
EVOLUÇÃO 

Introdução



Porque devemos estudar evolução?  

Para Dobzhansky: 

“Nada em biologia faz sentido a não ser à luz da 

evolução”  (1973)



· Porque existem tantas espécies de plantas e animais 
no nosso planeta? 

· Porque numa faixa estreita de praia existem tantas 
algas, estrelas do mar, mariscos, caranguejos, cracas e 
pequenos peixes coloridos? 

· Será que a quantidade de pássaros que nos rodeiam 
estão aí só para satisfazer o homem, com seu canto e 
beleza?

· Porque o mundo está tão cheio de animais feios e 
perigosos, tais como escorpiões, aranhas, e cobras 
venenosas?



Resposta do evolucionista:  

Esses diferentes tipos de organismos evoluíram a partir 

de ancestrais comuns durante milhares de anos desde o 

primeiro aparecimento de vida na terra. 

Sua evolução foi sempre oportunista e sem uma razão 

específica. A razão seria sua melhor adaptação a um nicho 

ecológico específico. 

O feio vs bonito, útil vs perigoso, bom vs mau, são valores 

humanos e não necessariamente valores da natureza. 



Número de espécies no planeta





Definição de Evolução: 

Mudança nos seres vivos por descendência com
modificações

Mudança, no tempo, na estrutura genética da 
população levando à maximização da adaptação. 

O que é adaptação? Representa um equilíbrio 
entre os organismos e o meio ambiente - um 
processo dinâmico. 



Processos microevolutivos: 

=> mudanças evolutivas que ocorrem numa escala de tempo 
pequena, ao nível da população, até o nível de especiação. 

=> É possível simular as diferentes situações de pressões 
de seleção, para estudar as conseqüências evolutivas. 

Processos macroevolutivos:

=> explicam o aparecimento de grandes grupos 
taxonômicos, numa escala de tempo de milhões de anos. 

Ex: registros fósseis -> evidências circunstanciais.



NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO

Moléculas ( DNA ) 
Células
Tecidos
Órgãos
Indivíduo 
População aumenta a                  diminui o 
Comunidade  complexidade             nível de
Ecossistema informação
Biosfera

A evolução ocorre ao nível da população -> 
unidade evolutiva.





Cada nível de organização envolve uma série de atributos:

Ex: cada indivíduo possui um genótipo distinto dos demais.
Mas é a população que apresenta a freqüência gênica.

Ex:    1     2    3     4    5     6    7     8
aa   Aa  AA  aa  Aa   Aa  AA   aa 

Qual a freqüência de indivíduos como genótipo ‘aa’ na   
população?

f(aa) = 3/8 = 0,375       



Chorizanthe pungens Benth. var. hartwegiana Reveal & Hardham 



 O indivíduo tem um único genótipo.

 A população possui freqüências genotípicas, mas  
também possui densidade (ex: número de indivíduos por
m2), propriedades que não podem ser atribuídas ao 
indivíduo.

 Uma comunidade possui diversidade de espécies, 
que não pode ser atribuída à população. 

 Os ecossistemas são constituídos pela relação dos 
componentes bióticos (comunidade) com os 
componentes abióticos (ambiente). 

 A biosfera é o conjunto de ecossistemas.

Atributos:



Características
individuais

Idade
Estágio
Tamanho
Sexo
Comportamento
Genótipo 

Características populacionais

Nº indivíduos (densidade)
Distribuição de idade (estágio)
Proporção entre sexos
Distribuição espacial
Freqüências genotípicas

Processos
individuais

Nascimento
Crescimento
Alimentação
Reprodução
Morte

Processos populacionais

Crescimento populacional
(alterações em número ou densidade)

Alterações na distribuição de 
idade

Mortalidade

Estratégias de história de vida



O que é uma POPULAÇÃO?

POPULAÇÃO: “grupo de organismos da mesma espécie,

ocupando um espaço particular em um momento particular e

que compartilham de um mesmo pool gênico”.



O que é uma POPULAÇÃO?

O LIMITE de uma população, pode ser natural, imposto

pelos limites geográficos, como pode ser definida

arbitrariamente pelo pesquisador.

Ex: população de capivaras no campus da ESALQ



Exemplos de populações:

 População de uma determinada espécie de peixes 
num lago

 População de afídeos (pulgões) do limoeiro que habitam 
uma folha, uma árvore, um pomar, ou um conjunto de 
pomares



http://plantearvore.org.br/photo/ip-amarelo-2-1



http://theurbanearth.wordpress.com/2009/12/06/ 
belterra-a-company-town-de-henry-ford-na-amazonia/



Processos populacionais básicos:

NATALIDADE (+)

(+) IMIGRAÇÃO               DENSIDADE               EMIGRAÇÃO (-)

MORTALIDADE (-)

Que fatores evolutivos podem afetar tais processos??



Disciplina: LGN-0335 EVOLUÇÃO
Curso: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

PROGRAMA E BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA

Professora:  Elizabeth A. Veasey
Estagiária PAE: Flaviane Malaquias Costa

1ª Aula (06 de agosto)
Apresentação e introdução. 
Aula prática: Documentário: The Genius of Charles Darwin - Richard Dawkins:            
Evolução vs Criacionismo

2ª Aula (13 de agosto)
História das teorias evolutivas. O lamarckismo. Darwin e Wallace e a 
construção da teoria da evolução por seleção natural. A viagem de Darwin a 
bordo do Beagle. 
Aula prática: Vídeo sobre vida de Darwin



3ª Aula (20 de agosto)
Mecanismos microevolutivos I. Variação, o combustível da evolução. 
Padrões de variação. Variação devida ao ambiente. Variação geográfica; clines, 
causas dos clines. Plasticidade fenotípica. As fontes da variação: mutação e 
recombinação. 

4ª Aula (27 de agosto)
Mecanismos microevolutivos II. Sexo como recombinação. Vantagens e 
desvantagens da recombinação. História de vida. Evolução do sexo. Sistemas 
reprodutivos (cruzamentos preferenciais, auto-incompatibilidade, sistemas 
mistos, endogamia) e seu impacto sobre a estrutura das populações. 
Seminário: Seminário 1 

5ª Aula (10 de setembro)
Aula extra/palestra/oficina: Evolução do milho e sua dispersão a partir do 
seu centro de origem, para as terras baixas da América do Sul. Diversidade 
genética do milho no Brasil e Uruguai. O papel dos agricultores na conservação 
in situ-on farm do milho e outras culturas.
Aula prática: Filme: Creation (vida de Darwin)



6ª Aula (17 de setembro)
Mecanismos microevolutivos III. Mecanismos secundários amplificadores da 
variabilidade: migração (dispersão e fluxo gênico) e hibridação. Populações 
estruturadas em demes. Ecologia da dispersão. 
Seminário: Seminários 2 e 3

7ª  Aula (24 de setembro)
Mecanismos microevolutivos IV. Populações pequenas e seus efeitos: deriva 
genética. Gargalos de garrafa e efeito do fundador. Endogamia causada pela 
deriva. 
Aula prática: O jogo da deriva
Seminário: Seminário 4

8ª Aula (01 de outubro)
1ª PROVA



9ª Aula (08 de outubro)
Mecanismos microevolutivos V. Seleção natural. Os genes nas populações. 
Estrutura genética de populações. Parâmetros genéticos. Estatísticas F. Equilíbrio de 
Hardy-Weinberg. Valor adaptativo.
Aula prática: Equilíbrio de Hardy-Weinberg

10ª Aula (15 de outubro)
Mecanismos microevolutivos VI - Seleção natural. Efeito da seleção sobre as 
freqüências alélicas. Seleção simples e seleção sobre um caráter; seleção sobre mais 
de um caráter.  Tipos de seleção.
Seminário: Seminários 5 e 6

11ª Aula (22 de outubro)
Mecanismos macroevolutivos I - Conceito de espécies. Mecanismos de 
isolamento reprodutivo.
Seminário: Seminário 7 



12ª Aula (29 de outubro)
Mecanismos macroevolutivos II - Mecanismos de especiação. Taxas de 
especiação, taxas de evolução e de extinção. Equilíbrio pontuado. 
Seminário: Seminário 8 

13ª Aula (05 de novembro)
Mecanismos macroevolutivos III – Filogenia e evolução molecular. As filogenias 
expressam as relações ancestrais entre espécies. Métodos de reconstrução 
filogenética. Filogeografia.
Aula prática: Filogenia molecular

14ª Aula (12 de novembro)
Biogeografia: Biogeografia ecológica e histórica. Distribuição geográfica de 
populações e espécies. Fatores limitantes da expansão de populações: fatores 
bióticos e abióticos. Dispersão e vicariância. 
Seminário: Seminário 9

15ª Aula (19 de novembro) (ou 26 de novembro)
Seminários sobre os temas escolhidos

16ª Aula (26 de novembro) (ou 03 de dezembro)
2ª PROVA



Livros textos:

Futuyma Futuyma DJ (2005) Evolution. Sinauer Ass. 603 p. 

Ridley Ridley M (2006). Evolução. 3ª. Edição. Artmed. 752 p. 

Ricklefs Ricklefs RE (2010). A Economia da Natureza. 6ª edição. 
Guanabara  Koogan. 546 p.

Conceito final: baseado na nota de 2 provas + seminários (uma nota média entre 
os dois seminários do grupo) + participação na aula. 

Acesso ao material das aulas, artigos, etc:
Sistemas Moodle USP – e-disciplinas
Obs: Peço o favor de se cadastrarem  para acesso à disciplina.



1ª Atividade: Duração: 30 a 40 minutos, a ser distribuída ao longo do 
semestre.

Para esta atividade, serão selecionados, pelo professor, artigos atuais, alguns deles 

realizados no Brasil, relacionados aos temas abordados em aula, e haverá uma 

discussão em grupo sobre o artigo. Um grupo a ser sorteado será responsável pela 

condução da discussão, devendo trazer no dia alguns pontos e perguntas 

dirigidas sobre o artigo para fomentar a discussão, ou qualquer outra 

dinâmica de grupo. Os demais alunos devem também ler previamente o artigo, 

já que a participação em aula é incentivada,  e porque o tema do seminário poderá 

ser assunto de prova. Esta atividade visa complementar a aula teórica, com 

exemplos práticos reais e atuais sobre os assuntos abordados, e é uma forma de 

discutirmos em grupo os conceitos vistos nas aulas.



Estratégias para facilitar as discussões:

 Vocabulário/ revisão da aula teórica: especialmente útil se você utilizar/ligar 
durante a discussão termos mencionados durante a aula teórica.

 Pequenos subgrupos de discussão: atribuir diferentes perguntas para 
pequenos grupos de alunos e fazer com que esses pequenos grupos 
apresentem suas respostas / pensamentos para o resto da classe. Mas você 
não pode ficar de braços cruzados enquanto outros alunos discutem, envolva-
se também!

 Lista com perguntas: é muito útil que os outros alunos tenham perguntas 
escritas, em vez de ler em voz alta para nortear o debate.

 Exemplos do texto: muitos exemplos pertinentes de conceitos evolutivos 
podem ser encontrados em livros texto. Usar estes livros pode ser uma ótima 
maneira de ilustrar o seu ponto.

Estratégias para facilitar as discussões:

 Vocabulário/ revisão da aula teórica: especialmente útil se você utilizar/ligar 
durante a discussão termos mencionados durante a aula teórica.

 Pequenos subgrupos de discussão: atribuir diferentes perguntas para 
pequenos grupos de alunos e fazer com que esses pequenos grupos 
apresentem suas respostas / pensamentos para o resto da classe. Mas você 
não pode ficar de braços cruzados enquanto outros alunos discutem, envolva-
se também!

 Lista com perguntas: é muito útil que os outros alunos tenham perguntas 
escritas, em vez de ler em voz alta para nortear o de

 Exemplos do texto: muitos exemplos pertinentes de conceitos evolutivos 
podem ser encontrados em livros texto. Usar estes livros pode ser uma ótima 
maneira de ilustrar o seu ponto.



2) Seminário final

O seminário será uma revisão da literatura sobre um tema na biologia evolutiva a 

ser escolhido pelo grupo, que pode ser um gênero ou uma família de plantas ou 

animais, insetos, etc, ou seja, um grupo que vocês considerem apropriado para 

um estudo mais aprofundado a respeito, dentro do escopo da disciplina. 

Este deve sintetizar todo o conhecimento científico relacionado à biologia 

evolutiva referente ao grupo de estudo escolhido. 

Você deve:

● identificar as direções da pesquisa
● identificar questões sem resposta na literatura
● levantar críticas à natureza das pesquisas que foram realizadas
● situar o tema no contexto de questões evolutivas



2.1) Requisitos 

O grupo irá elaborar um seminário para apresentar os dados obtidos, e uma 

revisão (de no máximo 10 páginas impressas), a ser entregue no dia do 

seminário. A duração do seminário será de no máximo 20 minutos/grupo (4 a 5 

minutos para cada membro do grupo). 

Os seminários serão avaliados de acordo com os seguintes itens: 

conteúdo; qualidade do material; clareza; motivação e participação do grupo. 

Grupos de 4-5 pessoas no máximo, o mesmo dos grupos de discussão 
dos artigos.



Excursão ao Jardim Botânico Plantarum, Nova Odessa, SP 
(http://www.plantarum.org.br/). 

Data ????

Idealizado a partir de 1990, por iniciativa do engenheiro agrônomo e 
botânico brasileiro Harri Lorenzi. Com o objetivo de contribuir para a 
conservação da flora brasileira, o pesquisador percorreu, por mais de 35 
anos, a maior parte dos ecossistemas do Brasil, em expedições científicas 
destinadas ao levantamento, catalogação e coleta de plantas nativas, 
principalmente com potencial econômico e ameaçadas de extinção. O 
mesmo contém mais de 4.000 espécies vegetais dos mais diferentes 
grupos botânicos (principalmente da flora brasileira).

O objetivo é mostrar a grande diversidade de plantas que evoluíram no 
planeta, associadas aos diferentes biomas e regiões geográficas.






