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Resumo 

Parece estranho falar de curadorias antes do ano de 1.800 no Brasil, mas mesmo que não existissem formalmente neste 
período da história brasileira, ainda assim nossos antepassados exerciam a missão de curadores com nosso patrimônio 
genético nativo e até mesmo com o exótico introduzido, muito antes da chegada dos portugueses no Brasil. Posteriormente, 
já com nossos colonizadores, muito foi incrementado, em especial com as espécies exóticas introduzidas. Nosso objetivo 
com este texto foi o de relembrar este rico período histórico, mostrando como foi profícuo para alicerçar os primórdios da 
caminhada pelos nossos recursos genéticos. 
Palavras-Chave: Sistema de Curadorias, Programa Nacional, Banco Ativo de Germoplasma, Recursos Genéticos. 

Abstract 

The gene bank and of scientific collections curators from the beginnings of agriculture until the year 1.800 at Brazil 

It seems weird to talk about curators before the year of 1.800 in Brazil, however even if they did not formally exist in this 
period in Brazilian history our ancestors exercised the mission of curators with our native germplasm and even with the 
introduced exotic germplasm long before the Portuguese arrived in Brazil. Later, our colonizers increased the number of 
exotic species. Our goal with this text is to recall this historical and rich period, showing how fruitful it was to underpin the 
beginnings of genetic resources journey. 

Keywords: Active Gene Bank, Curatorial System, Historical National Program, Genetic Resources. 

 

1. Introdução  

A história do Universo é contada a partir de 13,5 
bilhões de anos, enquanto a formação do nosso planeta 
pode ser contada a partir de 4,6 bilhões de anos pela ciência 
da Geologia. A vida surge no oceano alguns milhões de 
anos depois com Luca (organismo unicelular), no Pré-
Cambriano. A vida continua surgindo neste período com as 
Bactérias há 3,5 bilhões de anos, com os fungos há um 
bilhão de anos. A seguir, no Paleozóico, na contagem de 
milhões de anos, surgem as algas verdes, os peixes, as 
Briófitas, os Anfíbios, as Pteridófitas, os Répteis, se forma 
o Continente Pangea, as Gimnospermas, os Dinossauros e 
os mamíferos (respectivamente). No Mesosóico surgem as 
aves e as Angiospermas, e ainda ocorre a extinção dos 
dinossauros. No Cenozoico se formam os continentes e a 
Antártida. No fim deste período surge o ser humano, 

provavelmente há 300 mil anos, portanto, há pouquíssimo 
tempo. No Brasil, há informações de que o homem chegou 
aqui desde 50 mil anos atrás (GUIDON, 2003; 
DORNELLES, 2008). 

Nosso país é detentor da maior riqueza em 
megabiodiversidade do planeta, abrigando seis biomas: 
Amazônia, Caatinga, Pampa, Pantanal, Cerrado e Mata 
Atlântica. Engloba 78 ecorregiões, segundo suas 
características bióticas e abióticas, nas quais se destacam 
a vegetação, clima, relevo e solo. Legalmente, preserva 
germoplasma in situ em 304 unidades federais, em 532 
unidades estaduais e, em 941 reservas particulares de 
patrimônio natural (MITTERMEIER & MITTERMEIER, 
1997; MMA, 2010; MATHEUS & MANTOVANI, 2015; 
MARIANTE, SAMPAIO & INGLIS, 2018). Isto é motivo 
suficiente para priorizarmos a preservação in situ deste 
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patrimônio genético nativo. No entanto, não podemos 
deixar de também privilegiar a conservação ex situ do 
germoplasma exótico introduzido e aclimatado ao longo 
dos séculos.  

A interferência humana na natureza é explicável 
através de três palavras: a) biofilia: pelo homem possuir 
um “instinto de preservação e de conservação” pelo amor 
à natureza (WILSON, 1984); b) autossustentabilidade: 
pela necessidade de “sobrevivência dos indivíduos e 
grupos” de seres humanos; e c) coevolução: pela 
interdependência do homem com as demais espécies 
animais, microrganismos e vegetais, em decorrência da 
domesticação.  

Os recursos genéticos (a variabilidade genética dos 
seres vivos, com valor atual ou potencial) e as coleções 
científicas (amostras representativas de espécies vegetais, 
de animais, de microrganismos, e/ou de coleções de 
organismos afins, vivos ou não, conservados há longos 
prazos em museus, herbários, laboratórios, etc., para 
estudos e/ou educação), são mantidos para atender à 
agropecuária e/ou ao meio ambiente, e organizados na 
forma de curadorias (a organização do conjunto de 

coleções institucionais, cada uma contendo acessos 
representativos da variabilidade genética, de uma 
determinada espécie, ou de espécies distintas de um 
mesmo gênero, ou até mesmo de um grupo de espécies de 
gêneros afins, quer sejam de animais, de micro-
organismos, ou de plantas, e inclusive de coleções 
científicas afins), mantidas e manejadas por especialistas, 
designados a cargos ou encarregados, denominados 
curadores (WETZEL & FERREIRA, 2007; VEIGA & 
QUEIRÓZ, 2015; VEIGA, KARASAWA & BARBOSA, 
2015). 

Posto tudo isto, procura-se neste texto contar parte 
da nossa história relacionada ao tema, e ao mesmo tempo 
procurando sensibilizar os colegas para a integração em 
prol da organização nacional em Recursos Genéticos.  

2. Fases Cronológicas 

Optou-se aqui por seccionar o texto em três fases 
cronologicamente distintas, escolhidas apenas para fins 
didáticos, e chamadas aqui de: antiga, pré-moderna e 
moderna (esta última ficando para um próximo texto nesta 
revista), como apresentamos a seguir: 

2.1 Fase Antiga 

Esta é a primeira fase, chamada de antiga, e é aquela 
anterior à descoberta do Brasil pelos portugueses 
(22/04/1500), portanto, exclusiva dos povos indígenas. 
Estes habitantes, a priori viviam como caçadores-
coletores, itinerantes, mas com o passar dos tempos, 
passaram a se fixar mais territorialmente e a praticar a 
agropecuária, onde os recursos genéticos manejados eram 
tanto os domesticados de origem nativa, como os exóticos 
trazidos de outros países. Nesta fase, as plantas são 
tratadas pelos nomes comuns, lembrando que nem sempre 
se referem às mesmas espécies cultivadas nos dias de hoje. 
As datas citadas também são controversas, mesmo tendo 
uma base científica com hipóteses advindas de estudos 
arqueológicos em sítios de sambaquis, terras pretas, 
geoglifos, casas enterradas, pinturas e gravuras rupestres 
etc. 

 Supõem-se que o Homo sapiens L. começou a 
chegar ao continente americano, em várias levas 
migratórias, desde hipotéticos 50.000 anos atrás. A partir 
dos estudos da “Luzia” (fóssil de 11.000 anos, encontrado 
na Lagoa Santa – MG), permitiu-se levantar a hipótese de 
que ao menos houve duas levas migratórias no continente, 
a primeira com traços africanos e australianos e a segunda 
de ameríndios com morfologia mongoloide, semelhante 
aos indígenas atuais. Denis Vialou e Águeda Vilhena 
Vialou afirmaram terem datado a presença humana em 
Cuiabá-MT, na Serra de Araras, de 27 mil anos. Niède 
Guidon cita que há dentes humanos datados de 15 mil anos, 
arte rupestre na Serra da Capivara – PI – Brasil, com 29 mil 
anos, e que há resíduos de fogueiras datados de 48 mil anos 
(PIVETTA, 2008; AFP, 2013; NEVES, 2018). 

Desta forma, tais desbravadores provavelmente 
conviveram com animais e plantas hoje extintos como a 
preguiça gigante, o tigre dente de sabre, e espécies de 
plantas diversas. Ainda herdamos a Biofilia e vivemos a 
Coevolução, enquanto efetivávamos a domesticação 
(GÓMES-POMPA & KAUS, 2000; DINODÊ, 2008; 
CLEMENT, FREITAS & ROMÃO, 2015).  

Há catalogados mais de 20.000 sítios arqueológicos 
no país, sendo 17 tombados pelo IPHAN, como por 
exemplo os Geoglifos (grandes figuras gravadas no chão), 
como os 523 encontrados no Acre e os 81 catalogados 
Mato Grosso, com seus prováveis 2.500 anos de existência 
antes da chegada dos Europeus. Sabe-se que os Tupis 
formavam aldeias populosas, com mais de 600 pessoas, e 
que eram praticantes da agricultura de corte e queima, o 
que colocava grande parte das florestas temporariamente 
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em estágios secundários de sucessão, aos quais se 
pressupõe a razão da inexistência de relatos de 
dificuldades dos exploradores ao penetrarem em nossas 
florestas. Atualmente as dez tribos mais numerosas que 
representam metade da população indígena no Brasil são, 
respectivamente: Ticuna, Guarani, Caingangue, Macuxi, 
Terena, Guajajara, Xavante, Ianomâmi, Pataxó e Potiguara 
(DEAN, 1995; JOKURA, 2011; RODRIGUES, 2016; 
BARBOSA, 2017).  

2.1.1 O início da agropecuária no Brasil 

Embora se calcule o início da agricultura mundial 
para o período Neolítico, aproximadamente há 19.000 
anos, estima-se que no nosso país o homem passou do 
hábito nômade de caçador-coletor para o de agricultor e/ou 
piscicultor “sedentário” (enquanto a localização lhe foi 
conveniente), somente a partir de 9.000 (em Porto Velho – 
RO) e 2.000 anos (na Ilha de Marajó – PA), 
respectivamente (VEJA, 2012; VEIGA, 2017; 
CRIVELLARO, 2018; LOPES, 2018;).  

2.1.2 Germoplasma nativo domesticado e exótico 
introduzido pelos índios 

Mesmo que a domesticação seja uma seleção 
artificial efetivada pelo homem, nada mais natural que 
nossos índios sejam considerados os pioneiros (coletores, 
introdutores, aclimatadores, domesticadores, 
mantenedores, agricultores, selecionadores, 
intercambiadores, e usuários) dos nossos RG, séculos 
antes da chegada dos portugueses, com: abacaxi (exótica), 
abóbora, açaí, algodão, amendoim-comum (exótica), 
amendoim silvestre (A. stenosperma, A. villossulicarpa, A. 

pintoi), ariá, arroz, babaçu, batata-doce, banana (exótica), 
buriti, cacau, cará (exótica), cajá (exótica), caju, cajurú, 
castanha-do-pará, cupuaçu, erva-mate, feijão-fava 
(exótico), goiaba, guaraná, ingá, jabuticaba, jerimum 
(exótica), juá, macaúba, maçaranduba, mandioca, 
mangaba, mamão (exótica), maracujá, milho (exótica), 
patauá, pequi, pinheiro-brasileiro, pimenta-da-terra 
(exótica), pupunha, seringueira, tabaco (exótica), timbó, 
tucumã, etc. Não menciono o abacaxi, arroz, amendoim e 
o algodão como exóticas, porque os gêneros englobam 
espécies nativas do Brasil, parentes das cultivadas hoje em 
dia, as quais também podem ter sido cultivadas pelos 
índios, assim como também domesticaram espécies 
exóticas e as introduziram no país (CLEMENT, FREITAS 
& ROMÃO, 2015; CRIVELLARO, 2018).  

Segundo Kerr, Campos & Barros (1986), os índios 
estão na Amazônia há mais de 10.000 anos, e praticamente 
domesticaram todas as plantas que conhecemos, assim, os 
primórdios do melhoramento genético vegetal perdem-se 
na pré-história e confundem-se com as próprias origens 
das plantas cultivadas, pois, o simples ato de colher e 
plantar já é seletivo (PAIVA & VALOIS, 2001). 

Acredita-se que nos auto domesticamos ao longo 
dos tempos, simplesmente procurando cruzar com 
parceiros que possuíam qualidades que nos eram 
interessantes. Da mesma forma fomos tratando os animais, 
com uma relação ecológica do tipo esclavagismo (se 
aproveitando da companhia, do trabalho e dos produtos), 
selecionando sempre os com mais e melhores predicados; 
por outro lado, provocando também mudanças genéticas. 
O que se sabe é que muitos animais foram domesticados 
simplesmente escolhendo-se por exemplo os mais dóceis; 
enfim, o simples hábito dos nossos índios de “amansar” 
animais de pequeno porte, levando seus filhotes para a 
aldeia, como as araras, as capivaras, os cachorros 
(exóticos), as emas, os macacos, os papagaios, os 
periquitos, os quatis, as queixadas, e até mesmo as 
serpentes, dentre outras espécies nativas. Os caçadores-
coletores eram homens, que selecionavam principalmente 
os animais adultos para a alimentação, e que também 
praticavam a piscicultura (OLIVEIRA et al., 2011; 
VELDEN, 2011; LOPES, 2017). 

2.2 Fase pré-moderna 

A esta fase denominou-se de pré-moderna, 
começando em 1.500 (com a descoberta do Brasil pelos 
portugueses), e vai até 1.800.  

2.2.1 Contribuições dos colonizadores e escravos 
 

Foi uma época muito rica em introduções de 
germoplasma exótico, pelos colonizadores portugueses 
(principalmente) e holandeses (especialmente através de 
Nassau), além dos espanhóis, com inúmeras introduções 
ao longo desta fase, destacando-se a cana-de-açúcar e o 
café, responsáveis por grandes ciclos econômicos 
brasileiros. Fica difícil dizer quem foi o introdutor, pois 
muitos acessos plantados no Brasil não vingaram na época. 
Enfim, pode-se citar que tentaram aclimatar inúmeras 
espécies como: abacate, abóbora, acelga, agrião, alface, 
alfavaca, almeirão, alho, arroz, berinjela, beterraba, 
canela, carambola, cebolinha, cenoura, chicória, cidras, 
coentro, coco, couve, dendê, ervilha, espinafre, feijão-de-
metro, figo, fruta-pão, gengibre, gergelim, hortelã, laranja, 
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lentilha, legumes diversos, limão, limas, manjericão, 
mostarda, nabo, pepino, pimentão, rabanete, repolho, 
romã, salsa, tomate, trigo, uva, vinagreira, etc.. Dos 
continentes Africano e Asiático vieram 
introduzidas/dispersadas pelos escravos (quilombolas), a 
partir de 1.538: bananeira, inhame, jaca, jambo, jiló, 
mamona, manga, maxixe, melancia, melão, quiabo, 
tamarindo etc.  

Ainda introduziram animais exóticos, a partir de 
1.530, como: boi, bode, burro, carneiro, cavalo, galinha, 
pato e porco, entre outros. (KERR, CAMPOS & 
BARROS, 1986; ROMÃO, 1995; FIRMINO et al., 2009; 
ALVES, 2010; CORREA, 2010).  

2.2.2 Contribuições dos jardins botânicos pelos 
holandeses, portugueses e brasileiros 

Em 1.772, houve a criação da Academia Científica 
do Rio de Janeiro, pelo marquês do Lavradio, para se 
dedicar à física, química, história natural, medicina, 
farmácia e agricultura, mas não teve vida longa. Os 
brasileiros que começavam a voltar depois de estudar no 
exterior iniciavam a ciência no Brasil (MASSARANI & 
MOREIRA, 2002). Muitas coleções foram montadas nos 
Jardins Botânicos brasileiros, criados entre 1.700 e 1.800 
(SP, PA, BA, MG, PE, e SE), e apesar do seu germoplasma 
ter desaparecido ou ter sido descaracterizado, 
provavelmente também foram fonte de dispersão de 
germoplasma relevante ao Brasil. Além disso, nosso 
Jardim Zoobotânico pioneiro foi obra holandesa, embora 
pelas mãos de um alemão, João Maurício de Nassau 
(Johan Maurits Van Nassau-Siegen), no início da década 
de 1.600, em Recife – PE, com pomares, hortas, plantas 
medicinais, aromáticas, e animais nativos e, ainda, dentre 
outras contribuições trouxe o também alemão George 
Marcgrive (entre vários especialistas, em especial 
pintores), um naturalista, matemático e geógrafo, que 
organizou a primeira expedição científica nacional de 
coleta zoobotânica, em 1.636. Nesta época houve 
relevantes introduções como: baunilha, canela, cânhamo, 
capim-colonião, coqueiro, cravo, figo, fruta-pão, gengibre, 
índigo, jenipapo, laranja, limão, mamão, mangabeira, noz 
moscada, pimenteira, romã, tabaco, teca, trigo (mais de 20 
spp.). Cultivavam ainda muitas fruteiras nativas, hortaliças 

e flores, além disto trouxeram do reino animal as cabras, 
carneiros, coelhos, o bicho-da-seda, e a cochonilha, além 
de disponibilizarem como zoológico um grande número de 
espécies animais nativas como: antas, araras, cutias, 
jabutis, onças, pacas, papagaios, quatis, suçuaranas, 
tamanduás, etc. (mais de 30 spp.). Mesmo que, ao deixar 
o Brasil, Nassau tenha levado tudo que pode do seu Jardim 
Zoobotânico para a Holanda, ainda assim sua contribuição 
científica foi grande e, provavelmente possibilitou a 
dispersão de inúmeras plantas e animais daquele jardim 
zoobotânico (VEIGA, 2003; MATOS, 2011). 

3. Conclusões 

É importante que se reconheça que a origem da 
nossa agropecuária advém dos nossos primeiros 
habitantes. Os índios também foram os pioneiros na 
domesticação, no melhoramento genético, e nas 
curadorias, sendo, portanto, quem devemos referenciar 
pela inestimável contribuição desde séculos anteriores à 
chegada dos portugueses. Lembrando que os índios 
também influenciaram os colonizadores com sua 
agricultura. 

Também não há como negar a grande influência dos 
nossos colonizadores, inclusive dos escravos, já nossa 
agropecuária até hoje advém dos seus costumes 
alimentícios. Assim, somos um país extremamente 
dependente da variabilidade genética do germoplasma das 
espécies agropecuárias cujos centros de origem e 
diversidade estão no exterior; 

Nossa agropecuária também foi aprimorada através 
de cientistas estrangeiros que por aqui passaram ou se 
estabeleceram, e por brasileiros que foram estudar no 
exterior. Assim, se realizaram coletas, o intercâmbio de 
germoplasma, a aclimatação de plantas às nossas regiões 
então habitadas, montando coleções e aplicando a ciência 
da época, até o ano de 1.800; 

Desde as domesticações efetivadas pelos nossos 
índios, nós pouco atuamos em tal atividade, simplesmente 
prosseguimos realizando o melhoramento genético com as 
mesmas espécies vegetais e animais. 
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