
A teoria sintética da evolução 
 
De 1900 até cerca de 1920, os adeptos da genética mendeliana acreditavam que apenas as mutações eram 
responsáveis pela evolução e que a seleção natural não tinha importância nesse processo. 
Depois disso vários cientistas começaram a conciliar as ideias sobre selecção natural com os f atos da 
Genética,  o que culminou com a formulação da Teoria sintética da evolução, às vezes chamada também de 
Neodarwinismo. 
Conforme Darwin já havia proposto, essa teoria considera a população como a unidade evolutiva. Uma 
população pode ser definida como um grupamento de indivíduos da mesma espécie que ocorrem em uma 
mesma área geográfica, em um mesmo intervalo de tempo.  
Cada população apresenta determinado conjunto gênico, que pode ser alterado de acordo com factores 
evolutivos. O conjunto genético de uma população é o conjunto de todos os genes presentes nessa 
população. Assim, quanto maior for o conjunto gênico da população, maior será a variabilidade genética. 
Os principais factores evolutivos que atuam sobre o conjunto gênico da população podem ser reunidos em 
duas categorias: 

• factores que tendem a aumentar a variabilidade gené tica da população  – mutação e permutação; 
• factores que atuam sobre a variabilidade genética j á estabelecida  – migração, deriva genética e 

seleção natural. 
Sabe-se que uma população está evoluindo quando se verificam alterações na frequênciade seus genes. 
Atualmente considera-se a evolução como o conceito central e unificador da Biologia, e uma frase marcante 
que enfatiza essa idéia foi escrita pelo cientista Dobzhansky: “Nada se faz em biologia a não ser à luz da 
evolução ”. 
   
Bases genéticas da evolução 
A mutação cria novos genes, e a recombinação os mistura com os genes já existentes, originando os 
indivíduos geneticamente variados de uma população. A seleção natural, por sua vez, favorece os portadores 
de determinados conjuntos gênicos adaptativos, que tendem a sobreviver e se reproduzir em maior escala 
que outros. Em função da atuação desses e de outros factores evolutivos, a composição genéticadas 
populações se modifica ao longo do tempo. 
   
Mutações  
As mutações podem ser cromossômicas ou gênicas. As mutações cromossômicas podem ser alterações no 
número ou na forma dos cromossomos. As mutações gênicas originam-se de alterações na seqüência de 
bases nitrogenadas de determinado gene durante a duplicação da molécula de DNA. Essa alteração pode 
ocorrer por perda, adição ou substituição de nucleotídeos, o que pode originar um gene capaz de codificar 
uma proteína diferente da que deveria ter sido codificada. 
As mutações gênicas são consideradas as fontes primárias da variabilidade, pois aumentam o número de 
alelos disponíveis em um lócus, incrementando um conjunto gênico da população. Embora ocorram 
espontaneamente, podem ser provocados por agentes mutagênicos, como radiações e certas substâncias 
químicas (a droga ilegal LSD, por exemplo). 
As mutações não ocorrem para adaptar o indivíduo ao ambiente. Elas ocorrem ao acaso e, por seleção 
natural, são mantidas quando adaptativas (seleção positiva) ou eliminadas em caso contrário (seleção 
negativa). Podem ocorrer em células somáticas ou em células germinativas; neste último caso as mutações 
são de fundamental importância para a evolução, pois são transmitidas aos descendentes. 



 
 
O conceito de população mendeliana 
Na linguagem diária, o termo “população” é muito empregado em contextos geográficos ou ecológicos para se 
referir à população de uma cidade, de um país ou de um determinado ambiente natural. Em genética, no 
entanto, usa-se uma definição mais específica: 
População é um conjunto de indivíduos que se reprod uzem sexuadamente, compartilhando um 
patrimônio gênico comum.  
Essa definição foi proposta em 1950 por Theodosius Dobzhansky  (1900-1975) e caracteriza o que se 
convencionou chamar população mendeliana , por aludir ao aspecto genético. 
Em uma população mendeliana, com exceção dos gêmeos univitelinos, os indivíduos são diferentes um dos 
outros em uma serie de características. Cada indivíduo possui seu conjunto gênico particula r, diferente 
do conjunto gênico de todos os demais membros da po pulação.  
   
Migração  
A migração corresponde à entrada ou à saída de indivíduos em uma população. A entrada denomina-se 
imigração e a saída emigração. 
Pelos processos migratórios é possível que genes novos sejam introduzidos em uma população. Assim, se 
indivíduos emigrarem de uma população para a outra da mesma espécie, poderão introduzir genes que não 
ocorriam na população para a qual imigraram, contribuindo para o aumento da variabilidade genotípica dessa 
população. 
Por meio das migrações é estabelecido um fluxo gêni co, que tende a diminuir as diferenças genéticas 
entre as populações da mesma espécie.  
   
Estimando freqüências gênicas em populações 
   
Considere uma par de alelos A e a. Em uma população hipotética de 10.000 indivíduos, suponha que 3.600 
sejam homozigotos AA, 1600 sejam heterozigotos aa e 4.800 sejam heterozigotos Aa. 
Nessa população há um total de 20.000 alelos do loco gênico considerado, uma vez que cada indivíduo 
apresenta um par deles. 



O número de alelos A é 12.000, pois os 3.600 indivíduos homozigotos AA apresentam um total de 7.200 
alelos A, e os 4.800 heterozigotos Aa apresentam um total de 4800 alelos A (7.200 + 4.800 = 12.000). 
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A frequênciade A é calculada dividindo-se o número total de alelos A (12.000) pelo número total de pares de 
alelos da população considerada (20.000). Portanto, nesse caso, a frequênciade A é igual a 0,6 ou 60% (f(A) = 
12.000/20.000 = 0,6). 
A frequênciado alelo a pode ser calculada da mesma maneira. Os 1.600 indivíduos homozigotos aa 
apresentam um total de 3.200 alelos a, e os 4800 heterozigotos Aa apresentam 4800 alelos a, totalizando 
8.000 genes. Portanto, a frequênciade a é igual a 0,40 ou 40% (f(a) = 8.000/20.000 = 0,4). 

Alelos  
Nº total de 
alelos  

Nº total de alelos na população 
considerada  

Frequência dos alelos na 
população  

A 12.000 
20.000 

12.000/20.000 = 0,6  

a 8.000 8.000/20.000 = 0,4  

  
O segundo cálculo é desnecessário, uma vez que a soma das freqüências dos alelos de um loco, em uma 
população, é sempre igual a 1. No caso: 
f(A) + f(a) = 1 ou 100%  
  
Utilizando no exemplo: 
0,6 + 0,4 = 1  
  
Conseqüentemente: 
f(a) = 1-f(A) 
  
Utilizando no exemplo: 
f(a) = 1- 0,6  
f(a) = 0,4  
 
 
O princípio de Hardy-Weinberg 
 
Em 1908 o matemático inglês Godfrey H. Hardy  (1877 – 1947) e o médico alemão Wilhem Weinberg  
concluíram que, se nenhum fator evolutivo atuasse sobre uma população que satisfizesse certas condições, 
as freqüências de seus alelos permaneceriam inalteradas ao longo das gerações. Esse princípio ficou 
conhecido como lei ou teorema de Hardy-Weinberg ou princípio do eq uilíbrio gênico.  
   
Condições para o equilíbrio de Hardy-Weinberg  
As condições necessárias para que uma população se mantenha em equilíbrio gênico, segundo Hardy e 
Weinberg, são as seguintes: 

• A população deve ser muito grande  (teoricamente, quanto maior, melhor), de modo que possam 
ocorrer todos os tipos de cruzamento possíveis , de acordo com as leis de probabilidades. 

• A população deve ser panmítica ( do grego pan, todos, e do latim miscere, misturar), isto é os 
cruzamentos entre indivíduos de diferentes genótipos devem ocorrer ao acaso, sem qualquer 
preferência. 

Uma população que possua essas características, e na qual não ocorra nenhum fator evolutivo, tais como 
mutação, seleção ou migração, permanecerá em equilíbrio gênico, ou seja, as freqüências dos alelos não 
sofrem alteração ao longo das gerações. 
  
A expressão do equilíbrio gênico  



Suponhamos uma população em equilíbrio gênico, na qual as freqüências dos alelos A e a (não-ligados ao 
sexo) são respectivamente, 80% e 20% (0,8 e 0,2). Sabendo-se que cada gameta porta apenas um alelo de 
cada gene, conclui-se que 80% dos gametas produzidos pelos membros dessa população serão portadores 
do alelo A, e que 20% serão portadores do alelo a. 
Um indivíduo homozigoto AA se forma quando um gameta masculino portador de um alelo A fecunda um 
gameta feminino também portador de um alelo A. A probabilidade de esse evento acontecer é igual ao 
produto das freqüências com que ocorrem esses tipos de gametas. Assim a probabilidade de se formar um 
indivíduo AA é 0,64 ou 64% . 
   
f(A) x f (A) = 0,8 x 0,8 = 0,64 ou 64%  
   
Um indivíduo homozigoto aa, por sua vez, se origina quando dois gametas a se encontram. A probabilidade 
de esse evento ocorrer é igual ao produto das freqüências com que ocorreram esses gametas. A 
probabilidade de se formar um indivíduo aa é 0,04 ou 4%.  
   
f(a) x f (a) = 0,2 x 0,2 = 0,04 ou 4%  
   
Um indivíduo heterozigoto Aa se forma quando um gameta masculino A fecunda um gameta feminino a, ou 
quando um gameta masculino a fecunda um gameta feminino A. A probabilidade desses eventos ocorrerem é 
0,32 ou 32%.  
  
f(A) x f (a) + f(a)x f (A) = 0,8 x 0,2 + 0,2 x 0,8 = 0,32 ou 32%  
   
Se denominarmos p a frequênciado alelo dominante, e q a frequênciado alelo recessivo, podemos escrever 
que a frequênciade indivíduos AA é igual a p2, a frequênciade indivíduos aa é igual a q2, e a de indivíduos 
heterozigotos Aa é igual a 2pQ. Veja por quê: 
   

 
Frequênciados alelos nos gametas 
masculinos 
p = f (A)                      q = f (a)  

Frequênciados 
alelos  dos  
gametas 
femininos     

p = f (A) 
q = f (a) 

p2 = f(AA) pq = f(Aa)  

qp = f(aA) q2 = f(AA) 

A soma das freqüências dos diferentes genótipos ser á igual a 1 ou 100%.  
   
             p2    +       2 pq       +    q2  = 1 
     [f(AA)]   [f(Aa) + f(aA)]   [f(aa)] 
Importância do princípio de Hardy-Weinberg 
 
O princípio de Hardy-Weinberg estabelece que, para um determinado par de alelos com freqüências p e q, 
em uma população mendeliana em equilíbrio, a frequênciados diferentes genótipos em cada geração estará 
de acordo com a expressão p2 + 2pq + q2 = 1. 
 
Importância do princípio de Hardy-Weinberg 
O princípio de Hardy-Weinberg estabelece um padrão teórico para o comportamento gênico ao longo das 
gerações. Na prática, ele nos ajuda a perceber se uma populaç ão se encontra ou não em equilíbrio, 
chamando a atenção para os possíveis factores evolu tivos que estão atuando.  
O geneticista F. J. Ayala (1934), da Universidade de Califórnia (EUA), compara o princípio de Hardy-Weinberg 
com a primeira lei da mecânica de Newton, segundo o qual um corpo em movimento mantém constante sua 
velocidade enquanto não houver intervenção de nenhuma força externa. Os corpos sempre estão sujeitos a 
forças externas, mas a lei de Newton é um ponto de partida teórico, importante para compreensão da 
Mecânica. O princípio de Hardy-Weinberg diz que na ausência de factores evolutivos as freqüências gênicas 
se mantêm constantes em uma população teórica. Sempre há factores evolutivos em ação nas populações 
reais. No entanto a lei de Hardy-Weinberg é importante porque permite determinar quanto e como o equilíbrio 
de uma população está sendo afetado pelos factores evolutivos. 
   



Factores que alteram o equilíbrio gênico  
Os principais factores que afetam o equilíbrio gênico são a mutação , a migração , a seleção  e a deriva 
gênica . 
   
Mutação e freqüências gênicas  
A mutação, processo pelo qual um alelo se transforma em outro, pode alterar a frequênciagenéticade uma 
população. Se a taxa de mutação de um gene A para seu alelo a for maior do que a taxa de mutação inversa 
(a à A), ocorrerá aumento na frequênciado alelo a e a diminuição na frequênciade A.  
  
Migração e freqüências gênicas  
As diferentes populações de uma mesma espécie nem sempre são isoladas. Indivíduos podem migrar, 
incorporando-se a uma população (imigração) ou saindo dela (emigração) 
As migrações podem alterar a constituição genéticade uma população. Por exemplo, se uma população 
constituída apenas por pessoas de olhos azuis migrar para uma região onde a maioria das pessoas tenham 
olhos castanhos, haverá aumento da frequênciado alelo que condiciona olhos azuis e diminuição 
correspondente na frequênciado alelo que condiciona olhos castanhos.  

 
Seleção e freqüências gênicas  
Dependendo de sua constituição gênica, um indivíduo pode apresentar maior ou menor chance de sobreviver 
e se reproduzir. 
Um exemplo disso é o melanismo industrial. Mariposas portadoras de genótipo para a cor escura são mais 
intensamente caçadas pelos pássaros do que as mariposas claras, em áreas não-poluídas. Por isso, a 
frequênciado gene que condiciona cor escura permanece baixa. Nas áreas poluídas ocorre o contrário: as 
mariposas mais intensamente caçadas pelos pássaros são as de cor clara. Com isso, aumenta a 
frequênciade mariposas escuras e a frequênciado alelo que condiciona esta característica. 
   
Deriva gênica  
Desastres ecológicos, como incêndios florestais, inundações, desmatamentos, etc., podem reduzir tão 
drasticamente o tamanho de uma população que os poucos sobreviventes não são amostras representativas 
da população original, do ponto de vista genético. Por acaso, e não por critérios de adaptação, certos alelos 



podem ter a sua frequência subitamente aumentada, enquanto os outros alelos podem simplesmente 
desaparecer. Esse fenômeno é denominado deriva gênica.  

 
  
Principio do fundador  
Um caso extremo de deriva genética é o chamado principio do fundador: uma nova população é “fundada” por 
um ou poucos indivíduos, seja porque a população ancestral sofreu uma diminuição drástica, seja porque um 
pequeno número de indivíduos de uma população migrou para outra região, onde deu origem a uma nova 
população. 
Nessas condições, os indivíduos que iniciaram a nova população, por serem poucos, geralmente não 
constituem uma amostra representativa da população original. Há casos em que uma única fêmea grávida 
funda uma nova população. Essa fêmea obviamente não possuirá uma amostra significativa dos diferentes 
tipos de alelos presentes na população original. 
A deriva genética parece ter sido um fenómeno comum na colonização de ilhas distantes dos continentes, às 
quais conseguem chegar poucos indivíduos provenientes das populações continentais. Nas ilhas, os 
“fundadores” iniciam populações cujas frequências genéticas são geralmente bem diferentes das populações 
continentais originais. 
   
Exemplo do princípio fundador no homem 
Um exemplo do princípio do fundador na espécie humana foi verificado em comunidades religiosas, 
originárias da Alemanha, que se estabeleceram nos Estados Unidos. Devido a seus costumes e religião, os 
membros dessas comunidades, chamadas Dunker, mantiveram-se isolados da população norte-americana. 
A análise da frequência de alguns genes nos membros da comunidade Dunker mostrou diferenças 
significativas tanto em relação à população norte-americana quanto em relação à população alemã. As 
diferenças de frequência genética na população Dunker não posem ser atribuídas a factores seletivos 
ambientais, pois esses também teriam agido sobre a população norte-americana. 
A explicação mais plausível é que os Dunker norte-americanos, oriundos da Alemanha, não eram amostra 
representativa da população alemã, no tocante às frequências dos genes analisados. Nos Estados Unidos, 



como eles se mantiveram isolados, suas freqüências gênicas se mantiveram diferenciadas da população 
norte americana. 


