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Mecanismos de Isolamento Reprodutivo  
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                                          Divergência genética 

Especiação -> significa a evolução do isolamento reprodutivo 
entre duas populações  (Ridley, 2006) 



              Conceito de espécie  

 O que são raças e subespécies?   
 
 Imaginemos uma população razoavelmente uniforme, 

com uma determinada distribuição no espaço. 
 

 

Diferentes  
Pressões de  
seleção 

Diferentes 
sub-populações 



Elas tendem a se cruzar mais dentro do que entre as 
subpopulações.  

  

 Com o tempo vão se formando, mas não necessariamente,  
diferenças morfológicas ou fisiológicas, ou genéticas, e 
podemos chamar cada subpopulação de uma raça.  

 

Raças são populações geneticamente divergentes dentro   
da mesma espécie, com pequenas diferenças morfológicas, 
fisiológicas e genéticas. 

Conceito de espécie  



 Temos raças geográficas, ou raças ecológicas e assim por 
diante.   

 

 Raças ecológicas, surgem por meio de adaptações a 
diferentes habitats  

 

 Raças geográficas, são raças geograficamente isoladas 

 

 Se suficientemente diferentes,  duas ou mais raças podem 
ser identificadas como uma subespécie. 

Conceito de espécie  
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Raças ecológicas de Achillea borealis (Asteraceae)  
na região noroeste dos EUA  





Kulesov (1929) revisado por Andreson e Cutler (1942) 
definiram uma raça de milho como ‘um grupo de 
populações aparentadas, com suficientes características 
em comum para permitir seu reconhecimento como grupo’. 
As características morfológicas da espiga e do grão 
foram essenciais para a classificação de raças.  
 
 
Posteriormente, Brieger et al. (1958) ampliaram o 
conceito e definiram raças como ‘um conjunto de 
populações em panmixia que ocupa uma área geográfica 
definida’. O conceito é baseado no agrupamento de 
populações similares com relação às características 
morfológicas e à origem geográfica (e cultural).  



No Brasil a diversidade de raças de milho foi descrita por 
Cutler (1946), ampliada por Brieger et al. (1958) e 
complementada por Paterniani e Goodman (1977).  
 
 
Esta última foi baseada a partir de 1.200 populações 
coletadas em todas as regiões do país e nas áreas 
adjacentes (Argentina, Paraguai, Bolívia, Guianas e 
Uruguai).  
 
 
Os autores identificaram 15 raças e 19 sub-raças 
organizadas em quatro grupos raciais:  Indígenas, 
Comerciais Antigas, Comercias Recentes e Exóticas.  





                     Conceito de espécie  

 Subespécie   agrupamento de populações dentro de uma 
espécie que compartilham uma distribuição geográfica ou 
habitat únicos, e que são distinguíveis de outras populações 
em várias características com base genética.    

 Já atingiram um grau de diferenciação maior, mas ainda se 
cruzam entre si.  

 

 Espécies  populações que não hibridizam regularmente na 
natureza e, quando o fazem, são incapazes de produzir prole 
fértil, estão isoladas reprodutivamente.   

 

 Este é o conceito de “espécie biológica ” proposto por 
Ernst Mayr em 1942.  

 



                Conceito biológico de espécie  

 Mayr (1963) “espécies são grupos de populações naturais 
   que intercruzam e estão reprodutivamente isoladas de 
   outros grupos desse tipo”; 
 
 Explica por que os membros de uma espécie se assemelham 
  entre si e diferem dos de outras espécies; 
 
 
 



 O conceito de espécie de Lineu é um conceito tipológico. O 
que se faz é descrever um tipo. Qualquer coisa semelhante 
aquele tipo é a mesma espécie e qualquer coisa diferente é 
uma outra espécie.  

 
 
 Conceito de espécie, segundo Lineu  
 
 “um conjunto de seres vivos em que os indivíduos possuem 
grandes semelhanças morfológicas, apresentando um padrão 
morfológico comum e típico daquele conjunto”.  
 

       Conceito fenético ou de morfoespécie  



 É um conceito importante porque através das chaves  
dicotômicas conseguimos colocar uma ordem nos seres vivos.  
 
 Espera-se que quanto maior a divergência morfológica 
maior a divergência genética => correlação entre populações 
diferentes morfologicamente e existências de barreiras à 
troca de genes.  
 
 
 Portanto, muito dessa  
classificação é válida. Mas é 
diferente do conceito  
biológico de espécie.  
 

               Conceito fenético de espécie  



 A taxonomia, na prática, continua sendo tipológica.  
 
 
 Mas podemos usar o conceito biológico de espécies para 
interpretar fenômenos evolutivos.  

 
 
Temos as chamadas espécies crípticas:  
 
=> não possuem nenhuma diferença morfológica mas não 
trocam genes.  
 

                Conceito fenético de espécie  



Certhia brachydactyla  C. familiaris 

Mto semelhantes morfologicamente, mas diferem em 
padrões de comportamento e preferências ecológicas 

Espécies crípticas 
   (sibling species) 



 Sturnella neglecta           Sturnella magna  

Muito semelhantes morfológicamente, 
mas não se cruzam  espécies biológicas! 



          Lemna minuta                  Lemna valdiviana 



 
Conceito de espécie em plantas cultivadas 
 
  Muitas espécies descritas de acordo com o  
     conceito fenético de espécies 
 
 Tendência maior a utilizar o critério genético  
     (espécie biológica), e de reduzir o número de  
     espécies descritas dentro de uma cultura  
     específica 
 
  Em outras, permanece o conceito morfológico.  
     Ex: Capsicum annuun, C. chinense, C. frutescens  
    (as três possuem flor branca e são interférteis) 



C. annuum 

C. frutescens 

C. chinense 



 Teosinte:  ancestral do milho 

     Schräder (1932) -> Euchlaena mexicana 

     Hitchcock (1922) -> E. perennis  (tetraplóide) 

     Reeves & Mangelsdorf (1942) -> gênero Zea 

     Wilkes (1967) -> Zea mexicana (Schräder) Kuntze 

     Iltis (1972) e outros -> Zea mays L. subsp. mexicana 

      



              Conceito ecológico de espécie  

 Este conceito define a espécie como “o conjunto de  
   indivíduos que exploram o mesmo nicho” 

 
 
 O conjunto de recursos e habitats  
    explorados pelos membros de uma  
    espécie forma seu nicho ecológico 

 
 
 Relação espécie/hospedeiro:  cada hospedeiro  
   corresponde a um  
   determinado nicho ecológico  
   para a espécie a ele  
   adaptada 



              Conceito ecológico de espécie  

 Este conceito define a espécie como “o conjunto de  
   indivíduos que exploram o mesmo nicho” 

 
 O conjunto de recursos e habitats  
    explorados pelos membros de uma  
    espécie forma seu nicho ecológico 



                Conceito ecológico de espécie  

Restrições ao fluxo gênico entre  
populações de Agrostis tenuis que  
habitam diferentes nichos ecológicos 
Seleção natural favorecendo esta 
restrição 

vs conceito Biológico 
de Espécie 



O conceito biológico de espécies constitui a definição Legal 
utilizada pelo Endangered Species Act (Lei das Espécies 
Ameaçadas) -> legislação emblemática da Biodiversidade nos 
Estados Unidos. 
 
Isolamento reprodutivo -> critério significativo  
    confirma a ausência de fluxo gênico. 
 
        Quais os problemas deste conceito  ????? 
 
-> Irrelevante para espécies de reprodução assexuada 
 
-> Não pode ser testado em espécies fósseis 
 
-> Populações vizinhas mas que não se sobrepõem 
    (não se tem meios de saber se são ou não EB) 
  



          Conceito filogenético de espécie 
 

“Os indivíduos que pertencem a uma espécie contém todos 

os descendentes de uma única população de ancestrais, ou 

seja, são monofiléticos. Define-se espécie então como “o 

menor agrupamento diagnosticável de organismos 

individuais, dentro dos quais há um padrão de 

ancestralidade e descendência”.  

(Cracraft, 1989) 



          Conceito filogenético de espécie 
 



          Conceito filogenético de espécie 
 



Os taxons marcados de A a G nas pontas desta filogenia 
representam espécies diferentes. 
 
Os grupos indicados por G1, G2, etc, representam 
populações da mesma espécie. 



Exemplos do uso dos diferentes conceitos: 

Ex1: Diversificação dos copépodes marinhos 
 
-> pequenos crustáceos extremamente abundantes  
   ao redor do mundo.  
-> Espécie Eurytemora affinis -> importante nos  
   maiores estuários (ecossistemas que se formam 
   onde os rios desaguam no mar) do mundo 



Apesar de ser encontrada nas costas da Ásia,  
Europa e América do Norte, foi classificada como 
uma única espécie pelo conceito de morfoespécie. 
 
Carol Eunmi Lee (2000) -> coletou 38 populações de 
vários locais e testou o CEB, quanto à capacidade 
de se cruzar e produzir prole fértil. 



Testou também o CFE, sequenciando 2 genes e 
estimando as relações evolutivas das 38 pops. 



A filogenia mostrou claramente que há pelo menos 8 espécies 
diferentes, cada uma ocupando uma área geográfica distinta.  
 
Os cruzamentos mostraram que populações de diferentes 
espécies filogenéticas são incapazes de produzir prole fértil-> 
estão isoladas reprodutivamente. 
 



Ex2: Qtas espécies de elefante vivem na África ??  

Classificação dos elefantes em duas espécies: 
 
Loxodonta africana -> África 
 
Elephas maximus -> Asiática 
 
 
Análises morfológicas recentes desafiam esta 
classificação, já que os elefantes da África que 
vivem em habitats florestais têm características 
morfológicas distintas dos que vivem em 
savanas ou campinas. 



Alfred Roca et al. (2001) avaliaram 195 elefantes em 21 
pops. do centro e do sul da África.  Foram sequenciados 
4 genes de cada indivíduo e a filogenia comprovou a  
existência de duas espécies africanas – pelo CFE 
Loxodonta cyclotis  (florestas) e L. africana (savanas) 



Mecanismos de Isolamento Reprodutivo  

Mecanismos pré-zigóticos: impedem a fecundação e a 
formação do zigoto.  
 
Isolamento ecológico ou por habitat 
 
Isolamento sazonal ou temporal 
 
Isolamento etológico ou sexual ou comportamental 
 
Isolamento mecânico 
 
Isolamento por polinizadores diferentes 
 
Isolamento gamético 



Mecanismos de Isolamento Reprodutivo  

Mecanismos pós-zigóticos: a fecundação ocorre e 
zigotos híbridos são formados, mas estes são inviáveis, 
ou dão origem a híbridos fracos ou estéreis. 
 
 
Inviabilidade do híbrido 
 
Esterilidade do híbrido 
 
Desmoronamento do híbrido  



 

            Mecanismos pré-zigóticos: 
 

         Isolamento ecológico ou por habitat 
 
 
 
-> Os membros de duas espécies semelhantes não se 
cruzam pelo fato de viverem em habitats diferentes, 
embora vivam na mesma região. 
 
 
-> Exemplo: Mina de carvão e a gramínea Agrostis tenuis 
 
-> Exemplo: Elefantes da África (florestas vs savanas) 
 
-> Exemplo: Bacia amazônica -> espécies separadas por uma 
questão de ambiente.  
 





Isolamento ecológico ou por habitat 

 
 Distribuição de carvalho nos EUA.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Quercus coccinae  -> solos ácidos, pH abaixo de 5,  
    endêmico de solos encharcados.  

 
 Quercus velutina -> só ocorre em solos mais secos e  
    bem drenados, com pH normalmente elevado.  

 

Quercus 
velutina 



Q. coccinea -> solos 
ácidos, encharcados 

Q. velutina -> solos 
secos, pH mais 
elevado 



Quercus 

Leões e tigres podem se cruzar em cativeiro, mas não o 
fazem na natureza, pois vivem em habitats diferentes: 
leões (savanas) e  tigres (florestas). 



Leão (pai) x tigre (mãe) => em cativeiro 

ligre 



Isolamento sazonal ou temporal 

-> Duas espécies semelhantes não se cruzam porque 
apresentam maturidade sexual em épocas diferentes. 
Mecanismo comum em plantas tropicais.  
 
-> Duas espécie do gênero Pinus ocorrem em simpatria na 
costa central da California, mas estão isoladas 
reprodutivamente porque P. radiata floresce em fevereiro 
e P. attenuata floresce em fins de abril.  
 
 



Isolamento sazonal ou estacional 

-> Rãs que ocorrem na mesma região, leste do Canadá e 
Estados Unidos, mas: 
 
-> (a) Rana sylvatica se acasala no final de março ou início de 
abril (temperatura da água  7,2ºC),  
 
-> (b) rã leopardo (R. pipiens) se acasala em meados de abril 
(temperatura da água  12,8ºC). 
 

(a) (b) 



Isolamento sazonal ou estacional 



-> Espécies isoladas por comportamentos de corte 
diferentes e incompatíveis antes do acasalamento.  
 
 

Isolamento etológico ou sexual 

Espécies de rã  (Rana sylvatica e R. pipiens) 
 
Os machos possuem sons específicos que atraem as 
fêmeas somente da mesma espécie.   



Isolamento etológico ou sexual 



Isolamento etológico ou sexual 

Cada espécie constrói seu ninho de forma a atrair as 
fêmeas de sua espécie, ou possui um comportamento de 
corte para atrair fêmeas de sua espécie. 

https://www.youtube.com/watch?v=W7QZnwKqopo 

https://www.youtube.com/watch?v=v_BurGW2rPU 

https://www.youtube.com/watch?v=E9tdloS_A-4 



Isolamento etológico ou sexual 

As fêmeas só aceitam o macho depois deste realizar um 
complexo ritual de corte. 

https://www.youtube.com/watch?v=sVhWIMdEGGI 



   Isolamento mecânico 

 Os membros de duas espécies semelhantes não se 
cruzam por incompatibilidade entre seus órgãos 
reprodutores.  

 
 Em animais, por diferenças de tamanho e forma 
dos órgãos genitais que impedem a cópula. 

 
 
 
 
 
 
 Em plantas, em que o tubo polínico não consegue 
germinar no estigma de uma flor de outra espécie. 



   Isolamento mecânico 

A concha do caramujo, Limnaea peregra apresenta 
conchas que espiralam para a direita e outras que 
espiralam para a esquerda. 
Isto é devido à herança materna. Na cópula isto 
representa um isolamento mecânico, como mostra a 
figura abaixo, à direita.  
 
 



->  Em plantas, principalmente naquelas em que o 

    transporte ocorre por polinizadores que possuem 

    comportamento diferente  

 

 

    Ex: Espécies do mesmo gênero que florescem na  

    mesma época mas são polinizadas por insetos  

    diferentes que têm atividades diferentes -> um com 

    hábito noturno e outro com hábito diurno.  

 

Isolamento por polinizadores diferentes 



Mimulus lewisii                  Mimulus cardinalis   

Diferenças na morfologia floral são parcialmente 
responsáveis pelo isolamento reprodutivo dessas 
espécies de Mimulus. 

Nome comum: mimulus  ou monkeyflower 

    (mamangava)                                 (beija-flor) 



  A) Penstemon grinnellii  e   B) Penstemon escarlate 

C e D) Derivados da hibridação,  seguida de isolamento e 
           estabelecimento de populações intermediárias, pela  
           ação seletiva de polinizadores específicos. 
             



 Diferenças químicas ou moleculares entre espécies 
causam o isolamento gamético, onde o ovo e o esperma de 
diferentes espécies são incompatíveis.  

 
 
 Em animais aquáticos que soltam seus ovos e espermas 
na água simultaneamente, a fertilização interespecífica é 
extremamente rara.   

 
 
 A superfície do ovo contém proteínas específicas que se 
acoplam apenas a moléculas complementares na superfície 
de células espermáticas da mesma espécie.   

Isolamento gamético 



Isolamento gamético 

    (Xestonpongia nutz)  
 
=> Esponja liberando uma 
    núvem de gametas na 
    água. Se um desses 
    gametas encontrar um 
    gameta de outra  
    espécie, não haverá 
    união devido a 
    diferenças bioquímicas. 
     



 
Inviabilidade do híbrido 

 
 

Esterilidade do híbrido 
 
 

Deterioração da geração F2 
 

Mecanismos pós-zigóticos: 



Mecanismos de Isolamento Pós-zigóticos  

  -> Os membros de duas espécies podem copular, o zigoto 
      se forma, mas o embrião morre prematuramente, devido 
      à  incompatibilidade entre os genes maternos e 
      paternos. 
                            
 
 -> O F1 é inviável e será eliminado já antes do nascimento, 

ou então logo após o nascimento, por fraqueza, não se 
estabelecendo. 

  
 

Inviabilidade do híbrido 





1) Rana pipiens, 2) R. blairi, 3) R. utricularia,   
4) R. berlandieri  (embriões defeituosos) 



Mecanismos de Isolamento Pós-zigóticos  

                      Esterilidade do híbrido:  
 
 
-> O híbrido entre duas espécies se forma, sendo até mais 
vigoroso do que os membros das espécies parentais, mas é 
estéril.  
 
 
-> A esterilidade ocorre porque as gônadas se desenvolvem 
anormalmente ou porque a meiose é anormal. 
 
 



Mula (2n = 63) 

Égua (2n=64)                                                   Jumento (2n=62) 



                Desmoronamento do híbrido  
 
 
-> A primeira geração de híbridos entre duas espécies 
(F1) é normal e fértil, porém seus filhos, a geração F2, 
são indivíduos fracos ou estéreis. 
 
 
-> Isto se deve à recombinação gênica incompatível, que 
ocorre na formação dos gametas que originam a geração 
F2. 

Mecanismos de Isolamento Pós-zigóticos  



FUKUOKA, S. & 
 OKUNO, K. 
    (1999) 
 

Planta fraca do F2 (centro) observada na progênie do 
cruzamento entre Sasanishiki, um cultivar de arroz 
japones (esquerda) e o cultivar da Tailândia Col.No.15 (direita)  
 



  
 Há organismos que estão separados por um, dois, ou até 

 
    sete mecanismos diferentes.  

 

Mecanismos de Isolamento Reprodutivo  



Mecanismos de Isolamento Reprodutivo  

Exemplo: Drosophila pseudoobscura e D. persimilis  
 
-> populações isoladas por isolamento de habitat (ocorrem 
    em ambientes diferentes);  
 
-> por mecanismo temporal (atividade reprodutiva em  
    épocas diferentes);  
 
-> por isolamento de comportamento (o macho só  
    fecunda as fêmeas da própria espécie); 
 
-> isoladas também porque o híbrido entre elas é estéril; 
 
-> quando o F1 é fértil ocorrem problemas no F2.  



Mecanismos de Isolamento Reprodutivo  

 De modo geral, os mecanismos pré-zigóticos são 
mais fracos no sentido de possibilitar a troca de genes 
e os mecanismos pós-zigóticos são os mecanismos 
efetivos, relacionados à esterilidade do híbrido.  

 
 
Tanto a seleção como a mutação podem desencadear 
os processos de mecanismos de isolamento e que 
podem levar no tempo à diferenciação de populações. 
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