
Seleção Natural I 
 



Assuntos a serem abordados nesta aula: 
 
 
1. Definindo Seleção Natural 

 
2. Evidências da Seleção Natural 

 
3. Valor adaptativo 

 
4. Vantagem adaptativa do heterozigoto 

 
5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 
6.  Equilíbrio de Wright 

 
 



1. Definindo Seleção Natural 

Pode-se definir Seleção Natural como: 
 
 
“Qualquer diferença consistente no sucesso 
 reprodutivo (fitness) entre diferentes classes 
 fenotípicas de entidades biológicas” 
 (Futuyma, 2005) 



1. Definindo Seleção Natural 

     
 Não é um processo aleatório.  

 
 
 A grande originalidade de Darwin 
foi a proposta de seleção natural -> 
essencialmente ligada à demografia de 
populações.   
 
 
 Seleção natural => mecanismo chave no sentido 
de direcionar a variabilidade 



  Darwin => reconhece que a  população é a unidade  
     evolutiva.   

 
 
 
 
 
 Percebe que as diferenças entre os indivíduos numa  
    população eram quantitativas e não de natureza 
    qualitativa. 

 
 Percebe que o crescimento populacional era de 
    natureza geométrica, após ter lido o trabalho de 
    Malthus.  

1. Definindo Seleção Natural 



Bergstrom, CT. E Dugatkin, L.A. (2016)  



1. Definindo Seleção Natural 
 Darwin observou que: 

 
1) Nas populações, os indivíduos são variáveis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) As variações entre os indivíduos são transmitidas, 
pelo menos parcialmente, dos genitores à prole 



Ex: tentilhões de Darwin em Galápagos  experimento 
dos Grant e Grant 

OS TENTILHÕES DE GALÁPAGOS: O QUE DARWIN NÃO VIU, 
MAS OS GRANTS VIRAM 

(largura média 
dos bicos) 



 Darwin observou que: 
 3) Em cada geração, alguns indivíduos são mais bem-
sucedidos que outros na sobrevivência e na reprodução 

 
1976: antes deste 
evento de seleção 
natural (N = 751 ; 
todos os pássaros 
da ilha) 
 
 
 
1978: após a seleção 
(N = 90 ;  
sobreviventes) 

Seleção natural durante um evento de seca 



 Darwin observou que: 
 
4) A sobrevivência e reprodução dos indivíduos não são 

aleatórias, mas estão ligadas às variações individuais. 
     Os indivíduos com variações mais favoráveis têm 

mais chances de sobreviver e se reproduzir  
     seleção natural 
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1. Definindo Seleção Natural 

Para que haja seleção, de acordo com a Teoria de  
Evolução de Darwin, é preciso haver 3 princípios 
básicos: 
 
 Princípio da variação: entre os indivíduos de uma população 
    há variantes morfológicos, fisiológicos ou de comportamento; 

 
 Princípio da hereditariedade: os descendentes se assemelham 
    aos seus genitores mais que a indivíduos não aparentados 

 
Princípio da seleção: alguns variantes são mais bem sucedidos do  

   que outros em sobreviver e se reproduzir em um determinado 
   ambiente (Seleção Natural) 



Segundo a teoria de evolução de Darwin 

Freeman & 
Herron (2009) 



2. Evidências da Seleção Natural 



https://www.youtube.com/watch?v=mcM23M-CCog 

Rosemary Grant e Peter Grant 
Professores da Princeton University 
 

Estudaram durante 30 anos 
os tentilhões de Darwin em 
uma pequena Ilha de 
Galágagos – Ilha de Daphne 

Acompanharam as populações de  
algumas espécies de tentilhões, como 
esta: Geospiza fortis 





 
1976: antes deste 
evento de seleção 
natural (N = 751 ; 
todos os pássaros 
da ilha) 
 
 
1978: após a  
seleção 
(N = 90 ;  
sobreviventes) 

Caráter avaliado: profundidade do bico (mm) 





(Dados de 1981 a 2012) 





G. fortis sofreu elevada seleção direcional para o tamanho do 
bico em 2004-2005, associado à seca prolongada desde 
2003: menor tamanho foi selecionado favoravelmente. 
 
O estudo mostra a tendência à hibridação entre G. fortis e 
G. fuliginosa, a ponto de não haver diferenças significativas 
entre ambas após a seleção.   
 
E manteve-se a diferença entre G. scandens das demais. 





Evidência da seleção natural  em populações de Poecilia  
    reticulata (Poeciliidae) sob a ação de 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:   
   1.  um ciclídio grande (Crenicichla alta) -> se alimenta de 
       guppies adultos e jovens 
   2. um predador menor (Rivulus hartii), conhecido como 
       peixe nuvem 



Guppies (Poecilia reticulata) 



Crenicichla alta 

Rivulus hartii 





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



3. Valor adaptativo 

 A seleção natural possui aspectos positivos e negativos: 
 
 a) positivo - estabelece padrões de variação novos ou 

     estabilizados pela sobrevivência diferencial de alguns 

     genótipos;   

 

b) negativo - mas, todo o processo seletivo leva à redução  

    ou perda da variabilidade (genética) pela eliminação  

    preferencial de determinados genótipos. 

  



 => Da mesma forma que ela direciona a variabilidade no  

     sentido de maximizar a adaptação, ela também reduz a  

     variabilidade.  

 

=> É por isso que a TSE propõe um conjunto de  

    mecanismos, pois ao mesmo tempo que a seleção reduz a  

    variabilidade, os mecanismos atuam no sentido de  

    aumentar a variabilidade, como mutação, recombinação, 

    migração, hibridação, etc. 

3. Valor adaptativo 



variabilidade 

Mutação 
gênica 

recombinação 

Mutações cromossômicas: 
aberrações numéricas 
   e estruturais migração 

hibridação 

deriva 
genética 

Seleção 
Natural 



  Conceitos importantes: 
     --> valor adaptativo (w) e coeficiente de seleção (s). 

 O que é valor adaptativo?  
 
 relacionado à sobrevivência num determinado ambiente 
ou habitat. Representa a vantagem adaptativa  
que um genótipo tem sobre outro. 
 
 A seleção natural é também definida por sucesso 
reprodutivo diferencial. Portanto, o valor adaptativo pode 
ser expresso ou em termos de sobrevivência ou de sucesso 
reprodutivo.  

3. Valor adaptativo 



O valor adaptativo isolado não tem sentido.  
 
Seu sentido aparece quando comparado com o 
comportamento reprodutivo de outros indivíduos 
da população.  
 
Portanto, quando se considera a seleção, é 
necessário referir-se a adaptação relativa e não 
simplesmente a adaptação. 

3. Valor adaptativo 



Ex: Uma população formada por um conjunto de genótipos. 
Imaginemos um único loco gênico com 2 alelos e 3 
genótipos:   a1a1, a1a2, a2a2 

                     a1a1          a1a2       a2a2  
valor adaptativo  
 
valor adaptativo 
relativo  

W0           W1        W2  

W0 = 1        W1 = 1-s1        W2 = 1-s2 

W0                    W0                     W0 
 

s = coeficiente de seleção, que indica a pressão de seleção 
contra determinado genótipo -> varia de 0 a 1 
s = 0 -> Valor adaptativo máximo  
s = 1 -> Valor adaptativo mínimo 

3. Valor adaptativo 



 
 Com o passar do tempo, se esse alelo a1 tem o valor 
adaptativo máximo, o alelo a2 irá diminuindo na população e 
se o heterozigoto a1a2 não tem vantagem seletiva, o alelo a2 
acaba desaparecendo.  

 
 Mas se o heterozigoto tem certa vantagem adaptativa, o 
alelo a2 permanece na população, mesmo sendo desvantajoso. 

 
Chamamos a este fato de vantagem adaptativa do 
heterozigoto, ou polimorfismo balanceado. 

3. Valor adaptativo 



Exemplo da Anemia Falciforme 

4. Vantagem adaptativa do heterozigoto 



 
 
=> Existem indivíduos de genótipo (SS) normais 
 
 
 
=>  Outros são heterozigotos para o gene da anemia  
     falciforme (Ss), que são normais mas carregam o alelo  
      da doença 
 
 
 
=> E outros são homozigotos para ss, que não sobrevivem até 
    a idade reprodutiva.  

4.Vantagem adaptativa do heterozigoto 



=> Esta doença é comum na população Africana-Americana 
    nos EUA e no Canadá.   
 
=>  De 100 Africanos-Americanos, 10 são portadores do 
     gene “s”, mas num estado heterozigoto. Apenas 1 entre  
     100 será homozigoto e doente.   

=>  Mas nas populações da África, especialmente na África  
     Central, de 100 indivíduos, 45 são portadores do gene 
     em estado heterozigoto.  
 
=> Porque esta alta incidência deste alelo tão desvantajoso?  
 

4.Vantagem adaptativa do heterozigoto 



Exemplo da Anemia Falciforme 

(A) ocorrência da anemia falciforme 
(B) incidência de malária 

4.Vantagem adaptativa do heterozigoto 



=> Indivíduos heterozigotos para este gene raramente  
    adoecem com malária. O gene no estado heterozigoto  
    confere vantagem adaptativa de tolerância à malaria.   

=> Os homozigotos para ss morrem cedo e os homozigotos 
    do alelo selvagem, SS, são susceptíveis à malária.  

=> Portanto, a presença do parasita da malária no ambiente 
    causa a seleção natural e mantém a população 
    heterozigota -> vantagem adaptativa do heterozigoto. 

4.Vantagem adaptativa do heterozigoto 



Vídeo: Mutação, anemia falciforme, malária 
  
   e vantagem adaptativa do heterozigoto 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Zsbhvl2nVNE 

https://www.youtube.com/watch?v=1fN7rOwDyMQ 

4.Vantagem adaptativa do heterozigoto 



5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

                     a1a1          a1a2       a2a2  
valor adaptativo  
 
valor adaptativo   
relativo 
 
s = coeficiente de seleção, que indica a pressão de seleção 
contra determinado genótipo -> varia de 0 a 1 
 
s = 0 -> Valor adaptativo máximo  
 
s = 1 -> Valor adaptativo mínimo 

W0           W1        W2  

W0 = 1        W1 = 1-s1        W2 = 1-s2 

W0                    W0                      W0 
 



 

Num exemplo hipotético, suponhamos que a população 
tenha as seguintes freqüências genotípicas:  
 

        0,16 A1A1:  0,48 A1A2:  0,36 A2A2 

  

 Qual seria a freqüência de cada um dos alelos? 
 

 -> freqüência do alelo A1 => 0,16 + 0,24 = 0,4 
 

 -> freqüência do alelo A2 => 0,36 + 0,24 = 0,6  

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



A próxima geração, na ausência de qualquer processo de  
   seleção, vai ter que freqüência?  
 

Vai ter exatamente esta freqüência abaixo descrita: 
 

 
 

  

  
  

               A1 (0,4)      A2 (0,6)  

  (0,4) A1 (0,16) A1A1 (0,24) A1A2   

  (0,6)   a2 (0,24) A1A2  (0,36) A2A2   

0,16 A1A1:  0,48 A1A2 :  0,36 A2A2 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



Esta é a lei de Hardy-Weinberg, em que populações  

   grandes, onde não ocorram efeitos de deriva, onde não 

   ocorra seleção, migração, mutação, onde os 

   acasalamentos ocorrem ao acaso, onde as freqüências 

   permanecem constantes com o tempo, a próxima geração 

   terá as mesmas freqüências alélicas e genotípicas.  

 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



Tamanho da população: pequeno ou grande? 
 
Número de descendentes/família: igual ou diferente? 
 
Cruzamentos entre indivíduos: ao acaso ou preferencial? 
 
Presença de fatores como seleção e migração: sim ou não? 
 
Presença de fatores como recombinação: sim ou não? 
 
Presença de fatores como mutação: sim ou não? 
 
 

Fatores a se considerar: 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



Sete condições básicas que devem ser cumpridas para que 
    se tenha o chamado equilíbrio de Hardy-Weinberg: 
 
   1) não está ocorrendo mutação 

   2) não está ocorrendo seleção natural 
   3) a população é infinitamente grande 

   4) todos os membros da população se reproduzem 

   5) todos os acasalamentos ocorrem ao acaso (não há 
        cruzamentos preferenciais) 
   6) todos os indivíduos produzem o mesmo número de  
     descendentes 

   7) não há migração nem para dentro nem para fora da 
       população 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



A lei de Hardy-Weinberg é chamada de lei da inércia 
   genética, quer dizer, não há alteração na estrutura 
   genética da população na ausência desses mecanismos, 
   como mutação, seleção, etc.  
 
 

 Portanto, a freqüência da população não se altera de  
    geração a geração.  
 
 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



Como verificar se uma população está  
        em Equilíbrio de H-W? 

Pelo teste de Qui-quadrado: 

Genótipos A1A1 A1A2 A2A2 Total 
(N) 

Nº Indivíduos 20 30 16 66 

Freq. 
genotípicas 

 D = 0,30  H = 0,46  R = 0,24 

•Calcular as freqüências gênicas (alélicas), a partir das 
  freqüências genotípicas: 
 
          Freq. de A1:  D + (H/2) = 0,30 + 0,23 = 0,53 = p 
 
          Freq. de A2:  R + (H/2) = 0,24 + 0,23 = 0,47 = q 



Genótipos Proporção  esperada  Nº de genótipos 
esperados 

A1A1      p2   = 0,2809   p2 x N = 18,5 

A1A2    2pq  = 0,4982 2pq x N = 32,9 

A2A2      q2   = 0,2209   q2 x N = 14,6 

Total (N)                  1                             N = 66 

 
Genótipos 

 
Fo 

 
Fe 

 
Fo-Fe 

 
(Fo-Fe)2 

 
(Fo-Fe)2 

Fe 

A1A1      20      18,5       1,5      2,25    0,121 

A1A2      30      32,9     -2,9      8,41    0,255 

A2A2       16      14,6      1,4      1,96    0,134 

Total 70  70         0 2 = 0,51 

GL = 2 –1 = 1  (nº de alelos – 1)            Tabela de 2: 5% -> 3,84 ;   1% -> 6,64 



Conclusão: 
 
 
Teste do qui-quadrado não significativo. 
 
A população em estudo encontra-se em equilíbrio  
de Hardy-Weiberg. 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



 Agora vamos mostrar como é que essa estrutura  
    genética se altera sob seleção. A pressão seletiva 
    ocorre ao nível dos gametas. 
 

 Suponhamos que a viabilidade do gameta A2 é 2/3 da 
    viabilidade do alelo A1. Portanto, o A2 tem menor    
     viabilidade. 
  
-> a freqüência de A1 = 0,4 
 

-> a freqüência de A2 = 0,6 x 2/3 = 0,12/3 = 0,4  
  

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



 Mas, A1 + A2 = 0,4 + 0,4 = 0,8.  No entanto, temos que 
     levar à unidade, e portanto: 
 

    -> A1 => 0,4/0,8 = 0,5 

    -> A2 => 0,4/0,8 = 0,5 

 

 Alteração na freqüência alélica: A1 de 0,4  0,5 
          A2 de 0,6  0,5.  
 

 Diminuiu a freqüência do A2 e aumentou a freqüência do 
    alelo A1.  

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



 Tal alteração se refletirá na freqüência dos genótipos 
    da próxima geração, que passará a: 
    
 

         0,25 A1 A1 : 0,50 A1 A2 : 0,25 A2 A2 
 
 

Aumentou a freqüência do genótipo A1 A1, aumentou um 
    pouco o heterozigoto, e diminuiu a freqüência do 
    genótipo A2 A2.  
 

 

5. Equilíbrio de Hardy-Weinberg 



p2 + 2pq + q2(1 –s) = p2 + 2pq + q2 –sq2 =   1 – sq2  

73/92 = 0,79 

0,01   0,20   0,79 









Val/Ile  Aa – heterozigoto 
 
Ile/Ile  aa – homozigoto recessivo resistente 
                        ao inseticida 
 
Val/Val  AA - homozigoto dominante selvagem 
 





 
Resultado da ausência do EHW atribuído à efeito de  
fundador (deriva genética)  pops. pequenas  endogamia 
 
Pressão de seleção  uso de um piretróide composto 
entre meados-2014 e meados-2015 

Ho << He 
 maior 
endogamia 
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