
Seleção Natural II



Assuntos a serem abordados nesta aula:

1. Tipos de seleção (seleção estabilizadora, seleção 
direcional, seleção disruptiva, e seleção artificial)

2. Seleção sexual

3.   Seleção dependente de frequência

4.   Seleção dependente de densidade

5. Seleção de parentesco (seleção de grupos)

6. Co-evolução



1. Tipos de Seleção Natural

 Para a Teoria Sintética de Evolução (TSE), a seleção 

natural é o mecanismo básico para se levar à

diferenciação entre populações.

 Segundo Lewontin, evolução é a transformação da 

variabilidade dentro em variabilidade entre populações,

condicionada pela seleção natural.



 A seleção pode ser dividida em três tipos: 

• seleção estabilizadora 

• seleção direcional

• seleção disruptiva 

 O mecanismo é único, mas ela é representada 
desta forma para ser melhor compreendida.

1. Tipos de Seleção Natural



População original

Seleção direcional

Seleção estabilizadora

Seleção disruptiva



1.1 Seleção Estabilizadora



1.1 Seleção Estabilizadora

=> Um exemplo desse tipo de seleção é 

mostrado nas pesquisas feitas em hospitais

=> Crianças  nascidas com peso em torno da 

média (3 a 4,5 kg) têm maiores chances de 

sobreviver do que crianças muito grandes ou 

muito pequenas 



Seleção Natural



1.2 Seleção Direcional

A seleção favorece os indivíduos que estão 
no extremo da curva e a consequência é
que a média da população vai mudando numa 
dada direção.  



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)







Foi feita uma regressão linear para tamanho do corpo, tamanho do 
bico (beak size) e forma do bico entre 133 tentilhões médios do 
solo, para os genótipos LL, LS e SS do loco HMGA2 (L-large; S-
small)

Altamente
significativo

Significativo Não
significativo



 Sequenciaram 10 pássaros de cada uma das 6 espécies

 Calcularam o FST comparando indivíduos grandes e pequenos,
grandes e médios; médios e pequenos

 Observaram sete regiões genômicas independentes com FST>5 
(relacionados à seleção) e uma delas foi bem maior 
(HMGA2; MSRB3; LEMD3; WIFI)



1.2.1 Seleção Artificial

A seleção que também favorece os indivíduos
que estão no extremo da curva e a média da
população vai mudando numa dada direção. 

Ex: trabalhos de melhoramento



A seleção artificial permitiu o
aumento na porcentagem de 
óleo em soja



Seleção artificial, consciente ou inconsciente, no 
desenvolvimento das plantas domesticadas



Estudo com o pool gênico mesoamericano de Phaseolus vulgaris

Analisando a sequencia de 49 fragmentos de genes

 45 genótipos de feijão cultivado e selvagem

 2 acessos de Phaseolus coccineus e P. dumosus



P. coccineus

Phaseolus vulgaris

P. dumosus

Feijão
selvagem

Feijão
domesticado





Regiões
codificadoras

Mutações 
sinônimas

Mutações não
sinônimas



Como explicar a maior taxa de mutações 
não-sinônimas nas plantas domesticadas?  

 Comparando dados de diversos genes/locos, etc, chegou-
se à conclusão de que alguns genes                    alvo de 
seleção direcional durante a domesticação. Quatro genes 
foram fortemente selecionados.

 Tais genes estão envolvidos na resistência/tolerância a
fatores abióticos, como resistência ao calor, seca e salinidade. 

 O estudo sugere que a domesticação atuou no sentido de
aumentar a diversidade funcional em determinados genes,
provavelmente controlando caracteres relacionados à 
expansão e adaptação a novas condições agro-ecológicas. 



1.4 Seleção Disruptiva

=> Seleção disruptiva  importante do 

ponto de vista evolutivo. 

=> Quando a população ocupa um ambiente 
heterogêneo, e sofre pressões seletivas em 
direções opostas ou intensidades diferentes.

=>  Este tipo de seleção tente a aumentar a variação
genética e fenotípica numa população, e no caso
extremo, criar uma distribuição bimodal de 
fenótipos. 



Tentilhão quebrador de sementes de barriga preta
(Pyrenestes ostrinus)

Área do estudo: África Central

Há duas espécies de ciperáceas:

a) Uma com sementes duras -> para os tentilhões maiores 

b) Uma com sementes macias -> beneficia os tentilhões menores

 Distribuição bimodal de recursos  seleção natural 

tentilhões com distribuição bimodal de tamanhos de bico

 seleção disruptiva.



Tentilhão quebrador de sementes de barriga preta
(Pyrenestes ostrinus)

Se alimentam de ciperáceas, cujas sementes variam em dureza





Significado adaptativo da seleção disruptiva:

 Aumento da variabilidade nas populações

 Pode levar à especiação

1.4 Seleção Disruptiva



1.4 Seleção Disruptiva



2. Seleção Sexual

 Conceito proposto por Darwin, que utilizou o
termo seleção sexual para explicar a evolução 
de características masculinas.
Ex: cauda do pavão - reduz a sobrevivência do 

macho. 

 Se as fêmeas preferem os machos com caudas
grandes e bonitas, o maior sucesso no encontro
de parceiras compensará a sua pouca 
habilidade de escapar dos predadores.







Seleção Sexual

=> A seleção sexual é um componente da 
seleção natural associado com o sucesso 
reprodutivo. Ela não é algo quantitativamente 
diferente da seleção natural. 

=> Podemos dizer que a seleção sexual é um 
aspecto especial da seleção natural. 

=> A seleção sexual pode classificada em dois
processos:

-> Seleção sexual intra-sexual
->  Seleção sexual inter-sexual 



2.1  Seleção Sexual Intra-sexual

 A seleção sexual intra-sexos apresenta três 
aspectos:

-> Combate

-> Competição de esperma ou de tubo polínico

-> Infanticídio



Seleção Sexual 
Intra-sexual

= Combate =

Vence o mais forte, 
que é o macho que 

passará seus
genes para as futuras

gerações



Dimorfismo sexual nos iguanas-marinhos 

O macho é maior

Exemplo: combate macho-macho e dimorfismo sexual
dos iguanas marinos (Amblyrhynchus cristatus) nas 
Ilhas Galapagos

(Wikelski et al., 1997; Wikelsky e Trillmich, 1997)



A seleção natural está atuando em ambas as ilhas (Santa Fé
e Genovesa), sendo mais severa em Genovesa.

Seleção estabilizadora: os iguanas de tamanho médio
> sobrevivência que os de maior tamanho.



Então porque manter um maior tamanho??

A explicação vem em função da seleção sexual!!

Antes da estação anual de cruzamento, os iguanas 
machos delimitam seus territórios sobre as rochas em 
que as fêmeas “se aquecem”, entre os períodos de 
alimentação.



a) Um agrupamento de territórios de acasalamento de iguanas em
Camaaño Islet, em Galápagos, em janeiro/1978. Os números 
identificam os proprietários dos territórios.  O asterisco preto é
o local onde uma pesquisadora (Krisztina Trillmich) se sentou para
observar os iguanas.

b) Gráfico mostrando o número de cópulas de cada iguana.



Diferencial de seleção (ds): diferença entre o tamanho corporal 
dos machos que copularam pelo menos uma vez e o tamanho corporal dos que 
tentaram copular.

O ds positivo indica que os machos que conseguiram
copular eram maiores, em média, que os que tentaram 
copular.



macho

fêmea



Fêmeas  tamanho da fêmea 

correlação positiva com relação ao 
valor adaptativo (fitness)

Machos  correlação quadrática

com relação ao tamanho do
corpo e o valor adaptativo

 Seleção estabilizadora

Tamanho
ótimo



 Uma fêmea pode produzir filhotes numa única 
gestação de diferentes machos. Ex: esquilos,
ursos, alguns pássaros e aranhas, e inclusive
o homem, no caso de gêmeos.

 Adaptações: grandes quantidades de 
esperma, cópula prolongada,  aplicação de 
ferormônios  que reduzem a atratividade da 
fêmea, e estruturas especiais no órgão 
copulatório para retirar espermas deixados por 
outros machos rivais.

Seleção Sexual Intra-sexual
Competição de esperma ou de tubo polínico



Competição de espermatozóides em
libélulas 

Durante a cópula (acima à direita e 
abaixo)  macho usando ganchos
farpados para remover o esperma
deixado pelos parceiros anteriores
da fêmea.



Seleção Sexual Intra-sexual
Infanticídio

 Em algumas espécies de mamíferos, a

competição entre machos continua mesmo
após a concepção.

 É o que ocorre com os leões e elefantes que

matam os filhotes do antigo bando.



Leões machos -> saem do grupo quando jovens -> 
ao chegar em outros grupos -> combate c/ leões do 
grupo

Seleção Sexual Intra-sexual
Infanticídio



Se vencem -> cópula c/ fêmeas -> se estas estão 
amamentando, não ocorre a cópula -> infanticídio

Fêmeas então entram no cio -> cópula -> filhotes 
do macho que agora é o novo líder do grupo.

Seleção Sexual Intra-sexual
Infanticídio



2.2 Seleção sexual Inter-sexual

=> Geralmente as fêmeas escolhem os machos 

aparecimento dos diferentes tipos de cortes dos
animais e do dimorfismo sexual

Gregory G. and Mary Beth Dimijian





O gráfico mostra o nº médio 
de fêmeas que se aninharam 
nos territórios dos machos 
controle versus machos
de caudas encurtadas

Conclusão -> preferência por
caudas longas!!

Sarah Pryke & Steffan Andersson (2005)



3. Seleção Dependente da Freqüência

=> Este tipo de seleção depende do fato de ser raro 
ou não o caráter ou o gene em questão. 

=> A seleção dependente da freqüência pode ser 
classificada de duas formas:

 Positiva: favorecimento dos caracteres e genes 
mais comuns;

 Negativa: favorecimento dos caracteres e genes 
mais raros.



=> Ex: população de percevejos que se 
desloca sobre a água, cuja coloração do 
exoesqueleto varia em três tonalidades. 

=> Predação por pássaros, ou seja, o mais
freqüente é o mais visível, portanto será o 
mais predado. 

=> Há uma variação na freqüência dos genes 
para coloração do exoesqueleto na população.

Seleção Dependente da Freqüência



Próxima geração



=> Peixes comedores de escamas (Perissodus 
microlepis) -> ocorrem na África, no lago 
Tanganika. 

=> Atacam suas presas por trás, arrancando suas 
escamas.  

=> Há um polimorfismo para esses peixes: 
a) com boca virada para a direita (destros) 
b) com boca virada para a esquerda. 

Seleção Dependente da Freqüência



Seleção Dependente da Freqüência

Boca virada para a direita (dextros)  -> acima

Boca virada para a esquerda (sinistros) –> abaixo



=> Este caráter possui um controle genético simples,
com um loco gênico com dois alelos, sendo que 
a boca para a direita é dominante sobre a boca 
para a esquerda. 

=> Os que têm a boca para a direita sempre atacam 
suas presas pela esquerda, e os que possuem a 
boca para a esquerda o contrário, atacam as 
presas pela direita.  

Seleção Dependente da Freqüência



=> Quando há abundância de peixes destros, as 
presas que são atacadas pela esquerda vão 
estar altamente vigilantes a esses ataques.  

=> Isto deixa os peixes que atacam pela direita 
(com boca para a esquerda) com o campo livre
para atacar suas presas menos vigilantes.  

=> Após um tempo, estaria ocorrendo o contrário. 

Seleção Dependente da Freqüência





Seleção Dependente da Freqüência



 Na seleção dependente de freqüência,

em qualquer  momento do tempo a forma 

mais rara está se reproduzindo mais que a 

forma mais comum, e assim ambas as 

formas são mantidas na população.

Seleção Dependente da Freqüência



Seleção Dependente da Freqüência

Um exemplo de seleção dependente de frequência 
positiva são os caramujos, os ‘flat snail species’
da espécie Euhadra congenita



Seleção Dependente da Freqüência

As conchas são direcionadas ou para
a direita ou para a esquerda. 

O acasalamento nessas espécies
só ocorre entre conchas da mesma
direção.

A seleção dependente de frequência
positiva ocorre porque quanto mais
indivíduos da mesma direção, maior
o número de parceiros disponíveis,
maior o sucesso reprodutivo.



=> Este conceito refere-se à densidade 
populacional sobre a qual a seleção ocorre. 

=> Seleção dependente de densidade é 
alterada quando a densidade populacional 
aumenta. 

4. Seleção Dependente da Densidade



O aparecimento de um 

fungo (Microcyclos ulei)
nos plantios densos de 
seringueira na Amazônia
no início do século XX,
na cidade Fordlândia.

Seleção Dependente da Densidade



O fungo só atacou as 

seringueiras quando a 
densidade populacional 
destas estava muito 
alta

Em baixa densidade 

destas árvores não há 
problemas de ataque 
deste fungo.

Seleção Dependente da Densidade



5. Seleção de Parentesco
(Seleção de grupos ou kin selection)

=> Se refere a processos de seleção envolvendo 
interações entre organismos aparentados.  

=> Ex: consideremos dois macacos irmãos.
Se um é atacado por um leopardo, é provável  
que acabe morrendo; mas se o outro irmão  
vem em seu auxílio, juntos eles podem 
afugentar o leopardo e os dois sobrevivem. 

=> Portanto, a um pequeno risco para si mesmo, 
um indivíduo pode muitas vezes aumentar o 
sucesso reprodutivo de um parente.  



=> É o que chamamos de altruismo. 

=> Exemplos: sinais de alarme em pássaros e 
mamíferos.  

=> Ex: Esquilos de solo.  O indivíduo que emite o
alarme é exposto ao perigo, sendo que 13% 
dos indivíduos que atuam desta forma são 
apreendidos pelo predador e apenas 5% dos 
outros que não emitem o alarme o são 
(Sherman, 1977).  

Seleção de Parentesco
(kin selection)



Seleção de Parentesco
(kin selection)   

Os suricatos ficam de guarda em pé enquanto os outros forrageiam.



Seleção de Parentesco
(kin selection)   

Os suricatos ficam de guarda em pé enquanto os outros forrageiam.



=> As fêmeas têm maior probabilidade de emitirem
alarmes do que os machos (Sherman, 1977).  



6 - Coevolução

Coevolução  ocorre quando duas ou mais
espécies influenciam as evoluções umas das outras

 Em alguns casos (Ex: formigas e lagartas) a
coevolução promove o benefício mútuo das 
linhagens que estão coevoluindo

 Em outros (Ex: parasita – hospedeiro) o 
processo é antagônico. O melhoramento em uma
parte (melhora da defesa) deteriora o ambiente
da outra parte (os parasitas).



Ex: formiga (Formica fusca) tomando conta de uma
lagarta da espécie de borboleta licenídea 
(Glaucopsyche lygdamus)  bebendo um líquido
adocicado, secretado em um órgão especial da
lagarta, cujo único propósito parece ser produzir 
comida para as formigas.



Já as lagartas alimentam as formigas em troca
de proteção contra parasitas (vespas braconídeas
e moscas traquinídeas).

Na foto vê-se a formiga (Formica fusca) defen-
dendo uma lagarta (G. lygdamus) contra uma
vespa braconídea parasita.



Tabela 22.1 (Ridley, 2006)  experimento
mostrando que lagartas com as formigas são
bem menos parasitadas que as sem formigas.



Neste caso, a estrutura morfológica e os padrões

de comportamento da formiga e da lagarta

evoluíram com correspondência entre si. Depois que

os ancestrais das 2 espécies se associaram, 

provavelmente a seleção natural favoreceu, em cada

espécie, as mudanças que eram adaptadas em

ambas as espécies.



Coevolução significa que duas linhagens
independentes influenciam mutuamente suas
evoluções. As duas linhagens tendem a 
mudar conjuntamente (a) e a especiar-se
conjuntamente.



Obs: Apenas a constatação de coadaptação entre
duas espécies não é suficiente para confirmar
que elas coevoluíram.

Duas espécies podem estar evoluindo de modo 
independente e em um determinado tempo pode 
simplesmente ocorrer que as duas formas estejam 
mutuamente adaptadas (pré-adaptadas).

Mas para comprovar a coevolução deve-se não só 
mostrar que as duas formas estejam coadaptadas
hoje, mas que seus ancestrais evoluíram juntos, 
exercendo forças seletivas um sobre o outro.



Exemplo 2: coevolução entre insetos e plantas,
que pode ter direcionado a diversificação de
ambos os táxons.

Ex: as plantas produzem inseticidas naturais, que 

podem envenenar insetos herbívoros. Por outro

lado, os insetos desenvolvem resistências por

mecanismos de desintoxicação. Portanto, surge

um leque de plantas para sua alimentação. E essas 

plantas podem ser polinizadas por tais insetos.



Ex: besouros de gênero Tetraopes, que vivem
na América do Norte, à esquerda, e à direita 
vê-se a filogenia das plantas de que eles se
alimentam, as trepadeiras leitosas asclepiadá-
ceas.

Tais plantas possuem venenos (cardenolídeos) 
mas os Tetraopes não são afetados por eles.

Dois táxons podem apresentar filogenias em 
imagem especular:





Coevolução  os dois taxons exerceram mútua
influência evolutiva e a evolução que leva à
especiação em um táxon tende a causar especiação
também no outro taxon.

Duas populações de plantas podem ter divergido à
medida que evoluíam com seus insetos locais.
Uma população pode ter desenvolvido um conjunto
de ‘venenos’, enquanto a outra espécie outro 
conjunto de ‘venenos’. Cada população local de
besouros desenvolveria mecanismos de 
desintoxicação apropriados para a espécie local. 
E assim vão se formando as espécies co-evoluídas..



Ex: coevolução planta - inseto 

Charles Darwin supôs que a flor de Angraecum 
sesquipedale  teria um polinizador especializado, de
língua longa. Sabe-se hoje (Wasserthal, 1997) que 
há várias espécies de mariposas esfingídes, com 
línguas excepcionalmente longas, capazes de obter o
néctar dessa orquídea e de polinizá-la.



Ex: filogenias de parasitos e seus hospedeiros
Geômis (Geomys bursarius) x piolho (Geomydoecus geomydis)

 Filogenia a partir de um gene mitocondrial



Hipótese da Rainha Vermelha:

Equilíbrio da Rainha Vermelha: Ao invés de evoluir
para uma condição ótima e ali ficar,  o resultado
surge quando sempre é possível uma melhora
adaptativa e a espécie evolui continuamente para
alcançar aquele melhoramento.

Alusão à observação da Rainha Vermelha em
Alice Através do Espelho... “Aqui é preciso correr
tanto quanto se consegue para ficar no mesmo
Lugar”



Hipótese da Rainha Vermelha:

No modo Rainha Vermelha de coevolução, a
Seleção natural atua continuamente em cada
espécie para que ela enfrente os melhoramentos
apresentados pela espécie competidora; 

O ambiente de cada espécie se deteriora à
medida que seus competidores desenvolvem
novas adaptações; 

Isto pode levar à extinção de espécies.

https://www.youtube.com/watch?v=a8GMNEg6c6U&t=74s
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