
Padrões de Domesticação

Classificação das culturas de 

acordo com o tipo de centro 

de origem e de diversidade 



Classificação das culturas de acordo com o tipo de centro de 

origem e centro de diversidade (dispersão) - HARLAN (1992)

Endêmica

Cultura com origem em área limitada, sem se

dispersar a outras áreas

Ex: Brachiaria deflexa, restrita à Guinea, na África





No Brasil -> introdução da África de Brachiaria decumbens,
B. brizantha, etc... com grande sucesso como forrageiras



Endêmica => cultura com origem em área limitada, 

sem se  dispersar a outras áreas

Ex: Solanum x juzepczukii: triploide: 2n=3x=36 e

S. x curtilobum: 2n=5x=60 (batatas amargas dos Andes)

Crescem a 3.000 - 4.200 m, 6 - 14ºC, P = 400-1400mm
(5-6 meses/anos)

Gosto amargo: glicoalcalóides -> removido por
tratamento (chuños)



1º dia: enterrando e espalhando as batatas no solo

S. x curtilobum



2-4 dias: exposição à geada 
(à noite) para congelar; 
pisoteio para retirar a água 
(de dia)



Batata dessecada => chuño
Estocada quase indefinidamente



Semi-endêmica

Culturas originadas em um centro definido e com 

pouca dispersão

Ex:  Eragrostis tef e Guizotia abyssinica na Etiópia 

-> ambas cultivadas em escala limitada na Índia

Oryza glaberrima ->

arroz cultivado da África



Cará /inhame



Ullucus tuberosus (ullucu), Tropaeolum tuberosum (mashua),

Oxalis tuberosa (oca) -> terras altas da América do Sul => 

dispersão para a Venezuela, Chile e Argentina. 

Também p/ o México e Nova Zelândia



Oxalis tuberosa (oca)



Monocêntrica 

Culturas com um centro de origem definido e grande
dispersão mas sem um centro secundário de diversidade. 

=> Culturas nesta classe são principalmente novas 
plantações ou culturas para indústria.  Leva tempo
para desenvolver um centro secundário.

Ex: Coffea arabica (café)
(introduzido no Brasil em
1727, tendo chegado a São Paulo
pelo Vale do  Paraíba e atingido 
a região de Campinas em 1810
 programa de melhoramento

no IAC).



=> 9-12 espécies de Hevea
=> todas da Amazônia se cruzam entre si (limites: especia-

lização ecológica, distância de vôo dos insetos, época de
florescimento)

=> até o séc. 19, não havia muita demanda
=> depois o processamento do látex foi melhorado
=> 1910 -> grande fase p/ borracha -> grande lucratividade
=> Manaus

Hevea brasiliensis (seringueira)



=> Desenvolvimento da borracha no sudeste da Ásia:

=> Os ingleses coletaram 70.000 sementes na Amazônia
=> 2.800 seedlings no Jardim Botânico de Kew --> Sri Lanka,

Singapura, Indonesia
=> Base para programas de melhoramento

=> Porque se produz pouco no Brasil?

=> Produção a partir de estandes selvagens
=> Doença pelo fungo  (Microcyclis ulei) 
=> Insucesso do melhoramento
=> Mudança do cultivo para áreas mais 

secas do sudeste (São Paulo -> principal
produtor de borracha no Brasil)



http://www.iac.sp.gov.br/areasdepesquisa/seringueira/importancia.php



Oligocêntrica 

Cultura com um centro de origem definido, 

grande dispersão e um ou mais centros 

secundários de diversidade.

Ex: O complexo do Oriente Próximo => 

cevada, trigo, ervilha, lentilha, aveia, grão-de-bico, etc...

Todas possuem centros secundários na Etiópia e 

algumas na Índia e/ou China



Ex: Melancia – centro secundário no Brasil

https://www.davisenterprise.com/local-news/ucd/watermelon-genome-doorway-to-other-plant-studies/



Melancia (Citrullus lanatus)

Centros de Origem
• Sul da África - Meeuse (1962)

• Centro e Norte da África – Keay & Hepper (1985) 

• África Central - Mallick & Masui (1986) 

Curcubitaceae           Citrullus lanatus

Planta rasteira e anual, amplamente cultivada na China, 
Espanha, Brasil, Estados Unidos da América e México.





Comunicação Novos Ambientes

Diversidade

Comércio

Pressão de Seleção

Novas variantes

Dispersão da espécie pelo território brasileiro



Detalhe de frutos de melancia apresentando furos
feitos pelo lobo-guará, agente dispersor, além do
homem.... (Romão, 1995)





Mangifera indica 







Estrutura genética de 74 acessos de manga (Mangifera indica)



Não-cêntrica 

Cultura cujo padrão de variação sugere a 

domesticação sobre uma grande área.

Ex: feijão, sorgo, Brassica campestris

=> Sorgo -> não apresenta nem um centro de origem e nem

um centro de diversidade definidos, a partir

da distribuição da diversidade. 

-> Vavilov sugeriu a Etiópia como centro

de diversidade, mas lá ocorrem 

somente 2 raças de um total de 15



Espécie: Sorghum bicolor

Ancestral selvagem: Sorghum bicolor subsp. arundinaceum ->
distribuída por todo o continente ao sul do Sahara;

Cultivares e raças: múltiplos centros de diversidade (em
paralelo com a espécie selvagem)        

Raça mais primitiva: bicolor
Etiópia-Índia: raça durra
Leste da Nigéria - Chad: caudatum, guinea-caudatum,

durra-caudatum
Oeste da Nigéria - Senegal: guinea
Tanzânia - África do Sul: kafir

==> sugere múltiplas domesticações???? 
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A) Domesticação de culturas primárias

Cultura primária: cujo progenitor selvagem foi 
deliberadamente cultivado pelo homem e
subsequentemente sofreu modificações
genéticas em seu novo ambiente;

Culturas secundárias: aquelas que evoluíram a partir de
plantas daninhas infestando campos cultivados;

[Incidentalmente coevoluída (Clement, 2001)]



Dúvida: ?????

=> Será que o tipo domesticado surgiu em 
condições naturais sob um estado selvagem, 
tendo sido descoberto pelo homem e então 
cultivado?       

Ou:

=> Será que o cultivo precedeu a seleção do tipo 
domesticado?

Exemplo: cevada (Hordeum vulgare) => evoluiu a partir

da espécie selvagem H. spontaneum (2n=2x=14) => 

ráquis da espigueta (frágil na esp. selvagem, de modo a

favorecer a dispersão)



cultivadaselvagem



=> Espiguetas que permanecem retidas na ráquis na espécie 
domesticada => devido a uma mutação dominante

=> Seria negativamente selecionada na natureza => 

facilmente predada por pássaros ou formigas

=> Se sobreviver, as sementes devem todas germinar na

inflorescência, causando competição entre plântulas

=> Não se sabe a taxa de mutação para este caráter, mas 

deve ser baixa

=> É improvável que o homem tenha notado esta modifica-

ção e selecionado essas espiguetas



Cevada selvagem => há 3 espiguetas 
num nó da inflorescência, sendo a 
central fêmea e fértil e as laterais 
machos ou estéreis,  e há duas 
fileiras de espiguetas.

Cevada domesticada => seis fileiras de 
espiguetas, com as  espiguetas laterais 
férteis. Portanto, uma inflorescência 
com duas fileiras se transformou em  
outra com 6 fileiras.





hulled and hull-less barley



A.1) Domesticação antes do cultivo

• Parece improvável que com os cereais, tipos domesticados

surgiram na natureza e foram então cultivados pelo

homem;

• Existem hipóteses (Iltis, 1986) de que a domesticação do 

milho ocorreu após o aparecimento de um protótipo de 

milho em populações de teosinte;





Quaternary International (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2013.12.049



Populações de teosinte para o estudo









Melancias selvagens => sabor amargo => o homem deve 
ter  passado a cultivar melancias após descobrir um tipo 
mais doce;



Origem da melancia -> África 

Foi domesticada no Egito, por volta de
2000 a.C. ->  mudanças na morfologia, 
fisiologia, e na adaptação da espécie.

Sabor amargo da melancia selvagem -> se deve à 
cucurbitacina glicosídeo ou colocintina -> 
controlada por um gene dominante (Bi)

Cor vermelha da polpa -> controlada por um gene
recessivo (red), e parece ser também influenciada
por outros genes (efeito epistático)

Ambos os genes ligados, no mesmo cromossomo
 forte pressão seletiva

(Romão et al., 2008)



•Amêndoas domesticadas => sementes com sabor doce
• Amêndoas selvagens => sabor amargo e substância tóxica
• Como o homem selecionou um tipo doce???



A.2) Domesticação após o cultivo

• Cereais (trigo, cevada) => domesticados após o cultivo
=> características que conferiam vantagem adaptativas
na natureza, não eram mais tão vantajosas assim. Ex:
=> deiscência dos grãos
=> dormência da semente

• No início do processo, a seleção foi automática, inconscien-
te. Após certo tempo, passou a ser consciente.



=> Portanto, na evolução de culturas primárias, a mudança

no mecanismo de dispersão de sementes foi, aparente-

mente o primeiro e mais crucial estágio de domesticação.

Apenas um gene ou poucos genes estão envolvidos na

formação deste caráter (controle genético simples).

=> Pode-se concluir que outras culturas primárias foram

domesticadas de maneira semelhante, com seleção

inconsciente do mutante p/ o tipo domesticado devido

ao cultivo e estabelecimento mais rápido devido à

seleção consciente.



 O tempo para este processo ocorrer depende de 

muitas variáveis: 

=> número de genes envolvidos; 

=> taxas de mutação;

=> tamanho da área cultivada ocupada pela cultura; 

=> práticas de cultivo.



Mas nem sempre foi assim ...........

Gergelim (Sesamum indicum): apesar da longa história sob

cultivo, suas vagens são deiscentes.   Porque?  

Não é devido à ausência de mutações, mas porque os

mutantes para indeiscência estão negativamente correla-

cionados com outros caracteres, ou tornam a abertura

das vagens muito difícil.



 Lentilha (Lens culinaris) => indeiscência das vagens é 

governada por um único gene. É de se supor que a

aquisição deste caráter foi um dos primeiros passos 

em sua domesticação.

Errado!



• Devido à prática da colheita, a lentilha é arrancada do
chão antes de atingir a maturidade completa. As 
plantas são postas para secar em montes e depois 
debulhadas.

• Não há vantagem seletiva para as vagens indeiscentes.
Vagens deiscentes são colhidas da mesma forma. 

• Muitas raças locais apresentam deiscência das vagens.



É improvável que uma única mutação possa transformar uma

planta selvagem numa domesticada, e nem sempre é

possível dizer se a mutação ocorreu antes ou após o 

cultivo.....



As uvas são uma exceção:

 Uvas selvagens são dióicas (plantas masculinas e femininas
separadas)

 Uvas domesticadas são hermafroditas; isto é controlado
por uma única mutação. Elas são reproduzidas por mudas.



• Se uma planta selvagem feminina é replantada numa área
em que ocorra uma planta masculina, ela irá frutificar
normalmente. Mas não frutifica na ausência desta.

• Este pode ter sido um fator de seleção para o mutante  
hermafrodita.
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B) Domesticação de cultura secundárias

=> Há plantas que competem com as plantas daninhas em 

seu centro de origem, mas quando são levadas a áreas de

climas adversos, perdem para as plantas daninhas que

acabam dominando a área e eventualmente sendo 

domesticadas da mesma maneira que a cultura primária



=> O centeio selvagem ocorre em campos de trigo e cevada

no sudoeste da Ásia (Vavilov, 1926). Em áreas montanhosas

do Afeganistão e Ásia, ele gradualmente mudou

para uma forma domesticada, sendo que estandes

puros de centeio eram comuns em altitudes de 2.000 a 

2.500m, onde tinha mais vantagens que o trigo.



=> A domesticação da aveia (Avena sativa) foi semelhante
(Vavilov, 1926) => evoluiu a partir das espécies selvagens

A. fatua   e                               A. sterilis.  



=> A. sterilis habita partes mais quentes da região do

Mediterrâneo, sendo uma planta daninha comum em 

cultivos

=> A. fatua ocorre quase exclusivamente em habitats modi-

ficados pelo homem, em campos de cereais de clima mais

ameno do centro e norte da Europa, EUA e Canadá

=> Evidências arqueológicas sugerem que a aveia comum foi

domesticada na Europa central e ao norte. À medida que

o trigo foi sendo plantado nessas áreas, a aveia selvagem

era melhor adaptada, foi domesticada e superou o trigo.



=> Essas plantas nunca foram cultivadas como uma cultura,

num plantio deliberado, mas se tornaram totalmente

domesticadas por um processo inconsciente.
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C) Domesticação gradual

=> Típico de vegetais, raízes e tubérculos, e frutíferas.

=> A seleção de características desejáveis neste grupo

de plantas foi lenta e gradativa, sendo uma seleção de

várias características;

=> A propagação vegetativa, quando aplicada, facilita a

manutenção dos tipos selecionados, sendo que hibrida-

ções ocasionais entre eles, ou entre as formas selvagens

permitiu maior evolução e seleção de tipos novos e mais

desejados;



Colocasia esculenta



=> A propagação vegetativa é um meio de se manter tipos

desejados.  Ramos (caules) de morango, uva, figos, etc..

facilmente enraízam em contato com o solo úmido. 

Evolução futura sob cultivo => mutações somáticas. 

=>  Este tipo de evolução deve ter sido muito mais lento

se comparado a culturas  anuais que se multiplicam por

sementes, devido a: ciclo mais curto, reprodução sexual

e recombinação genética produzindo nova diversidade.



=> Por outro lado, as mutações são mais visíveis e podem ser

facilmente selecionadas logo após o seu aparecimento

e reproduzidas em novos clones.

=> A seleção de tipos desejáveis em plantas selvagens é 

ainda uma prática comum.
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D) Domesticação deliberada

=> Embora muitas plantas tenham sido domesticadas há 
muito tempo, outras foram domesticadas mais recente-
mente: 

kiwi 
(Actinia deliciosa)



Genetic Resources of Kiwifruit:
Domestication and Breeding

Originado na China 

 Levado para a Nova Zelândia  em 1904 

 Primeiro cultivo comercial em 1930 
levado a outros países Símbolo da Nova Zelândia, 

o Kiwi deu nome a fruta

 Exportado para os EUA em 1959, quando foi dado
o nome ‘kiwifruit’

 Posteriormente, outra espécie foi domesticada na China,
Actinia chinensis. Hoje, ambas as espécies são
cultivadas: A. chinensis  e A. deliciosa



Portanto, domesticação do kiwi (A. deliciosa) há cerca
de 100 anos

A domesticação de A. chinense na China, ocorreu
há cerca de 50 anos

Kiwi amarelo  origem Nova Zelândia  maior teor de vit. C
e bem mais doce  comprado no Pão de Açucar  12/8/17



Macadâmia 

(Macadamia 
integrifolia)



A macadâmia é árvore rústica, originária da Austrália, das 

províncias de New South Wales e de Queensland.

É produzida, especialmente, na Austrália e no Havaí, para 

onde foi levada no final do século passado, e em menor 

escala na Nova Zelândia, na África (Quênia e África do 

Sul), na América central (Costa Rica e Guatemala) e na 

Califórnia, onde chegou trazida do Havaí depois da 

Segunda Guerra Mundial. Na América do Sul, a planta 

encontrou boas condições de aclimatação na vasta área 

que vai desde o Sul da Bahia até o Uruguai.



A macadâmia foi introduzida no Brasil por Dierberger em 

Limeira, SP, no início de 1930. Seu cultivo, porém, 

destinava-se basicamente ao embelezamento de pomares 

domésticos. Em 1948, técnicos do IAC iniciaram 

experimentos para a adaptabilidade da planta às condições 

climáticas do país. No início dos anos 1960, a Dierberger 

importou do Havaí sementes de uma das variedades 

existentes de macadâmia. 

Cerca de 20 anos depois, o cultivo

da macadâmia tomou grande impulso.



Acerola (Malpighia emarginata)
cereja das Antilhas

• O grande interesse despertado pela fruta aconteceu a 
partir da década de 40, quando cientistas porto-
riquenhos descobriram que a fruta possuía uma grande 
quantidade de vitamina C.

• A acerola chegou a ser declarada segredo de Estado, 
sendo proibida a sua saída de países onde fosse cultivada 
e industrializada. Foi trazida para o Brasil em 1956 
graças à Univ. Federal Rural de Pernambuco.

• A descoberta deu início ao seu cultivo e utilização 
comercialmente, voltado para uma procura pela fruta que 
se tornava cada vez maior.

• A espécie surgiu nas Antilhas, Norte da 
América do Sul e América Central.



Frutíferas da

Amazônia ??



Inpa faz a "domesticação" do 
camu-camu 

Fruta amazônica aparentada com a 

jabuticaba, com alto teor de vitamina 

C, já pode ser cultivada 

comercialmente. Suas características 

interessam, em especial, à indústria, 

tanto no setor alimentício - para 

sorvetes, polpas, gelatinas e produtos 

infantis - como cosmético - para 

shampoos, sabonetes e hidratantes - e 

fármacos - sobretudo em anti-

oxidantes. Hoje, a demanda nacional e 

internacional, já é muito superior à 

oferta. 

estadao.com.br - Sexta-feira, 14 de fevereiro de 2003 



“Valoración y utilización de um recurso genetico nativo:
Investigación, avances y perspectivas para la domesticación
Y desarrolo de la murtilla (Ugni molinae Turcz), uma baya
Nativa del sur de Chile” .  BENÍTEZ et al. (2005)

www.murtillachile.cl



A murtilla (Ugni molinae Turcz.), é um
vegetal endêmico do Chile, família das 
Mirtáceas. 

Crescimento arbustivo, produz frutos globosos, pequenos,
de sabor e aroma agradáveis. 

Frutos tradicionalmente usados 
para o consumo in natura, ou na 
fabricação caseira de geléias e 
licores.

Na medicina caseira se atribui 
propriedades adstringentes 
e estimulantes. 











Hayes, Stuker & Wandrey (1989) - Domestication of

American wild rice (Zizania palustris), Poaceae.

Economic Botany, 43: 203-214.

=> Foram descritas tentativas para domesticar esta

espécie de arroz selvagem, tendo sido identificados

genótipos cujas sementes ficavam retidas na 

inflorescência ou semi-retidas. 

=> O problema era fornecer o ambiente adequado 

à esta espécie, com água corrente (como nos rios)

onde a espécie ocorre, sob cultivo.



Zizania palustris
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E) Múltiplas domesticações

=> A partir da mesma espécie selvagem

=> A partir de espécies diferentes mas para o mesmo 
propósito



Ex:  Quando o progenitor selvagem ocorre em duas regiões 

geográficas isoladas. Ex: feijão (Phaseolus) => domes-

ticação independente nas duas regiões. 

=> Outras espécies de Phaseolus foram também domesticadas

para os mesmos propósitos que o feijão na área do

México-América Central => Phaseolus acutifolius, 

P. coccineus (feijão de corda), P. lunatus (feijão lima)











Rede de haplótipos baseada em DNA de cloroplasto



Algodão

Gossypium herbaceum (AA) -> domesticado
na Etiópia. 

G. arboreum (AA)-> domesticado na Índia.

G. barbadense (AADD) -> domesticado na América do Sul.

G. hirsutum (AADD) -> domesticado no
México.



Da mesma forma, três diferentes espécies de trigo foram
domesticadas no Oriente Médio para o mesmo fim:

=> Triticum monococcum 
(einkorn)

=> Triticum turgidum (emmer)

=> Triticum timopheevi (trigo da Armênia) 







Origem filogenética de plantas domesticadas

Origem monofilética  produto de um único evento de
domesticação. 

Ex:  grão-de-bico – distribuição limitada do progenitor
selvagem, e a baixa diversidade genética do cultigen
são indícios de uma origem monofilética.



Origem polifilética  produto de vários eventos de
domesticação independentes.

Ex: Cevada (Hordeum vulgare) – dois genes 
envolvidos na não dispersão das espiguetas
(non-brittle rachis loci – bt1 e bt2).

-> distribuição geográfica diferencial dos genótipos:

bt1bt1Bt2Bt2 -> encontrado na Europa, Oeste da 
Ásia e Índia

Bt1Bt1bt2bt2 -> encontrado na China e no leste da Ásia

 Evidência de uma origem polifilética

Origem filogenética de plantas domesticadas



A descoberta de Hordeum spontaneum C. Koch, um
ancestral silvestre da cevada cultivada, em Marrocos,
em 1978, levou à proposta de uma origem multicêntrica 
para esta cultura, como alternativa à teoria amplamente 
aceita de um único centro de domesticação no
Crescente Fértil. 





Análise de PCA utilizando 356 SNP

Preto – Etiópia
Azul – Oeste 
Mediterrâneo - cultivado
Rosa – Marrocos
Verde – H. agriocrithon
de Marrocos
Vermelho – H. spontaneum,
de países fora do Marrocos



Nós combinamos esses resultados com outras evidências 
genéticas, e os interpretamos como ……,  para concluir que 
nem a Etiópia e nem o Oeste do Mediterrâneo podem ser 
excluídos como centros de domesticação da cevada, junto 
com o Crescente Fértil. 

Etiópia
Marrocos



Origem polifilética  produto de vários eventos de
domesticação independentes.

Outros exemplos:

Abóboras (Cucurbita spp.)

Pimenta (Capsicum spp.)

(Gross & Olsen, 2010)



Evolução fenotípica convergente

e evolução fenotípica paralela 

nas plantas domesticadas



Conceito geral:

Evolução Convergente ->  Aquisição de características
similares em espécies de diferentes linhas evolutivas,
devido ao compartilhamento de nichos ecológicos similares,
sendo a seleção natural responsável por moldar essas
adaptações análogas.

Ex:  asas de pássaros e morcegos



Evolução fenotípica convergente ->  aparecimento do
mesmo caráter fenotípico em linhas evolucionárias
independentes.

Ex: Aparecimento do mesmo caráter típico de plantas
cultivadas, mas em diferentes culturas.  

Ex1: perda da capacidade de dispersão de sementes, 
como no trigo, cevada, arroz, etc..
Ex2:  perda da dormência de sementes, como em
soja, feijão, arroz, etc..

arroz                                        cevada





Evolução fenotípica paralela: aparecimento do 
mesmo caráter em linhas relacionadas, ou com 
potencial para o intercruzamento.

Ex: aparecimento do mesmo caráter na 
domesticação múltipla, quando há origens 
diferentes de uma mesma cultura.

Ex: trigos – Triticum monococcum, T. turgidum,
T. aestivum

Ex: Phaseolus spp.







Batata roxa
Arroz roxo

Convergencia é quando caracteres similares aparecem 
independentemente em diferentes espécies (Ex: batata roxa 
e arroz roxo).
Paralelismo é quando caracteres convergentes surgem por
modificações das mesmas rotas metabólicas, mesmos genes 
ou mesmos nucleotídeos.
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