
Deriva Genética 
 
 (Genetic drift) 



=> Primeiros trabalhos demonstrando a existência 
de deriva genética, em 1954, pelos Profs. Warwick 
Kerr  e  S.  Wright: 
 
 
 

Um dos fundadores da Teoria 

Sintética da Evolução  



 
i) Experimental studies of the distribution of gene 
frequencies in very small populations of Drosophila 
melanogaster: I. Forked. Evolution, v.8, p.172-177, 
1954. 
 
 
 
 
 
ii) Experimental studies of the distribution of gene 
frequencies in very small populations of Drosophila 
melanogaster: II. Bar. Evolution, v.8, p.225-240, 
1954. 
 
 



20 populações 
grandes com 
50 indivíduos 
diplóides 

20 populações 
pequenas com  
9 indivíduos 
diplóides 

p = 0,5 



DERIVA GENÉTICA 

=> Trabalho I: 96 populações de Drosophila, todas com 50%  
    de indivíduos com um gene mutante de cerda fendida  
    (forked) e 50% de indivíduos com gene selvagem (normal).  
  
=> 16 gerações em laboratório: a cada geração cada população 
    era reconstruída com 4 machos e 4 fêmeas, tomadas ao  
    acaso.  
 
=> Foi uma redução drástica no tamanho da população.  
    Após 16 gerações: 

 26 populações estavam segregando 
 29         "           estavam com o gene "forked" fixado 
 41         "            estavam com o gene selvagem fixado 
 96 







Deriva genética: É uma força evolutiva que 

modifica aleatoriamente as frequências alélicas de 

populações ao longo do tempo 

 

É um processo totalmente estocástico, ou seja, é 

impossível prever a direção da mudança na 

frequência de um alelo causada pela deriva 

 

 Consequências: perda de variação genética e 

fixação de alelos em diferentes loci. Os alelos 

fixados pela deriva podem ser neutros, deletérios ou 

vantajosos.  



DERIVA GENÉTICA 

          Programa WinPop  
 
 Simulação de deriva genética  



A deriva pode atuar em diferentes momentos da 

história evolutiva de uma população: 

 

• Em seu início: Efeito do fundador 

• Em um ou mais momento da sua história: Gargalo de 

garrafa 

• Em intervalos regulares: variação demográfica 

• Constantemente: há populações que  são 

naturalmente pequenas ou em que a quantidade de 

indivíduos se mantém pequena por longos períodos 

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 

    Definindo Efeito do Fundador 



Exemplo do princípio fundador na espécie humana: 
 
• Comunidade religiosa (Dunker), originária da Alemanha, 
que imigrou  para os EUA no início do século XVIII. 



• Esperava-se que a proporção de grupos  
  sanguíneos  estivesse entre a dos vizinhos     
  americanos e os de sua antiga comunidade na  
  Alemanha. 
 

                           IA                IB 
Na Alemanha ->  20%       7% 

     Dunkers  ->        38%     0,025% (próximo de  
                                                            extinção) 
 

• Exemplo do efeito de deriva. Haviam 27  
  famílias originalmente, e por motivos religiosos  

  e culturais eles só se casavam entre si  

   (não houve migração). 

 







•A população da ilha se originou de uma família escocesa  

(William Glass) que mudaram-se  para lá em 1817  

 

•Eles se uniram a alguns marinheiros e a poucas mulheres 

que migraram da ilha de Santa Helena  

 

•Como os descendentes dos 

Glass e outros fundadores 

se reproduziram entre si,  

e lentamente a população  

da ilha aumentou.    

 

•Em 1855, cerca de  

100 pessoas habitavam a ilha 



Their Life on Tristan da Cunha 1824 



•Em 1856, após a morte de William Glass, a população 

de Tristão da Cunha foi acentuadamente reduzida, pois 

muitos habitantes migraram para a América do Sul e a 

África do Sul  

 

•Em 1857, havia apenas 33 pessoas, e a população 

começou então a crescer lentamente  

 

•Ela foi novamente reduzida em 1885, quando um 

pequeno barco levando 15 homens foi apanhado por 

uma grande onda, afogando todos a bordo 

 



•Muitas das viúvas e seus filhos deixaram a ilha, e a 

população caiu de 106 para 59 habitantes 

 

•Atualmente a população da ilha é de 261 habitantes 

 

• Característica extraordinária desta Ilha é que metade 

dos seus 261 habitantes sofre de asma 

 

 

The Tristan Island 

Council in the 1930's 



Verificou-se que  
Não havia indústrias 
Não havia poluição atmosférica 
Os ventos eram tão fortes que o ar estava sempre sendo 
renovado e estava livre de partículas e poluentes 
Sob o ponto de vista da qualidade do ar, a ilha Tristão da 
Cunha era o local mais seguro do mundo 



A resposta deveria estar nos genes: 

Na Ilha existiam apenas 7 sobrenomes, o que significa que o 

pool gênico da população é muito homogêneo 



No estudo conduzido pelo Dr. Zamel foram 

identificados 2 genes com ligação à asma, o ESE-2 e 

o ESE-3 

 

A frequência elevada desses genes na Ilha resulta 

do efeito fundador: o grupo de indivíduos que 

colonizou a ilha era constituído de uma proporção 

elevada de indivíduos portadores desses genes! 



Gargalo de garrafa: 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 que o 

sofrem é totalmente aleatória também 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 



Ilha de Guadalupe - México 

 

No século XIX os elefantes marinhos do norte eram 

caçados para o aproveitamento de sua gordura para 

fazer óleo. 

 

Um elefante-marinho macho adulto 

possui uma camada de gordura 

suficiente para produzir 25 litros de  

óleo 

 

Afunilamento ou bottleneck 



 

Houve uma caça indiscriminada iniciada por volta 

de1890.   Em 1974 havia apenas 20 indivíduos 

sobreviventes 

 

 Atualmente as populações já ultrapassaram 30.000  

indivíduos 

 

Mas seus genes ainda  

carregam as marca do gargalo:  

baixíssima variação genética  

comparados com uma população 

de elefantes marinhos do sul que  

sofreram menos intensamente com 

a caça predatória 

Afunilamento ou bottleneck 





Tamanho efetivo populacional -> o número de adultos 

em uma população que contribui com filhos (prole) 

para a próxima geração. 
 
 

De modo geral, podemos dizer que quanto menor 

o tamanho da população, maior o efeito da deriva. . 

 



  

 O tamanho efetivo populacional se refere à 

quantidade de indivíduos necessários em uma 

população para manter a variabilidade genética 

desta população, sendo que quanto menor este 

número, maior o efeito da deriva e maior  

a redução da variabilidade genética. 

 



DERIVA GENÉTICA 

O efeito da deriva genética está relacionado 

    ao tamanho efetivo da população (Ne), à taxa  

    de migração (m), às taxas de mutação ( ) e ao  

    efeito de seleção (s).  

 

=> Portanto, quanto <  Ne > o efeito de deriva; 

          quanto  <  m  > o efeito de deriva; 

          quanto  <     > o efeito de deriva. 

  



DERIVA GENÉTICA 

Tanto a deriva como a seleção alteram as 
freqüências gênicas na natureza, mas de maneiras 
diferentes.  
 

 A deriva afeta as freqüências alélicas de maneira  
 aleatória, enquanto que a seleção afeta as  
 freqüências  alélicas de maneira direcionada.  
 

 Os experimentos como o do Kerr são bem 
controlados, há um controle da mutação, migração, 
seleção, etc. Mas na  natureza é difícil separar os 
efeitos de deriva e de seleção. 
 
 



DERIVA GENÉTICA 

Exemplo: caramujo (Cepaea nemoralis).  

Estudado por  J. Cain e P.M. Sheppard, na Inglaterra.   

 

=> Distribuição geográfica descontínua formando populações 

limitadas, ou “colônias”, em vários habitats, tais como 

bosques, campos arbustivos, ou campos abertos.   

 

=> Coloração dos caracóis bem definida:  

     conchas marrons, ou cor-de-rosa ou amarelas, com uma  

     cor única ou com uma a cinco faixas longitudinais,  

     podendo variar a posição das bandas.  







DERIVA GENÉTICA 

=> Grande variação no padrão de distribuição desses 
caracóis na França entre as diferentes regiões.   
 
=> Duas hipóteses:   
1) a variação entre as colônias seria uma conseqüência da ação 
de diferentes forças seletivas agindo de acordo com cada 
habitat.   

2) essas diferenças podem ser explicadas por flutuações 
aleatórias das freqüências gênicas, ou seja, dos genes que 
conferem cor e tipo de bandas. 
 
   => As diferenças deveriam ser maiores quanto 
menores as colônias, o que foi observado, levando 
à conclusão de que o padrão de distribuição dos 
caracóis era devido à deriva genética.   
 



DERIVA GENÉTICA 

=> Mais tarde, no entanto, verificou-se a correlação 
entre o padrão de bandas e a coloração com o tipo de 
habitat.  



DERIVA GENÉTICA 

 Caracóis amarelos -> terrenos onde predominava a 
cor verde, como em campos com gramas e arbustos.  



DERIVA GENÉTICA 

 Caracóis marrons -> bosques onde dominava a cor 
    escura de folhas mortas.  



DERIVA GENÉTICA 

 Caracóis com bandas -> habitats onde havia  
     contrastes e diversidade de cores na vegetação 

 



DERIVA GENÉTICA 

 Caracóis sem bandas ocorriam em ambientes de 
    tonalidade uniforme.   



DERIVA GENÉTICA 

   Evidências de que a seleção natural estaria 
  influenciando o padrão de bandas e coloração 



DERIVA GENÉTICA 

=> Portanto, haviam evidências de que deve 

também estaria ocorrendo seleção natural em 

função do ambiente.   

 

=> Isto reflete a dificuldade às vezes de saber 

se o que se está observando é efeito da deriva, 

que é um processo ao acaso, ou da própria 

seleção natural, que é direcionada. 

 





DERIVA GENÉTICA 

 Resposta: é um mecanismo amplificador de 
    variabilidade entre populações.  
 
 

 Ela reduz a variabilidade dentro de populações, 
    que tendem à homozigose, mas aumenta a  
    variabilidade entre populações.   Ex: caracóis 
 
 







Consequências da Deriva Genética 

•Uniformidade dentro de populações 

 

• Diferenciação entre populações 

 

• Fixação ou perda de alelos 

 

• Aumento da homozigose 


