
Origem da Agricultura e a

Evolução das Plantas Cultivadas



Origens da Agricultura:

Como?............

Quando?............

Porque?.............

Onde?..............



Antes da agricultura:  Caçadores coletores

 Caçando animais e coletando plantas a uma distância
não muito longe do grupo (caminhando à pé)

 Viagens frequentes para encontrar alimentos

 Há muitas pessoas (cerca de 250.000) que 
sobrevivem assim ainda hoje... 



Início da agricultura: Período do Neolítico:

Há cerca de 12.000 anos…. Nesta época já 

haviam sofisticados instrumentos de pedra, 

armas, vasos de argila para estocar e cozinhar….



Como?

=> Povos caçadores-coletores notaram que determinados
grãos ao serem enterrados, podiam produzir plantas  
iguais às que os originaram...

=> Colheita de grãos e ressemeadura em nova área
(seleção inconsciente para mutações – genes para
grãos retidos)

=> Primeiros utensílios agrícolas -> foices de sílex,
moinhos de pedra, etc...  

=> Ilustrados nas pinturas das cavernas, encontrados em
sítios arqueológicos







Trabalho com enxadas e arado puxado por cavalos, 
reproduzido de desenhos de cavernas do Norte da Itália.



Trabalho com enxadas e arado puxado por cavalos, 
de desenhos decorativos de uma tumba de Beni 

Hasan, Egito.



Pintura numa tumba egípcia



Onde?

 No final do Pleistoceno e início do Holoceno, o
homem começa a praticar a agricultura em 

diferentes locais do mundo, tais como:  

-> Oriente médio (onde as primeiras evidências (+
antigas) foram encontradas);

-> Ásia; 

-> Mesoamérica, América do Sul.





Crescente fértil –
Oriente médio



Quando?

Há cerca de 10.000 – 13.000 anos

=> Baseado em vestígios de plantas domesticadas
encontradas em sítios arqueológicos

Semente de cevada
no Egito



Time frame of domestication and early spread of agriculture

Local                    Cultura               Idade (anos BP)           Fonte

Mesoamerica         Abóbora                10.000                Smith 1997

Milho                    6.200            Piperno; Flannery 2001

Crescente fértil     Thigo  Einkorn      9.400-9.000            Willcox 1998

Lentilha                9.500-9.000            Willcox 1998

Linho                  9.200-8.500            Willcox 1998

China                   Arroz                  9.000-8.000              Zhao 1998

Mesoamérica e América Central (terras baixas)

Mandioca, Dioscorea, inhame (taro), arrowroot, milho

7.000-5.000           Piperno et al. 2000

Pope et al. 2001

Adaptado de Gepts (2004)

Etc...



Fuller & Stevens (2019)

(Trigo, cevada) (arroz) (milheto)



Evidências arqueológicas sobre a origem/surgimento do figo (Ficus carica)
e área de ocorrência do figo selvagem (áreas amarelas)

Fuller & Stevens (2019)



Evidências arqueológicas sobre a origem/surgimento da uva (Vitis vinifera)
e área de ocorrência da uva selvagem (áreas em violeta)

Fuller & Stevens (2019)



Porque?

Quando os homens encontravam sementes que produziam 
plantas deliciosas, eles as levavam em suas
trilhas, plantando-as ao longo dos vales dos rios nas suas 
rotas…. de modo a ter uma boa colheita no próximo ano….

À medida que essas ‘fazendas’ informais iam se tornando um 
pouco maiores, parecia ser menos vantajoso continuar 
procurando comida se havia bastante comida em um só lugar….

Os então caçadores-coletores começaram a se tornar mais 
sedentários…e se estabeleceram em pequenas vilas…



Porque?

Muitas hipóteses ...

1) Mudança climática (V. Gordon Childe)

-> Revolução Neolítica;

-> Mudanças climáticas que trouxeram a seca;

-> Reunião de homens e animais a locais onde havia água 
(oases ou rios permanentes); esta associação teria 
estimulado a domesticação de animais.



2) Agricultura por razões religiosas 
(Edouard Hahn, 1896, 1909)

-> A domesticação teria se iniciado por razões 
religiosas; Os passos iniciais teriam sido tomados ao
manterem  animais presos para sacrifícios;

-> O gado era sagrado p/ os Egípcios antigos e
sacrificado pelos Hebreus e Romanos.  

-> Plantas como Amaranthus hypochondriacus
eram usadas em rituais pelos Aztecas; 
As sementes eram consumidas junto com 
sangue humano pelos sacerdotes em 
comunhões;  mas foi proibido seu cultivo 
pelos espanhóis.



3) Teoria da evolução cultural  (R.J. Braidwood)

-> Resultado de uma crescente diferenciação e 
especialização cultural das comunidades  humanas;

-> Conhecimento acumulado 

-> É como se fosse natural inventar a agricultura, quando 
o homem já havia se familiarizado com seus recursos 
vegetais e animais.



4) Pressão demográfica (Lewis R. Binford)

-> Um aumento na densidade da população

-> Aumento no sedentarismo

-> Levou o homem à tentativa de manipular o 

ambiente a fim de aumentar a produção de alimentos.



5) Teoria das vilas de pescadores (Carl Sauer, 1952)

(Agricultural origins and dispersals)

-> O cultivo de plantas teria surgido primeiro entre os 
pescadores. Estes teriam uma vida mais ou menos 
sedentária e uma fonte segura de alimentação (pesca);

-> Haveria tempo e estabilidade para as tentativas de
cultivo.



6) Teoria do monte de lixo (Edgar Anderson)

-> Amontoados de detritos nos  acampamentos humanos; 

-> Ricos em nitrogênio;

-> Plantas e sementes jogadas;

-> Plantas viçosas, usadas 
pelo homem.



7) Teoria das cidades (Jane Jacobs - The economy 
of the cities)

-> As primeiras cidades surgiram como centros de 

comércio, e a agricultura teria surgido dentro delas, 

sendo mais tarde transferidas para as zonas 

periféricas;

-> Os animais trazidos à cidade

para barganhas seriam 

conservados vivos até que 

deles se precisasse, o que

teria sido um primeiro passo

à sua domesticação.



Padrões gerais:

Sedentarismo (exceto na Mesoamérica)

Menor mortalidade infantil

 Crescimento populacional



• O fato é que num determinado momento do tempo a 

agricultura surgiu  e as pessoas se tornaram mais 

sedentárias e passaram a viver em vilas;

• A teoria mais plausível (Gepts & Papa, 2002) seria um

desequilíbrio entre a oferta e a demanda de alimento, 

o que teria ocorrido tanto pelo aumento populacional 

como por mudanças climáticas, ou a combinação de

ambos;

• O fato da agricultura ter se originado em diferentes

locais do mundo mais ou menos na mesma época, sugere

mudanças climáticas de longo alcance.



Documentário sobre a Origem da Agricultura:

http://www.youtube.com/watch?v=oWezdS9Gp_Q



Fontes de evidências para a origem e 
dispersão de plantas cultivadas

Métodos utilizados em estudos com plantas vivas:

1. Comparações morfológicas, genéticas e fisiológicas

2. Estudos citológicos

3. Experimentos com hibridação; reconstrução genética

4. Ecologia; botânica; etnobiologia 

5. Marcadores bioquímicos e moleculares (genômica,
proteômica, metabolômica, sequenciamento de nova 
geração)-> filogenias; filogeografias; etc...



Phaseolus

Proteína do milho:
faseolina

Marcadores bioquímicos e moleculares



Marcadores moleculares:
SNPs (single nucleotide

polymorphism)







Material arqueológico  (plantas do passado):



Material arqueológico 
(plantas do passado):

Técnicas para recuperar
remanescentes de plantas:

Flotação 





Material arqueológico (plantas do passado):

Para datar remanescentes de plantas: 
Isótopos (14C)

Descoberto em 1947 por um químico: Willard Libby.

Medindo a quantidade de isótopos radioativos, tais como
carbono 14, que restou em um organismo, pode-se
determinar a idade aproximada do organismo 
(desde a sua morte). 



Accelerator Mass Spectrometer (AMS) 



Accelerator Mass Spectrometer (AMS) 





Material arqueológico (plantas do passado):

Para identificar remanescentes de plantas ou vegetação:

Palinologia

Arqueobotânica;  arqueogenética; arqueogenômica

Paleobotânica

Fitólitos (microfósseis, partículas conservadas
de sílica e amido das plantas)



Amostras de milho arqueológico coletadas em São Januária/MG 
(Fábio Freitas - CENARGEN)





Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Dr. Fábio Freitas – CENARGEN/EMBRAPA



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003



Palestra do Dr. Fábio Freitas/CENARGEN – ESALQ – Nov/2003







Semillas de Urucu, Bixa orellana

Costa de Reyes, Tinogasta, Catamarca, 2700 m

100-200 A.D. (González & Perez, 1968)



Vagens e sementes
de amendoim





Empregada por Hyde & Williams em 1944 para 
designar o estudo morfológico dos grãos de pólen e 
esporos, suas aplicações e modo de dispersão. 

Palinologia





Batatas dessecadas



Milho e feijão



Figos fossilizados







Domest.

Domest. 



Fitólitos: depósito de sílica em ramos, folhas, 
inflorescências, grãos de pólen, grãos de amido.
Em muitos casos, de distintos tamanhos e formas. 

A -> Cucurbita (10.000 anos - radiocarbono); 
B -> grãos de amido de mandioca; 
C -> grão de pólen de milho, datado de 5.000 anos, 

por radiocarbono.



Journal of Archaeological Science (2000) 27, 981–985

FOCUS: Calcite Crystals Inside Archaeological Plant 
Tissues - Fabio O. Freitas*; Paulo S. Martins

Área de estudos:

Sítios arqueológicos em 
Januária/MG

Populações que viveram lá
há 11.000 anos



Cristais de cálcio (CaCO3) observados em tecidos de
sementes de milho e em fragmentos de mandioca,
datados de 560 a 2040 anos (Carbono 14) 





Identifying manioc (Manihot esculenta Crantz) and
other crops in Pre-Columbian tropical America 
through starch grain analysis 

Dolores R. Piperno (2006)



Instrumentos de 
pedra que
contém amostras de
grãos de amido



Mandioca

milho
(raça Jala)

Dioscorea
trifida (cará)

lirén

Batata-doce

Milho
(raça Harinoco 
De Ocho)

Araruta
(Marantha
arundinacea)

Feijão 
(Phaseolus
vulgaris)



Dioscorea trifida

(cará São João)

Dioscorea cymosula 
(selvagem)



Cultura do passado:

Pinturas

História

Arte

Antropologia 







Disco de Festos – argila cozida em alta temperatura,
Da Ilha de Creta – 1700 a.C.



Hierógrifos egípcios: o papiro fúnebre da princesa Entiu-ny



Atividades dos homens contemporâneos:

Língua

Tradição oral

Nutrição

Rituais religiosos
http://www.youtube.com/watch?v=VHbPDF9dnMU

Costumes diversos -> culinária







Foram utilizadas evidências biológicas, etnográficas, 
e arqueológicas neste estudo.



 Registros etnográficos identificaram a importância simbólica do urucum, mas uma 
menção explícita de origem vem somente do sul da Amazônia.

 Embora o registro arqueológico mais antigo do urucum esteja no Caribe, a 
domesticação ocorreu no Norte da América do Sul, uma vez que B. urucurana não 
ocorre no Caribe. 

 Conhecimento ecológico tradicional e as informações biológicas disponíveis 
apoiam a proximidade entre B. urucurana (nunca cultivado) e B. orellana (sempre 
cultivado). 

 As evidências aqui relatadas apoiam fortemente a sugestão de Kuntze (1925), de 
que Bixa urucurana Willd. seja uma variedade de B. orellana L., identificando, 
portanto, o ancestral silvestre do urucum cultivado.



Hufford et al. (2019)
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Programa do Curso

1ª Aula (14/8): 
 Primórdios das sociedades humanas e da agricultura
 Origens da agricultura: onde, quando e como iniciou-se a agricultura e  a  

domesticação de plantas

2ª Aula (21/8):
Domesticação de plantas e de paisagens:  definições
 Centros de diversidade; Centros de origem; Centros de domesticação

3ª Aula (28/8):
 Padrões de domesticação e classificação das culturas de acordo com o centro de 

origem e de diversidade.
 Síndromes da domesticação (Parte I)

4ª Aula (11/9):
 Dinâmica evolutiva da domesticação (Parte I) 

 Síndromes da domesticação (Parte II)
 Aumentando a diversidade sob domesticação (mutação)



5ª Aula (18/09):  
 Dinâmica evolutiva da domesticação  (Parte II))

 Aumentando a diversidade sob domesticação (migração, hibridação)

6ª Aula (25/09)
 Dinâmica evolutiva da domesticação  (Parte III)

 Redução da diversidade genética sob domesticação (deriva genética, seleção)
 Mapeamento de QTLs para a identificação de genes relacionados à 

domesticação
 Busca por assinatura de seleção (signature selection) relacionadas á 

domesticação 

7ª Aula (02/10):
 Dinâmica evolutiva da domesticação  (Parte IV)

 Manutenção da diversidade genética sob domesticação

8ª Aula (09/10):
1ª PROVA

9ª Aula (16/10)
 Especiação sob domesticação



10ª Aula (23/10)
 Distinção entre plantas selvagens e plantas cultivadas
 Evolução das plantas invasoras (daninhas)

11ª Aula (30/10):
Implicações do uso de plantas transgênicas e fluxo gênico entre plantas 
domesticadas (transgênicas) e plantas selvagens e/ou variedades tradicionais.

12ª Aula (06/11):
 Recursos genéticos e o futuro da evolução de plantas cultivadas 

(Germoplasma: classificação, coleta, caracterização, conservação e aplicações 
no melhoramento).

13ª Aula (13/11):
 Algumas culturas e sua história evolutiva (seminários finais)

14ª Aula (27/11):
 Algumas culturas e sua história evolutiva (seminários finais)

15ª Aula (05/12)
2ª PROVA



Seminário final e trabalho de revisão sobre origem e domesticação de uma 
cultura (de sua preferência, exceto milho e pupunha):

Estrutura: 

Título (conciso, contendo o nome científico da cultura escolhida);
Resumo (máximo 250 palavras); 
Introdução
Origem da cultura
Síndrome de domesticação
Genética da domesticação (opcional)
Referências bibliográficas

 Formato:

Documento em Word, fonte Arial 11 ou Times New Roman 12.

Envio até 05/12/2019, por e-mail: eann.veasey@gmail.com

Seminário: 
 apresentação da revisão, com duração máxima de 45 minutos.



Seminários durante o semestre
(20 a 30 minutos):

Seminário 1 (28/08): Centro de origem e domesticação
Larranaga et al. (2017) A Mesoamerican origin of cherimoya (Annona 
cherimola Mill.):
Implications for the conservation of plant genetic resources. Molecular 
Ecology 26:4116–4130 

Seminário 2 (11/9): Síndromes da domesticação; domesticação da paisagem
Pedrosa et al. (2018) The domestication of the Amazon tree grape 
(Pourouma cecropiifolia) under an ecological lens. Frontiers in Plant
Science 9: article 103 

Seminário 3 (18/09): Origem e domesticação; distribuição da diversidade 
genética
Warschefsky et al. (2019) Population genomic analysis of mango 
(Mangifera indica) suggests a complex history of domestication. New 
Phytologist 222:2023–2037. 



Seminário 4 (25/09): Deriva genética e seleção
Mizuno; Yasui (2019) Gene flow signature in the S-allele region of 
cultivated buckwheat. BMC Plant Biology 19:125. 

Seminário 5 (25/09): Hibridação
Hernández et al. (2017) The role of domestication and maternal effects 
on seed traits of crop–wild sunflower hybrids (Helianthus annuus).
Annals of Applied Biology 171:  237–251. 

Seminário 6 (03/10): Aumento da diversidade sob cultivo
Geong et al. (2019) Genetic diversity patterns and domestication 
origin of soybean. Theoretical and Applied Genetics 132:1179–1193. 

Seminário 7 (16/10): Bottleneck – assinaturas de seleção
Mousavi-Derazmahalleh et al. (2018) The western Mediterranean region 
provided the founder population of domesticated narrow-leafed 
lupin. Theoretical and Applied Genetics 131:2543–2554. 



Seminário 8 (16/10): Bottleneck – Assinaturas de seleção
An et al. (2019) Transcriptome and organellar sequencing highlights the 
complex origin and diversification of allotetraploid Brassica napus.
Nature Communications 

Seminário 9 (23/10): Poliploidia - especiação
Feng et al. (2018) Analysis of evolution and genetic diversity of 
sweetpotato and its related different polyploidy wild species I. trifida
using RADseq. BMC Plant Biology 18:181.

Seminário 10 (23/10): Evolução das plantas invasoras
Leon et al. (2019) Genetic variation and possible origins of weedy rice 
found in California. Ecology and Evolution 9:5835–5848. 

Seminário 11 (30/10): Fluxo gênico entre plantas transgênicas e silvestres
Liu et al. (2018) One species to another: sympatric Bt transgene gene 
flow from Brassica napus alters the reproductive strategy of wild 
relative Brassica juncea under herbivore treatment. Annals of Botany
122: 617–625.



Conceito final:

Baseado na média de três notas, com pesos iguais: 

[1ª Prova] + [2ª Prova e seminários durante o curso] + 
[revisão e seminário final].

2ª Prova:

Revisão curta (máximo 4 páginas) sobre temas do curso, incluindo no mínimo 2 
artigos recentes sobre o tema (2017 até o presente). 
Selecionar um dentre os seguintes temas:

 Mutação e a origem e evolução de plantas cultivadas

 Hibridação/fluxo gênico e a evolução de plantas cultivadas
 Seleção e a evolução de plantas cultivadas
 Centros de origem e a evolução de plantas cultivadas
 Assinaturas de seleção e a evolução de plantas cultivadas
 Deriva genética e a evolução de plantas cultivadas
 Síndromes de domesticação e a evolução de plantas cultivadas
 Plantas transgênicas e a evolução de plantas cultivadas
 Plantas invasoras e a evolução de plantas cultivadas


