
Processos Evolutivos e 

a Origem das Plantas 

Cultivadas II



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. 











Diferentes tamanhos

amostrais

50 gerações



Programa WinPop 

Simulação de deriva genética 





O estabelecimento de uma nova população 
por uns poucos fundadores originais que 
contêm somente uma pequena fração da 
variação genética total da população original

Efeito do Fundador



É um evento genético causado por uma redução drástica do 
tamanho da população, e consequentemente perda de 
variabilidade genética. 

 As chances de sobrevivência dos indivíduos é totalmente 
aleatória e não há vantagem genética atuando. Nestes casos, 
muitas adaptações benéficas poderão ser eliminadas da 
população.

Pode ser causado por diversos fatores: desastres naturais; 
alta frequencia de predação natural; pela ação humana.

Efeito de afunilamento ou Bottleneck



DERIVA GENÉTICA

Efeito aleatório



DERIVA GENÉTICA

Efeito de gargalo de garrafa ou afunilamento 
ou bottleneck



Efeito de gargalo de garrafa ou afunilamento 
ou bottleneck



Exemplo:  elefantes-marinhos (Morounga angustirosprus)

Habitantes da costa do Pacífico nos EUA e México.

População estimada em 120.000 indivíduos. 

50 locos isoenzimáticos -> não houve polimorfismo
(Hoelzel et al., 1993)

Habitantes do sul apresentam polimorfismo para esses locos.



Porque este baixo polimorfismo em uma pop. tão grande??

No final de 1800, apenas 8 indivíduos encontrados na 
Ilha de Guadalupe, México.

A partir de então os animais foram protegidos e aumentaram
em número, mas estes descendem de apenas 8 indivíduos 

efeito de bottleneck!! 





 Populações que permanecem pequenas no tempo

têm freqüências alélicas que flutuam de maneira

aleatória, não direcionada, e a tendência dos alelos

é ou se tornarem fixos ou desaparecerem da

população (freqüências 0 ou 1).

DERIVA GENÉTICA



Consequências da Deriva Genética

• Uniformidade dentro de populações

• Fixação ou perda de alelos

• Aumento da homozigose

• Diferenciação entre populações



 Alelos de genes diferentes presentes na 

espécie selvagem e ausentes na população 

domesticada indica a ocorrência  de deriva 

genética (processo aleatório, devido à amostragem)

DERIVA GENÉTICA



Ex: 23 acessos de girassol (Helianthus annuus) e 12 de

seus progenitores selvagens foram avaliados por meio de

isoenzimas e DNA de cloroplasto => observou-se grande

polimorfismo para os tipos selvagens e padrões

monomórficos para os acessos de girassol cultivado.

(Riesberg & Sieler, 1990)

Deriva genética



Impacts of genetic bottlenecks on 

soybean genome diversity

 Domesticação da soja (Glycina max) na China há 5000 anos

 Vários gargalos de garrafa:
 Domesticação na Ásia
 Introdução de poucos acessos na América do Norte
Melhoramento genético ao longo dos últimos 75 anos

 Estudo feito com o parental silvestre, Glycine soja, 
landraces, landraces ancestrais norte americanas e 
cultivares modernas

 Resultados:
 Redução da diversidade, com a perda de alelos raros
 Principal efeito de deriva foi devido à introdução de 

poucos acessos na América do Norte

(Hyten et al., 2006 – PNAS)



Hyten D L et al. PNAS 2006;103:16666-16671



Hyten D L et al. PNAS 2006;103:16666-16671





 Monocêntrico – origem -> terras altas do 

sudoeste da Etiópia

COFFEA ARABICA



 Mais de 1000 anos de existência;

 Cultivo 1500 anos atrás no sudoeste da Etiópia;

 1ª dispersão: Iêmen (1500 - 300 anos atrás). 

COFFEA ARABICA – HISTÓRIA





Anthony et al. (2002)

1ª introdução: 0 de 60 plantas

2ª introdução: 2 plantas

Espécies cultivadas

Cultivado em ampla área geográfica, o 

número de cultivares utilizado é muito 

pequeno. 

Coffea arabica var. typica; 

Coffea arabica var. bourbon;

e híbridos entre as duas.



Analysis of genetic structure in a sample of 

coffee (Coffea arabica L.) using fluorescent 

SSR markers

 Foram analisados acessos de C. arabica de várias 
partes do mundo, selvagens e cultivadas, e mais 3 
espécies diplóides semi-selvagens.

 Foram identificados 9 grupos distintos e 6 
exclusivos de C. arabica, onde o que apresentou a 
menor variabilidade genética foi o que continha 
apenas variedades cultivadas.

 Explicados por efeito do fundador, seguidos de 
gargalos de garrafa intensos.

López-Gartner et al. (2009) – Tree Genetics & Genomes



Software STRUCTURE



(Feijão guandú)



C. Cajan –

esp. cultivada

Marcador DArT



Jun/2012 – v.7, n.6, e39563



Cajanus cajan (feijão guandú) – utilizado como

forragem na alimentação animal, e na alimentação

humana, as sementes verdes como salada.

As sementes maduras são utilizadas como farinha na alimentação.

O gênero apresenta 34 espécies, sendo apenas C. cajan cultivada.

Duas teorias para o centro de origem: Austrália ou Índia, sendo que

as principais evidências apontam o norte da Índia  devido à

presença de muitas espécies selvagens, incluindo o progenitor

da espécie cultivada:  Cajanus cajanifolius.



Uso de marcadores 752 marcadores SNPs

 total de 110 acessos (79 esp. cultivada e 31 esp. selvagens)

Fig. 1Charachteristic prominent strophiole on the seeds of a wild species (left) 
and its absence in cultivated type (right)

Saxena et al. (2018)



Kassa et al. (2012)



Kassa et al. (2012)



Kassa et al. (2012)



Evidence supports that primary domestication occurred in India, with a second 

and more recent nested population bottleneck focused in tropical regions that is 

the likely consequence of pigeonpea breeding. We find abundant allelic 

variation and genetic diversity among the wild relatives, with the exception of 

wild species from Australia for which we report a third bottleneck unrelated to 

domestication within India. Domesticated C. cajan possess 75% less allelic 

diversity than the progenitor clade of wild Indian species, indicating a severe 

‘‘domestication bottleneck’’ during pigeonpea domestication.

Abstract:



Domestication
Bottleneck

Dispersal 
Bottleneck

Improvement 
Bottleneck

Caroline Bertocco

Gustavo Nandi



Provavelmente causada por seleção positiva para tais alterações (mutações)





Dois tipos de seleção artificial no pêssego: 

 frutos maiores e de melhor sabor: pêssegos comestíveis

 Flores bonitas ou folhagem diferente: pêssegos ornamentais



> parte de melhora-

mento

> parte landraces

ornamental

selvagem







1 / I – pêssego comestível

2 / II – pêssego ornamental

3 / III – pêssego selvagem



http://www.nature.com/ng/journal/v46/n9/fig_tab/ng.3071_F1.html

Utilizando tecnologia de RNA-seq,  foram comparados
12.000 transcritos entre:

 9 populações de Oryza glaberrima

 10 populações de Oryza barthii

 1 população de Oryza meridionalis







Modelos demográficos da domesticação de plantas

(Meyer & Purugganan 2013)



(Meyer & Purugganan 2013)



(M = Ne*m)

Modelo proposto inicialmente da domesticação de plantas 

severo bottleneck, um único evento de domesticação. Aumento

do isolamento reprodutivo entre plantas selvagens e cultivadas.

À medida que novos estudos arqueológicos e moleculares 

surgiram, novos modelos também apareceram. Ex: bottleneck 

severo para o milho, mas foi mínimo para maça e cenoura.



Outro modelo com um único evento de domesticação, mas com 

introgressão entre plantas selvagens e cultivadas. Ex: amaranto,

milheto, milho, arroz, trigo, tomate, maçã, cenoura, etc...















Bitoshi et al. (2012)







• Recentemente a Mesoamerica
foi sugerida como a região
onde P. vulgaris foi originado;

• Sequenciamento de 60
indivíduos;

Schmutz et al. (2014)







Schmutz et al. (2014)

Bottleneck para o feijão 

selvagem dos Andes



Estudos mais recentes mostram que eventos de domesticação 

múltipla caracterizam a história de um quarto do total das

plantas cultivadas, onde espécies selvagens se tornam 

domesticadas em diferentes regiões, em épocas diferentes.

Ex: cevada, coco, feijão, sorgo, etc...



Outra alternativa são eventos únicos de domesticação, seguidos

de hibridação interespecífica e de propagação vegetativa ou

clonal. Ex: citros, banana, amendoim e morango.



Doebley et al. (2006)



Botochi et al. (2013)



Representação esquemática de um evento de deriva (bottleneck) populacional e seu 

efeito em um gene neutro e um gene selecionado. 

Ross-Ibarra J et al. PNAS 2007;104:8641-8648



Olsen & Wendel (2013)



Seleção

 Seleção natural -> altera a freqüência gênica em
populações naturais através da reprodução diferencial e
sobrevivência dos genótipos mais adaptados

 A seleção natural afeta as freqüências gênicas de 3 modos:

a) Seleção estabilizadora ->  diminuindo a variação pela
eliminação de tipos extremos

b) Seleção direcional -> favorecendo genótipos com carac-
terísticas acima ou abaixo da média da população

c) Seleção disruptiva -> dividindo a população em sub-
populações favorecendo genótipos contrastantes



População original

Seleção direcional

Seleção estabilizadora

Seleção disruptiva



Seleção natural na evolução de plantas cultivadas

 A seleção natural exerceu um papel importante nas plantas
cultivadas ????

=> Na adaptação a condições climáticas (seleção estabiliza-
dora), eliminando genótipos com baixa adaptação a
condições de temperatura, umidade, fotoperíodo

=> Adaptação a condições edáficas, como textura, fertilidade
e níveis de pH

=> Adaptação a novas raças de patógenos e insetos, competição
em plantios densos, ou com plantas invasoras

 Outras características podem ser afetadas pela interação
de ambas a seleção natural e a seleção pelo homem



Seleção humana

 Principal elemento da evolução sob domesticação.

 A seleção humana foi, a princípio, não-intencional, 
seguida de seleção intencional.

 Os efeitos da seleção humana resultam inicialmente em 
seleção direcional, através de práticas agrícolas que 
proporcionaram o surgimento de novos genótipos, seguida
de seleção estabilizadora para manter aquela população
domesticada.  

 A seleção humana também resultou em seleção disruptiva,
por ex, nas Brassicas, modificando diferentes partes da
planta em diferentes direções.



Couve-rábano

Couve-de-

bruxelas

couve



Seleção não-intencional (automática)

Síndrome da domesticação, resultado das práticas de
colheita e replantio => envolvendo principalmente a 
retenção de sementes e germinação rápida

Aumento da competição => sementes maiores e vigorosas

Crescimento ereto e plantas altas => resultado do plantio
em altas densidades, gerando competição por luz. As
raças locais de trigo e cevada são altas. 

A introdução de plantas em áreas de diferentes latitudes
ou altitudes-> surgimento de plantas com diferentes
respostas a fotoperíodo e outras características 
fisiológicas





Seleção intencional

É essencialmente uma seleção direcional

Mudança mais rápida para caracteres governados por 
poucos genes.

Pode ocorrer após uma seleção não-intencional, em que os
indivíduos mutantes se acumulam a ponto de serem 
observados

Intensificou a seleção para tamanho, cor e forma das
sementes, frutos e inflorescências, e removeu substâncias
tóxicas de muitas plantas

Tem levado à maior uniformidade e menor variabilidade



Allaby (2010)



Allaby (2010)



(Meyer & Purugganan, 2013)



(Meyer & Purugganan, 2013)





Fernie & Yan (2019)



Um determinado gene pode ser o alvo da seleção!

Se um gene foi o alvo da seleção por influenciar 
favoravelmente a domesticação, ele deve 
apresentar:

- Diminuição na diversidade de nucleotídeos;

- Aumento no desequilíbrio de ligação (DL);

- Frequencias alteradas de polimorfismo neste
gene ou um gene relacionado nas populações. 



Olsen & Wendel (2013)



Olsen & Wendel (2013)

Diferentes tipos de 

mutações sujeitas à

seleção durante o

processo de 

domesticação



A seleção pode levar ao processo conhecido como

‘selective sweep’ (varredura seletiva), também

conhecida como “assinatura de seleção” e ainda

“seleção purificadora”

Redução na variação de nucleotídeos que resulta

de fortes pressões de seleção sobre um gene em

particular 

Este fenômeno tem sido associado à domesticação

(Purugganan & Fuller, 2009) 



Em cinza – genes ancestrais

Em azul – alelos derivados (não-ancestrais)

Em vermelho – alelo positivamente selecionado  após 

a seleção há um aumento na frequência deste 

alelo, sendo que alelos ligados próximos a ele

‘pegam carona’ (‘hitchhike’) e aumentam em

frequência, criando um ‘selective sweep’.



Selective sweep -> gene tb1 (teosinte branched1) no milho



Inserção de um elemento de transposição (Hopscotch) na 

região reguladora – responsável pela mudança na 

arquitetura do milho

Meyer & Purugganan (2013)



(Purugganan & Fuller, 2009) 

Perda de aproximadamente 90 kb ao longo do promotor e

região próxima intergênica.



(Purugganan & Fuller, 2009) 

Varredura seletiva de 260 kb próximo ao gene waxy em arroz. 

Waxy 



Estudo com o pool gênico mesoamericano de Phaseolus vulgaris

Analisando a sequencia de 49 fragmentos de genes

 45 genótipos de feijão cultivado e selvagem

 2 acessos de Phaseolus coccineus e P. dumosus



P. coccineus

Phaseolus vulgaris

P. dumosus

Feijão

selvagem
Feijão

domesticado





Regiões

codificadoras



Como explicar a maior taxa de mutações 
não-sinônimas nas plantas domesticadas?  

 Comparando dados de diversos genes/locos, etc, chegou-
se à conclusão de que alguns genes                    alvo de 
seleção direcional durante a domesticação. Quatro genes 
foram fortemente selecionados.

 Tais genes estão envolvidos na resistência/tolerância a
fatores abióticos, como resistência ao calor, seca e salinidade. 

 O estudo sugere que a domesticação
atuou no sentido de aumentar a diversidade
funcional em determinados genes, provavelmente 
controlando caracteres relacionados à 
expansão e adaptação a novas condições 
agro-ecológicas. 



A Genome-Wide Scan of Selective Sweeps and 

Association Mapping of Fruit Traits Using 

Microsatellite Markers in Watermelon
Umesh K. Reddy*, Lavanya Abburi*, Venkata Lakshmi Abburi, Thangasamy Saminathan, Robert Cantrell, Venkata 

Gopinath Vajja, Rishi Reddy, Yan R. Tomason, Amnon Levi, Todd C. Wehner, and Padma Nimmakayala*

Melancia (Citrullus lanatus)

Tamanho do genoma de 425Mb (2n=2x=22)

C. lanatus subsp. vulgaris

• representa o tipo vermelho de melancia

C. lanatus subsp. mucosospermus

• representa o grupo “egusi” de melancia

• sementes grandes comestíveis com um pericarpo carnoso.

Journal of Heredity 106(2):166-176, 2015. doi: 10.1093/jhered/esu077



Citrullus lanatus subsp. vulgaris                   C. lanatus subsp. mucosospermus



Alta diversidade fenotípica nos tipos cultivados

Baixa diversidade genética dentro da subsp. vulgaris

O melhoramento com materiais de backgrounds bastante
similares resultou em um estreitamento na diversidade genética

Baixo número de SNPs entre cultivares americano e chinês
(Guo, 2013)

Possível explicação:

“Efeito fundador criado pelo pequeno numero de cultivares
trazidos para o continente americano pelos viajantes.”





Objetivo:

Estudo da diversidade genética usando microssatélites 

de posição conhecida no mapa para procurar evidências 

de seleção e identificar regiões do genoma que tenham 

sido submetidos à seleção durante a domesticação e o 

melhoramento da melancia.



Germoplasma e fenotipagem

• 96 acessos obtidos de germoplasma no mundo

• Comprimento e diâmetro do fruto, espessura da casca e
sólidos solúveis medidos em 5 frutos por repetição

Genotipagem

• 201 marcadores SSR, com posições conhecidas nos
mapas genético e físico da melancia.

Análises Estatísticas

• ANOVA

• Structure

• Distância genética e agrupamento pelo método do vizinho mais
próximo



Evolução convergente pode ter sido responsável pela formação de ecótipos, como 

Sugar Baby e PI379223  dois cultivares que não apresentam ancestralidade 

significante nem com o grupo Africano e nem com o Asiático.



Elevado FIS juntamente com
baixa HE (heterozigosidade 
esperada)  indicam 
assinaturas de seleção 
(selective sweep) ou
seleção purificadora

Ao todo foram 30 regiões,
nos 11 cromossomos





 As 30 regiões que sofreram seleção purificadora foram
examinadas para a presença de genes candidatos à seleção

 Selective sweep ou seleção purificadora foi observada 
em regiões intergênicas,  regiões muito próximas à 5’ UTR 
ou promotor, e em exons e introns de vários genes

 Marcadores interessantes foram detectados:

BVWS00358 – ligado no mapa genético ao comprimento do
fruto e relacionado a um processo de regulação 
transcricional;

BVWS01708 – ligado ao comprimento do fruto e relacionado
a um promotor de uma proteína

BVWS0068 – ligado à espessura da casca



Os autores discutem que um número limitado de acessos da

África foram usados como progenitores das cultivares

existentes no resto do mundo -> muito da diversidade genética

da África foi deixada de lado resultando em bottlenecks

nos lugares onde a melancia foi introduzida. 

Além do que, no melhoramento, apenas algumas sementes das

melhores plantas foram passadas às próximas gerações 

maior estreitamento da base genética



Domestication
Bottleneck

Dispersal 
Bottleneck

Improvement 
Bottleneck

Caroline Bertocco

Gustavo Nandi



Interessante esta afirmação no artigo: 

 Um dos principais desafios desses estudos é como 
distinguir assinaturas de seleção verdadeiras daquelas
que surgiram em função da deriva genética causada por
um estreitamento da diversidade genética

Uma possível solução  estimar selective sweeps 
analisando populações diversas coletadas nas principais
áreas geográficas com diversos conjuntos de marcadores,
com a hipótese de que sinais verdadeiros de assinaturas
de seleção estariam ocorrendo nas mesmas regiões
em todas as populações

 Esta foi a estratégia deste estudo
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