
Processos Evolutivos e 

a Origem das Plantas 

Cultivadas III



a) Aumento da diversidade: mutação, recombinação,

migração e introgressão.

b) Redução da diversidade: seleção (pelo homem), favo-

recendo caracteres mais adaptados ao cultivo; 

deriva genética.

c) Manutenção da diversidade: agricultores tradicionais

cultivando diversos “tipos” da mesma cultura (etno-

variedades) na mesma área ou em diferentes lotes;

variação geográfica. 



Mantendo a diversidade genética:

Ao contrário dos cultivares modernos altamente homogêneos,
as variedades locais (etnovariedades) que evoluíram 
durante muitos anos sob determinadas condições 
ecológicas, apresentam diferentes tipos morfológicos e
fisiológicos. 

Na Etiópia, é comum encontrar diferentes formas 
botânicas de trigo e cevada em um único campo. 
Ex:  Várias espécies e variedades de trigo 

(T. turgidum, var. durum e var. polonicum, 
var. dicoccum) com diferentes tipos de grãos,
todos num único campo.





Triticum dicoccum -> difícil debulha e manuseio -> já não

é utilizado há 2.000 anos.  Agricultores da Etiópia o

cultivam -> dizem que é mais nutritivo e é bom para os

homens velhos doentes e crianças.  

Porque não o cultivam separadamente? Dizem que é melhor

em mistura, junto com T. turgidum, var. durum, etc.

Ex: Cevada na Etiópia -> tipos com 2, 4 ou 6 fileiras de grãos 

nas espigas são encontrados juntos num mesmo campo de

cultivo. 

Etiópia -> seca e fome comuns -> mantém a estabilidade

das culturas por meio da mistura de variedades -> a

longo prazo é o que mantém sua subsistência.



Texto com anedota de E. Hernandez-Xolocotzi, 
no México (Wilkes, 1989) 

Ladizinsky (1998) – p.118-119.

A seguir, exemplos de culturas de cará (ou inhame)

[Dioscorea spp.] e batata-doce [Ipomoea batatas], cuja 

diversidade tem sido mantida e ampliada por agricultores 

tradicionais/familiares.







Nascimento  (2013)

Banco de germoplasma de Dioscorea spp. na ESALQ/USP



Nascimento (2013)

Coletas realizadas de

Dioscorea trifida



Nascimento et al. (2013)

Legenda:

Verde – Ubatuba/SP
Azul – Iguape/SP
Rosa – Sta Catarina
Vermelho – Mato Grosso
Amarelo - Amazonas

Variedades locais de
Dioscorea trifida avaliadas 
por ISSR



Ubatuba/SP Iguape/SP + SC Mato Grosso

SSR ISSR

Fonte de 

variação

GL SQ Variação 

total (%)

SQ Variação 

total (%)

Entre 

grupos

3 150,295 39,37 221,218 33,53

Dentro de 

grupos

49 288,346 60,63 528,404 66,47

Total 52 438,642

AMOVA

Nascimento et al. (2013)



Siqueira et al. (2014)



Caracterização de 80 acessos 
de D. alata originárias de 
diversas regiões com 
marcadores microssatélites

(Siqueira, 2011)



(Siqueira et al., 2014)

Ausência de 
estruturação 
espacial para 
D. alata



Análise de variância molecular (AMOVA) para
72 variedades locais de Dioscorea alata 
originárias de cinco regiões do Brasil: Sul, Sudeste, 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste

(Siqueira et al., 2014)



Estudo com variedades locais de batata-doce 

no Vale do Ribeira, SP



Batata-doce (Ipomoea batatas)









AMOVA para  14 caracteres morfológicos
avaliados com dados binários em variedades
locais de batata-doce do Vale do Ribeira, SP

Software: Arlequin (Schneider et al., 2004) 

FV GL (Soma de
quadrados)

% da  variação
total

Entre comunidades

Entre roças

Dentro de roças

18

11

44

243,621

100,652

227,200

7,04

28,52

64,44

Total 73 571,473

Veasey et al. (2007)



Comprovou-se por esses estudos com batata-doce e cará, 

que os agricultores tradicionais são mantenedores e 

geradores de grande variabilidade genética para essas 

culturas.


