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Principais elementos da síndrome da domesticação:

• Redução/perda dos meios de dispersão

• Raquis quebradiça

• Vagens deiscentes

• Redução/perda da dormência

• Hábito de crescimento mais compacto

• Precocidade

• Gigantismo

• Insensibilidade ao fotoperíodo

• Redução/perda de compostos tóxicos (alcalóides, etc..)

• Mudança no sistema reprodutivo

• etc...









Uma síndrome de domesticação pode incluir uma combinação 
de vários caracteres diferentes, incluindo a retenção de 
sementes (nonshattering), aumento no tamanho do fruto e
das sementes, mudanças na ramificação e estatura 
(arquitetura da planta), mudanças na estratégia reprodutiva,
e alterações em metabólitos secundários. 



A síndrome da domesticação pode envolver milhares de 
gerações, a medida que os caracteres de interesse são 
selecionados para o ambiente agrícola e se tornam fixos
dentro do genoma da cultura.  Mas pode envolver também
um curto espaço de tempo, como nas culturas domesticadas
nos últimos 100 anos. 

Exemplo
da cevada





Síndromes da domesticação (Harlan, 1992)

I.  Pressões de seleção associadas à colheita

II. Pressões de seleção associadas à competição entre 
plântulas

III.Pressões de seleção associadas ao cultivo e outros 
tipos de distúrbio, resultando na produção de raças

invasoras

IV. Pressões de seleção exercidas deliberadamente pelo
homem



I.  Pressões de seleção associadas à colheita:

A) Aumento na porcentagem de sementes colhidas:
Adaptações: 1.  Retenção da semente (não-deiscência)

=> de todas, é a adaptação mais notável

=> diagnóstico para separar a subespécie domesticada da 
selvagem

=> estabelecimento da seleção disruptiva que separa ambas as 
populações

=> controle genético simples (um ou dois genes, maioria 
recessivos)



Espiguetas de cevada:

selvagem                                   domesticada



Selvagem                                    Cultivado

Arroz

(Doebley et al., 2006)



Espiguetas de trigo:

domesticada
selvagem



Hillman & Davies  (1990) 

Método de colheita      Ráquis frágil (S)      Ráquis dura (D)

Bater num cesto                44-84%                         5%

Corte com foice                    40%                         100% 

Usado por índios da América do Norte

Usado no Oriente médio, África e Austrália



Modelo de Hilmann & Davies (1990)

Allaby (2010)

Segundo o modelo de Hilmann & Davies, houve rápida
incorporação do mutante na população, alterando
para retenção da semente.



Dados mais recentes, da arqueobotânica quantitativa, tem mostrado 
que a idéia anterior de uma rápida incorporação do mutante na 
população, alterando para retenção da semente, é incorreta.



PPNA: Período Neolítico A pré-cerâmica (9700 – 8700 BC)
PPNB:  Período Neolítico B pré-cerâmica (8700 – 6200 BC)

Cevada – tipo de raquis



Trigo



Outros exemplos da perda de mecanismos de dispersão:

Não deiscência das vagens de feijão -> perda das fibras
nas paredes das vagens



Outros exemplos da perda de mecanismos de dispersão:

Amendoim cultivado -> vagens subterrâneas -> menos
eficientes na dispersão que o amendoim selvagem

Após a fertilização o tecido intercalar à base do ovário
começa a crescer -> o ovário se torna uma estrutura
alongada e pontuda que aflora à axila da folha trazendo os
óvulos à sua extremidade -> este estrutura é o ‘ginóforo’
ou “peg”. 

O “peg” possui geotropismo positivo e logo que cresce uns
2 cm, encurva-se em direção ao solo e penetra no mesmo.





No amendoim selvagem o ‘peg’ pode se estender
horizontalmente por mais de um metro, enquanto um
meristema adicional dentro do fruto produz um istmo
estreito e comprido, que se quebra facilmente e separa
a vagem em segmentos de uma única semente.

No amendoim cultivado
o istmo é virtualmente
inexistente e o ‘peg’ é 
mais curto, de modo 
que as vagens ficam 
próximas à base da 
planta mãe.



Adaptações: 2. Hábito de crescimento mais determinado

a) Hábito de crescimento I: (cereais com ramos
laterais produzindo sementes. Ex: milho, sorgo,
milheto)

=> tendência à dominância apical => efeito girassol

=> Milho -> ancestral do milho (teosinte),
muitos ramos laterais em comparação com
a espécie cultivada (um colmo)

A) Aumento na porcentagem de sementes colhidas:



=> milho -> mudança radical na morfologia sob domesticação



Teosinte -> um grupo de quatro espécies anuais e perenes
de Zea.

Origem do nome: Índios Nahuátl -> significa:
grãos dos Deuses

A espécie  de teosinte geneticamente mais próxima do 
milho (Zea mays), é Z. mays ssp. parviglumis

Esta espécie ocorre em estado selvagem no sul do México, 
podendo invadir campos de milho cultivado. 





Comprovou-se que a inserção
do retroelemento na sequencia
regulatória do gene tb1 do
milho estava presente em 
baixas frequências nas 
populações de teosinte antes
da seleção.



Pops. naturais 
de teosinte: 
Z. parviglumis
e Z. mexicana



 Evolução similar no sorgo, milheto e girassol

 Sorgo selvagem  muitos perfilhos e embora as 

panículas sejam terminais, os caules possuem ramos 

laterais

 Sorgo domesticado  um único caule com uma 

inflorescência  terminal grande e compacta. 



cultivado                                  

selvagem

Sorgo



Girassol



=> A mudança de inflorescências pequenas para

inflorescências grandes vem acompanhada de um 

aumento no tamanho das sementes.  

=> Maturação num longo período de tempo => vantajoso 

para as plantas selvagens. Para as domesticadas, 

evolução no sentido de uniformidade de maturação e 

insensitividade ao fotoperíodo.



Campo de sorgo



b) Hábito de crescimento II: (ancestrais selvagens com

colmos não ramificados).  Ex: cevada, trigo, centeio,

arroz  

=> Tendência ao perfilhamento sincronizado e maturação

mais uniforme

=> O ciclo de vida é mais controlado => resposta também

condicionada pelo comprimento do dia => fortes pressões

de seleção na direção da maturação uniforme e máxima 

recuperação de  sementes na colheita

Adaptações: 2. Hábito de crescimento mais determinado







c) Hábito de crescimento III.  Mudança de hábito de
crescimento trepador para crescimento arbustivo,
compacto. Ex: feijão

Combina as seguintes características:

=> redução no comprimento do internódio

=> redução no número de nós

=> crescimento determinado

=> redução da ramificação

=> mudança no ângulo da ramificação

Adaptações: 2. Hábito de crescimento mais determinado





Selvagem Domesticado

Sementes pequenas                       Sementes grandes

Crescimento indeterminado        Crescimento determinado

Dormência de sementes                   Sem dormência

Vagem fibrosa                               Vagem não fibrosa

Vagens deiscentes                       Vagens indeiscentes

Sementes pigmentadas          Sementes menos pigmentadas

Componentes tóxicos                Redução dos comp. tóxicos

Santalla et al. (2004)





I.  Pressões de seleção associadas à colheita:

A) Aumento na porcentagem de sementes colhidas:

Adaptações: 1. Retenção da semente (não-deiscência)
2. Hábito de crescimento mais determinado

c) Hábito de crescimento III.  Mudança de hábito
de crescimento trepador para crescimento
arbustivo,compacto. Ex: feijão.

a) Hábito de crescimento I: Cereais com ramos laterais
produzindo sementes. Ex: milho, sorgo, milheto.

b) Hábito de crescimento II: Ancestrais selvagens com

colmos não ramificados.  Ex: cevada, trigo, centeio,

arroz.  

Resumo....



B) Aumento na produção de sementes:

Adaptações:

1. Aumento na porcentagem de sementes retidas

=> comparação: gramíneas perenes (baixa produção de 

sementes) vs gramíneas anuais (alta produção de 

sementes) => tendência para a maior parte dos

cereais terem progenitores selvagens anuais

I.  Pressões de seleção associadas à colheita:





2. Redução de flores estéreis

=> Evolução das gramíneas, com muitas flores ou espiguetas
estéreis ou estaminadas, ou reduzidas, ou suprimidas.

=> Com a domesticação,  muitas destas flores ou espiguetas
se tornaram férteis.

B) Aumento na produção de 
sementes:



Ex: cevada (Hordeum) => 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 selvagem.

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



Aumento na produção de sementes!!!

=> Devido a uma mutação recessiva -> pelo menos 
2 locos envolvidos com uma série alélica 
em cada loco.







A- Haplótipos em
vermelho são de
cultivares com
6 fileiras

B – Árvore filoge-
nética mostra que
as cevadas com 6
fileiras se originaram
das cevadas com 2
fileiras (e não o
inverso), e as 3
origens 
independentes 
deste caráter



=> Sorgo  cultivares com duas sementes por espigueta,
já que uma das flores estéreis se tornou fértil.
=> Herança devido a um gene dominante.



=> Genes para a restauração da fertilidade são encontrados 

na natureza. Isto ocorreu com Tripsacum dactyloides,

parente do milho, um gene que restaura a fertilidade de 

espiguetas e flores reduzidas.



3. Aumento no tamanho da inflorescência, principalmente
no milho, sorgo e milheto

=>  Correlacionado com a redução no número de

inflorescências =>  seleção no sentido do aumento na

produção de sementes. 

=>  Pressões de seleção automática com reforço da seleção

intencional humana, no sentido oposto aos progenitores

selvagens. Ex: milho, sorgo, milheto, amaranthus.

B) Aumento na produção de sementes:



Evolução do milho

Teosinte => muitas espigas pequenas e frágeis na axila de 

várias folhas. Cada espiga com 6 a 12 sementes, em duas 

fileiras, cada semente envolta em uma “palha”

Milho primitivo => espigas frágeis e pequenas na axila de 

várias folhas, oito fileiras, cada uma envolta em uma “palha”

Milho moderno: 1 (2) espigas grandes, com muitas fileiras,

não frágeis, envoltas por muitas “palhas”







Hake & Ross-Ibarra (2015) eLife



Diferenças cruciais entre o milho e seu ancestral (teosinte):

i) Duas fileiras vs quatro (ou mais) fileiras de grãos;

ii) Espiguetas simples vs aos pares;

iii) Glumas externas duras vs macias;

iv) Espigas deiscentes vc não deiscentes;

v) Inflorescências laterais normalmente masculinas vs
femininas;

vi) Ramos laterais primários normalmente longos vs curtos.



Diferenças cruciais entre milho e seu ancestral (teosinte):



Aumento do comprimento
da inflorescência do

milheto







Amaranthus
hybridus
(caruru)
-> planta silvestre





Amaranthus caudatus

Amaranthus cruentus



Amaranthus caudatus -> espécie anual. 

-> Folhas e sementes, além de outras partes da planta, 
servem como alimento, principalmente na Índia e na
América do Sul.

-> Muito nutritivo (15% proteína na semente).

-> Já na América Central se cultiva principalmente o
Amaranthus cruentus. 

-> Cor vermelha das inflorescências -> alto teor de
Betacianinas. 

-> Variedades ornamentais -> tanto A. cruentus
ou híbridos entre A. cruentus e A. powelli.



http://www.youtube.com/watch?v=up4bX3XyAi0&feat
ure=related

Vídeos sobre Amaranthus:

http://www.youtube.com/watch?v=NWHnGhRfDKc&featu
re=fvwrel

https://www.youtube.com/watch?v=wQe0NC4MT4g

https://www.youtube.com/watch?v=-nem7fyAPFs







4. Aumento no número de inflorescências, principal/e
em cevada, trigo, arroz, etc..

 Obtido pelo aumento do número de perfilhos. 

 Pode também ocorrer aumento da inflorescência, mas não 
tanto como no milho, sorgo, etc.

B) Aumento na produção de sementes:





B) Aumento na produção de sementes:

Adaptações:

1. Aumento na porcentagem de sementes retidas

I.  Pressões de seleção associadas à colheita:

2. Redução de flores estéreis

3. Aumento no tamanho da inflorescência,
principalmente no milho, sorgo e milheto

4. Aumento no número de inflorescências,
principalmente em cevada, trigo, arroz, etc..

Resumo....



II. Pressões de seleção associadas à competição entre 
plântulas

A) Aumento no vigor das plântulas
Adaptações: 1. Maior tamanho das sementes

=> Campo cultivado diferente de um habitat selvagem.  

=> Germinação favorecida pelo preparo do solo e redução da

competição com outras espécies. No entanto, ocorre 

maior competição entre plântulas da mesma espécie. 

=> As primeiras sementes que germinam e que conseguem

competir, são geralmente as mais vigorosas e as que

deixam descendentes para a próxima geração.





=> Dentro de uma espécie, sementes maiores apresentam 

plântulas mais vigorosas que sementes menores.

=> Seleção para plântulas competitivas automaticamente 

seleciona para sementes maiores. 

=> Mas uma planta que produz maior número de sementes 

também tem vantagens adaptativas. 

=> Portanto, deve haver um equilíbrio no sentido da seleção 

de um maior número de sementes com plântulas mais

vigorosas. 



girassol

abóbora



ervilha

lentilha

feijão fava

vícia

grão de
bico



2. Menos proteína, mais carboidrato

=> Seleção automática, já que o aumento no tamanho da 

semente implica no aumento do endosperma. 

=> O embrião é rico em óleo e proteína, mas não aumentou 

na mesma  proporção que o endosperma.  

=> Este tipo de seleção está relacionado ao aumento do 

vigor da plântula.

A) Aumento no vigor das plântulas



Teste de 
tetrazolio
em arroz,
mostrando
a proporção
do embrião
para a região
do endosperma





B) Germinação mais rápida

1. Perda ou redução dos inibidores da germinação

 Dormência de sementes

=> vantagens adaptativas para as plantas na natureza 

=> formação de bancos de sementes no solo 

=> germinação no espaço e no tempo



 Ex: Aveias e trigos selvagens no Oriente Próximo 

=> 2 sementes por espigueta, uma quase sem dormência e a 
outra dormente, de modo a germinar somente um ou dois 
anos após a liberação da semente 
=> a semente não dormente é maior 
=> deve germinar e competir com as sementes de outras 
plantas anuais.

 A dormência, no entanto, não é vantajosa para as plantas
domesticadas e cultivadas, a não ser um rápido período de
dormência pós-colheita (entre a colheita e o próximo
plantio).





Espécies de
arroz selvagem

Arroz 
cultivado



2. Redução das glumas e outros apêndices

=> Glumas, lemas e páleas abrigam e protegem as sementes 

dos cereais contra predadores. 

=> As aristas também são importantes na proteção contra 

pássaros e na dispersão e germinação das sementes.

B) Germinação mais rápida







=> A própria dormência é controlada por inibidores nas 

glumas e outras estruturas, que com o tempo foram 

sendo eliminadas.  

=> O aumento no tamanho das sementes também levou à

redução das glumas.

=> A domesticação levou também à ausência das aristas 

em muitas gramíneas.



Na quinoa, a camada externa
da testa, responsável pela
cor preta da semente
da planta selvagem e
silvestre (weedy) é ausente 
na domesticada -> ausência
de inibidores da germinação.



Considerada sagrada
para os Incas, foi
denominada de
“chisaya mama” ou
mãe de todos os
grãos!!

Chenopodium quinoa

Um pseudo-cereal, já que não é
da família das gramíneas, mas 
sim da família Amaranthaceae,
e mais próxima do gênero
Amaranthus



Quinoa é uma planta dos Andes originada em uma área no entorno
do lago Titicaca, no Peru e Bolivia. Foi cultivada por civilizações
pré-colombianas e foi substituida pelos cereais após a chegada dos
Espanhois, apesar de ser uma planta alimentícia na época. 

Domesticada há 3.000 and 5.000 anos AP, é considerada hoje uma
cultura oligocêntrica = cultura com um centro de origem bem definido,
com grande dispersão e um ou mais centros de diversidade. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tjs_Syox6-c

https://www.youtube.com/watch?v=7dmjOjoog4A

https://www.youtube.com/watch?v=7dmjOjoog4A


II. Pressões de seleção associadas à competição entre 
plântulas

A) Aumento no vigor das plântulas

1. Maior tamanho das sementes

2. Menos proteína, mais carboidrato

B) Germinação mais rápida

1. Perda ou redução dos inibidores da germinação

2. Redução das glumas e outros apêndices

Resumo...



III. Pressões de seleção associadas ao cultivo e outros 

tipos de distúrbio, resultando na produção de raças

invasoras

1. Plantas que competem com as raças cultivadas, 

2. Retêm o hábito da não retenção das sementes 

das raças selvagens

Raça selvagem x raça domesticada => raças espontâneas

=> Aproveitam das boas condições de cultivo, mas mantém

características da raça selvagem (não-retenção dos 

grãos, dormência e apêndices das sementes) 

=> Morfologia  intermediária



raça domesticada

espécie selvagem                                         raça colonizadora

raça selvagem                                      

=> Existem fortes barreiras reprodutivas entre ambas. 
São duas populações lado a  lado, com suas próprias
características  hereditárias, mas que trocam genes
eventualmente.



=> Não pode haver muito cruzamento, senão ambas as 

populações domesticadas e invasoras desaparecem =>

sugere um equilíbrio dado pela seleção natural, de ajuste

da quantidade e freqüência de intercruzamentos.



OBS:  

=> Nem toda invasora está ligada a uma espécie 

cultivada, embora a maioria das plantas cultivadas

possuam raças invasoras. 

=> Grande parte das plantas invasoras não tem nada a

ver com planta cultivada.

=> Plantas invasoras => oportunistas. 



IV - Pressões de seleção exercidas deliberadamente pelo
homem

=> A seleção intencional tem ocorrido na mesma direção que 

a seleção automática, como reforço a esta última

=> Fazendeiro => seleção para maior produção => seleção

automática para inflorescências maiores, sementes

maiores, insensibilidade ao fotoperíodo, mais

sementes, crescimento determinado, debulha mais 

fácil, etc...

=> Seleção para cor, sabor, textura, qualidade de 

armazenamento, qualidade de cozimento, 

qualidade da farinha ....



Ex: 

arroz => seleção para arroz de grãos longos e finos vs

grãos grossos, grãos que se aglutinam vs arroz que não se

aglutinam, arroz vermelho, arroz aromático, etc....



Ex: 

arroz => 
Epagri lança três novas variedades de 
arroz irrigado: branco, vermelho e preto



Alterações no sistema reprodutivo 
tendência à maior reprodutibilidade  

 Alogamia para autogamia
Ex: tomate, pimenta, arroz, uva, etc...

Alogamia para reprodução vegetativa
Ex: banana (partenocarpia), mandioca

Gepts (2004)



I.  Pressões de seleção associadas à colheita:

A) Aumento na porcentagem de sementes colhidas:

Adaptações: 1. Retenção da semente (não-deiscência)
2. Hábito de crescimento mais determinado

c) Hábito de crescimento III.  Mudança de hábito
de crescimento trepador para crescimento
arbustivo,compacto. Ex: feijão.

a) Hábito de crescimento I: Cereais com ramos laterais
produzindo sementes. Ex: milho, sorgo, milheto.

b) Hábito de crescimento II: Ancestrais selvagens com

colmos não ramificados.  Ex: cevada, trigo, centeio,

arroz.  

Resumindo....



B) Aumento na produção de sementes:

Adaptações:

1. Aumento na porcentagem de sementes retidas

I.  Pressões de seleção associadas à colheita:

2. Redução de flores estéreis

3. Aumento no tamanho da inflorescência,
principalmente no milho, sorgo e milheto

4. Aumento no número de inflorescências,
principalmente em cevada, trigo, arroz, etc..



II. Pressões de seleção associadas à competição entre 
plântulas

A) Aumento no vigor das plântulas

Adaptações:
1. Maior tamanho das sementes

2. Menos proteína, mais carboidrato

B) Germinação mais rápida

Adaptações:
1. Perda ou redução dos inibidores da germinação

2. Redução das glumas e outros apêndices



IV - Pressões de seleção exercidas deliberadamente
pelo homem

III. Pressões de seleção associadas ao cultivo e outros 

tipos de distúrbio, resultando na produção de raças

invasoras

Adaptações:

1. Plantas que competem com as raças cultivadas, 

2. Retêm o hábito da não retenção das sementes 

das raças selvagens

















RESUMO

1) Grande parte das modificações em plantas cultivadas
originou-se por seleção automática.

2) Pressões de seleção automáticas são múltiplas e
interligadas, todas conduzindo numa mesma direção e
uma reforçando a outra, i.é, em direção à maior retenção
da semente, crescimento determinado, inflorescências
maiores, sementes maiores, perda da dormência, etc...

3) Pressões de seleção exercidas deliberadamente pelo
homem são mais absolutas e caprichosas, envolvendo cor,
sabor, textura, usos, culinária e valores nutritivos, 
aumentando a diversidade das raças cultivadas.



4) As populações selvagens e cultivadas interagem; genes

das raças cultivadas fluem para as raças selvagens e

vice-versa.

5) O fluxo gênico ocorre através de certas barreiras, mas

não ao nível de barreiras que separa as espécies.

6) Barreiras ao fluxo gênico são: auto-fertilização, época

de florescimento, fatores gametofíticos, não-adaptação

dos intermediários (híbridos), etc....

7) As diferenças entre raças cultivadas e selvagens são

relativamente simples do ponto de vista genético; a

domesticação levou à grande variabilidade, mas não 

à especiação, exceto nos casos de alopoliploidia.
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