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“ORIGEM E EVOLUÇÃO DE PLANTAS CULTIVADAS”  
(LGN 5702) - Turma 2019 

 
Profª: Elizabeth Ann Veasey 
Prof.: Giancarlo C.X.Oliveira 

 
 
1ª Aula (14/8):  
  Primórdios das sociedades humanas e da agricultura 
 Origens da agricultura: onde, quando e como iniciou-se a agricultura e a domesticação de 
plantas 
Bibliografia:  
Barbieri, R.L. & Stumpf, E.R.T. (2008) Origem e evolução de plantas cultivadas. p.39-58. 
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 1. Origin of agriculture. 

p.1-15. 
Artigos básicos: 
Gepts P & Papa R (2002) Evolution during domestication. In: Encyclopedia of Life 

Sciences. London: Nature Publishing Group.  
Rottenberg, A. (2017) Has agriculture dispersed worldwide from a single origin? Genet 

Resour Crop Evol 64:1107-1113.  
Smýkal, P. et al. (2018) The impact of genetic changes during crop domestication. 

Agronomy 8, 119 (doi:10.3390/agronomy8070119) 
 
2ª Aula (21/8): 
 Domesticação de plantas e de paisagens:  definições 
   Centros de diversidade; Centros de origem; Centros de domesticação 
Bibliografia:  
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 1. Origin of agriculture 

p.46-60. 
Clement, C. R. (2001) Melhoramento de Espécies Nativas. In: Nass, L.L.; Valois, A.C.C.; 

Melo, I.S., Valadaris-Inglis, M.C. Recursos genéticos e melhoramento de plantas. p. 423-
441. 

Barbieri, R.L. & Stumpf, E.R.T. (2008) Origem e evolução de plantas cultivadas. p.39-58. 
Artigos básicos: 
Harlan, J.R. (1991) Agricultural Origins: Centers and Noncenters. Science 174:468-474. 
Clement, C.R. et al. (2015) The domestication of Amazonia before European conquest. 

Proc. R. Soc. B282: 20150813. (http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.0813) 
Fuller, D.Q. & Stevens, C.J. (2019) Between domestication and civilization: the role of 

agriculture and arboriculture in the emergence of the first urban societies. 
Vegetation History and Archaeobotany, 28: 263–282.  

Palestra: Origem e evolução da Pupunha – Profa. Dra. Doriane Picanço Rodrigues – 
UFAM, Manaus, AM.  

 
3ª Aula (28/8): 
 Padrões de domesticação e classificação das culturas de acordo com o centro de origem 
e de diversidade. 
      Síndromes da domesticação (Parte I) 
Bibliografia: 
Barbieri, R.L. & Stumpf, E.R.T. (2008) Origem e evolução de plantas cultivadas. p.39-58. 
Harlan, J.R. (1992) Crops and man. Cap. 6. The dynamics of domestication. p.117-133. 
Artigos básicos: 
Gepts P & Papa R (2002) Evolution during domestication. In: Encyclopedia of Life 

Sciences. London: Nature Publishing Group.  
Meyer et al. (2012) Patterns and processes in crop domestication: an historical review 

and quantitative analysis of 203 global food crops. New Phytologist 196: 29-48. 
Fernie R & Yan J (2019) De novo domestication: an alternative route toward new crops 

for the future. Molecular Plant 12: 615–631.  
Seminário dirigido 1  
Vídeo sobre Vavilov 
 

http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.0813


 2 

4ª Aula (10/9): 
 Dinâmica evolutiva da domesticação (Parte I)  
      Síndromes da domesticação  
Bibliografia: 
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 2. Increasing diversity 

under domestication. p.61-100. 
Artigos básicos: 
Gepts P & Papa R (2002) Evolution during domestication. In: Encyclopedia of Life 

Sciences. London: Nature Publishing Group.  
Veasey et al. (2011) Processos evolutivos e a origem das plantas cultivadas. Ciência 

Rural, 41: 1218-1228. 
Smýkal, P. et al. (2018) The impact of genetic changes during crop domestication. 

Agronomy 8, 119 (doi:10.3390/agronomy8070119) 
Fernie & Yan (2019) De novo domestication: an alternative route toward new crops for 

the future. Molecular Plant 12, 615–631. 
Seminários dirigidos 1 e 2 
 
5ª Aula (17/09):   
 Dinâmica evolutiva da domesticação  (Parte II)) 
          Aumentando a diversidade sob domesticação (mutação) 
          Mapeamento de QTLs para a identificação de genes relacionados à domesticação 
Bibliografia: 
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 3. The course of reducing 

and maintaining genetic diversity under domestication. p.113-126. 
Futuyma, D.J. (1992) Biologia evolutiva. Ribeirão Preto, Sociedade Brasileira de Genética. 

Cap. 1. p. 1-18 (Darwin e a Teoria Sintética da Evolução). 
Artigos básicos: 
Doebley JF, Gaut BS, Smith BD (2006) The molecular genetics of crop domestication. 

Cell 127: 1309-1321. 
Smýkal, P. et al. (2018) The impact of genetic changes during crop domestication. 

Agronomy 8, 119 (doi:10.3390/agronomy8070119) 
Jansen et al. (2019) The extent of adaptive wild introgression in crops. New Phytologist 

221: 1279–1288. 
Purugganan (2019) Evolutionary insights into the nature of plant domestication. Current 

Biology 29, R705–R714. 
Seminário dirigido 3 
  
6ª Aula (24/09) 
 Dinâmica evolutiva da domesticação  (Parte III) 
      Aumentando a diversidade sob domesticação (hibridação e migração) 
Bibliografia: 
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 3. The course of reducing 

and maintaining genetic diversity under domestication. p.113-126. 
Artigos básicos: 
Doebley JF, Gaut BS, Smith BD (2006) The molecular genetics of crop domestication. 

Cell 127: 1309-1321. 
Meyer RS, Purugganan MD (2013) Evolution of crop species: genetics of domestication 

and diversification. Nature Reviews 14: 840-852. 
Smýkal P et al. (2018) The impact of genetic changes during crop domestication. 

Agronomy 8, 119 (doi:10.3390/agronomy8070119) 
Fernie & Yan (2019) De novo domestication: an alternative route toward new crops for 

the future. Molecular Plant 12, 615–631. 
Seminários dirigidos 4 e 5  
 
7ª Aula (01/10): 
 Dinâmica evolutiva da domesticação  (Parte IV) 
           Redução da diversidade genética sob domesticação (deriva genética, seleção) 
           Busca por assinatura de seleção (signature selection) relacionadas á domesticação  
           Manutenção da diversidade genética sob domesticação 
Bibliografia: 
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Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 3. The course of reducing 
and maintaining genetic diversity under domestication. p.113-126. 

Artigos básicos: 
Gross BL & Olsen KM (2010) Genetic perspectives of crop domestication. Trends in Plant 

Sciences 15: 529-537. 
Hufford et al. (2019) Crop Biodiversity: An Unfinished Magnum Opus of Nature. Annu. 

Rev. Plant Biol. 70:727–751. 
Palestra: Origem, evolução e dispersão do milho nas terras baixas da América do Sul – 
MSc. Flaviane Malaquias Costa, doutoranda do Programa Genética e Melhoramento de 
Plantas. 
 
8ª Aula (08/10): 
1ª PROVA 
 
9ª Aula (15/10) 
 Especiação sob domesticação 
Bibliografia:  
Ladizinsky, G. (1998) Plant Evolution under domestication. Cap. 4, Speciation under 

domestication. p.127-155. 
Artigos básicos: 
Dempewolf H et al. (2012) Reproductive isolation during domestication. The Plant Cell. 

24: 2710–2717. 
Rodionov AV et al. (2019) Genetic consequences of interspecific hybridization, its role in 

speciation and phenotypic diversity of plants. Russian Journal of Genetics 55: 278–
294. 

Seminário dirigido 6 e 8 
 
10ª Aula (22/10) 
 Distinção entre plantas selvagens e plantas cultivadas 
 Evolução das plantas invasoras (daninhas) 
Bibliografia: 
Harlan, J.R. (1992) Crops and Man     
      Chap. 3 - What is a crop? p.63-81;  Cap. 4 - What is a weed? p.85-99 
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 5. Weeds and their 

evolution. p.156-170. 
Artigos básicos: 
Wet JMJ & Harlan JR (1975) Weeds and domesticates: evolution in the man-made 

habitat. Economic Botany 29: 99-107. 
Seminários dirigidos 9 e 10 
 
11ª Aula (29/10): 
 Implicações do uso de plantas transgênicas e fluxo gênico entre plantas domesticadas 

(transgênicas) e plantas selvagens e/ou variedades tradicionais. 
Artigos básicos: 
Gepts P. & Papa, R. (2003) Possible effects of (trans)gene flow from crops on the 

genetic diversity from landraces and wild relatives. Environ Biosafety Res 2: 89-103. 
Kosolapov, VM; Chesnokov, YV. (2015) Possible environmental risks at commercial 

growing transgenic forage crops. Russian Journal of Plant Physiology 62: 143-152.  
Seminário dirigido 11  
 
12ª Aula (05/11): 
 Recursos genéticos e o futuro da evolução de plantas cultivadas (Germoplasma: 
classificação, coleta, caracterização, conservação e aplicações no melhoramento). 
 Etnobiologia e domesticação de plantas cultivadas no Novo Mundo 
Bibliografia:  
Ladizinsky, G. (1998) Plant evolution under domestication. Cap. 7. Genetic resources for 

future crop evolution. p.209-222. 
Artigos básicos: 
Smýkal, P. et al. (2018) The impact of genetic changes during crop domestication. 

Agronomy 8, 119 (doi:10.3390/agronomy8070119) 
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Palestra: Genômica populacional e conservação dos recursos genéticos vegetais. 
Profa. Dra. Maria Imaculada Zucchi, APTA, Pólo Centro-Sul, Piracicaba, SP 

 
13ª Aula (12/11): 
 Algumas culturas e sua história evolutiva (seminários finais) 
 
14ª Aula (26/11): 
 Algumas culturas e sua história evolutiva (seminários finais) 
 
15ª Aula (03/12) 
2ª PROVA 
 
 
Seminários dirigidos durante o semestre (grupos de 2 alunos): 
 
Seminário 1 (28/08): Centro de origem e domesticação 
Larranaga et al. (2017) A Mesoamerican origin of cherimoya (Annona cherimola Mill.): 
Implications for the conservation of plant genetic resources. Molecular Ecology 
26:4116–4130 (doi: 10.1111/mec.14157) 
 
Seminário 2 (11/9): Síndromes da domesticação; domesticação da paisagem 

Pedrosa et al. (2018) The domestication of the Amazon tree grape (Pourouma 

cecropiifolia) under an ecological lens. Frontiers in Plant Science 9: article 103 

(doi.org/10.3389/fpls.2018.00203) 
 
Seminário 3 (18/09): Origem e domesticação; distribuição da diversidade genética 
Warschefsky et al. (2019) Population genomic analysis of mango (Mangifera indica) 
suggests a complex history of domestication. New Phytologist 222:2023–2037. (doi: 
10.1111/nph.15731) 
 
Seminário 4 (25/09): Deriva genética e seleção 
Mizuno; Yasui (2019) Gene flow signature in the S-allele region of cultivated buckwheat. 
BMC Plant Biology 19:125. (https://doi.org/10.1186/s12870-019-1730-1). 
 
Seminário 5 (25/09): Hibridação 
Hernández et al. (2017) The role of domestication and maternal effects on seed traits of 
crop–wild sunflower hybrids (Helianthus annuus). Annals of Applied Biology 171:  237–
251. (doi:10.1111/aab.12368) 
 
Seminário 6 (03/10): aumento da diversidade sob cultivo 
Geong et al. (2019) Genetic diversity patterns and domestication origin of soybean. 
Theoretical and Applied Genetics 132:1179–1193. (https://doi.org/10.1007/s00122-018-3271-
7) 
 
Seminário 7 (16/10): Bottleneck – assinaturas de seleção 
Mousavi-Derazmahalleh et al. (2018) The western Mediterranean region provided the 
founder population of domesticated narrow-leafed lupin. Theoretical and Applied 
Genetics 131:2543–2554. (https://doi.org/10.1007/s00122-018-3171-x) 
 
Seminário 8 (16/10): Bottleneck – Assinaturas de seleção 
An et al. (2019) Transcriptome and organellar sequencing highlights the complex origin 
and diversification of allotetraploid Brassica napus. Nature Communications 
(https://doi.org/10.1038/s41467-019-10757-1) 
 
Seminário 9 (23/10): Poliploidia - especiação 
Feng et al. (2018) Analysis of evolution and genetic diversity of sweetpotato and its 
related different polyploidy wild species I. trifida using RADseq. BMC Plant Biology 
18:181 (https://doi.org/10.1186/s12870-018-1399-x). 

 
Seminário 10 (23/10): Evolução das plantas invasoras 

https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00203
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Leon et al. (2019) Genetic variation and possible origins of weedy rice found in 
California. Ecology and Evolution 9:5835–5848. (DOI: 10.1002/ece3.5167) 
 
Seminário 11 (30/10): Fluxo gênico entre plantas transgênicas e silvestres 
Liu et al. (2018) One species to another: sympatric Bt transgene gene flow from 
Brassica napus alters the reproductive strategy of wild relative Brassica juncea under 
herbivore treatment. Annals of Botany 122: 617–625 (doi: 10.1093/aob/mcy096). 
 
 
Seminário final e trabalho de revisão sobre origem e domesticação de uma cultura (de 
sua preferência, exceto milho e pupunha):  
 
 Estrutura:  

 
 Título (conciso, contendo o nome científico da cultura escolhida); 
 Resumo (máximo 250 palavras);  
 Introdução: com informações básicas e gerais sobre a cultura, incluindo taxonomia, 

distribuição geográfica, modo de reprodução, importância econômica e modos de 
utilização; 

 Origem da cultura: identificação da área de origem e domesticação da cultura 
usando informações disponíveis, se possível informações genéticas, arqueológicas, 
botânicas e evidências históricas; 

 Síndrome de domesticação: informações sobre as modificações (morfológicas, 
fisiológicas, sistema reprodutivo, que ocorreram durante o processo de 
domesticação;   

 Genética da domesticação (opcional): Se houver, trabalhos identificando QTLs, 
genes ligados à domesticação, assinaturas de seleção, ou outras análises 
associadas às características envolvidas na domesticação; 

 Conclusões: um pequeno texto, poucas linhas, com a conclusão final de onde as 
evidências apontam para a existência de centros de origem, diversidade e 
domesticação). As principais conclusões devem estar também contidas no resumo.  

 Referências bibliográficas 
 

 Formato: 
      Documento em Word, fonte Times New Roman 12. 
 
 Envio até 05/12/2019, por e-mail: eann.veasey@gmail.br. 
 
 Seminário: preparar uma apresentação da revisão, com duração máxima de 45 minutos. 
 
 
2ª Prova: 
Revisão curta (máximo 4 páginas) sobre temas do curso, incluindo no mínimo 2 artigos 
recentes sobre o tema (2017 até o presente).  
Selecionar um dentre os seguintes temas: 
 

 Mutação e a origem e evolução de plantas cultivadas 
 Hibridação/fluxo gênico e a evolução de plantas cultivadas 
 Seleção e a evolução de plantas cultivadas 
 Centros de origem e a evolução de plantas cultivadas 
 Assinaturas de seleção e a evolução de plantas cultivadas 
 Deriva genética e a evolução de plantas cultivadas 
 Síndromes de domesticação e a evolução de plantas cultivadas 
 Plantas transgênicas e a evolução de plantas cultivadas 

  Plantas invasoras e a evolução de plantas cultivadas 
 

 
 
Conceito final: 
 

mailto:eann.veasey@gmail.br
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Baseado na média de três notas, com pesos iguais: [1ª Prova]; [2ª Prova  + seminários 
durante o curso]; [revisão e seminário final]. 
 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
BARBIERI, R.L.; STUMPF, E.R.T. (2008) Origem e evolução de plantas cultivadas. 
Embrapa Informação Tecnológica, Brasília.  
 
BORÉM, A.; LOPES, M.T.G.; CLEMENT, C.R. (2009) Domesticação e Melhoramento: 
Espécies Amazônicas. Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
 
GEPTS, P.; FAMULA, T.; BETTINGER, R.; BRUSH, S.; DAMANIA, A.; MCGUIRE, P.; 
QUALSET, C. (2012) Biodiversity in agriculture: domestication, evolution and 
sustainability. Cambridge University Press, Cambridge. 
 
HANCOCK, J.F. (2006) Plant Evolution and the Origin of Crop Species. 2nd Ed. CABI 
Publishing, Wallingford, UK. 
 
HARLAN, J.R. (1992) Crops and Man. American Society of Agronomy, Madison. 
 
HARLAN, J.R. (1995) The living fields: our agricultural heritage. Cambridge, Cambridge 
University Press. 
 
HEISER, C.B. (1973) Seed to Civilization. W.H. Freeman, San Francisco.  
 
HOYT, E. (1992) Conservação dos parentes silvestres de plantas cultivadas. 
FAO/IBPGR/IUCN/WWF/EMBRAPA/CENARGEN.  
 
LADIZINSKY, G. (1998) Plant Evolution under domestication. Kluwer Academic 
Publishers, Dordrecht, Boston.  
 
MMA (2006) Parentes silvestres das espécies de plantas cultivadas. Ministério do Meio 
Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas. MMA, Brasília. 44p. 
 
PIPERNO, D.; PEARSALL, D. (1998) The Origin of Agriculture in the Neotropics. 
Academic Press, San Diego.  
 
RINDOS, D. (1984) The Origin of Agriculture: an Evolutionary Perspective. Academic 
Press, New York.  
 
SIMMONDS, N.W.; SMARTT, J. (1995) Evolution of Crop Plants. Longman, London.  
 
SMITH, B.D. (1994) The emergence of agriculture. Scientific American Library, New York.  
 
ZEDER, M.A.; BRADLEY, D.G.; EMSHWILLER, E.; SMITH, B. (2006) Documenting 
domestication: new genetic and archaeological paradigms.  University of California 
Press, Los Angeles, Berkeley.  
 
ZOHARY, D.; HOPF, M.; WEISS, E. (2012) Domestication of plants in the old world. 
Fourth Ed., Oxford University Press, New York. 
 
 
 


