
Disciplina: 
Origem e Evolução das Plantas Cultivadas

Primórdios das sociedades humanas e da agricultura

Flaviane Malaquias Costa
Doutoranda em Genética e Melhoramento de Plantas

Departamento de Genética, Universidade de São Paulo - ESALQ/USP

InterAbio – Grupo Interdisciplinar em Agrobiodiversidade

14 de agosto de 2019



Origem e Evolução das Plantas 
Cultivadas

Conceito

AGRICULTURA 

AGRI (do grego) = campo

CULTURA (do grego) = cultivar; cuidar

Mais tarde surgiram outras derivações:

SILVICULTURA
AQUACULTURA



Por que é importante estudar?

AGRICULTURA 

Alimenta o mundo: total dependência pelas populações humanas

Maior indústria do mundo – Desenvolvimento Econômico e Social

Valor e Diversidade Cultural

Provocou grandes impactos no planeta – positivos e negativos

Desafio para 2050: aumento da população humana e mudanças climáticas

Origem e Evolução das Plantas 
Cultivadas



Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

O que a AGRICULTURA tem a ver com isso??



Queremos responder questões do tipo:

Onde e Quando a Agricultura teve início? 

Como? Porque?

Qual a origem da maioria das nossas plantas? 
Onde elas foram domesticadas?

Como se deu a dispersão das plantas cultivadas?

De que forma as plantas foram modificadas como 
conseqüência  do cultivo?

Quais os cientistas famosos que atuaram neste campo
de pesquisa e suas contribuições?



Importância desses estudos

Aspectos básicos:

Evolução, genética básica, genética e evolução molecular, 
genética de populações, co-evolução

Estudos de antropologia, arqueologia, etnobiologia, 
etnobotânica, etc..

Aspectos aplicados:

Melhoramento de plantas: onde obter diversidade 
genética?  Como introduzir esta diversidade em 

cultivares melhorados? Quais os genes envolvidos no 
processo de domesticação?

Conservação de germoplasma: o que e onde conservar? 



De que forma a evolução das plantas cultivadas
difere da evolução das plantas em geral? 

Mesmos processos evolucionários!

Mutação Recombinação Seleção Hibridação

Deriva Migração



De que forma a evolução das plantas cultivadas
difere da evolução das plantas em geral? 

Mesmos processos evolucionários!

Mutação Recombinação Seleção Hibridação

Deriva Migração

Intervenção humana

Em que estágios?

Quais as conseqüências?





Evolução Humana

De onde vieram os Humanos? 
Como surgiram?



Evolução Humana

Símios/Monos 
e 

Humanos



Evolução Humana

Aumento no tamanho 
do Cérebro



Evolução Humana

Fig. 1. Differences in brain shape between a present-day human (left, 

in blue) and a Neandertal from La Chapelle-aux-Saints (right, in red).

Evolução Gradual Craniana
300.000 anos AP
100.000 anos AP
10.000 anos AP

cérebros grandes e globulares

Tomografias 
Computadorizadas e 

Morfometria Geométrica

Espécie Homo sapiens
(áres verdes e azul– mudanças tamanho e forma)



Evolução Humana

De onde vieram os Humanos? 
Como surgiram?

Álbum de Família:

“Se você pensa que conhece a história 
de sua família, pense novamente...”



Australopithecus afarensis

3,8 milhões de anos AP.

Caminhavam eretos através 
da savana aberta entre 
manchas florestadas
em busca de seus 

alimentos vegetais. 



Australoipithecus africanus

2 a 3 milhões anos AP.
Com dentes pequenos e 

semelhantes aos dos 
humanos, ele viveu com 

base em uma dieta 
vegetariana variada, se 
deslocava de um lugar a 
outro em campo aberto, 
em busca de alimento. 

A caminhada ereta liberou 
as mãos para carregar 

alimentos e crias durante 
os deslocamentos.



Australopithecus robustus / 
Paranthropus robustous

1,9 milhões de anos. M.a.

Adaptaram-se às mudanças 
de vegetação explorando 

plantas mais duras e mais 
fibrosas, como raízes, 
tubérculos e bulbos. 

Consequentemente seus 
molares e músculos da 
mandíbula aumentaram 

bastante e isso resultou em 
que seu crânio e ossos da 

mandíbula adquirissem 
constituição mais forte. 
Houve também um leve 
aumento do tamanho do 

cérebro.



Homo habilis

2,5 milhões de anos AP.
Tinham dentes menores e 
mandíbulas adaptadas a 

uma dieta mais 
generalista incluindo 

alguma  proteína 
animal. 

Elaborou ferramentas 
primitivas de pedra para 

extrair a carne de carcaças 
animais, quando o 

predador que matou o 
animal tivesse ido embora. 

É possível que tenham 
sido o primeiro membro da 

família humana a 
espalhar-se além da África 
[? Geralmente atribui-se 
ao Homo erectus a saída 

da África].





Homo erectus/ 
Homo ergaster

1,5 milhões de anos a 
200.000 anos AP

Espécie mais alta e com
cérebros maiores. Conhecida 

como Homo ergaster (na 
África) e Homo

erectus (na Ásia). 
Supõe-se que esses humanos 
evoluíram provavelmente do 

Homo habilis, na África. Primeiro 
hominídeo a povoar áreas 
extensas no velho mundo.

Alguns pesquisadores afirmam 
que os Homo erectus foram os 
primeiros a se organizar em 
bandos caçadores-coletores.

Possuíam o conhecimento 
do fogo na alimentação.



Homo heidelbergensis

500.000 anos AP.
Espécie fortemente marcada pelo 
desenvolvimento de ferramentas 
através da domesticação do 

fogo e da pedra polida.  

Caçadores ativos. 

Populações dizimadas pelas 
mudanças climáticas drásticas da 

idade do Gelo do Pleistoceno 

Considera-se que sua população 
africana deu origem à nossa 

própria espécie, Homo sapiens. 

E foi também ancestral de
Nossos “primos”, os neandertais.



Homo neanderthalensis

250.000 a 30.000 anos AP.
Europa e na Ásia Ocidental, 
climas mais frios e grandes 

latitudes.

Despigmentados com pele, 
cabelos e olhos pálidos. 

Caçadores ativos de 
animais de médio porte, 
tais como renas e gado 
selvagem. Coleta e caça 

pouco seletiva.

Utilizavam ferramentas e fogo. 

Sua população foi dizimada 
pelas drásticas mudanças 

climáticas da idade do Gelo do
Pleistoceno.



Homo sapiens

Cerca de 200.000 anos AP, 
na África tropical.

Alto, com pele escura, grande 
cérebro e armado com 

ferramentas e linguagem.

Caçadores-coletores.

Diferentes ondas migratórias 
(negras e despigmentadas) 

espalharam-se em diferentes 
épocas dentro da África, no 

Oriente Médio, Ásia, Austrália, 
Europa e Américas.



Evolução Humana



Evolução Humana

O Homo erectus foi o primeiro a sair da África ! (?)



Um estudo usando DNA mitocondrial de 
humanos indicou origem africana 

exclusiva para os humanos modernos. 



Evolução Humana

Migrações Humanas
Homo sapiens



Migrações Humanas

Mapas: modelos esquemáticos



Evolução Humana

A porcentagem de DNA do hominídeo Neandertal, extinto entre 30 mil e 40 mil 
anos atrás, presente nas populações humanas atuais de origem não africana 

varia entre 1,8% e 2,6% (Science, 2017).

As espécies sapiens e neandertal
coexistiram e deixaram descendentes!



Evolução Humana
Novas Pesquisas revolucionam as hipóteses da Evolução Humana



Evolução Humana
Novas Pesquisas revolucionam as hipóteses da Evolução Humana

Ferramentas de pedra lascada descobertas na Jordânia sugerem que o primeiro hominídeo a deixar a 
África foi o “Homo habilis”, e não o Homo erectus; 500 mil anos antes do que se pensava.

Fotos e desenhos de ferramentas líticas, de 2,45 milhões de anos. 
Foto: Fabio Parenti

Pedras lascadas coletadas na Jordânia.
Foto: Cecília Bastos/USP Imagens



Evolução Humana
Novas Pesquisas revolucionam as hipóteses da Evolução Humana



Evolução Humana
Novas Pesquisas revolucionam as hipóteses da Evolução Humana

Ferramentas de pedra lascada descobertas na Jordânia sugerem que o primeiro hominídeo a deixar a 
África foi o “Homo habilis”, e não o Homo erectus; 500 mil anos antes do que se pensava.

Réplicas de crânios de hominídeos expostas em coletiva de imprensa no IEA. Foto: Cecília Bastos/USP Imagens



Magníficas pinturas e desenhos em cavernas do 

sul da  França e norte da Espanha, demonstram 

tanto inclinações artísticas como um bom senso 

de observação do ambiente e, particularmente, 

das suas fontes de alimento; 

Utensílios de pedra e ossos; 

começam a surgir utensílios de várias peças 

(arpões, lanças, arcos e flechas)

Evolução Humana



Evolução Humana

http://www.geocities.com/auelpage/auelboard/cro-tool.htm
http://www.geocities.com/auelpage/auelboard/cro-tool.htm
http://www.geocities.com/auelpage/auelboard/cro-tool.htm
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Evolução Humana



Evolução Humana



Durante o Pleistoceno (<2 M.a.): 

nossa mente foi fixada e estruturada 

– base de muito de nosso comportamento atual

Caçadores-Coletores

Psicologia evolutiva (>1980): 

compreender as consequências dessa 

herança psíquica pleistocênica para as 

sociedades modernas. 



Evolução Humana

Primeiros Hominídeos na Terra: 

± 4 milhões de anos atrás na África

Estavam na Ásia há ± 1,0 milhões de anos 

Grande dispersão no Velho Mundo há ± 500.000 anos 

Há cerca de 50.000 anos o homem moderno (Homo sapiens) estava bem estabelecido

Viviam como caçadores-coletores!

Há ± 10.000 a 12.000 anos - Revolução Neolítica

De onde vieram os Humanos? 
Como surgiram?

AGRICULTURA



Caçadores-Coletores

Grande parte da trajetória evolutiva humana: caçadores e 
coletores, sem produzir alimentos (carniceiros: forma de 

coleta)



Caçadores-Coletores



ROBERT K. HITCHCOCK is a professor of Geography at Michigan State University and an Adjunct Professor of 
Anthropology at the University of New Mexico.

Caçadores-Coletores



Revisão de 4 livros:

1) Arqueologia
2) Arqueologia
3) Etnográfico / Etno-histórico
4) Aprendizado Social

Comportamento
Dieta
Uso da terra
Crenças
Religião
Arte
Diversidade
Evolução
Territorialidade
Uso da paisagem
Organização Social
Comunicação

Sobre Caçadores-Coletores:

Flexibilidade adaptativa
Extenso conhecimento ambiental
Capacidade de aprender
Resiliência

Nômades ou Sedentários
Igualitárias ou Complexas
Pequena ou Média Escala

Estudos:

Sociedades 
Caçadores-Coletores

Caçadores-Coletores



Caçadores-coletores igualitários: 
Florestas Tropicais, Savanas, Sub-Árctico e 
Árctico (Lee 1968; Woodburn 1982)

Caçadores-coletores complexos: 
Habitats ricos em recursos costeiros, Vales 
fluviais e em áreas de diversidade e 
abundância em recursos silvestres (Price e 
Brown, 1985).

Por que estudar Caçadores-coletores?

Gera informações sobre alimento e outros recursos
Gera informações sobre o meio ambiente

Estratégias de resiliência e sobrevivência que apoiaram as sociedades 
ao longo do tempo

Geração de atividades para antropólogos, pesquisadores e turismo

Caçadores-coletores pigmeus na Bacia do Congo em 
2014. Foto: Wikipedia

Caçadores-Coletores



Conferências sobre caçadores e coletores

Caçadores-Coletores



Mapa do mundo mostrando os locais das sociedades de forrageamento. Adaptado de Kelly(2013, Figure 1.1).

Caçadores-Coletores



Aproximadamente há 15 mil anos, os caçadores-coletores começaram a focar sua 
atenção em um maior número de itens da alimentação, incluindo pequenas caças, aves 
marinhas, peixes, e grãos silvestres.  

Além disso, eles  desenvolveram instrumentos  especiais  para moer, e locais para 
armazenar esses alimentos. 

Caçadores-Coletores



Caçadores-Coletores



População nativa da Austrália,
migraram da Ásia há 

30.000 anos

Exemplo de caçadores-coletores 
até hoje



No Great Sandy Desert (noroeste da Austrália), onde até  1950 muitos 

aborígines levavam uma vida de subsistência,  eram coletados alimentos de 

70 espécies de plantas.

Outras populações de aborígines se alimentavam de tubérculos como o cará 

(atividade quase agrícola).

Caçadores-Coletores



Até hoje existem alguns grupos indígenas na América do Sul

A criação de animais como fonte de alimento não ocorreu nas demais 

regiões do Novo Mundo, exceto nos Andes (domesticação da lhama e do 

guanaco)

Mesmo para grupos que praticam o cultivo de vegetais na América do Sul, a 

caça e a coleta não deixaram de ter importância 

Caçadores-Coletores

Terras Baixas da América do Sul: a adoção da agricultura ocorreu sem o
abandono da prática de coleta de plantas selvagens nativas, e um sistema
complexo de cultivo itinerante, manipulando-se espécies selvagens pelo
transplante, colheita dessas espécies selvagens, atrativos para a caça pelo
aumento da densidade de árvores frutíferas, e cultivo de espécies domesticadas
(principalmente a mandioca). Este padrão encontrado nas populações indígenas
da América do Sul e para os agricultores tradicionais, os “caboclos” (Martins,
1994).





Parte                        Exemplo

Fruto Múltiplo abacaxi, figo
Agregado morango
“Pome” maça, pêra
Drupa pêssego, azeitona, manga
“pepo” pepino, melão, melancia
“hesperidium” laranja, limão
Nóz castanha do Brasil
Grão trigo, arroz, milho, cevada
Aquênio girassol
Legume feijão, ervilha, amendoim, soja

Caçadores-Coletores

Diversidade de estruturas de plantas das quais o
Homo sapiens se alimenta:



Diversidade de estruturas de plantas das quais o
Homo sapiens se alimenta:

Caçadores-Coletores

Parte Exemplo

Raíz: Beterraba, cenoura, rabanete
Caule acima do solo: Cana-de-açúcar

Caule abaixo do solo
Tubérculo: Batata, cará, mandioca
Bulbo: Cebola

Folha: Repolho, alface, chá

Inflorescência: Brócolis, Couve-flor

O que os caçadores-coletores comem?

List of Foods Used in Africa - Jardin (1967)

Plantas (60 a 80%) da alimentação:

Sementes de gramíneas                 (60 espécies)
Leguminosas                                   (50 espécies)
Raízes e tubérculos                        (90 espécies)

Sementes oleaginosas                     (60 espécies)
Frutas e nozes                                (>500 espécies)
Vegetais e especiarias                    (>600 espécies)

TOTAL                                  (>1410 espécies)



Alimentação do Homo sapiens

A seleção por palatabilidade e maior 
rendimento na domesticação: baixos 
níveis de nutrientes de muitas 
culturas

7000 espécies - usadas para alimentação humana (pré-agricultura)

2500 espécies - algum grau de domesticação (alimentação humana)

250 espécies são considerados totalmente domesticados

20 espécies a humanidade depende para se alimentar, fornecem cerca de 

95% da ingestão calórica mundial

Vulnerabilidade da oferta mundial de alimentos

Existem entre 370.000 e 500.000

espécies de plantas superiores,

onde 369.000 foram descritas.

1/3 em risco de extinção
Biodiversity International, 2006;

Valois et al., 2001; Paterniani, 2001.





Apenas 4 espécies utilizadas por 60% da população mundial:

Alimentação do Homo sapiens



(Paterniani, 2001)



(obs: colesterol normal < 200mg/dL)
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Alimentação do Homo sapiens



Estima-se que até 8% de todas as espécies de    plantas
poderão desaparecer nos próximos 25 anos.

Nos últimos 50   anos,   variedades modernas substituíram
milhares de variedades locais em grandes extensões de áreas. 

Biodiversity International, 2006

Grandes Desafios

Alimentação do Homo sapiens



Obrigada!!
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