
Quem foram os precursores do estudo da origem e  
evolução das plantas cultivadas? 
 
 
 Charles Darwin (1809 - 1882) 

 
 Alphonse de Candolle (1806 - 1893) 

 
 Nicolai I. Vavilov (1887 - 1943) 

 
 Jack R. Harlan (1917 - 1998) 

CENTROS DE ORIGEM DAS PLANTAS CULTIVADAS 



                          CHARLES DARWIN 
 
“A Origem das Espécies por meio da Seleção Natural ou da 

Preservação de Raças Favorecidas na Luta pela Existência” 

(1859) 

 

   

“Plantas e animais domesticados” - Ver 1º capítulo da 

“Origem das espécies” 

 



 

Argumentos de Darwin para a domesticação de plantas e  

animais como suporte de sua teoria de evolução: 

               

=>   Existe variação genética?  SIM 

 

=> “Maiores níveis de variação fenotípica (> em plantas  

      cultivadas que em plantas  selvagens)” 

 



=> Houve seleção? 

 

=> “Raças domesticadas mostram adaptação, não exatamente 

    para o seu próprio benefício, mas para o uso do homem” 

 

=> “Muitas das variedades fortemente domesticadas não 

    sobrevivem na natureza sem o auxílio do homem” 

 

=> “Comparem a diversidade de flores de diferentes varieda- 

    des de uma mesma espécie num jardim; a diversidade de 

    folhas, vagens, ou tubérculos, ou outra parte valorizada 

    numa cozinha, em comparação com as flores das mesmas 

    variedades” 

      









A variação maior é no 
objeto de consumo do 
ser humano. 
Neste caso, as sementes 
e não as flores. 





=> Que tipo de seleção? 

 

=> “... um tipo de seleção, que pode ser chamada Inconsciente 

     e que resulta de todo mundo tentando possuir e cruzar 

     os melhores indivíduos.” 

 

 

=> “.... em um grande número de casos, nós não podemos re- 

     conhecer ...os parentais selvagens das plantas que foram 

     cultivadas por longo tempo em nossos jardins de flores 

     e hortas” 

 



Dúvida: 

 

“No caso de nossas plantas e animais domesticados mais 

antigos, eu não penso ser possível chegar a qualquer 

conclusão definitiva, sobre se eles descenderam de uma 

ou de várias espécies, i.e., qual é o ancestral(is) selvagem, 

foram domesticações simples ou múltiplas, e onde?” 

 

 



Uma origem única para o pombo domesticado (Columbia livia): 
 
 
=> Apenas um ancestral, com base na morfologia 
 
 
=> Através de cruzamentos, é possível obter progênies com 
     características ancestrais 
 
 
=> Os híbridos apresentam boa viabilidade e fertilidade 





Alphonse de Candolle (1806 - 1893) 
  



=> Origin of Cultivated Plants (1883) (nova edição em 1959) 
 
=> O primeiro a reconhecer a questão da geografia das 
    plantas cultivadas (biogeografia) 
 
=> Pouco se conhecia sobre a origem de culturas específicas 
    e ele sugeriu que isto pode ser feito baseado em quatro 
    tipos de evidência: 
 => botânica 
          => arqueológica 
 => histórica 
          => linguística 
 
=> Ele tentou localizar a região de origem de muitas plantas 
    cultivadas, pelas evidências que possuía. 



=> Origin of Cultivated Plants (1883) (nova edição em 1959) 



Evidência botânica: 
 
“... Procurar em que país cresce espontaneamente e sem a 
     ajuda do homem.” 
  
 

=> Como reconhecer uma forma selvagem relacionada a uma 

    cultura? “.... uma espécie cultivada varia principalmente  

    naquelas partes para o qual é cultivada ... Nós esperamos, 

    portanto, encontrar o fruto de uma espécie selvagem  

    menor e de um sabor duvidoso, o grão de um cereal em seu 

    estado selvagem menor, os tubérculos de uma batata  

    selvagem pequenos, as folhas do tabaco selvagem mais 

    estreitas, etc...” 



Milheto 



ICRISAT 
Annual Report 2009 

http://www.comap.ca/kmland/display.php?ID=205&DISPOP=VRCPR 

http://www.comap.ca/kmland/display.php?ID=205&DISPOP=VRCPR


Diversidade em cenouras 

http://myediblebackyard.net/2014/05/02/wild-carrot/ 



Evidências arqueológicas: 
 
“...A prova mais direta que pode ser obtida da existência  
  antiga de uma espécie em um dado país é verificar seus 
  fragmentos reconhecidos em depósitos, de uma certa 
  data” 
 
Exemplos:  moedas da Palestina 

•Phoenix dactylifera  (tamareira) 
 

• Vitis vinifera 
 



Machu Picchu (Peru) 
Civilização Inca 



Monte Alban (Oaxaca, México) 
Capital dos Zapotecas 
(500 AC a 750 DC) 

 
 



•Phaseolus lunatus no Peru   
(cerâmica) 
 



Evidências Históricas: 

Desenho antigo 
de um pé de feijão 

Manuscritos 
antigos 





Problemas com as evidências históricas: 
 
 => Confusão entre a cultura e seu ancestral selvagem 
 => Confusão entre países de origem e de introdução 
 => Tradução de nomes de plantas 
 => Falsificações 
  
 
Evidências Linguísticas: 
 
=> Nomes para as culturas, especialmente em línguas nativas 
=> Muitos casos duvidosos 
=> Mesmo assim, podem ser usados com cautela 
      



“De Candolle estudou  247 espécies e foi o primeiro a  

indicar que algumas culturas foram originadas no Velho 

Mundo e outras no Novo Mundo, e que muitas culturas 

podem ser nativas enquanto que muitas outras se 

originaram em diversas áreas” 



Nicolai I. Vavilov  



=> Vavilov era agrônomo e geneticista e encarregado de  

    chefiar o grande “National Institute of Plant Industry”, 

    hoje Vavilov Institute of Plant Industry (VIR) em 

    St. Petersburg (na época Leningrado).  

 

 

 

 

 



=> Vavilov Institute of Plant Industry – nos dias de hoje.. 

 

 

 

 







Vavilov encabeça um enorme programa de coleta de germoplasma por diversas 
regiões do mundo, em mais  

        de 50 países 
 
1916   Irã e Pamir. 

 
1921    Canadá e EUA. 

 
1924   Afeganistão. 

 
1925  Ásia Central. 

 
1926-1927   Países do Mediterrâneo (França, Síria, Palestina, Transjordânia, Argélia, 
                    Marrocos, Tunísia, Grécia, Sicilia, Sardenha, Rep. Do Chipre,  Creta, Itália,  
                    Espanha, Portugal, Egito,  Etiópia, Eritréia e Iêmen. 
 
1927   Regiões montanhosas de Würtemberg (Alemanha). 

 
1929   China, Japão e Coréia. 

 
1930   EUA, México, Guatemala e Honduras. 

 
1932-1933    Canadá, EUA, Cuba, México, Equador, Peru, Bolívia, Chile, Brasil (Rio de  
                    Janeiro, Amazônia), Argentina, Uruguai, Trinidad e Porto Rico. 
 
1921-1940    Parte européia da Rússia, Cáucaso. 



Países visitados por  
Vavilov (cinza escuro) 







Vavilov no México (à esquerda) e em Turkmenia (à direita) 



 Como diretor do Institute of Plant Industry e 
presidente do Lenin Academy of Agricultural Science 
teve enorme poder e influência na Rússia 
 
Estabeleceu uma rede (network) de mais de 400 
instituições de pesquisa e estações experimentais, 
em diferentes regiões climáticas cobrindo toda a  
União Soviética 
 
Aos 36 anos foi eleito membro correspondente da  
Soviet Academy of Science e 5 anos depois, foi o mais 
novo membro titular (full member) 
 
Foi também membro da British Association of Biologist, 
e de outras associações internacionais 
 
 

Um pouco de sua história... 



N. I. Vavilov.--Studies on the Origin of Cultivated Plants. Bull. of 
Applied Botany, Vol. XVI No. 2. 1926. 
 
N. I. Vavilov.-Regularities in the Geographical Distribution of Genes 
of Cultivated Plants. Ibid. Vol. XVII. 1927. 
 
N. I. Vavilov.--Mexico and Central America, as a fundamental centre 
of the origin of cultivated plants of the New World. Ibid. 1931. 
 
N. I. Vavilov.--The Linnean Species as a system. Ibid. 1931. 
 
N. I. Vavilov.--The role of Central Asia in the origin of cultivated 
plants. Bull. of Appl. Botany, 1931. 
 
N. I. Vavilov.--Mexico and Central America, as the principal centre 
of origin of the cultivated plants of the New World. Bull. of Appl. 
Botany, 1931. 

Algumas de suas publicações: 
 



 
 
 
=> Vavilov publicou The Geography  Origins 
    of Cultivated Plants  (1926), dedicado   
    a deCandolle 
 
 
=> Propôs que se poderia determinar o centro de origem 
    de uma cultura pela análise dos padrões de variação 
 
 
=> Propôs a existência de 8 centros de origem, locais onde 
    se concentraria a máxima diversidade de diversas 
    culturas 

Livro publicado na Rússia em sua homenagem aos 100 
anos de seu nascimento, em 1987, e traduzido para o 
inglês em 1992. 



    Objetivos de Vavilov: 

 

   (1) Determinar a distribuição geográfica da variação 

        morfológica e fisiológica 

 

   (2) Identificar regiões de máxima diversidade 



  Método baseado na FITO-GEOGRAFIA  DIFERENCIAL de  

  Vavilov para determinar os centros de origem das culturas: 

 

    

 Maior variabilidade botânica (maior número de 

    espécies de um gênero; maior polimorfismo 

    intraespecífico para a espécie); 
 
  
 Espécies silvestres relacionadas às plantas  

    cultivadas, e variabilidade botânica nos limites 

    de sua área; 
 

 



 Método baseado na FITO-GEOGRAFIA  DIFERENCIAL de  
  Vavilov para determinar os centros de origem das culturas: 
 
 

 Presença de parasitos (pragas e doenças)  

   específicos da  espécie cultivada; 

 

 Uma cultura agronômica antiga (variedades 

    primitivas, tradicionais); 

 

 Espécies endêmicas. 



Vavilov ainda disse que: 
 

“... Não há dúvidas de que formas selvagens, ancestrais às 

    atuais espécies cultivadas, merecem os mesmos esforços 

    de pesquisa que aqueles dados às espécies cultivadas” 

 

“.... O centro de origem de uma planta cultivada está quase 

     sempre correlacionado com o centro de origem dos 

     patógenos associados” 

 

”.... É necessário distinguir centros primários e centros 

     secundários de diversidade” 

 

      



1.    China                      7.    Sul do México e Mesoamérica  
2.   Índia                       8.    Noroeste da Am. do Sul (Bolívia, Equador 
2a. Indochina                        Peru) 
3.   Ásia Central            8a.  Chile        
4.   Oriente Próximo      8b. Terras baixas do Brasil e Paraguai 
5.   Mediterrâneo           
6.   Etiópia 



1. Centro da China 
          138 espécies 

          Chá (Camellia sinensis)  
 
 
 
 
              
 
 
Soja (Glycine max) 
 
 
              Arroz (Oryza sativa) 

Pêssego (Prunus persica) 
 
 
 
 
 
 
Gengibre (Zingiber officinalis) 
 
 
 



2. Centro da Índia 
        117  espécies 

Feijão guandú (Cajanus cajan) 
 
 
 
 
 
Pepino (Cucumis sativus) 
 
 
 
 
 
 
 
     Mostarda preta 
      (Brassica nigra) 
 
 
 
 

Manga (Mangifera indica) 
 
 
 
 
 
Crotalaria (Crotalaria juncea) 
 
 
 
 
 
 
 



2a. Centro Indo-malaio 
              55 espécies 

Citrus (Citrus spp.) 
 
 
 
 
Cana-de-açúcar (Saccharum spp.) 
 
 
 
 
 
 
   Taro ou inhame (Colocasia esculenta) 
 
 
 
 
 
      
 

Côco (Cocos nucifera) 
 
 
 
 
 
Banana (Musa acuminata) 
 
 
 



3. Centro da Ásia Central 
            42 espécies 

Trigo comum (Triticum aestivum) 
 
 
 
 
 
 
Pêra (Pyrus  
communis) 
 
 
 
 
 
      Maçã  
(Malus pumila) 
 
 
 

Espinafre (Spinaca oleracea) 
 
 
 
 
 
    Alho (Allium sativum)  
 
 
 



4. Centro da Oriente Próximo 
                  83 espécies 

Trigo duro (Triticum turgidum)  
 
 
 
 
 
      Cevada (Hordeum vulgare) 
 
 
 
 
     
     Lentilha (Lens culinaris) 

Cenoura (Daucus carota) 
 
 
 
 
 
Alface (Lactuca sativa) 
 
 
 
 





5. Centro do Mediterrâneo 
              84 espécies 

    Beterraba (Beta vulgaris) 
 
 
 
 
 
 
Aspargos (Asparagus officinalis) 
 
 
 
 
 
    Azeitonas (Olea europaea) 
 

Aipo (Apium graveolens) 
 
 
 
 
 
 
Salsa (Petrosilinum crispum) 
 
 
 
 



6. Centro da Etiópia 
          38 espécies 

Milheto (Pennisetum glaucum)  
 
 
 
 
 
 
 
Café (Coffea arabica) 
 
 
Sorgo (Sorghum bicolor) 

Mamona (Ricinus communis) 
 
 
 
 
 
 
Teff (Eragrostis tef)  
 
 
 



7. Centro da Mesoamérica 
            49 espécies 

 
 
Milho (Zea mays) 
 
 
 
Feijão (Phaseolus  
             spp.) 
 
 
 
 
Abóbora (Cucurbita 
 spp.) 

Pimenta (Capsicum annuum) 
 
 
 
 
 
 
Sisal (Agave sisalana) 
 
 
 



                       México e América Central: 
 
Vavilov listou 49 espécies, sendo as + importantes: 
 
-> milho (Zea mays) (3ª + importante, após trigo e arroz) 
 
-> feijão: Phaseolus vulgaris, P. coccineus (feijão trepador),  
   P. lunatus (feijão fava ou lima), P. acutifolius (feijão Tepari) 
   -> P. vulgaris e P. lunatus => 2 centros dom. independentes 
 
-> abóboras: Cucurbita pepo, C. moschata, C. mixta, C. ficifolia 
 
-> batata-doce (Ipomoea batatas)  
 
-> pimentas (Capsicum annuum, C. frutescens) 
 



INIFAP INIFAP 







INIFAP 



INIFAP INIFAP 





-> tomate (Solanum lycopersicum) -> origem na América 

    do Sul e domesticado no México 

 

-> algodão (Gossypium hirsutum) 

 

-> pinha (Annona squamosa) 

 

-> abacate (Persea americana) 

 

 

-> tabaco (Nicotiana rustica) -> tipo de menor importância 

 

-> cacau (Theobroma cacao) -> origem da América do Sul e  

    domesticado no México (levado por Cortés) 



8a. Centro da América do Sul 
     (região andina)     45 espécies 

Batata (Solanum tuberosum) 
 
 
 
 
 
       
Mandioquinha 
(Arracacia  
xanthorrhiza)          
 
Quinoa (Chenopodium quinoa) 

Amaranto  
(Amaranthus 
caudatus)  
 
 
 
 
 
Tomate (Solanum lycopersicum) 
 
 
 



Centro de Origem Sul Americano (Peru, Equador, Bolívia): 

-> rico em raízes e tubérculos 
 
-> batata (Solanum tuberosum, Solanum spp.) 
 
-> oca (Oxalis tuberosa) 
 
-> mashua (Tropaeolum tuberosum) 
 
-> ullucu (Ullucus tuberosus) 
 
-> mandioquinha (Arracacia xanthorrhiza) 
 
-> llacón (Polymnia sonchifolia) 
 
-> feijão macuco (Pachyrrhizus tuberosus) 



mashua (Tropaeolum tuberosum) 

oca (Oxalis tuberosa) 



8b. Centro do Chile 
      4 espécies 

Batata (Solanum tuberosum) 
 
 
 
 
 
 

Moranguinho selvagem 
 
 
 
 
 



8c. Centro do Brasil-Paraguai 
                 13 espécies 

Mandioca (Manihot esculenta) 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

Abacaxi (Ananas 
 comosus) 

         Erva-mate (Ilex  
           paraguariensis) 

Amendoim (Arachis hypogeae) 
Seringueira (Hevea 
 brasiliensis) 



-> algodão (Gossipium barbadense) 

 

 

-> maracujá (Passiflora edulis) 

 

-> mamão (Carica papaya) 

 

-> goiaba (Psidium guajava) 



Resumindo... 
 
Sudeste da Ásia - coco, arroz, cana-de-açúcar; 
  
China – repolho Chinês, soja; 
  
Índia - pepinos, berinjela, feijão guandu; 
  
Turquia e Irã – trigo, cevada, aveia, figos; 
  
Mediterrâneo –  amêndoas, repolho, oliveiras; 
  
México/América Central - milho, tomate, abóboras; 
  
Andes/Brasil/Paraguai – pimentas, batata, borracha.  
 





Modificações de Darlington & Janaki Ammal (1945) => 

   maior número e tamanho dos centros 



12 “megacentros” de Zhukovsky (1968) 



Vavilov tem um triste final de sua vida. 
 
É preso, acusado falsamente de traição. 
 
Muitos pesquisadores, colegas de Vavilov, morrem de 
fome na guerra, por falta de alimento, mesmo com 
tanto alimento, tantas sementes estocadas das coletas,  
as quais foram preservadas para as gerações futuras... 

Vídeo 

Vavilov na prisão 



HARLAN (1992)  Crops and Man 

Harlan JR, de Wet JMJ (1973) On the quality 
of evidence for origin and dispersal of 
cultivated plants. Curr. Anthrop. 14: 51-61. 

 

Plantas  
Vivas:                                                Mortas:  
 Taxonomia experimental                Arqueologia 
 Distribuição geográfica                  Palinologia 
 Comportamento ecológico               Paleobotânica 
 Sistemas genéticos 
 Padrões de variação 
 Morfologia                
 Reconstrução genética  
 



Humanos 
   Vivos:  
     Língua 
        Tradições orais 
         Atitudes com relação à cultura 
         Técnicas usadas 
      Nutrição                 
 
 
  Mortos: 
       História 
               Artes 
               Arqueologia 
               Antropologia física 
           
  



Avaliação da Evidência: 
 
 Evidência x Qualificação => Nível de confiança 
 
 Autenticidade 
 Abundância 
 Tipo 
 Interpretação 
 Integração 
      
 
 
=> Centros e não-centros 
 

Harlan JR, de Wet JMJ (1973) On the quality of evidence for origin 
and dispersal of cultivated plants. Curr. Anthrop. 14: 51-61. 

 



CENTRO DE ORIGEM => área geográfica onde um grupo de 

organismos, tanto domesticados como selvagens, teriam se 

originado, desenvolvido suas primeiras características.  

Nem sempre é possível detectá-lo; 

CENTRO DE DOMESTICAÇÃO => onde a espécie passou 

   do estado selvagem para o estado domesticado (pelo 

   homem); a partir daí ocorreu sua dispersão (pelo homem); 

CENTRO DE DIVERSIDADE => centro de máxima 

    concentração de diversidade de espécies cultivadas -> 

    região geográfica onde concentra a diversidade. 

 
        (nem sempre Centro de Origem = Centro de Diversidade) 

 



Para Vavilov: 
 
=> A origem de uma cultura era dada pelas identificação das 
    áreas de máxima diversidade; 
 
=> Porém, centro de diversidade não é o mesmo que centro 
    de origem. No entanto, muitas culturas apresentam  
    centros de diversidade.    
  Porque??? 
 
          1)  Longa história de cultivo contínuo 

 2) Diversidade ecológica 

  3) Diversidade humana 

 4) Introgressão com parentes selvagens ou entre 

               diferentes raças de uma cultura 



Harlan (1971): 
 
3 centros (bem definidos, áreas pequenas, delimitadas, 
                  material datado)  
3 não-centros (áreas maiores, sem possibilidade de datação, 
                         nem de delimitar as áreas) 
             
 
Oriente Próximo              China                México 
 
 
      África                        Ásia            América do Sul 







 (Abbo et al., 2010) 

Região do Crescente Fértil no Oriente Médio 



   T. boeoticum 

T. monoccocum 
    (cultivado) 

T. dicoccoides 

T. turgidum 

cevada 
selvagem 





T. boeoticum 
 
T. dicoccoides  
 
Cevada 
 
Ervilha 
 
Lentilha 
 
Linho 



 (Abbo et al., 2010) Linhaça 



Porque não-centro para a África?? 
 

Sorgo -> ancestral selvagem 
(Sorghum bicolor subsp.  
arundinaceum ) espalhado pelo 
continente... 



   Origens da domesticação de plantas no Novo Mundo: 
 
 

 Primeiras evidências: regiões altas do México e da 
    América do Sul (Perú, Bolívia, etc..) 
 

 Regiões favorecidas por serem de fácil acesso, continham 
    cavernas ou abrigos de rochas repletos de restos de  
    plantas preservadas 
 

 Terras baixas -> florestas densas tropicais -> intempéries 
     “solos fracos”, poucas evidências arqueológicas -> embora 
     novas evidências têm surgido recentemente.... 
 
 





Terras baixas da América do Sul 
  Região importante para raízes e tubérculos:  
 
 
mandioca ou cassava (Manihot esculenta),  
 
araruta ou arrowroot  (Maranta  arundinacea),  
 
taioba ou cocoyam (Xanthosoma sagittifolia),  
 
llerén (Calathea allouia),   
 
cará ou American yam (Dioscorea trifida). 



Culturas economicamente importantes originárias da 

América Latina: 

 

Milho    Cacau 

Batata   Seringueira 

Mandioca   Abacaxi 

Feijão    Maracujá 

Amendoim   Mamão 

Batata-doce    

 



 Dolores R. Piperno & Karen E. Stothert (1998) The 
    origins of agriculture in the lowland Neotropics 
 

 Por volta de 1990, Piperno já demonstrava a abundância 
    de fitólitos em solos das terras baixas de muitas regiões 
    da América Central e América do Sul 

 
 

 Fitólitos (microestruturas  minerais de sílica presentes  
    em diversas partes de uma planta como folhas, sementes,  
    brácteas, caule,  entre outras.  Estes minerais se formam  
    naturalmente dentro de tecidos vegetais e resistem  
    melhor ao intemperismo, podendo ser preservados no solo,  
    após a decomposição da planta.  Sua forma é específica  
    para cada espécie, podendo ser usada como testemunha da 
    ocorrência de determinada espécie no local)  
    (Freitas,  2001). 



    Cucurbita            amido mandioca        grão de pólen milho 



 Tais novos estudos começaram a contradizer a noção 
     de que a domesticação teria se iniciado em terras 
     altas. 
 

 Piperno, D.R. & Stothert, K.E. (2003)  Phytolith evidence 
     for early Holocene Cucurbita domestication in Southwest 
     Ecuador 
 

 Fitólitos de Cucurbitas (abóboras) datados de 12.000 a 
     10.000 anos atrás identificados.   
 

 Comparações em termos de tamanho mostram que aqueles 
    derivados de plantas domesticadas são maiores que os 
    de plantas selvagens 



domesticadas 



The Origins of Plant Cultivation and Domestication in 
the New World Tropics: Patterns, Process, and New 
Developments 
 
Dolores R. Piperno 
 
Current Anthropology, v.52, n.S4, 2011  
DOI: 10.1086/659998 
 

Figura 1 -> mostra zonas de domesticação conhecidas ou 
postuladas para algumas culturas Neotropicais, baseado 
em evidências atuais de genética molecular, arqueologia e 
evidências ecológicas 



Circulos abertos – sítios arqueológicos com remanescentes primitivos de Plantas; 
Setas – áreas aproximadas de domesticação; Números em parênteses depois de 
um taxon indica que houve mais de um evento de domesticação. 





CHARLES R. CLEMENT - A Center of Crop 

Genetic Diversity in Western Amazonia: A 

new hypothesis of indigenous fruit-crop  

distribution. BioScience 39: 624-631, 1989. 

 

=> Amazônia Ocidental -> há  diversas evidências para 

    sugerir que a Amazônia seja um centro de diversidade 

    genética para árvores frutíferas; 

 

=> Estudos de conservação in situ dessas espécies e outros 

    estudos biológicos e antropológicos se fazem valiosos 

    devido à grande concentração de diversidade genética 



=> Ex: pupunha (pejibaye) - Bactris gasipaes 

    Coletas em 1983-1984, financiadas pela USAID 

     

     Classificação de variedades locais: tamanho do fruto,  

     forma, textura e outras características vegetativas e  

      reprodutivas. 

 

     Primitivo -> frutos pequenos  

     Avançado -> frutos grandes 

        (seleção indígena para frutos grandes e saborosos => 

        distribuição entre os membros da tribo e plantio das  

        sementes) 



=> Ex: pupunha - Bactris gasipaes 

          



Biriba Abiu 

Araça Sapota 

Uvilla Cubiu 



 
Origin and Domestication of Native Amazonian Crops  
 
Charles R. Clement; Michelly de Cristo-Araújo;  
Geo Coppens d’Eeckenbrugge; Alessandro Alves 
Pereira; Doriane Picanço-Rodrigues 
 
 

 
 Diversity , v.2, p.72-106, 2010. doi:10.3390/d2010072  

 
Apresenta dados moleculares consistentes para mandioca 
(Manihot esculenta), cacau (Theobroma cacao), abaxaxi 
(Ananas comosus),  pupunha  (Bactris gasipaes) e guaraná 
(Paullinia cupana), enquanto que pimenta (Capsicum spp.), 
inga (Inga edulis), castanha  do Pará ou castanha do Brasil 
(Bertholletia excelsa) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum) 
estão ainda sendo estudados. 





 Verifica-se a antiguidade de alguns cultivos: 
 
   Ex: Mandioca (> 8000 AP); Capsicum (> 6000 AP);  
   Abacaxi (> 6000 AP); Pupunha (possivelmente = 10000 AP) 



 Verifica-se que todos os cultivos, exceto um (guaraná) 
     encontram-se na periferia da Amazônia; 
 
Não se sabe se isto se deve às plantas mesmo ou à 
    atividade humana 
 



Clement et al. (2010) 



Clement et al. (2010) 

A maior parte dos centros e regiões de diversidade 
    encontram-se ao longo dos principais rios de águas 
    brancas (ricas em nutrientes) e no noroeste da 
    Amazônia, onde a diversidade étnica é extremamente 
    alta. 





A Amazônia é um dos principais centros de 
domesticação de plantas, cuja seleção de plantas  
começou no final do Pleistoceno até o início do 
Holoceno nas partes da periferia da bacia. 

Dados importantes relatados: 
 

Por ocasião da conquista européia, pelo menos 83 
espécies nativas estavam domesticadas até certo 
grau, incluindo a mandioca, batata-doce, cacau, 
tabaco, abacaxi e pimentas, bem como numerosas 
árvores frutíferas e palmeiras, e outras 
55 espécies importantes neotropicais eram 
cultivadas. 
 



Na Amazônia, a transição de caçadores-coletores para agricultores 
ocorreu em cerca de 4.000 AP, como casualmente cultivadas nos quintais 
ou em florestas manejadas. Desde então as populações se expandiram e 
levaram consigo os recursos genéticos.  



Algumas florestas estavam já bem modificadas, com áreas com castanha 
do Brazil (incipientemente domest.) já bem dispersa; Outras eram 
florestas antropogênicas altamente diversas;  E outras possuíam 
grandes extensões com uma única cultura, como o açaí (Euterpe 
oleracea) 







   CONCLUSÃO 
 
           Centros de origem e centros de diversidade 
 
 
  => Deve-se analisar cada cultura individualmente: padrões 
      diferenciados de diversidade genética e disseminação 
 
 
  => Deve-se estar atento a novos resultados de pesquisas: 
      podem haver mudanças no cenário 
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