a batata cultivada, S. tuberosum,
como dividida em cinco grupos de cultivares

 Hawkes (1963, 1990) considerou a batata cultivada como
sete espécies e sete subespécies.



Classificações mais recentes, segundo o artigo, reconhecem

100 espécies selvagens e quatro espécies cultivadas.



 Confusões em nível de gênero, espécie e intra-
específico.   Ex:

Gênero Citrus: 

=> Swingle & Reece (1967) reconheceram 16 espécies,
=> Tanaka (1977) propôs 162 espécies, 
Scora (1988) apenas 3 espécies biológicas: 

C. medica (cidra); 

C. reticulata (tangerina); 

C. maxima (pomelo).



Classificação aceita atualmente, 16 espécies de Swingle & Reece (1967) :

Espécies:
Citrus sinensis Osbek – laranja doce
C. deliciosa Tenore – mexirica do Rio
C. limonia Osbek – limão cravo
C. reshui Nortex-tan – tangerina Cleópatra
C. paradisi – pomelo
C. sunki Nortex Jan – tangerina sunki
C. reticulada Blanco – tangerina pokan, cravo
C. medica – cidra
C. reticulada sinensis – tangerina murcot
C. fortunella spp. – tangerina murcot
C. aurantifolia swingle – lima ácida galego
C. máxima – toranja
C. latifolia Tanaka – lima ácida tarti
C. aurantium – laranja azeda
Poncirus trifoliata – limão azedo
C. limon Burn – limão siciliano

http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/citros2.htm

http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/citros2.htm




TRITICUM CLASSIFICATION SYSTEMS

Classification of Triticum according to the various proposed systems.

Section Triticum Section Speltoidea Flaksb. Section Triticum

Triticum aestivum L. Triticum aestivum (L.) Thell. Triticum aestivum L.

ssp. aestivum Triticum aestivum L. ssp. aestivum

ssp. compactum (Host) 

MacKey

Triticum aestivum L. ssp. compactum (Host) 

MacKey

Triticum compactum Host

ssp. macha (Dekapr. & 

Menabde) MacKey

Triticum aestivum L. ssp. macha (Dekapr. et 

Menabde) MacKey

Triticum macha Dekapr. et 

Menabde

ssp. spelta (L.) Thell. Triticum aestivum L. ssp. spelta (L.) Thell. Triticum spelta L.

ssp. sphaerococcum (Percival) 

MacKey

Triticum aestivum L. ssp. sphaerococcum (Percival) 

MacKey

Triticum sphaerococcum

Perciv.

Triticum petropavlovskyi

Udacz. et Migush.

Triticum vavilovii (Thum.) 

Jakubz.

Triticum zhukovskyi Menabde 

& Ericz.

Triticum zhukovskyi Men. & Er. Triticum zhykovskyi Menabde

& Ericzjan

Triticum zhukovskyi Menabde

et Ericzjan

van Slageren 1994 Kimber & Sears 1984 Mac Key 1975
Dorofeev & Migushova

1979



Sorgo: Snowden (1935), classificou em 31 espécies o

sorgo cultivado, fora as espécies selvagens, que

são compatíveis com o cultivado;

Jakushevsky (1933) classificou em 9 espécies,

de Wet & Huckabay (1967) reduziram para 1 espécie

(Sorghum bicolor).

Teosinte:
Schräder (1932) -> Euchlaena  mexicana

Reeves & Mangelsdorf (1942) -> gênero Zea

Wilkes (1967) -> Zea mexicana (Schräder) 

Kuntze

Iltis (1972) e outros -> Zea mays ssp. mexicana

Zea mays ssp. parviglumis



Sistema de Conjuntos Gênicos 
(Harlan & de Wet, 1971)

Criado para evitar este excessivo número de 
espécies taxonômicas 

 Permitir uma melhor reflexão das afinidades
genéticas, de acordo com o conceito biológico de 
espécie.





1) Conjunto gênico (gene pool) primário (GP-1) 

 Conceito tradicional de espécie biológica. 

 Membros deste conjunto gênico se intercruzam com 
facilidade, os híbridos são geralmente férteis com bom 
pareamento cromossômico, e a transferência de genes 
é geralmente simples. 

 Quase sempre inclui as raças espontâneas (selvagens 
e/ou invasoras) e as raças cultivadas. 

 A espécie seria dividida em duas subespécies: 
subspécie A (raças cultivadas) e subspécie B (raças 
espontâneas).





2) Conjunto gênico secundário (GP-2) 

 Inclui todas as espécies biológicas que se cruzam com a 
cultura, mas são mais distantes geneticamente. 

 A transferência de genes é possível, mas há problemas 
de barreiras reprodutivas a  serem vencidas. 

 Os híbridos tendem a ser estéreis ou fracos, há um 
baixo pareamento cromossômico, etc.  Mas
o fluxo gênico é viável entre espécies do GP-1 e GP-2.



3) Conjunto gênico terciário (GP-3) 

 Neste nível, pode-se realizar cruzamentos mas os 

híbridos são letais ou completamente estéreis.  

 A transferência de genes só é possível com técnicas 

especiais, como cultura de  embriões, cultura de tecidos, 

duplicação do número de cromossomos, ou usando uma 

outra espécie como ponte para obter a fertilidade.  

=> O valor deste GP-3 é mais como informativo: define os

limites até onde o potencial genético é alcançado.











Classificação de espécies
do gênero Oryza



O sorgo tem um conjunto gênico secundário (GP-2) muito pequeno 

(uma espécie). O milho tem um GP-2 um pouco maior, enquanto a 

cana-de-açúcar tem um GP-2 maior, com pelo menos 7 espécies. Os 

conjunto gênicos se sobrepões no GP-3. 



Os conjuntos gênicos do trigo-centeio e da cevada se sobrepõem no 

nível terciário (GP-3). A cevada não tem conjunto gênico secundário, 

enquanto que o trigo possui 35 espécies ou mais no GP-2 (Harlan & 

De Wet, 1971)



Gepts & Papa (2003)

Plantas 

transgênicas







O PROCESSO DE ESPECIAÇÃO

 Conceito morfológico de espécie => nova espécie é formada

após o acúmulo de variações morfológicas suficientes para

diferenciá-la da espécie original.  Tais variações  

morfológicas e ecológicas podem ou não estar associadas ao

estabelecimento de barreiras de isolamento reprodutivo

(BIR).

 Conceito biológico de espécie => O estabelecimento de BIR

é essencial para a  formação de uma nova espécie.

 O desenvolvimento de BIR pode ser conseqüência de

mudanças genéticas associadas à morfologia, adaptação a

novos ambientes, épocas de reprodução, etc..



 O processo de especiação pode ser gradual ou abrupto.

 Processo gradual: depende do isolamento entre a popula-

ção original e a população que está em evolução. 

 Conceitos: especiação alopátrica vs especiação simpátrica

 Processo instantâneo: formação instantânea de nova

espécie. Associada a irregularidades cromossômicas,

tanto estrutural como numérica.  







Maltose Amido



Platanus orientalis

Velho mundo

Platanus occidentalis

Novo mundo

300 milhões de anos de separação – ainda interférteis!!



Especiação simpátrica:

 O isolamento ocorre na mesma área geográfica por:

a) Auto-fertilização (mudança no sistema reprodutivo)
b) Variação ecológica ou diferenciação de nicho
c) Barreiras sazonais (época de florescimento)

=> Ex: alopátricas, mas quando em simpatria florescem em 
épocas distintas (primavera x verão)

ex:  Lactuca graminifolia  e  Lactuca canadensis

Foto:

Pedro T. 

Lezama 

2000



Ex:  gênero Lens:  Lens tomentosus difere de L. culinaris 

por seu cariótipo diferente.  

=> Um par de cromossomos é bem maior que no cariótipo

de L. culinaris. 

=> O pareamento cromossômico no híbrido revelou que

ambas diferem entre si por 5 rearranjos cromossômicos.

=> Ambas as espécies habitam a mesma área, lado a lado,

sem formas intermediárias. A especiação deve ter sido 

instantânea.

Processo Instantâneo:

a) Rearranjos cromossômicos



b) Alterações no número de cromossomos:

b.1) Aneuploidia
b.2) Euploidia: Duplicação do número de cromossomos

b.2.1) Autopoliploidia -> Indivíduos autotetraplóides
espontâneos estão isolados reprodutivamente de
seus ancestrais diplóides -> híbridos triplóides e
estéreis.

Ex: batata, morango, banana, alfafa, uva, maça, pêra,
cereja, abacaxi e chá.

Forrageiras:  Dactylis glomerata, Chloris gayana (capim de
rodes),  Cynodon dactylon (grama estrela) 



b.3.1 - Alopoliploidia

=> Duplicação dos cromossomos de híbridos diplóides
interespecíficos -> tipo + comum de especiação
instantânea

=> O alopoliploide combina as propriedades genéticas 
dos progenitores diploides, mas é reprodutivamente
isolado de ambos

Condições:

-> possibilidade de cruzamento entre ambas as espécies 
-> o híbrido interespecífico é vegetativamente normal
-> os cromossomos nas espécies parentais são divergentes
-> duplicação dos cromossomos no zigoto





ESPECIAÇÃO  SOB  DOMESTICAÇÃO

 A seleção sob domesticação resultou em grande
diversidade morfológica e fisiológica;

 A migração das plantas, levadas pelo homem, resultou em
grande isolamento geográfico, e situações de “gargalo de
garrafa” após condições climáticas severas e epidemias;

 No entanto, as várias espécies (morfológicas) formadas
não estão isoladas reprodutivamente de seus progenitores
selvagens, nem de espécies relacionadas;





 A grande diversidade morfológica das espécies de Avena,
Hordeum e Triticum são agora consideradas variações
intra-específicas e têm sido definidas como uma única
espécie biológica.

 Barreiras de isolamento reprodutivo têm se formado, mas
não totalmente;

 Vários graus de esterilidade são observados em muitos
híbridos intervarietais, ou mesmo dentro de raças, sendo
atribuídos a rearranjos cromossômicos e fatores genéti-
cos.



Ex: Oryza glaberrima  x O. barthii

-> Híbridos F1 férteis mas fracos.  

-> As linhagens selvagens possuem o gene W1

enquanto que a maioria das cultivadas possuem W2. 

-> O genótipo W1W2 é mais fraco, com problemas na

diferenciação dos tecidos nas raízes adventícias.



Feijão (Phaseolus vulgaris):

-> Crescimento anormal de plântulas híbridas entre
linhagens da Guatemala e Venezuela 

-> Controlado por  2 genes dominantes independentes         
(Dl1 e Dl2). O grau de anormalidade depende da 
dosagem dos alelos.

Ex: Homozigotos em ambos os locos são letais em F2.
Dl1Dl1 e Dl2Dl2

Homozigoto em um dos locos e heterozigoto no
outro loco também letal mas em menor freqüência.
Dl1Dl1 e Dl2dl2







Banana

Trigo

Colza

Envolvendo

barreiras

de ploidias







O estudo mostrou que a maior parte das culturas avaliadas 
estão isoladas dos seus progenitores selvagens por uma ou 
mais barreiras reprodutivas, mas não pela principal barreira 
que é a geográfica, pelo menos não nos estágios iniciais
da domesticação.

As barreiras de isolamento reprodutivo entre as culturas e 
seus progenitores estão fortemente associadas com a 
domesticação.

Porém, a hipótese de que o isolamento reprodutivo pode ter 
facilitado a domesticação, requer evidencias adicionais. 



 O surgimento de novas espécies (biológicas) sob 

domesticação se deve a um processo instantâneo,

derivado da alopoliploidia!

 Para algumas espécies, não há indicação de espécies ou

formas selvagens, indicando que a domesticação ocorreu

sob cultivo (sob domesticação)

 Ex: trigo para fabricação de pão (Triticum aestivum),

espécies tetraplóides de Brassica  (B. carinata e B.

napus), e  algodão  (Gossipium spp.)



Trigo hexaplóide

 O trigo hexaplóide é muito variável, tendo sido dividido no

passado em diversas espécies, sendo hoje considerado uma

única espécie -> Triticum aestivum

 Não existe uma espécie progenitora selvagem (como é o

caso das espécies diplóides e tetraplóides)

 Origem: cruzamento da espécie tetraplóide (2n=28, AABB)

cultivada com a diplóide selvagem Aegilops squarrosa = 

T. tauschii (2n=14, DD), seguido da duplicação dos

cromossomos do híbrido estéril triplóide. 





Barbieri & Stumpf (2008)



T. turgidum var.

T. monococcum var.

Triticum aestivum var.



Peng et al. (2011)



T. turgidum  (AABB)
T. durum

T. aestivum
(AABBDD)

(A. tauschii)
(DD)

A. squarrosa







T. dicoccoides            T. dicoccum                  T. durum                 T. aestivum

Peng et al. (2011)



Peng et al. (2011)



 A espécie parental tetraplóide parece ter sido uma 
espécie domesticada, pelas seguintes razões:

=> As áreas de distribuição do trigo tetraplóide selvagem
(T. turgidum var. dicoccoides) e do Ae. squarrosa 
(T. tauschii ) não se  sobrepõem;

=> Um cruzamento entre duas espécies selvagens deveria  
produzir um hexaplóide selvagem, com características de
dispersão de sementes, o que não se observa;





=> A hipótese é que os trigos hexaplóides emergiram em
campos cultivados do trigo tetraplóide no Irã onde 
Ae. squarrosa (Ae. tauschii) é uma planta invasora 
comum;

=> Ae. squarrosa  (Ae. tauschii) é adaptado ao frio, o que
explica a expansão do trigo hexaplóide (T. aestivum) além
dos limites do tetraplóide. 



Peng et al. (2011)



Espécies tetraplóides de Brassica 

• Anfidiplóides derivadas de 3 espécies diplóides, as quais
diferem no número de cromossomos, cada uma contendo 
formas selvagens e cultivadas:



Espécies tetraplóides de Brassica 

• Anfidiplóides derivadas de 3 espécies diplóides, as quais
diferem no número de cromossomos, cada uma contendo 
formas selvagens e cultivadas:

B. campestres (B. rapa), 2n=20 (AA) => invasora comum na 
Europa, com a planta cultivada, o nabo, usada como 
oleaginosa, forrageira, e como verdura;

B. oleracea, 2n=18 (CC) => várias formas ecogeográficas 
selvagens (var. sylvestris), na Inglaterra e sul da Europa.
Várias formas cultivadas: repolho, couve, couve-flor,
brócoli, couve de bruxelas, etc..

B. nigra, 2n=16 (BB) => formas selvagens comum no sudoeste
da Ásia onde cresce a forma cultivada, mostarda preta.





B. napus, 2n=38 (AACC) => colza, oleaginosa, de origem no
Mediterrâneo, mas com grande distribuição atualmente;

B. juncea, 2n=36 (AABB) => mostarda marrom, espécie antiga
como oleaginosa na Índia, China e recentemente em outras
partes do mundo.  Formas selvagens de B. juncea são
comuns. Portanto, difícil saber se a espécie teve origem
sob cultivo ou na natureza;

B. carinata, 2n=34 (BBCC) => mostarda da Etiópia, de uso e 
valor  limitados.

=> Das 3 espécies tetraplóides, não se conhecem populações
selvagens de B. carinata e B. napus.



Só cultivada

Só cultivada



Algodão tetraplóide do Novo Mundo

*Dicotiledônea

* Ordem - Malvales

*Família - Malvaceae

*Tribo - Gossypieae

Folhas lobadas

Flores hermafroditas

Várias sementes por lóculo

√ 90% Produção Mundial 

(G. hirsutum)



Identificação das Espécies

 Gossypium inclui 50 espécies:

 45 espécies diplóides (2n=2x=26)
8 genomas A até G e K

 5 alotetraplóides (2n=4x=52)



Caracterização Genética

 Distribuição geográfica distinta

 Diversidade morfológica e citogenética

 Espécies cultivadas comercialmente:

 G. herbaceum e G. arboreum (diplóides) ⇨Velho Mundo

 G. barbadense e G. hirsutum (alotetraplóides) ⇨

Novo Mundo



G. arboreum G. herbaceum

Espécies diplóides:



Espécies Diplóides

Grupo Genômico Número Centro de Dispersão

de Espécies

A 2 África - Ásia

B 3 África 

C 2 Austrália

D 13 México

E 8 África - Ásia

F 1 África

G 3 Austrália

K 12 Austrália

Farias, 2004



D

CGK

E

F

AB

Espécies Diplóides
Centros de diversidade e distribuição:

Adaptado de Morgante, 2002



Espécies Alotetraplóides

 5 espécies alotetraplóides

 G. hirsutum* – América Central (AADD)

 G. barbadense* – América do Sul (AADD)

 G. tomentosum – Havaí

 G. mustelinum – Brasil                  selvagens

 G. darwinii – Ilhas Galápagos

cultivadas



√Porte (1 a 3m)

√Folhas grandes

√ Pigmento nas flores

√ Fibras longas

√Sementes

√ Dispersão: Costa do
Peru e Equador;Nordeste
da América do Sul e
Leste da Índia

Características do 

G. barbadense



Características do 

G. hirsutum

Porte(1-2m)

√ Flores

√ Frutos

√Sementes

Dispersão: A. Central; 
Norte; Sul; Leste da 

Índia; Norte da África e 
Sudeste da Ásia



Algodões tetraplóides do Novo Mundo

 Gossipium hirsutum e G. barbadense, do Novo Mundo,
diferem principalmente pela forma da folha, posição das
anteras, superfície da cápsula, e tamanho da fibra.

São alotetraplóides, 2n=4x=52 (AADD)



Algodões tetraplóides do Novo Mundo

 O doador do genoma AA, é tanto G. arboreum ou

G. herbaceum, do Velho Mundo, da Índia, e cultivados 

na África e Ásia.  Ambas diferem por uma translocação 

recíproca. 

 G. herbaceum difere dos algodões tetraplóides por 2 

translocações, enquanto que G. arboreum difere por 3 

translocações, indicando que a primeira seja mais provável 

de ser um dos progenitores das espécies tetraplóides e 

doador do genoma AA.  Estudos recentes confirmam

esta hipótese.





 O outro progenitor diplóide é G. raimondi (DD), do Novo
Mundo, que ocorre no Peru.

 O pequeno número de mutações no DNA do cloroplasto dos
tetraplóides sugere uma origem recente.

Portanto:

1) De que maneira os diplóides do Novo e do Velho Mundo
se encontraram para os cruzamentos interespecíficos?

2) Quando isto aconteceu?

3) Será que ocorreu em estado selvagem ou sob cultivo? 



HIPÓTESES:

1a) Os tetraplóides se originaram antes da separação dos

continentes da África e América do Sul -> incompatível

com a origem recente dos mesmos;

1b) Sementes de espécies do genoma AA teriam sido levadas

por correntes marítimas da África do Sul, onde G. 

herbaceum é nativa, até as margens da América do Sul -> 

tal travessia seria improvável para essas sementes ->

G. raimondii encontra-se no Perú;

1c) Sementes do genoma AA teriam sido trazidas pelo

homem, o que implica em contatos pré-colombianos 

entre os dois continentes.



2) G. hirsutum foi encontrado no México, datado de 5800AC

e no Peru, datado de 3000 AC.  No entanto, o algodão

do Velho Mundo só tem registros datados de 3000 AC.

3) A chegada de espécies do genoma AA por meios naturais

implicaria na origem dos tetraplóides em estado selvagem,

mas a chegada dessas espécies trazidas pelo homem

sugere sua origem sob cultivo. As formas não cultivadas

seriam consideradas “escapes”.

=> Nenhuma dessas teorias é satisfatória, mas a introdução

pelo homem parece a mais plausível.



Triticale

 Espécie criada pelo homem

 Trigo (Triticum spp.) 4x ou 6x com centeio (Secale 
cereale) (2x) -> duplicação dos  cromossomos

 AABBRR (2n=6x=42)  ou  AABBDDRR (2n=8x=56)





Triticale

Desvantagens:

 Quanto à sua utilização na alimentação
humana, o triticale apresenta algumas 
desvantagens.

 Glúten de qualidade inferior
 Menor rendimento na produção de farinha. 
 Coloração mais escura da farinha de triticale, o que 
leva à baixa utilização na indústria de panificação. 

 Mas no que diz respeito ao sabor, os produtos como 
pães, biscoitos e massas, apresentam um paladar igual 
ou superior à farinha de trigo.



Triticale

 AABBRR (2n=6x=42)  ou  AABBDDRR (2n=8x=56)

 Híbridos espontâneos entre o trigo e o centeio tem sido
observados, mas são estéreis. 

 Rimpau (1891) foi o 1º a observar híbridos férteis =>
triticale.

 Blackslee & Avery (1937) produziram híbridos artificiais
pelo uso da colchicina => curiosidade citogenética => 
deu origem a um novo cereal.





trigo centeio triticale

triticale



• O triticale é cultivado em cerca de 500.000 ha, e usado
principalmente como forragem e alimentação animal.

• Tanto Aegilops squarrosa (DD) (T. tauschii) como o 
S. cereale (RR) se cruzam espontâneamente com os 
trigos tetraploides  (AABB).

• Pergunta: porque então o cruzamento entre AABB x RR
(triticale) não se estabeleceu com sucesso, da mesma
forma que o trigo hexaplóide (AABBDD)???

• Resposta:  problemas de sementes mal formadas, 
rejeitadas pelo homem para futuro plantio.

• Taxonomia:  híbrido intergenérico => Triticum x secale,
Triticosecale, Triticale, x Triticale,  x Triticosecale



 Pesquisas com o triticale no Brasil desde 1969

 Primeiro cultivar lançada em 1985

 Primeira cultivar da Embrapa:  BRS Minotauro (2005)



Triticale (Triticosecale Wittmack), da família das gramíneas, é uma espécie

híbridada pelo homem, obtida a partir do cruzamento do trigo duro com o

centeio.

A produção mundial atinge 12,6 milhões de toneladas, liderada pela Polônia

(33,3%) pela Alemanha (17,1%). Introduzido no Brasil no final da década de

1960, sua produção nacional atinge 183 mil toneladas. Paraná (53,2%) e

São Paulo (37,4%) se destacam. A área total de plantio alcança 80 mil

hectares.

Saibamais

Característica/UFSM/RS

http://goo.gl/hch9p

Indicaçõestécnicas/Embrapa

http://goo.gl/7y8Cs

VariedadeIAC-2

http://goo.gl/HJcvF

Cultivares/Embrapa

http://goo.gl/dqtnr

http://www.almanaquedocampo.com.br/verbete/exibir/97

http://goo.gl/hch9p
http://goo.gl/7y8Cs
http://goo.gl/HJcvF
http://goo.gl/dqtnr
http://www.almanaquedocampo.com.br/verbete/exibir/97


Evolução da produção mundial do triticale (Embrapa Trigo,

Documentos Online 150, 2014) 



Evolução da área colhida, quantidade produzida e 
rendimento de triticale no Brasil.

(Embrapa Trigo,  Documentos Online 150, 2014) 



Ver arquivo: Triticale – Palestra na ESALQ (pdf)

Melhoramento Genético do Triticale

Palestrante: Allan Henrique da Silva
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