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Origem de novas espécies

Biologia Evolutiva

CONCEITOS DE ESPÉCIE

Seres vivos semelhantes morfologicamente.

▪ Dimorfismo sexual

▪ Espécies crípticas

▪ Espécies politípicas

Conceito tipológico de espécie

Espécies diferentes, mas semelhantes morfologicamente.

Dificuldades:

≠

Mesma espécie, mas diferentes morfologicamente.
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CONCEITOS DE ESPÉCIE

Conjunto de seres vivos que, em condições naturais, são capazes de se cruzar e

produzir descendentes férteis.

Dificuldades:

▪ Híbridos férteis

▪ Reprodução assexuada

▪ Organismos extintos

Tigre + Leoa = Tigon

Conceito biológico de espécie

CONCEITOS DE ESPÉCIE

Linhagem com história evolutiva própria.

Dificuldade: identificar a ancestralidade.

Conceito filogenético de espécie

O significado biológico de espécie

▪ Unidade reprodutiva

▪ Unidade ecológica

▪ Unidade genética

▪ Unidade evolutiva
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ISOLAMENTO REPRODUTIVO

Processos pré-zigóticos Impedem a fecundação.

Processos pós-zigóticos Prole com baixa viabilidade 

ou fertilidade.

As barreiras de isolamento impedem o intercruzamento de espécies.

ISOLAMENTO REPRODUTIVO
Processos pré-zigóticos

▪ Isolamento sazonal (estacional) Diferentes épocas de acasalamento

As duas espécies de sapo abaixo são reprodutivamente isoladas porque 
o sapo da esquerda reproduz mais cedo no ano do que o sapo da direita.
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ISOLAMENTO REPRODUTIVO
Processos pré-zigóticos

▪ Isolamento de habitat Diferentes habitats

ISOLAMENTO REPRODUTIVO
Processos pré-zigóticos

▪ Isolamento etológico

▪ Mortalidade gamética

▪ Isolamento mecânico Incompatibilidade de órgãos reprodutivos

Comportamental

Incompatibilidade bioquímica
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ISOLAMENTO REPRODUTIVO

Processos pós-zigóticos

▪ Mortalidade zigótica

▪ Inviabilidade do híbrido

▪ Esterilidade do híbrido

Jumento + Égua = Mula /Burro

EVENTOS EVOLUTIVOS DA ESPECIAÇÃO

CLADOGÊNESE (do grego: klados = ramo; gênesis = origem)

Processos responsáveis pela ruptura da coesão original em uma população, gerando duas ou mais

populações que não trocam mais genes.

Exemplo: barreiras geográficas.

ANAGÊNESE (do grego: aná = para cima; gênesis = origem)

Processos de modificação de uma população ao longo do tempo devido à ação dos fatores evolutivos,

sendo responsáveis pelas “novidades evolutivas” e pela fixação dessas novidades nas populações.

Exemplos:
▪ Mutações
▪ Recombinação Gênica
▪ Seleção Natural

A evolução dos seres vivos ocorre basicamente por 
cladogênese e por anagênese.
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ANAGÊNESE

CLADOGÊNESE

EVENTOS EVOLUTIVOS DA ESPECIAÇÃO

PROCESSOS DE ESPECIAÇÃO
Especiação alopátrica

Ocorre a partir do isolamento geográfico.

(allos = outro; patrie = país)

Surgimento de novas espécies.
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PROCESSOS DE ESPECIAÇÃO

Especiação simpátrica

Ocorre sem que haja isolamento físico.

Exemplo: mutações cromossômicas

Especiação por poliploidia

(sym = juntos; patrie = país)

PROCESSOS DE ESPECIAÇÃO
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TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

Nº de indivíduos

Variação
fenotípica

TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

Melanismo industrial

Biston betularia
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TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

Bebês humanos

TIPOS DE SELEÇÃO NATURAL

Tentilhões africanos
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