
Mecanismos Microevolutivos I:

Variação, Diversidade e Estrutura

genética, Modo de reprodução, 

Distribuição geográfica, Fluxo

gênico, Ecótipos, Plasticidade

fenotópica, Clines, História deVida



População – unidade da Evolução

População: grupo de organismos de uma mesma espécie,
ocupando um espaço particular em um momento particular
e que compartilham de um mesmo pool gênico



Variação
Diversidade genética

A variação é amplamente difundida em populações naturais

Obs: Não há seleção (natural ou artificial) se não há variação!!

A variação pode ser em nível:

 Morfológico, 

 Celular (número e estrutura de cromossomos), 

 Bioquímico (proteínas), 

 de DNA. 



Variação
Diversidade genética

Variação morfológica (tamanho, cor, etc):



Variação
Diversidade genética

Variação morfológica (tamanho, cor, etc):



Variação
Diversidade genética

Variação morfológica em batata-doce (diferentes variedades):

Eliane G. Fabri (2009)
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Variação morfológica em batata-doce (diferentes variedades):
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Variação
Diversidade genética

Variação morfológica em batata-doce (diferentes variedades):

Ação da seleção natural 
e artificial

Eliane G. Fabri (2009)



Variação
Diversidade genética

Variação morfológica (tamanho, cor, etc):

Variação genética

Variação ambiental



Variação
Diversidade genética

Variação celular(número e tamanho de cromossomos, etc):

Keyacris scurra



Variação
Diversidade genética

Variação no nível bioquímico

Ao nível de proteínas -> eletroforese de isoenzimas

Drosophila melanogaster – mosca das frutas
Apresenta variação na enzima álcool desidrogenase.
Na eletroforese, aparecem duas bandas no gel, duas
variantes, uma lenta (Adh-s) e uma rápida (Adh-f) 
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Variação
Diversidade genética

Variação no DNA

Kreitman (1983) isolou o DNA que codifica a álcool-desidrogenase de 11
linhagens de D. melanogaster e sequenciou cada uma.
 A diferença entre Adh-S e Adh-F era devida a uma substituição

de aminoácidos (Thr ou Lys no códon 192)



Variação
Diversidade genética

Variação no DNA

Ao nível de DNA foram encontrados 11 sequencias com 43 sítios variáveis
 Ou seja, muito mais variável que nas proteínas.



Variação no
Sistema Reprodutivo

Modo de reprodução -> alogamia, autogamia, 
reprodução vegetativa

O modo de reprodução é responsável direto pela
quantidade e natureza (qualidade) da variabilidade
genética entre e dentro de populações

Há correlação entre nível de variabilidade e modo de
reprodução

Obs: Ver aula3.1 – Sistemas reprodutivos



Espécies de reprodução vegetativa:

=> Mesmo genótipo multiplicado muitas vezes.

=> Associamos reprodução vegetativa (clonal) com ausência 

de variabilidade. Mas, pode eventualmente haver 

reprodução sexual  onde há recombinação  e estes

recombinantes são fixados por propagação vegetativa.



Espécies de reprodução vegetativa



Mandioca





Mandioca  bastante 
cultivada em sistemas de
Agricultura tradicional

Sistema de Coivara 
(corte, derrubada, queima, 
plantio  milho, feijão,
arroz, mandioca, cará, 
batata-doce, etc.)



Modelo evolutivo
da mandioca
(Cury & Martins,
1993)



Variação
Diversidade genética

Para estudos de diversidade genética intrapopulacional:

 Frequências gênicas e genotípicas
 Número de alelos/loco 
 Número de alelos privados e alelos raros
 Porcentagem de locos polimórficos
 Heterozigosidade observada e esperada 
 Índices de autogamia

Ideal: associar eventos evolutivos, ecológicos, 
distribuição geográfica, modo de reprodução, com 
os níveis de diversidade genética



Estrutura genética populacional

Para estudos da estrutura genética populacional:

 Como encontra-se distribuída a diversidade entre
e dentro de populações de uma espécie?

(Zucchi, M.I.)

É o modo em que a variabilidade genética está organizada
entre e dentro de populações



Highly structured genetic diversity of Bixa orellana var. 
urucurana, the wild ancestor of annatto, in Brazilian Amazonia

Dequigiovanni G, Ramos SL, Alves-Pereira A, Fabri EG, Picanço-Rodrigues
D, Clement CR, Gepts P, Veasey EA (2017) PlosOne (fase de correções)





Populações de urucum selvagem avaliadas com
16 locos de microssatélites

Parâmetros de diversidade genética e sistema
Reprodutivo (ta = taxa de cruzamento aparente)

ta médio = 0,609   sistema reprodutivo misto





AoB PLANTS, Volume 7, 1 January 2015, plv077, https://doi.org/10.1093/aobpla/plv077

Estudos prévios indicam
modo de reprodução por
autogamia (Gonzales-Dias 
& Ackerman, 1988), mas 
também  que pode haver
fecundação cruzada
(Aguiar et al., 2012)

(Oeceoclades maculata)

https://doi.org/10.1093/aobpla/plv077


Uso de marcadores ISSR

 13 primers ISSR
 total de 192 bandas
 189 bandas polimórficas

Baixa diversidade genética intrapopulacional



AMOVA – análise de variância molecular

Elevada
estruturação
espacial entre
populações 



Ribeirão Preto/SP

Cáceres/MT

Piracicaba/SP - ESALQ

Piracicaba/SP – rio

Maringá/PR





MacGillivray´s warbler (Oporornis tolmiei) de clima
temperado do oeste da América do Norte, apresen-
ta menor variabilidade que as populações do norte
do México. Vê-se que 90% da variação total encon-
tra-se entre populações (EUA vs México).

(Futuyma, 2005)



Distribuição geográfica

Cosmopolita  típico de invasoras; ocorrem em todos os 
lugares. Ex: Taraxacum, pombos domésticos, tubarão azul

Ampla distribuição  Ex: Stylosanthes guianensis  ocorre
do norte ao sul da América do Sul  regiões tropicais, 
sub-tropicais e temperadas  muitas subespécies e variedades

Endêmicas  ocorrem em uma área restrita. Ex: Dragon´s blood tree
(Dracaena draco) - Endêmica das Ilhas Canárias, Ilha da Madeira, 
Cabo Verde e Ozores

Relitos  espécies que já tiveram uma ampla distribuição e que agora
apresentam distribuição restrita. Ex: Laelia bradei



Ochre-collared Piculet

(Photo: Arthur Grosset)

Picidae

Distribuição

cosmopolita



Ampla distribuição
Orquídeas do
Complexo
Cattleya coccinea

Rodrigues (2015)



Dragon´s blood tree (Dracaena draco)

Endêmica das Ilhas Canárias, Ilha da Madeira, 

Cabo Verde e Ozores



Distribuição

restrita

Laelia bradei



 Quanto mais ampla a distribuição de uma espécie,
maior a heterogeneidade ambiental que ela deve
enfrentar  maior variabilidade genética

 Mas nem sempre podemos assumir que devido à ampla
distribuição geográfica, a mesma apresente alta
variabilidade

 Pode estar havendo plasticidade fenotípica

Distribuição geográfica



Locais das 
populações
estudadas de
Petunia secreta





Estudos prévios com SSR mostram que a espécie mantém um elevado 
nível de variabilidade, provavelmente em função de um tamanho efetivo
populacional ancestral maior.  Em função do pequeno número de 
indivíduos, distribuição restrita (espécie endêmica), os autores 
recomendam incluí-la como espécie ameaçada de extinção.



Padrões de distribuição geográfica,
fluxo gênico e dispersão

 Queremos saber quais as condições genéticas e
ecológicas para a ocorrência de hibridações. 

 E porque ocorrem impedimentos ao fluxo gênico
em alguns casos.

Parâmetros:  taxas de fluxo gênico em ambientes
naturais e alterados
taxas de migração



A troca de genes entre espécies ou populações 
pode estar relacionada à distribuição geográfica,
e também ao arranjamento das populações no 
espaço (espécies alopátricas, simpátricas ou parapátricas).



Epidendrum fulgens              E. puniceoluteum
(2n = 2x = 24)                      (2n = 4x = 52)



 Estudo das duas espécies
de graus de ploidia  
diferentes e em condições
de alopatria e de simpatria

 Utilizados marcadores
microssatélites de DNA
nuclear e cloroplastidial

 463 indivíduos de 8
populações

 Todas as 6 populações
simpátricas apresentavam
zonas híbridas



Onde as espécies ocorriam em simpatria, todos os indivíduos 
identificados (por marcadores) como E. puniceoluteum foram
coletados em zona de pântano (zona 5), e quase todos os
E. fulgens foram encontrados nas dunas de areia (zona 2),
sendo que os híbridos foram encontrados em ambos os habitats.



Alopatria

Alopatria

Alopatria

Simpatria

Simpatria

Simpatria



Padrões de distribuição geográfica,
fluxo gênico e dispersão

Duas subespécies
de picapau da
América do Norte

Zona híbrida

(Futuyma, 2005)



Padrões de distribuição geográfica,
fluxo gênico e dispersão

Duas subespécies (raças geográficas),
que se intercruzam em uma região 
intermediária estreita 

Transição abrupta em dois caracteres
(tamanho varia de norte a sul; cor varia 
De oeste a leste)

Clines (mudança geográfica gradual em
um caráter (tamanho e cor)

Distribuição em mosaico de dois 
genótipos

(Futuyma, 2005)



Variação contínua, gradual, na expressão de um caráter, ou 
em frequências alélicas, ao longo de uma série de populações
contíguas, em uma determinada distância geográfica.



Variação clinal

Variação clinal na frequência do alelo AdhF do loco da enzima
álcool-desidrogenase de D. melanogaster. A área colorida de
cada ‘pizza’ representa a frequencia do AdhF, que aumenta em 
maiores latitudes em ambos os continentes. 

Austrália                     América do Norte

(Futuyma, 2005)



RANDOM UNIFORM CLUSTEREDAleatória                Uniforme              Agrupada

Dispersão  arranjamento dos indivíduos no espaço

Padrões de distribuição geográfica,
fluxo gênico e dispersão









(A) uma escala geográfica (B)

agrupamento populacional na

escala de bacia hidrográfica

(C) população dentro de uma

parte da bacia hidrográfica

(D) população dentro de uma

área local (E) plantas

individuais

Clematis fremontii variedade

riehlii



Metapopulações => conjunto de populações (ou colônias),

conectadas por processos de dispersão ocasionais, e onde 

ocorrem extinções locais e colonizações (Gilpin & Hanski, 

1991). 

Continente Ilha

Clássica

Em manchas

Desequilíbrio





O estudo avalia o impacto das hidroelétricas na dinâmica
de metapopulações de trutas (Westslope Cutthroat Trout) 
(populações locais conectadas por migração). Este peixe
tem sofrido  redução nas populações, por fragmentação de
habitats, e introdução de uma espécie não nativa (Rainbow
Trout), levando à introgressão e formação de híbridos



Ecótipos e Plasticidade Fenotípica

Plasticidade fenotípica:

 A capacidade de um organismo de alterar a sua
fisiologia e/ou morfologia em função de    
mudanças ambientais

 A capacidade de um dado genótipo produzir
diferentes fenótipos em resposta a condições
ambientais distintas

 Quaisquer mudanças nas características de 
um organismo em resposta a um sinal do meio 
ambiente



Stellaria longipes

Fotoperíodo:    curto                longo

Temperatura:    fria                 quente 



Tanunculus aquatilis

Submersa                   Interface                      Aérea

ar-água



Ecótipo

 Populações geneticamente adaptadas a uma
determinada condição local

Ex: ecótipo edáfico  populações geneticamente
diferenciadas e adaptadas a uma condição edáfica

Ecótipos e Plasticidade Fenotípica



2) Transplante de duas 
populações, cada uma nos 
dois ambientes de origem. 
Se elas não se modificarem, 
devem ser dois ecótipos 
diferentes. Caso haja 
modificação, pode estar 
ocorrendo plasticidade 
fenotípica.

1) Plantio de duas 
populações de locais 
diferentes num
mesmo ambiente. Se 
elas mantiverem as 
mesmas características, 
então são ecótipos 
diferentes.

Método experimental



(Futuyma, 2005)



Componentes da história de vida

História de Vida: são as características significativas do 
ciclo de vida dos organismos, com referência particular a 

estratégias que influenciam sua sobrevivência e 
reprodução  visando maximizar a adaptação

=> Componentes fundamentais da História de Vida, que
afetam o crescimento populacional ao longo do tempo
evolutivo:

 Nascimento
 Reprodução
 Morte











Ração:
Azul  - concentrado
Verm + concentrado



 Efeitos reais dos poluentes PCB/PBDE 
são ainda desconhecidos

 Esses peixes (zebrafish) são cronicamente 
expostos a misturas desses poluentes em sua dieta

 Peixes expostos cresceram para tamanhos maiores, mas
a reprodução foi mais demorada (retardada).

 Sobrevivência das larvas da prole inicial diminuiu.

 Tais poluentes podem alterar a dinâmica das populações 
de peixes em suas características de história de vida



Estratégias de história de vida em populações de Poecilia 
reticulata (Poeciliidae) com diferentes predadores

 Guppies (Poecilia reticulata) -> peixes pequenos, de rios,
da América Central e América do Sul, populares como
peixes de aquários

 Dimorfismo sexual -> machos menores com caudas 
coloridas e mais vistosos

 Na natureza, encontram dois tipos de predadores:  um
ciclídio grande (Crenicichla alta) -> se alimenta de guppies
adultos e jovens



Guppies (Poecilia reticulata)



Crenicichla alta

Rivulus hartii (predador menor – peixe nuvem)







 O predador grande (Crenicichla alta) ocorre no Rio Aripo,
em  Trinidad

 O predador menor (Rivulus hartii) ocorre em riachos 
menores

 Guppies que ocorrem no mesmo rio que C. alta apresentam:

 maturação precoce
 menor tamanho
 progênies numerosas,  peixes pequenos
 tendência inata a evitar predadores -> machos com cores

menos vivas e comportamento de corte menos elaborado



Alta 

predação

Baixa 

predação



Peso do embrião

Número de 
descendentes 

Alta predação     Baixa predação



Estudos de captura,
marcação e 
recaptura 
Intervalos de 12 dias

Alta taxa de 
mortalidade dos
Goopies na 
presença de 
predadores

Baixa predação

Alta predação

Baixa predação

Alta predação



Portanto, temos diferentes estratégias de 

História de Vida entre diferentes espécies

e mesmo entre populações da mesma espécie,

e essas estratégias estão sob a ação direta da

Seleção natural.

Objetivo:  estratégias que maximizem o 
sucesso reprodutivo e a 
sobrevivência da espécie.



Conclusão:

São muitos os fatores que podem influenciar na estrutura
populacional de uma ou mais espécies.  

Não se pode considerar os fatores isoladamente, embora
seja difícil considerar todas as variáveis.

Devemos, portanto, considerar os vários fatores de
natureza genética, ecológica e evolutiva.
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