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RESUMO 

Padrões de dispersão e conservação da diversidade genética do milho (Zea mays 

ssp. mays) nas terras baixas da América do Sul 

O conhecimento sobre a diversidade e estrutura genética de populações cultivadas 

é fundamental para entender a história evolutiva destas populações ao longo do processo de 

domesticação e dispersão. O milho (Zea mays ssp. mays) é uma espécie cultivada que 

apresenta grande variabilidade genética. A dispersão do milho para diferentes regiões 
permitiu o surgimento de centros de diversificação da espécie. A região das terras baixas da 

América do Sul é considerada centro secundário de diversidade do milho e evidências 

científicas sugerem que a espécie se dispersou do México e chegou nesta região em estado 

parcial de domesticação. O objetivo desta pesquisa foi estudar a diversidade genética e os 

padrões de dispersão do milho nas terras baixas da América do Sul, por meio de dados de 

genômica populacional, fenotípicos, etnobotânicos e registros históricos, os quais permitiram 

ampliar o conhecimento sobre a história do germoplasma da região. Estas informações 

poderão ser úteis para orientar futuras prospecções, esforços de conservação e valoração dos 

recursos genéticos do milho. Esta tese foi estruturada em diferentes capítulos. O primeiro 

estudo apresentou uma revisão bibliográfica sobre a origem, domesticação e dispersão do 

milho nas Américas. O segundo estudo discutiu as hipóteses de dispersão do milho nas terras 

baixas da América do Sul. Foram caracterizados 184 acessos de milho do Brasil e Uruguai 
por meio de 5.313 marcadores moleculares de polimorfismo de nucleotídeo único (SNPs), 

obtidos pela técnica de Diversity Arrays Technology (DArTseq). Os acessos também foram 

caracterizados quanto ao tipo de endosperma e associados às famílias linguísticas indígenas 

relacionadas às respectivas regiões de origem. Os grupos obtidos pela Análise Discriminante 

de Componentes Principais (DAPC) se estruturaram, principalmente, pela predominância de 

tipos de endosperma específicos. A análise de agrupamento pelo método de Neighbor-

Joining e distância genética de Nei identificou padrões de conexão inter-regional, os quais 

sugeriram movimentos de dispersão. Os padrões genéticos regionais foram associados aos 

registros arqueológicos da espécie e às migrações humanas Arawak e Tupi, o que permitiu 

sugerir as hipóteses de dispersão do milho nas terras baixas da América do Sul. A pesquisa 

ainda sugeriu a hipótese de dois potenciais centros de diversificação do milho nas terras 
baixas da América do Sul, que envolvem o Sudoeste da Amazônia e as região do Pampa do 

Brasil e Uruguai. O terceiro estudo teve como objetivo identificar micro-centros de 

diversidade do milho nas terras baixas da América do Sul. Foram realizadas coletas de 

variedades locais e entrevistas com agricultores em cinco estados do Brasil (Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul e Rondônia) e cinco departamentos do 

Uruguai (Canelones, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó e Rivera), contemplando cinco 

biomas (Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa). Foram obtidos indicadores 

etnobotânicos, fenotípicos e moleculares os quais permitiram estimar índices de diversidade 

genética, como ferramenta metodológica para identificação e caracterização dos micro-

centros de diversidade do milho. Os micro-centros de diversidade foram identificados 

considerando os seguintes critérios diagnosticados em cada região: i) riqueza e diversidade 

genética de variedades locais (a maior parte exclusiva) e raças de milho; ii) presença de 
variedades locais sob diversificação devido a ação humana corrente diagnosticada pelos 

aspectos socioculturais; e iii) diversidade genética diagnosticada por meio de índices 

etnobotânicos, fenotípicos e moleculares, os quais indicaram áreas de conservação e 

acumulação de germoplasma de milho, em escala geográfica microrregional. Estas regiões 

também são sugeridas como hotspots de agrobiodiversidade, por encontrarem-se em zonas 

vulneráveis à erosão genética. O quarto estudo prospectou o milho do Sudoeste da Amazônia, 

região indicada como centro de diversificação do milho, dentro da qual foi considerada a 

hipótese de que as raças localmente desenvolvidas foram extintas durante a colonização 

européia. Foram conduzidos estudos etnobotânicos in loco e caracterização fenotípica das 

variedades locais de milho farináceo cultivadas por agricultores locais e indígenas, nos 

estados de Rondônia e Acre. Foram identificados nomes indígenas e locais, usos gerais e 
específicos para a raça de milho amazônica Entrelaçado. As variedades locais coletadas na 

região foram caracterizadas e classificadas como Entrelaçado, confirmando a sua 



 
 

identificação e demonstrando que esta raça está conservada no Sudoeste da Amazônia. Esta 

pesquisa ampliou o conhecimento sobre a história evolutiva e a diversidade genética do milho 

nas terras baixas da América do Sul, envolvendo uma amostragem mais ampla. As 

informações geradas pela pesquisa poderão subsidiar políticas públicas e programas de 

conservação dos recursos genéticos do milho nas terras baixas da América do Sul. 

Palavras-chave: migração, Zea mays ssp. mays, centros de diversificação, indicadores de 

diversidade, recursos genéticos, hotspots de agrobiodiversidade, variedades locais, 

etnobotânica, marcadores SNPs. 
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ABSTRACT 

Dispersion patterns and conservation of maize (Zea mays spp. mays) genetic 

diversity in the lowlands of South America 

Knowledge about the diversity and genetic structure of cultivated populations is 

essential to understand the evolutionary history of these populations throughout the process 

of domestication and dispersal. Maize (Zea mays ssp. mays) is a cultivated species that 

presents high genetic variability. The dispersion of maize to different regions allowed the 
emergence of centers of diversification of the species. The lowlands of South America region 

is considered a secondary center of maize diversity and scientific evidence suggests that the 

species dispersed from Mexico and arrived in this region in a partial state of domestication. 

The objective of this research was to study the genetic diversity and dispersal patterns of 

maize in the lowlands of South America, using population genomics, phenotypic and 

ethnobotanical data, and historical records, allowing the expanding of knowledge about the 

history of this germplasm in the region. This information may be useful to guide future 

prospects, conservation efforts and the valorization of the genetic resources of maize. This 

thesis was structured in different chapters. The first study presented a literature review on the 

origin, domestication and dispersion of maize in the Americas. The second study discussed 

the hypotheses of maize dispersion in the lowlands of South America. A total of 184 maize 

accessions from Brazil and Uruguay were characterized using 5,313 single nucleotide 
polymorphisms (SNPs), obtained by the Diversity Arrays Technology technique (DArTseq). 

The accessions were also characterized as to the type of endosperm and association with 

indigenous language families related to the respective regions of origin. The groups obtained 

through the Discriminant Analysis of Principal Components (DAPC) were structured mainly 

according to the predominance of specific types of endosperm. The cluster analysis using 

Nei´s genetic distance and Neighbor-Joining method identified interregional connection 

patterns, which suggested dispersion movements. The regional genetic patterns were 

associated with the archaeological records of the species and with the Arawak and Tupi 

human migrations, suggesting the hypothesis of maize dispersion in the lowlands of South 

America. The research also suggested the hypothesis of two potential centers of 

diversification of the maize in the lowlands of South America, which involve the Southwest 
of the Amazon and the Pampa regions of Brazil and Uruguay. The third study aimed to 

identify microcenters of maize diversity in the lowlands of South America. Landraces were 

collected and interviews were conducted with farmers in five states in Brazil (Mato Grosso 

do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul and Rondônia) and five departments of 

Uruguay (Canelones, Rocha, Treinta y Tres, Tacuarembó and Rivera), covering five biomes 

(Amazon, Cerrado, Caatinga, Atlantic Forest and Pampa). Ethnobotanical, phenotypic and 

molecular indicators were obtained allowing the estimation of genetic diversity indices, as a 

methodological tool for the identification and characterization of the microcenters of maize 

diversity. The microcenters of diversity were identified considering the following criteria 

diagnosed in each region: i) richness and genetic diversity of maize landraces (mostly 

exclusive) and races; ii) presence of landraces under diversification due to current human 

action diagnosed by socio-cultural aspects; and iii) genetic diversity diagnosed by 
ethnobotanical, phenotypic and molecular indices, which indicated conservation areas and 

accumulation of maize germplasm, on a microregional geographic scale. These regions are 

also suggested as agrobiodiversity hotspots, as they are in areas vulnerable to genetic erosion. 

The fourth study prospected maize from the Southwest of the Amazon, a region indicated as 

a center of maize diversification, within which the hypothesis that locally developed races 

were extinct during European colonization was considered. On-site ethnobotanical studies 

and phenotypic characterization of floury maize landraces cultivated by local and indigenous 

farmers in the states of Rondônia and Acre were conducted. Indigenous and local names, 

general and specific uses for the Entrelaçado Amazonian maize race were identified. The 

local varieties collected in the region were characterized and classified as Entrelaçado, 

confirming its identification and demonstrating that this race is conserved in the Southwest 
of the Amazon. This research expanded knowledge about the evolutionary history and 

genetic diversity of maize in the lowlands of South America, involving a broader sampling. 



 
 

The information generated by this research may subsidize public policies and programs for 

the conservation of the genetic resources of maize in the lowlands of South America. 

Keywords: migration, Zea mays ssp. mays, centers of diversification, ethnobotany, genetic 

variability, microcenters, genetic resources, landraces, SNPs markers. 
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1. INTRODUÇÃO 

A cultura do milho assume papel essencial na constituição da base alimentar em diversos países 

(Kato et al., 2009). A dispersão da espécie para diferentes regiões permitiu o surgimento de centros de 

diversificação do milho distribuídos em distintos ambientes ao longo do continente americano (Brieger et 

al., 1958; Vigouroux et al., 2008; Kato et al., 2009; van Heerwaarden et al., 2011). A domesticação do 

milho teve início há ~9.000 anos antes do presente (AP), no México (Piperno et al., 2009; Kistler et al., 

2018), e muito cedo a espécie se dispersou, alcançando as terras baixas da América do Sul, há pelo menos 

~6.500 anos AP (Brugger et al., 2016).  Esta região é considerada centro secundário de diversidade do 

milho (Brieger et al., 1958; Paterniani e Goodman, 1977) e evidências científicas sugerem que a espécie 

chegou nesta zona em estado parcial de domesticação (Kistler et al., 2018). As terras baixas da América do 

Sul abarcam regiões com altitudes inferiores a 1.500 m, as quais correspondem a 72% do continente sul 

americano (Paterniani e Goodman, 1977). Os estudos de diversidade genética do milho no continente 

americano realizados até o momento envolveram uma amostragem reduzida de acessos de milho 

representante desta região (Matsuoka et al., 2002; Freitas et al., 2003; Vigouroux et al., 2008; van 

Heerwaarden et al., 2011; Freitas e Bustamante, 2013; Bustamante et al., 2014; Bedoya et al., 2017; Kistler 

et al., 2018), o que sugere a necessidade da ampliação dos estudos da diversidade genética do milho desta 

zona. 

Com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a diversidade genética e os padrões de dispersão 

do milho nas terras baixas da América do Sul, esta pesquisa foi realizada por meio de uma colaboração 

binacional, a qual envolveu instituições do Brasil e do Uruguai. No Brasil, a pesquisa foi coordenada pelo 

Laboratório de Genética Ecológica de Plantas da Escola Superior de Agricultura ‘Luiz de Queiroz’, 

Universidade de São Paulo – ESALQ/USP e, no Uruguai, pelo Laboratório de Fitotecnia y Recursos 

Fitogenéticos da Universidad de la Republica. A realização deste trabalho só foi possível devido à 

colaboração de uma ampla rede de colaboradores a qual envolveu pesquisadores, professores, técnicos e 

estudantes, bem como a participação de agricultores familiares, assentados de reforma agrária, ribeirinhos 

e indígenas de diferentes regiões de ambos países. Em 2016, com o objetivo de desenvolver os projetos, foi 

criado o Grupo Interdisciplinar de Estudos em Agrobiodiversidade (InterABio) e à medida que os projetos 

avançaram foi constituída a Rede de Pesquisa Colaborativa do InterABio, a qual contou com a participação 

de instituições e organizações localizadas nas regiões contempladas pela pesquisa. 

A pesquisa fez parte do (i) projeto de Auxílio à Pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP), intitulado “Genômica populacional e caracterização fenotípica para 

elucidar aspectos da origem, domesticação e dispersão do urucum (Bixa orellana) e milho (Zea mays) nas 

terras baixas da América do Sul” (processo no. 2015/26837-0); (ii) projeto do edital Universal do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), intitulado “Genômica populacional e 

classificação de raças para elucidar aspectos da dispersão do milho (Zea mays L.) nas terras baixas da 

América do Sul” (processo no. 421045/2016-7); e (iii) projeto da Comisión Sectorial de Investigación 

Científica (CSIC), intitulado “Diversidad y distribución de razas de maíz de Uruguay: identificación de 

genes interés y micro centros de diversidad”.  



 
 

A tese está estruturada em quatro estudos, apresentados em diferentes capítulos. O primeiro 

estudo foi apresentado em formato de capítulo de livro; o segundo e o terceiro, em formato de artigo 

científico; e o quarto, em formato de nota científica. O primeiro estudo consiste em uma revisão 

bibliográfica sobre os aspectos relacionados à origem, domesticação e dispersão do milho nas Américas. O 

segundo, ampliou o conhecimento sobre o histórico evolutivo do milho nas terras baixas da América do 

Sul, por meio do estudo dos padrões de dispersão da diversidade genética do milho nesta parte do 

continente. Resgatou-se a história do milho, por meio de uma viagem no tempo e no espaço, associada às 

migrações dos povos indígenas ancestrais que habitaram esta região no passado. O terceiro, identificou 

micro-centros de diversidade do milho e indicou zonas prioritárias de conservação por meio da indicação 

destas regiões como hotspots de agrobiodiversidade. Por meio da conservação in situ-on farm realizada por 

agricultores familiares, ribeirinhos e indígenas, a espécie ainda encontra-se sob diversificação nestas 

regiões no presente. O quarto estudo teve como objetivo prospectar o milho do Sudoeste da Amazônia, 

região indicada como centro de diversificação do milho, dentro da qual foi considerada a hipótese de que 

as raças localmente desenvolvidas foram extintas durante a colonização européia. No entanto, a presente 

pesquisa demonstrou a existência da raça amazônica Entrelaçado desde a época pré-conquista até os dias 

atuais e aponta que a raça não foi extinta e continua sendo conservada por agricultores tradicionais e povos 

indígenas que habitam a região, que atribuem nomes locais e indígenas à esta raça, e possuem usos 

culinários típicos. 

A pesquisa ampliou o conhecimento sobre a história evolutiva do milho nas terras baixas da 

América do Sul. O entendimento da história de dispersão do milho é relevante uma vez que pode permitir 

a identificação de áreas com concentração de variabilidade genética que poderão orientar futuras 

prospecções e esforços de conservação dos recursos genéticos do milho, tanto in situ-on farm como ex situ, 

e que também poderão ser utilizados para o melhoramento genético da espécie. 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo Geral 

• Estudar a diversidade genética e os padrões de dispersão do milho (Zea mays L. ssp. mays) 

nas terras baixas da América do Sul, por meio de dados de genômica populacional, 

fenotípicos, etnobotânicos e registros históricos, com o intuito de ampliar o conhecimento 

sobre a história do germoplasma da região, orientar futuras prospecções, esforços de 

conservação e valoração dos recursos genéticos do milho, o que poderá ser de utilidade para 

programas de melhoramento genético da espécie. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar a diversidade genética do milho nas terras baixas da América do Sul, com o 

intuito de identificar pools gênicos distintos, caracterizar a distribuição geográfica da 

variação genética, por meio de marcadores moleculares single nucleotide polymorphisms 
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(SNPs), e com base nos registros históricos regionais discutir hipóteses de dispersão do 

milho nas terras baixas da América do Sul. 

• Identificar micro-centros de diversidade do milho nas terras baixas da América do Sul, por 

meio de indicadores e índices etnobotânicos, morfológicos e moleculares de diversidade 

genética, em diferentes regiões e biomas do Brasil e do Uruguai. 

• Prospectar o milho do Sudoeste da Amazônia, por meio da caracterização etnobotânica e 

fenotípica das variedades locais de milho farináceo, com o objetivo de identificar as raças 

de milho atualmente conservadas in situ-on farm na região. 

 



 
 

2. CONCLUSÕES 

A pesquisa ampliou o conhecimento sobre a história evolutiva do milho nas terras baixas da 

América do Sul, envolvendo uma amostragem mais ampla. O entendimento da história de dispersão do 

milho é relevante uma vez que pode permitir a identificação de áreas com concentração de variabilidade 

genética que poderão orientar futuras prospecções e esforços de conservação dos recursos genéticos do 

milho, tanto in situ-on farm como ex situ, e que também poderão ser utilizados para o melhoramento 

genético da espécie. As hipóteses de dispersão do milho nas terras baixas da América do Sul foram 

discutidas e foram sugeridos dois potenciais centros de diversificação do milho (Sudoeste da Amazônia e 

as região do Pampa do Brasil e Uruguai). O estudo também identificou micro-centros de diversidade, com 

base em indicadores e índices etnobotânicos, fenotípicos e moleculares de diversidade genética do milho 

na região. Baseado nos resultados obtidos, todas as regiões envolvidas na presente pesquisa foram 

consideradas micro-centros de diversidade do milho, tais como: Divino, Minas Gerais; Esperança, Paraíba; 

Ibarama, Rio Grande do Sul; Juti, Mato Grosso do Sul; Guajará-Mirim, Rondônia (no Brasil); e La Paloma, 

Rocha; Tacuarembó, Tacuarembó; Tala, Canelones (no Uruguai). Por encontrarem-se em zonas vulneráveis 

à erosão genética, estas regiões também são sugeridas como hotspots de agrobiodiversidade, os quais são 

considerados zonas prioritárias de conservação dos recursos genéticos da espécie. A pesquisa ainda 

constatou a presença da raça amazônica Entrelaçado, rara nas coleções existentes e frequentemente 

considerada extinta no campo, no Sudoeste da Amazônia, sendo conservada por agricultores tradicionais e 

povos indígenas que habitam a região. Com base em critérios analíticos, as informações geradas pela 

pesquisa atribuem respaldo e reconhecimento cientifico à diversidade genética do milho diagnosticada 

nestas áreas e podem subsidiar políticas públicas e programas de conservação dos recursos genéticos do 

milho nas terras baixas da América do Sul. 
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