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Charles Darwin

• 1809-1882

• Beagle (1831-1836)

• Thomas Malthus (1838)

• Manuscrito Wallace (1858) seleção natural

• “A origem das espécies por meio da seleção natural” (1859)



O Livro

 Cinco teorias:

1. Evolução – características das linhagens mudam 

2. Descendência comum

3. Gradualismo

4. Mudanças nas populações

5. Seleção natural

 Problema hereditariedade

 Mendel e a origem da genética



A síntese moderna

 anos 30 e 40

 Reconciliação genética (leis de Mendel) com teoria 

evolutiva por seleção natural



Seleção natural

 Variação entre indivíduos

 Parte da variação é herdável

 Indivíduos se reproduzem aquém de sua taxa máxima

 Ancestrais diferentes deixam um número diferente de 

descendentes



Evolução

 Mudanças, no tempo, das características 

herdáveis de uma população ou espécies



Características herdáveis

1- Besouros de dieta

2- Besouros de cores diferentes

Os dois casos são exemplos de evolução?



Características herdáveis

1- Besouros de dieta

2- Besouros de cores diferentes

Exemplo 2 é evolução, exemplo 1 não é!



Características herdáveis

 Fenótipo e genótipo

Determinado geneticamente 

– herdável de pais para filhos

Determinado pelo ambiente 

(dieta)– não herdável de pais 

para filhos



Características herdáveis

 Fenótipo = Genótipo + Ambiente



Mecanismos de mudança

 Mutação 

 Migração

 Deriva genética

 Seleção natural



Mecanismos de mudança - mutação

 Mutações são erros no processo de replicação do DNA

 Mutações são a matéria prima da evolução - principal 

fonte de variação em populações

 Mutações são raras e aleatórias



Mecanismos de mudança - migração

 Qualquer movimento de genes de uma população para a 

outra



Mecanismos de mudança – deriva genética

 alguns indivíduos podem, apenas por acaso, deixar alguns 
descendentes a mais que outros indivíduos

 Deriva não leva à adaptação



Mecanismos de mudança – seleção natural

 Variação no fenótipo

 Reprodução diferenciada

 Hereditariedade

 Fenótipo mais vantajoso se torna mais comum



Mecanismos de mudança – seleção natural

 Resultado da seleção natural - adaptações



Como explicar características complexas?



Como explicar características complexas?

 Intermediários vantajosos

 Cooptação



Aptidão

 Sobrevivência 

 Reprodução



Exemplo de seleção natural

Programa de controle com 
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Variação geográfica



Variação geográfica

Variação no fenótipo →

causada por variação no 

genótipo ou variação no 

ambiente ???



Variação geográfica



Variação geográfica



Variação geográfica



Variação geográfica

Predador pouco eficaz

Predador voraz

Sem predador

Predadores 
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Variação na pressão de seleção



Variação na pressão de seleção



Variação na pressão de seleção



Seleção natural não é cartomante...

 Seleção não consegue antecipar o futuro!

 As adaptações dos organismos são o resultado das 

pressões seletivas ocorridas no passado



Leitura e material de referência

Site “Entendendo Evolução”:

http://www.ib.usp.br/evosite/evohome.html

Capítulo 2 (páginas 52-69) do livro da disciplina (C.R. 

Townsend, M. Begon & J.L. Harper. Fundamentos em 

Ecologia, 3º edição. Artmed, SP.)

http://www.ib.usp.br/evosite/evohome.html

