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RESUMO 

 
A seleção natural representa um dos pilares fundamentais da teoria moderna da evolução 

biológica. No entanto, apesar de a ideia parecer simples, quando comparada a teorias 

científicas de outros campos, as pessoas têm dificuldade em entendê-la. No caso do Brasil, 

isto se deve aos muitos problemas no ensino de biologia evolutiva, - (incluindo o tópico 

seleção natural), como a falta de afinidade temática de alguns professores, o número 

reduzido de aulas para o ensino de evolução, e também, a escassez de exemplos brasileiros. 

O objetivo desta pesquisa foi investigar na literatura científica, diversos exemplos de 

espécies brasileiras e suas adaptações, e relacionar estas adaptações à teoria da seleção 

natural. Como resultado desse estudo, é apresentado como produto final do Trabalho de 

Conclusão de Mestrado um livro paradidático que poderá ser utilizado como um facilitador 

do ensino da teoria da seleção natural, enfocando exemplos brasileiros. 

 

Palavras-Chave: Biodiversidade brasileira. Ensino de biologia. Evolução.  
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ABSTRACT 

 
Natural selection represents one of the key ideas in the modern evolutionary thinking. However, 

although the idea seems simple, in comparison with founding theories of other scientific fields, 

people have a hard time understanding it. In Brazil, this is situation heightened by many 

problems that hinder the teaching of evolutionary biology (including natural selection), such as 

the lack of thematic affinity of some teachers, the reduced number of classes for teaching 

evolution, and the shortage of Brazilian examples in books and other media. The aim of this 

research was to search, in the scientific literature, examples of Brazilian species and their 

adaptations, and to relate these adaptations to the theory of natural selection. As a result, a book 

focusing on Brazilian examples that can be used as facilitators in the teaching of the natural 

selection theory, is presented as the final product of our Master's Dissertation Work. 

 
 
Keywords: Brazilian Biodiversity. Biology Teaching. Evolution.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A Biologia Evolutiva é a teoria que unifica as ciências biológicas (FUTUYMA, 

2009). Para Theodosius Dobzhansky “nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução” 

(Dobzhansky, 1973, p.125). No contexto do ensino de biologia, a importância da biologia 

evolutiva vai muito além de definições a serem memorizadas para a realização de uma prova 

na escola ou em um vestibular. Como afirma Ernst Mayr, “A evolução é o conceito mais 

importante da biologia” (MAYR, 2009, p.15). De fato, o pensamento do homem moderno é 

intensamente afetado pelo pensamento evolucionista (MAYR, 2009). Os conteúdos de 

biologia nos livros didáticos podem apresentar, ou não, a evolução como eixo integrador do 

conhecimento biológico. 

  

Por essa visão, os porquês da biologia nos livros didáticos poderiam ser 

explicados pelas causas próximas, não associando a evolução aos diversos 

assuntos tratados nesse material e também pelas causas últimas, o que estaria 
coerente com os preceitos dos documentos oficiais relativos ao tratamento da 

evolução como eixo integrador do conhecimento biológico. Espera-se, assim, 

que os livros didáticos de biologia aprovados pelo PNLD sigam as 
recomendações oficiais e tentem abordar os porquês da biologia na 

perspectiva das causas últimas, com a evolução sendo um eixo para o ensino 

de biologia (DALAPICOLLA; SILVA; GARCIA, 2015, p. 153). 

 

Desta forma, considerando a proposta de adotar a evolução biológica no ensino de 

biologia como eixo organizador da biologia, deve haver uma contribuição dos livros 

didáticos, desde que apresentem esta integração de maneira evidente (ZAMBERLAN; 

SILVA, 2012). No entanto, segundo Dalapicolla, Silva e Garcia (2015) apesar dos livros 

didáticos adotados nas escolas públicas do Brasil serem aprovados pelo Plano Nacional do 

Livro Didático, eles mostram, em muitos casos, uma abordagem da evolução fragmentada e 

superficial. 

Outro problema que pode ser encontrado no ensino de biologia evolutiva é a 

utilização de uma perspectiva criacionista para explicar processos biológicos, numa tentativa 

de manter um equilíbrio entre o criacionismo e o evolucionismo, como argumentam Meyer 

e El-Hani: 

Não é incomum professores identificarem a apresentação das perspectivas 
científica e criacionista como uma forma de atingir um “equilíbrio” entre duas 

visões de mundo, desta forma oferecendo os “dois lados de um argumento”. 

A nossa opinião é a de que não se tratam de dois lados de um argumento, mas 
sim duas visões de mundo distintas, e com importantes incompatibilidades. A 

apresentação da perspectiva criacionista no contexto de um curso de ciência 

apenas introduz confusão sobre importantes conceitos científicos. De modo 
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simétrico, a perspectiva científica não necessariamente contribuirá para 

diversos temas não científicos, que merecem espaço no âmbito do ensino, e 

são relevantes para outros domínios da cultura (MEYER; EL-HANI, 2013, p. 
220). 

 

A teoria da evolução de Darwin é uma das ideias mais revolucionárias do mundo 

ocidental. Antes de Darwin, a visão mais difundida era a de que um criador teria gerado 

diretamente ou por mecanismos indiretos igualmente desconhecidos as espécies biológicas 

e que essas espécies não sofriam modificações, ideias que ficaram conhecidas como 

criacionismo e fixismo, respectivamente (FUTUYMA, 2009). Contrapondo-se a este 

paradigma então vigente, Darwin propôs, no livro A Origem das Espécies, duas ideias: I) A 

descendência com modificação, a partir de ancestrais comuns; II) A seleção natural como 

mecanismo evolutivo (FREEMAN; HERRON, 2009; FUTUYMA, 2009). 

Na verdade, a teoria da evolução é um sistema de teorias, cada uma com 

características próprias e, todas elas, relacionadas umas com as outras (MARTINS; 

SANTOS; COUTINHO, 2009). Estes autores sugerem que esse sistema abrange, entre 

outras, a ‘teoria da descendência com modificação’, a ‘teoria do ancestral comum ou da 

árvore da vida’, a ‘teoria da especiação’ e a ‘teoria da seleção natural’.  

Desde o século XIX até os dias atuais, a teoria da seleção natural tornou-se um dos 

principais fundamentos da teoria evolutiva. Mesmo assim, ainda hoje, apesar de a ideia 

parecer simples, as pessoas têm dificuldade em entendê-la (MAYR, 2009). Sobre o problema 

de interpretações erradas a respeito da seleção natural, Darwin já afirmava: 

 

Muitos autores compreenderam mal ou fizeram objeção ao termo Seleção 
Natural. Alguns chegaram até a imaginar que a seleção natural induz à 

variabilidade, ao passo que ela implica apenas a preservação das variações que 

surgem e são benéficas ao ser, nas suas condições de vida em que se encontram 
(DARWIN, 2014, p. 110). 

 

Uma das principais interpretações errôneas a respeito da seleção natural é a de que 

ela visa um objetivo final, um produto final, o que é uma compreensão equivocada. 

 

[...] a seleção não é um processo teleológico (que tem por objetivo uma causa 

final). Como um processo de eliminação poderia ser teleológico? A seleção 
não tem uma meta a longo prazo; o processo se repete a cada geração. O 

grande número de linhagens evolutivas que se extinguem e as frequentes 

mudanças de direção das linhagens sobreviventes estão em total desacordo 
com a afirmação equivocada de que a seleção natural é um processo 

teleológico. Além disso, não se conhece nenhum mecanismo genético capaz 

de produzir processos evolutivos com um objetivo de longo prazo. A 



 

12 

 

ortogênese e outros possíveis processos teleológicos também foram 

totalmente refutados (MAYR, 2009, p. 151).  

 

Outro erro bastante cometido é acreditar que a seleção natural é um processo 

aleatório, uma questão de acaso. Neste contexto, a aleatoriedade existe fundamentalmente 

no surgimento das mutações genéticas que geram as variações fenotípicas, as quais não 

guardam relação com as necessidades que os organismos têm em um determinado meio. Em 

contraste, pode-se dizer que o componente seletivo da seleção natural é a antítese do acaso, 

como afirma Futuyma: 

 

[...] a diferença no valor adaptativo entre fenótipos é a diferença que não é 
decorrente do acaso, mas é causada por alguma diferença característica entre 

eles. Portanto, a seleção natural é a diferença nas taxas de crescimento entre 

entidades biológicas que não é decorrente do acaso.  A seleção natural é a 
antítese do acaso (FUTUYMA, 2009, p. 350). 

 

Resumidamente, pode-se dizer que a seleção natural é um processo que apresenta 

duas etapas: a primeira etapa consiste no surgimento de novas variações genéticas, processo 

estritamente aleatório em termos de necessidades ambientais dos organismos; a segunda 

etapa é de seleção, em que os indivíduos com características que permitem uma melhor 

performance para enfrentar os desafios do ambiente em comparação com outros indivíduos 

têm maior chance de sobreviver até a idade de reprodução e de deixar mais descendentes 

(MAYR, 2009). 

Equívocos sobre como opera a seleção natural, como os mencionados acima, 

terminam por permear a sala de aula nas escolas do Brasil, o que é agravado pelo número 

reduzido de aulas específicas sobre o tema evolução biológica, além de material didático 

incompleto e/ou desatualizado. Essa incompreensão da seleção natural poderá ser melhor 

combatida se os professores utilizarem como exemplos, a grande biodiversidade que 

apresenta o Brasil. Assim, a realidade do aluno, sendo utilizada como ferramenta no processo 

de ensino-aprendizagem, colaboraria de maneira efetiva para o maior entendimento da teoria 

evolucionista e sobretudo o entendimento da teoria da seleção natural. 

Além de ser um facilitador no ensino da teoria da seleção natural, a utilização de 

exemplos brasileiros nas aulas pode contribuir também para o aumento do conhecimento a 

respeito da grande biodiversidade brasileira, e colaborar para o esclarecimento de temas na 

área da saúde, como o uso indevido de antibióticos, a prevenção contra a AIDS, sífilis e 

várias outras doenças como gripe, febre amarela, dengue, dentre outras. 
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Atualmente, dentro do ensino de evolução biológica, sobretudo no ensino do 

mecanismo da seleção natural, a escassez de exemplos brasileiros é muito grande nos livros 

didáticos utilizados no ensino médio nas escolas brasileiras. Livros comumente utilizados 

nas salas de aula do Brasil, como os livros dos autores Amabis e Martho, Sônia Lopes, César 

e Sezar, Gewandsznajder, José Luís Soares, dentre outros, são insatisfatórios quando se trata 

da utilização de exemplos do nosso país para construir o conhecimento na sala de aula no 

ensino de biologia evolutiva. 

É evidente a riqueza brasileira em exemplos de adaptações de seres vivos que podem 

ser explicados através do mecanismo da seleção natural. Charles Darwin, em sua passagem 

pelo Brasil em 1832, narrada no seu livro Viagem de um naturalista ao redor do mundo - 

lançado pela primeira vez em 1839 com o título Journal and remarks - já se encantara com 

a grande biodiversidade brasileira e sua riqueza em adaptações. Uma das espécies que 

chamou a atenção de Darwin no Brasil, devido a suas adaptações, foi o peixe da espécie 

Diodon antennatus, sobre a qual Darwin relatou: 

 

Esse Diodon dispõe de vários recursos de defesa. Além de possuir uma forte 

mordida, é capaz de expelir um jato d’água a certa distância, fazendo ao 
mesmo tempo um ruído curioso pelo movimento das mandíbulas. Com a 

inflação do corpo, as papilas, que recobrem sua pele, tornam-se eretas e 

pontudas. A circunstância mais notável, no entanto, é que, quando tocada, a 
pele do ventre segrega uma matéria fibrosa de linda cor vermelho-carmim, 

que mancha o papel e o marfim de forma tão persistente que seu brilho 

permanece até os dias atuais (DARWIN, 2014, p. 29). 

 

Em outra obra, Darwin apresenta a espécie Ctenomys brasiliensis, o tuco-tuco 

brasileiro, descrevendo-a como um animal curioso, com hábitos de toupeira (DARWIN, 

2014).      

De fato, muitos são os exemplos que podem ser utilizados, como espécies 

encontradas somente em determinados habitats brasileiros, adaptações fisiológicas, 

morfológicas e até adaptações comportamentais podem ser evidenciadas. 

Várias espécies integrantes da biodiversidade brasileira têm sido investigadas em 

projetos de pesquisa de cientistas brasileiros e de outros países, como o caboclinho - 

Identifying the sister species to the rapid capuchino seedeater radiation 

(Passeriformes: Sporophila) (CAMPAGNA, L. et al. 2013) -, e o Pleurodema diplolistris - Na 

enxurrada seca. Revista Pesquisa Fapesp. 2010. -, cujos resultados podem ser utilizados na 

explicação do funcionamento da seleção natural e para demonstrar como esse mecanismo 

evolutivo pode ser estudado cientificamente. 

http://www.bioone.org/doi/abs/10.1525/auk.2013.13064
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1525/auk.2013.13064
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1525/auk.2013.13064
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Um livro paradidático sobre evolução e seleção natural pode ser um recurso didático 

a mais a ser utilizado por professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Recursos didáticos são todos os recursos físicos que visam auxiliar o educando a realizar sua 

aprendizagem de forma mais eficiente, constituindo-se num meio para facilitar, incentivar 

ou possibilitar o processo ensino-aprendizagem (CERQUEIRA; FERREIRA, 2007).  
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo geral 

  

Elaborar um livro paradidático - cujo público alvo são os alunos do ensino 

médio das escolas brasileiras - abordando o mecanismo de seleção natural, utilizando 

exemplos de espécies com adaptações aos ecossistemas brasileiros, os quais 

permitam uma melhor compreensão deste mecanismo e também das formas de o 

estudar cientificamente.   

 

2.2 – Objetivos específicos 

 

Identificar na literatura científica exemplos de seres vivos com adaptações aos 

ecossistemas brasileiros.  

Elaborar esquemas explicativos sobre o mecanismo da seleção natural usando 

exemplos de espécies com adaptações aos ecossistemas brasileiros com base em 

pesquisas publicadas. 

Produzir um livro paradidático sobre o mecanismo de seleção natural, utilizando 

espécies da fauna e flora brasileiras, apresentando explicações sobre as características 

adaptativas pelo mecanismo da seleção natural e que também demonstre, a partir dos 

exemplos escolhidos, como a seleção natural e as adaptações podem ser abordadas 

cientificamente. 
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3 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 - Pesquisa bibliográfica para suporte teórico 

 

Livros técnicos da área da biologia evolutiva foram utilizados como suporte 

teórico básico para o projeto, incluindo o uso de conceitos e definições fundamentais 

que foram considerados como válidos para os fins da presente proposta, no tocante à 

teoria da evolução, em especial sobre o mecanismo da seleção natural. Dentre os 

autores consultados estão: FUTUYMA (2009), MAYR (2009), FREEMAN; 

HERRON (2009), RIDLEY (2006), MEYER; NIÑO EL-HANI (2005). 

 

3.2. Busca temática de referências bibliográficas 

 

Foi realizada uma busca por artigos científicos contendo exemplos de 

investigações sobre seleção natural com a biota brasileira, através da base de dados 

do Portal Capes Periódicos e Google acadêmico. Também foram levadas em 

consideração revistas de divulgação científica, como Scientific American, Revista 

Pesquisa FAPESP, Ciência Hoje, além de dissertações de mestrado e teses de 

doutorado.  

Alguns critérios importantes foram levados em consideração nesta pesquisa 

bibliográfica: 

 Os exemplos de adaptações selecionados nesta pesquisa para serem utilizados 

no livro paradidático foram de espécies encontradas naturalmente no Brasil, 

com exceção de alguns exemplos de espécies encontradas em outros países 

que foram usadas como analogia; 

 As adaptações escolhidas para exemplificação no livro paradidático foram 

aquelas de fácil compreensão, visto que o público alvo são alunos de ensino 

médio; 

 As espécies e suas adaptações às condições ambientais do Brasil escolhidas 

para serem usadas como exemplo no livro paradidático foram aquelas que, 

durante a pesquisa, se mostraram mais claramente relacionadas ao nível de 

conhecimento dos alunos de ensino médio;  
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 As fontes bibliográficas utilizadas são fontes reconhecidas e confiáveis, tanto 

no que diz respeito aos periódicos científicos como as revistas de divulgação 

científica. Não foram considerados na pesquisa bibliográfica blogs e redes 

sociais de divulgação científica; 

 Todas as espécies utilizadas como exemplos de adaptação, em cada um dos 

capítulos, foram pesquisadas por cientistas brasileiros e em alguns casos 

também por pesquisadores de outros países. Não foram utilizadas como 

exemplos no livro especulações adaptativas oriundas do senso comum. 

 Os sites utilizados na pesquisa foram portais atualizados com frequência; 

 Também foi levada em consideração a escolha de espécies e suas adaptações 

que mostraram relação com as alterações ambientais, como mudanças 

climáticas, e também com pesquisas científicas e tecnológicas na área da 

saúde e bem-estar humanos.   

 

A pesquisa realizada sobre cada uma das espécies citadas no livro 

paradidático apresentou as seguintes etapas: 

 Análise da relevância das adaptações apresentadas por cada espécie em 

relação ao processo de seleção natural; 

 Seleção dos textos a serem utilizados como fonte de pesquisa; 

 Anotação das principais adaptações de cada espécie utilizada como exemplo, 

bem como das pesquisas relacionadas a elas; 

 Produção do texto de cada capítulo, baseada na pesquisa bibliográfica. 

    

Os livros didáticos utilizados no ensino médio nas escolas brasileiras, como Biologia 

das populações (AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R.  Biologia das populações. 4. ed. São Paulo: 

Moderna, 2016) e Bio 3 (LOPES, S; Rosso, S. Bio 3. São Paulo: Saraiva, 2016), foram 

analisados para verificação de quais casos estão sendo usados para exemplificar a seleção 

natural, para que não houvesse redundância em relação aos exemplos escolhidos durante as 

buscas referidas acima. 
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4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base na pesquisa realizada um livro paradidático intitulado Entendendo a 

Seleção Natural com Enfoque em Exemplos Brasileiros foi produzido como trabalho de 

conclusão do Mestrado Profissional em Ensino de Biologia, no qual constam as seguintes 

partes: 

Parte I – Fundamentos 

 Noções gerais sobre evolução  

Apresentação do conceito de evolução, com um breve histórico, abordando os erros 

mais comuns na compreensão do tema, bem como a relação da biologia evolutiva com 

questões práticas e cotidianas. 

 Adaptação e Seleção natural  

Apresentação dos conceitos básicos de adaptação, aptidão e seleção natural, 

enfatizando como este mecanismo atua nos organismos de uma população. 

 Como se estuda a seleção natural 

Apresentação das principais formas de investigar cientificamente a seleção natural. 

 

Parte II – A seleção natural em ação – exemplos brasileiros 

Esta parte apresenta exemplos da atuação da seleção natural na biota brasileira. 

Foram utilizadas como exemplos apenas adaptações de espécies encontradas no 

Brasil: algumas das espécies selecionadas são encontradas em todo o território 

brasileiro e até em outros países, e outras apenas em determinados biomas do nosso 

país. 

 

Nos capítulos escritos nesta segunda parte, foram utilizadas as adaptações das 

seguintes espécies: 

 Citrus sinensis (Laranja-baía); 

 Rhamdiopsis krugi (Bagrinho-cego); 

 Pleurodema diplolistris (Sapos da Caatinga); 

 Sporophila spp. (Caboclinho ou Papa-capim); 

 Bachia oxyrhina (Lagartos sem patas do Cerrado). 
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4.1 – Laranja-baía  

  

A Laranja-baía, planta cultivada no Brasil e encontrada também em várias partes 

do planeta. Esta espécie foi usada como exemplificação de como o homem pode 

intervir no processo de seleção natural, selecionando artificialmente os seres vivos para 

se beneficiar destes. 

Aqui, assim como fez Charles Darwin em A Origem das Espécies, o processo de 

seleção artificial foi empregado para mostrar, por analogia, a ação da seleção natural 

na natureza.  

Este capítulo foi escrito a partir das informações contidas no artigo Como a 

laranja-baía explica Darwin, publicado no site da Revista Superinteressante. 

  

4.2 – Bagrinhos-cegos  

  

Os Bagrinhos-cegos são um excelente exemplo de como a seleção atua em 

uma mesma espécie em dois habitats diferentes, no caso uma caverna e um rio. Foram 

utilizados para pesquisa sobre esses peixes os seguintes artigos: Vida subterrânea da 

Revista Pesquisa Fapesp e Geometric morphometrics throws light on evolution of 

the subterranean catfish Rhamdiopsis krugi (Teleostei: Siluriformes: Heptapteridae) 

in eastern Brazil publicado na Biological Journal of the Linnean Society. 

 Além das adaptações em si, os artigos mostram as pesquisas realizadas para 

verificar adaptações no ambiente de caverna e nos rios, indicando como a seleção 

natural está atuando nestes animais.  

 

4.3 – Sapos da Caatinga  

 

 A espécie Pleurodema diplolistris (sapo da Caatinga) foi o exemplo 

empregado para explicar como age a seleção natural. Este animal foi selecionado 

para ser utilizado no livro paradidático devido ser uma espécie endêmica da Caatinga 

e por apresentar uma riqueza de adaptações a este bioma. 

 Além disso, a riqueza de informações a respeito do Pleurodema é fruto de 

pesquisa consistente realizada por quase 30 anos por diversos cientistas. Importante 

também frisar que pesquisas em laboratório também foram realizadas para verificar 

quais são as adaptações fisiológicas destes sapos ao período de estivação na Caatinga. 
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 As adaptações do Pleurodema também podem servir de base para entender 

como as mudanças climáticas podem influenciar a vida das espécies adaptadas à 

Caatinga, e também podem contribuir para o desenvolvimento de técnicas que 

possam melhorar a qualidade de vida de pessoas que possuem problemas de atrofia 

muscular.  

 Os artigos selecionados e utilizados como base para escrita deste capítulo 

foram: Os sapos da Caatinga brasileira que ficam enterrados na areia sem comer 

por mais de 2 anos publicado na BBC News Brasil, Na enxurrada seca publicado na 

Revista Pesquisa Fapesp. 

       

4.4 – Caboclinho  

 

 Diversas espécies de pássaros chamados popularmente de Caboclinho, 

também conhecidos no Brasil pelo nome Papa-capim são um ótimo exemplo de como 

pode atuar a seleção sexual, modificando os machos de uma população ao longo do 

tempo. Além disso, servem como exemplo do processo de especiação e também 

mostram como a genética está relacionada ao processo evolutivo. 

 Os artigos utilizados como referência bibliográfica para escrever este capítulo 

foram: Identifying the sister species to the rapid capuchino seedeater radiation 

(Passeriformes: Sporophila) publicado no periódico Auk, Distinguishing noise from 

signal in patterns of genomic divergence in a highly polymorphic avian radiation 

publicado na Molecular Ecology, e A origem dos Caboclinhos publicado da Revista 

Pesquisa Fapesp.  

 

4.5 – Lagarto sem patas do Cerrado  

 

 O lagarto sem patas do Cerrado brasileiro, Bachia oxyrhina, além de ser uma 

espécie endêmica desse bioma, ele também foi escolhido por apresentar um tipo de 

adaptação que chama bastante atenção das pessoas, a perda de estruturas. 

Geralmente, o público leigo utiliza o pensamento lamarquista para explicar esse tipo 

de fenômeno. Além disso, Brachia é um belo exemplo de como uma espécie pode se 

tornar altamente especializada e dependente de um determinado habitat. 

 O artigo aproveitado como bibliografia para a produção desse capítulo foi: A 

Galápagos Brasileira publicado na Revista Pesquisa Fapesp. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.13314/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mec.13314/abstract
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De acordo com os dados apresentados acima, é possível perceber que o estudo da 

Biologia Evolutiva, em especial do mecanismo da Seleção Natural, pode proporcionar uma 

ferramenta didática muito válida: Exemplos da biota brasileira. 

Tão importante quanto a quantidade de pesquisas relacionadas às adaptações de 

espécies dos biomas brasileiros, é a maneira como estas pesquisas estão sendo realizadas. 

Além de observações de campo, muitas adaptações são investigadas em laboratório.  

Este paradidático poderá ser uma ferramenta didática bastante significativa para 

alunos e também professores do ensino médio das escolas brasileiras, no ensino da evolução 

biológica e da seleção natural, pois além da utilização dos exemplos de adaptações de 

espécies da biota brasileira, a linguagem menos formal e mais contextualizada, poderá tornar 

o conhecimento científico mais acessível.   
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5 – CONCLUSÕES 

 

 A biodiversidade do Brasil é uma das maiores do mundo e é possível e desejável 

utilizá-la como exemplo no ensino da seleção natural no ensino médio das escolas brasileiras.  

É grande o número de pesquisas científicas relacionadas às adaptações de espécies 

encontradas nos ecossistemas brasileiros. E isso tornou viável a elaboração do livro 

paradidático Entendendo a Seleção Natural com Enfoque em Exemplos Brasileiros, que 

aborda a seleção natural, um dos principais mecanismos evolutivos que promovem a 

evolução biológica. 

 Tudo isso torna os exemplos utilizados nesse livro paradidático mais enriquecedores 

e mais seguros, passando maior confiança para o aluno que o lê. 

Além disso, é possível mostrar para o aluno de ensino médio que a seleção natural 

não é uma explicação vazia e sem argumentos baseada meramente em suposições.  

Os resultados indicam que existem diversas maneiras de se estudar a ação da seleção 

natural, com especialistas de várias áreas, com diferentes técnicas e com diferentes espécies 

servindo de objeto de estudo. 

O estudo das adaptações selecionadas nas espécies ao longo do tempo, e de como o 

mecanismo de seleção natural acontece permite ainda, que o aluno compreenda que estas 

informações não se limitam ao campo da Biologia Evolutiva mas, que permeiam todas as 

áreas da biologia, permitindo prever o resultando das mudanças ambientais, e sugerindo 

medidas para a conservação das espécies e formas de investir no bem-estar e na saúde 

humana.  
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- Livro: Entendendo a Seleção Natural com Enfoque em Exemplos Brasileiros  
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APRESENTAÇÃO 

 

 A Biologia Evolutiva é a disciplina que integra todas as outras disciplinas das 

ciências biológicas. 

 São inúmeros os desafios encontrados no ensino da biologia evolutiva, em especial 

no ensino de um dos principais mecanismos evolutivos: a Seleção Natural. Portanto, esta 

obra tem como objetivo principal ser uma facilitadora no entendimento da seleção natural e 

da evolução biológica, utilizando como exemplos espécies encontradas no Brasil e suas 

adaptações. 

 Na parte I deste livro, abordamos aspectos gerais da evolução biológica, com um 

breve histórico, definições, os erros mais comuns sobre evolução, e a relação da biologia 

evolutiva com questões práticas e cotidianas. Além disso, esta primeira parte da obra explica 

o mecanismo da seleção natural, as dificuldades comumente apresentadas pelos alunos no 

entendimento deste mecanismo, e mostra também como a seleção natural pode ser estudada. 

Por fim, responde a um questionamento: A seleção natural explica tudo na evolução 

biológica? 

 Na segunda parte deste livro, são utilizados exemplos de adaptações encontradas em 

algumas espécies presentes na biota brasileira. Estas exemplificações servem para mostrar 

como o mecanismo da seleção natural está sendo estudado no Brasil. 

 Por fim, desejamos que esta obra contribua significativamente para o entendimento 

de uma das mais belas e importantes ciências, a Biologia Evolutiva, e um de seus principais 

mecanismos, a Seleção Natural. 
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CAPÍTULO 1 

 

O QUE É EVOLUÇÃO BIOLÓGICA? 

 

Todas as áreas das ciências biológicas, como a zoologia, a botânica e a ecologia, 

estão integradas à Teoria da Evolução Biológica. Como disse o geneticista russo, 

naturalizado americano, Theodosius Dobzhansky (1973) “nada na biologia faz sentido, 

exceto à luz da evolução”.  

No seu sentido mais básico, evolução envolve o que Darwin chamou de 

“Descendência com modificação”. Esse conceito significa que em populações naturais de 

organismos, características herdáveis são transmitidas às gerações futuras e as populações 

que se originam a partir da população original (descendência) vão sofrendo modificações 

paulatinas. Essas modificações acontecem devido a fatores como, por exemplo, mutações, 

seleção natural e deriva genética, os quais são conhecidos como “mecanismos evolutivos”. 

Para exemplificar o que estamos falando, imagine que em uma população, os 

indivíduos apresentam diferenças entre si, devido à variabilidade genética (Figura 1). Essas 

diferenças podem ser passadas para os descendentes através da hereditariedade. Devido a 

fatores ambientais, alguns indivíduos têm mais chances de sobreviver e se reproduzir que 

outros. Aqueles que viverem mais e reproduzirem mais, deixarão mais descendentes. Estes, 

por sua vez, herdarão boa parte das características dos pais, inclusive aquelas que os 

tornaram mais aptos a sobreviver e reproduzir (chamadas pelos biólogos de adaptações). 

Com isso, a população vai mudando ao longo do tempo, ou seja, evoluindo. O mecanismo 

em ação neste exemplo é a seleção natural.  

Assim, ao se analisar uma população de sapos da Caatinga brasileira (ver cap. 5), 

podemos perceber que alguns indivíduos apresentam adaptações que os tornam mais aptos 

que outros a sobreviver às condições climáticas adversas e reproduzir. Quando estes sapos 

se reproduzem e deixam descendentes, estes apresentarão adaptações herdadas dos seus pais, 

fazendo com que a prole também esteja apta à sobreviver e reproduzir. 

Como será descrito no capítulo 4, peixes cegos, encontrados em cavernas brasileiras, 

apresentam determinadas adaptações que permitem que, nesse tipo de ambiente, eles estejam 

aptos à sobreviver e reproduzir, deixando descendentes que herdarão as adaptações de seus 

pais. 
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Figura 1. A ação do meio em uma população (A) favorece a sobrevivência e reprodução dos 

indivíduos com adaptações favoráveis (B). Com o passar do tempo, os indivíduos mais aptos 

espalham suas características pela população (C). 

 

O mesmo mecanismo de seleção natural acontece com os lagartos do cerrado (ver 

cap. 7). Os lagartos mais aptos apresentam características adaptativas que permitem a sua 

sobrevivência e reprodução. Os filhotes destes lagartos também possuirão as adaptações que 

os tornarão aptos à sobrevivência e reprodução. 

Em alguns casos, podemos encontrar um tipo especial de seleção chamado de seleção 

sexual, onde comumente, as fêmeas escolhem os parceiros com quem irão se acasalar e 

deixar descendentes. As características adaptativas selecionadas, neste caso, estão 

relacionadas à escolha do parceiro sexual e ao sucesso reprodutivo. É o que ocorre nos 

caboclinhos (ver cap. 6), pássaros de várias espécies encontrados no Brasil, onde a fêmea é 

quem escolhe o macho para a cópula. Desta forma, os seus descendentes tendem a apresentar 

as mesmas características adaptativas que tornaram seus pais aptos à reprodução. 

Note que, em todos os casos citados acima, foi mostrada a importância da reprodução 

para que aconteça evolução. A disseminação da ideia de que o mais apto é aquele que 

sobrevive não é tão verdadeira como se pensa. Não adianta, em termos evolutivos, um 

indivíduo sobreviver se ele não deixar descendentes. Por isso, um organismo mais apto é 

aquele que possui adaptações que permitem a sua sobrevivência e também a sua reprodução, 

pois é através do processo reprodutivo que as características hereditárias serão passadas para 

os descendentes. Veja o caso do gerbilo, um mamífero roedor encontrado no deserto do 

Saara. No período reprodutivo, os gerbilos machos saem de toca em toca, em busca de fêmea 

para copular. Devido a essa exposição às condições climáticas adversas, esses machos vivem 

bem menos que as fêmeas que se escondem em tocas próximas a fontes de água e comida. 

Na idade adulta, para cada macho existem duas fêmeas, mesmo nascendo filhotes dos dois 
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sexos na proporção aproximada de 50% cada. Mesmo morrendo mais cedo, os machos têm 

sucesso reprodutivo, pois deixam mais descendentes que um macho que por ventura não se 

lance em busca de fêmeas em pleno deserto. Assim, os genes responsáveis por esse 

comportamento são passados para seus descendentes, tornando-os também aptos ao sucesso 

reprodutivo.  

Como veremos um pouco mais adiante, ainda neste capítulo, Darwin não soube 

explicar como surgem as variações nos indivíduos de uma população. Mas, ao longo dos 

anos, com o desenvolvimento da genética molecular, tornou-se possível explicar a causa 

dessas variações.  

Cada ser vivo possui uma carga genética própria, o seu genoma1. Este, por sua vez, 

é constituído por uma molécula genética chamada de DNA (com exceção de alguns vírus 

que possuem o RNA como material genético). No DNA existem sequências de bases 

nitrogenadas que determinam quais proteínas serão produzidas e, consequentemente, 

também determinam características em cada ser vivo. O que muda de um indivíduo para 

outro é a sequência de bases nitrogenadas. Mas o que origina as diferenças nas sequências 

de bases nitrogenadas do DNA? Bem, o principal fator de mudança são as mutações (outros 

fatores serão citados ainda neste capítulo).  

Então, as mutações originam a variabilidade nos indivíduos dentro de uma 

população, e as condições do meio, no caso do mecanismo da seleção natural, selecionam 

aqueles que apresentam as características mais adaptativas, ou seja, os mais aptos. 

 

 

UM BREVE HISTÓRICO 

 

Em 1859 o naturalista britânico Charles Robert Darwin (1809 – 1882) propôs a sua 

teoria da descendência com modificação (ou seja, Evolução no sentido moderno da palavra) 

e o mecanismo da seleção natural em seu livro intitulado A origem das espécies por meio da 

seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Neste livro, 

Darwin defende que as espécies se modificam ao longo do tempo, que descendem de um 

ancestral comum e que o principal mecanismo evolutivo é a seleção natural. Esse conjunto 

de teorias ficou conhecido ao longo do tempo como Darwinismo.  

 Darwin não foi o primeiro a propor explicação para a origem das espécies e de suas 

características com o passar do tempo. Antes dele, o naturalista francês Jean-Baptiste de 
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Lamarck (1744 – 1829) também divulgou ideias sobre como as transformações nas espécies 

ocorrem no decorrer do tempo. Essas ideias ficaram conhecidas como lamarquismo e são 

baseadas em duas leis principais, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres 

adquiridos. Segundo a lei do uso e desuso, um órgão sofreria hipertrofia quando estimulado 

e atrofia se o mesmo não fosse estimulado. Essa lei é facilmente aplicada aos músculos, mas 

para muitos órgãos do corpo de um animal, por exemplo, essa lei não se aplica. Analisando 

o caso dos peixes-cegos encontrados em cavernas, a lei do uso e desuso explicaria a ausência 

de olhos por estes não serem utilizados em um ambiente totalmente escuro, o que não se 

adequa ao que sabemos hoje sobre evolução – e que será explicado mais adiante no capítulo 

4. Já a lei da transmissão dos caracteres adquiridos não se aplica a nenhum órgão. Uma 

característica adquirida ao longo da vida de um organismo não é transmitida aos seus 

descendentes. Os caracteres transmitidos aos descendentes são apenas aqueles com base 

genética. Então, mesmo que algum órgão sofresse hipertrofia ou atrofia, devido ao uso ou 

desuso, essa característica não passaria para os descendentes. É importante lembrar que 

quando Lamarck propôs essas duas leis, ainda não eram conhecidas as bases da genética. 

 É importante ressaltar também a importância do naturalista britânico Alfred Russel 

Wallace (1823 – 1913) para o desenvolvimento da teoria da evolução. De maneira 

independente, Wallace chegou às mesmas conclusões a que Darwin chegou sobre como atua 

a seleção natural, mas trabalhando com exemplos de adaptações diferentes das que Darwin 

trabalhou. Inclusive, as ideias de Wallace e Darwin sobre a operação da seleção natural 

foram apresentadas juntas, em 1º de julho de 1958, na sede da Sociedade Linneana de 

Londres, e publicadas no jornal desta organização científica um ano antes da publicação de 

A Origem da Espécies. 

 A obra de Darwin é tão consistente e bem argumentada que é, até hoje, a base para a 

teoria moderna da evolução. De maneira simples e elegante, Darwin explicou como as 

espécies são modificadas ao longo do tempo (Figura 2). O mecanismo da seleção natural, na 

visão de Darwin, pode ser resumido nos seguintes pontos: o potencial de reprodução de um 

indivíduo é muito grande; no entanto, o número de indivíduos em uma população tende a 

permanecer constante ao longo do tempo; e isso acontece devido às limitações do meio, a 

seleção natural – Darwin percebeu isso depois de ler a obra do economista britânico Thomas 

Robert Malthus (1766 – 1834) sobre o crescimento populacional (a população cresce em 

progressão geométrica enquanto que os alimentos aumentam em progressão aritmética); 

como em uma população os indivíduos são diferentes, sobrevivem aqueles que apresentam 

características mais favoráveis, mais adaptativas; os organismos que sobrevivem serão 
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aqueles que deixarão mais descendentes; como as características são herdadas em boa 

parte, então os descendentes serão semelhantes aos seus genitores; e assim, a população 

vai mudando ao longo do tempo, ou seja, evoluindo. 

 

 

Figura 2. Em (A) uma espécie se transforma em outra com o passar do tempo - Lamarquismo. 

Em (B) é mostrado como as espécies se originam a partir de um ancestral comum - 

Darwinismo. 

 

 Comparando as ideias de Lamarck e Darwin, podemos perceber que existe uma 

diferença de interpretação em relação ao papel do meio ambiente no processo evolutivo 

(Figura 3). Para Lamarck, o meio induz as modificações nos seres vivos, ou seja, os 

indivíduos mudam para se adaptar às modificações do meio. Para Darwin, o meio apenas 

seleciona os indivíduos mais aptos, mas não causa as modificações presentes nestes 

organismos. Ou seja, no lamarquismo existe uma intencionalidade: um indivíduo se modifica 

para isso ou para aquilo. No darwinismo não existe essa intencionalidade, isto é, ou o 

indivíduo está adaptado a determinadas condições ou não está. Quando ocorrem mudanças 

no meio, os que apresentam características compatíveis a essas mudanças sobrevivem e se 

reproduzem, e os que não apresentam, morrem. É o que acontece, por exemplo, quando se 

utiliza veneno para matar baratas em uma residência. Em uma população de baratas pode 

haver uma ou outra que seja resistente a um determinado veneno. As baratas não vão se 

modificar para se tornarem resistentes ao veneno depois de serem expostas a ele. Por outro 

lado, se acontecer de umas poucas baratas resistirem à ação do veneno, devido à certas 

características herdáveis, é provável que suas descendentes também sejam resistentes e, em 
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algum tempo, é possível que este veneno não tenha mais efeito letal sobre esta população de 

baratas, já que apenas aquelas resistentes sobreviveram e se reproduziram. 

 

 

Figura 3. Para Lamarck, os indivíduos mudam para se adaptar ao meio. Para Darwin, os organismos 

de uma população são diferentes entre si, e aqueles que apresentam adaptações ao meio sobrevivem 

mais e deixam mais descendentes. 

 

 Como dito anteriormente, Darwin, assim como Lamarck, não possuía conhecimentos 

da genética, já que esta ciência ainda engatinhava no século XIX. Por esse motivo, o 

darwinismo apresenta uma lacuna importante. Darwin não conseguiu explicar a razão dos 

indivíduos de uma população serem diferentes entre si, ou seja, não conseguiu explicar a raiz 

da variabilidade genética. Mas, ao longo de décadas, com todo o desenvolvimento dos 

conhecimentos da área da genética molecular, graças aos esforços de muitos cientistas, foi 

possível explicar como ocorre a variabilidade genética entre os indivíduos de uma população 

e como esta é transmitida às gerações futuras. Vários são os fatores que causam variabilidade 

genética nos organismos, mas o fator mais determinante, aquele que gera novos genes e 

alelos, é a mutação. Ela é a fonte primária de variabilidade genética. Além disso, nos 

indivíduos de reprodução sexuada, ocorre a segregação independente dos cromossomos 

homólogos (na anáfase I da meiose), e pode acontecer o crossing-over2 (na prófase I da 

meiose), ambos no processo de gametogênese3, o que gera mais variabilidade genética. Já 

no caso das bactérias, organismos unicelulares que se reproduzem comumente por 

reprodução assexuada, podemos encontrar alguns mecanismos que podem gerar 
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variabilidade genética, além das mutações, como a conjugação4, a transformação5 e a 

transdução6. 

 

 

ERROS COMUNS SOBRE EVOLUÇÃO BIOLÓGICA 

 

Antes de começarmos a falar especificamente sobre seleção natural, incluindo os 

exemplos brasileiros, seria interessante considerar alguns erros muito comuns que as pessoas 

cometem quando tentam compreender a Teoria da Evolução. Esses equívocos também 

atrapalham a nossa compreensão da seleção natural e por isso vale a pena discutir um pouco 

sobre eles antes de prosseguirmos. 

 

1. EVOLUÇÃO BIOLÓGICA SIGNIFICA MELHORIA? 

 

No nosso cotidiano, a palavra evolução é usada comumente no sentido de melhoria, 

por exemplo: “A aluna evoluiu muito nos estudos desde que começou a se dedicar mais” ou 

“O estudante que não se dedicar, não vai evoluir nada”. Mas a palavra evolução na biologia 

evolutiva tem apenas o sentido de mudança. Cada um de nós é diferente do outro, com 

exceção dos gêmeos univitelinos. Somos diferentes dos nossos pais, que por sua vez também 

são diferentes dos pais deles e, assim, sucessivamente. A mudança acontece ao longo das 

gerações. Na natureza, a regra é a mudança, mesmo que pequena, e não a estabilidade. A 

estabilidade é exceção.  

 Entendido o sentido da palavra evolução aplicada na biologia, fica mais difícil 

cometer o erro de acreditar que a evolução biológica sempre vai levar um indivíduo a uma 

melhoria, a um aumento de complexidade, ou até pensar que há um indivíduo mais evoluído 

ou que é melhor que outro em um sentido geral.  

A evolução não implica necessariamente em aumento de complexidade. Veja só o 

caso das águas-vivas e das tênias. Frequentemente, quando estudamos zoologia, vemos 

primeiro o filo cnidária, ao qual pertence as águas-vivas, e em seguida estudamos o filo dos 

platelmintos, ao qual pertence as tênias. Então, estudamos a anatomia das águas-vivas e 

percebemos que estas possuem sistema digestório, ainda que incompleto – possuem boca 

mas não possuem ânus. No entanto, quando estudamos a anatomia das tênias, percebemos a 

ausência do sistema digestório. Mas, se na ordem de ramificação da árvore da vida, as tênias 
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contemporâneas surgiram mais recentemente que as águas-vivas, como podem as tênias não 

possuírem sistema digestório? É neste momento que podemos perceber que a palavra 

evolução no sentido de aumento de complexidade não pode ser aplicada na biologia. “Quem 

é mais adaptada?” não é uma boa pergunta neste caso. Cada um desses organismos está bem 

adaptado ao ambiente em que vive. Possuir sistema digestório é vantajoso para as águas-

vivas pois necessitam digerir suas presas quando ingeridas. Mas as tênias são parasitas 

intestinais que ganham nutrientes absorvendo o que o seu hospedeiro digeriu. Qual seria a 

vantagem de apresentar sistema digestório se não há a necessidade de utilizá-lo? Não seria 

um gasto energético desnecessário para mantê-lo? Nesse caso, um aumento de complexidade 

(ou seja, um sistema digestório completo) provavelmente não é vantajoso e, portanto, não 

foi favorecido pela seleção natural na evolução das tênias. 

 

2. A EVOLUÇÃO É UM PROCESSO RÁPIDO? 

 

 Outro passo importante para o entendimento da evolução biológica é compreender 

que o processo evolutivo é, geralmente, lento, se comparado com os nossos referenciais 

comuns de passagem do tempo. Algumas pessoas questionam a evolução por não 

conseguirem compreender uma mudança evolutiva de milhares de anos. Mas essa 

dificuldade de compreensão é natural da nossa percepção. Nós temos dificuldade de 

trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Assistindo um grande prêmio de 

fórmula 1, é possível ver facilmente o quanto, muitas vezes, as velocidades dos automóveis 

se aproximam. Em 1990, no Grande Prêmio de Mônaco, o piloto Ayrton Senna fez a pole 

position com 1 minuto, 21 segundos, 314 milésimos e superou o piloto Alain Prost por 462 

milésimos de segundo. Consegue mensurar o que são 462 milésimos de segundo? Situação 

semelhante poderá acontecer com números muito grandes. Se alguém coloca na sua mão um 

punhado de confetes e pede para você adivinhar quantos confetes têm, talvez você não acerte 

o número exato, mas deve se aproximar bastante da quantidade correta. Mas, quantos 

confetes têm em um saco de confetes pesando 100 kg? Dá para imaginar? Agora, ficou 

bastante difícil, não é mesmo? Contar 20 segundos sem olhar para o relógio é fácil, mas 

contar 20 milhões de segundos se torna complicado. Provavelmente, depois de contar todos 

esses segundos, você perceberia que estaria bem diferente no cronômetro. Por isso, quando 

nos deparamos com a notícia de que paleontólogos encontraram um fóssil de 65 milhões de 

anos seja tão complicado imaginar o que são exatamente 65 milhões de anos. Por que? 

Simples. Quantos anos um ser humano vive em média? 70 anos, 80 anos. Ninguém vive 



 

39 

 

milhares de anos, então, fica difícil compreender essa dimensão, pois o nosso cérebro 

trabalha com o que é mais palpável no dia a dia.  

 

3. A EVOLUÇÃO TEM OBJETIVOS? 

 

 Um detalhe importante que deve ser considerado é o de que não existem objetivos 

visíveis no processo evolutivo. Uma espécie não evolui para isso ou para aquilo, para ser 

desse ou daquele jeito, para ser melhor ou pior. A operação da seleção natural e de outros 

mecanismos evolutivos não requer uma finalidade, eles apenas acontecem em função da 

forma como os organismos vivem, se reproduzem e interagem com os seus ambientes de 

vida. Por conta disso, a evolução não opera como agente dotado de consciência, arquitetando 

o que seria melhor ou pior para uma determinada espécie. Depois que vemos o resultado de 

milhares ou milhões de anos de evolução, fica fácil imaginar que tudo aconteceu para um 

propósito final. Mas não existe um desígnio na evolução. No tocante à Seleção Natural, os 

indivíduos apenas são selecionados ao longo do tempo de acordo com suas características e 

de acordo com o ambiente onde vivem. Observando a ausência de olhos nos peixes cegos de 

cavernas (ver cap. 4) e o ambiente em que vivem – ausência total de luz -, uma pessoa poderia 

imaginar que os olhos estão ausentes nesses peixes porque eles não necessitam utilizá-los. 

Ou, vendo a coloração chamativa da plumagem dos caboclinhos machos (ver cap. 6), poderia 

se imaginar que a evolução atuou com o objetivo de torná-los muito coloridos para atrair as 

fêmeas para o acasalamento. Mas não é assim que a seleção natural atua.  É necessário 

entender como essas características surgiram e como se espalharam nas populações, ou seja, 

como estas características adaptativas tornaram esses indivíduos mais aptos que outros, para 

a sobrevivência e reprodução. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA TEORIA DA EVOLUÇÃO PARA QUESTÕES 

PRÁTICAS E COTIDIANAS 

 

A Teoria da Evolução integra conhecimentos de diversas ciências como genética, 

bioquímica, biofísica, paleontologia, embriologia, zoologia, botânica, ecologia, o que torna 

essa teoria tão robusta que é difícil imaginar como poderia ser refutada. E o quanto os 

conhecimentos da Teoria da Evolução influenciam a vida dos seres humanos? Conhecendo-
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se o processo de seleção que ocorre nas populações de baratas quando se utiliza veneno para 

matá-las, a indústria sabe que deve mudar a fórmula do seu produto, de tempos em tempos, 

para que ele continue eficaz. O mesmo acontece com a utilização de agrotóxicos. O veneno 

usado para matar pragas na lavoura pode selecionar organismos resistentes e, com o passar 

do tempo, o veneno pode perder sua eficácia. Note que, nestes dois exemplos citados, é a 

ação do homem que está promovendo a seleção de indivíduos e, consequentemente, 

influenciando na evolução das populações. Nestes casos, o mecanismo atuante é chamado 

de seleção artificial, que é análogo à seleção natural em sua lógica básica seletiva. É 

importante entender que a seleção artificial age da mesma forma que a seleção natural, como 

será mostrado no capítulo 3. Darwin sabia disso e demonstrou como a seleção artificial pode 

atuar no primeiro capítulo de A Origem das espécies.    

É inevitável a interferência do ser humano na natureza. Mas, conhecendo a Teoria da 

Evolução é possível agir de forma mais consciente e responsável para que tanto o ser humano 

como as outras espécies não sofram prejuízos, ou, para que estes sejam minimizados. Foi o 

que aconteceu, por exemplo, com a mudança no processo de venda de antibióticos no Brasil. 

Hoje, um antibiótico só pode ser vendido por uma farmácia quando o comprador apresentar 

a receita médica referente a este medicamento, e esta receita fica retida na farmácia. A 

decisão de proibir a venda de antibióticos sem receita médica aconteceu devido ao uso 

indiscriminado destes produtos por parte da população, o que estava selecionando as 

bactérias mais resistentes a ponto de, com o passar do tempo, o antibiótico não fazer mais 

efeito sobre as populações de bactérias. Vale lembrar, levando em consideração o que 

dissemos antes, que o antibiótico não torna a bactéria mais resistente, ele apenas mata as 

bactérias menos resistentes e seleciona positivamente as bactérias que já são mais resistentes. 

Conhecendo o processo evolutivo, é também possível compreender a importância da 

vacinação contra a gripe todos os anos. Os patógenos mudam ao longo do tempo, por isso a 

vacina utilizada em um ano dificilmente será eficaz no ano seguinte, já que a taxa de mutação 

do vírus influenza é muito grande, resultando em mudança rápida nas populações desses 

vírus. 

 O desenvolvimento da medicina também pode alterar as condições nas quais a 

seleção natural opera. É o que acontece com pessoas que têm diabetes mellitus tipo I e que, 

além de auxílio médico, utilizam insulina, produzida pela engenharia genética, para controlar 

sua glicemia e, assim, podendo evitar possíveis complicações causadas por essa doença. A 

medicina atua prolongando a vida de pacientes com diabetes mellitus, e como consequência 

aumenta as chances de que genes relacionados a esta doença sejam passados para seus 
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descendentes, podendo aumentar a frequência desses genes na população. De um certo ponto 

de vista, a tecnologia criou um novo contexto ecológico para grande parte dos seres 

humanos, onde genes antes deletérios podem não o ser mais. Outro exemplo da possível 

influência do ser humano nas condições em que a seleção natural atua é a utilização do 

saneamento básico. Várias doenças, como infecções bacterianas, protozooses e verminoses, 

podem ser evitadas se uma determinada população tiver acesso ao saneamento básico. 

Quanto maior o processo de saneamento em uma região, menor será a mortalidade infantil 

nesta localidade. Milhares de vidas humanas são poupadas, então, da ação da seleção natural, 

assim como acontece com o diabetes e muitas outras doenças. Veja, o quão importante é o 

conhecimento da biologia evolutiva, seja a sua ação em seres humanos, seja em parasitas. 
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CAPÍTULO 2 

 

O QUE É SELEÇÃO NATURAL? 

 

No quarto capítulo de A Origem das Espécies, Darwin definiu a seleção natural como 

sendo a preservação das diferenças individuais favoráveis. Mesmo hoje, com tantos 

conhecimentos que não existiam na época de Darwin, o entendimento básico da seleção 

natural continua, em essência, sendo o mesmo. Para compreender como as populações de 

organismos sofrem modificações ao longo do tempo e novas espécies surgem, é fundamental 

entender o que é a seleção natural.  

 Primeiro, devemos considerar que algumas condições são necessárias para que ocorra 

seleção natural em populações de organismos: 

1. Existência de variação hereditária nos caracteres dos seres vivos (morfológicos, 

fisiológicos), e que pelo menos parte desses caracteres seja transmitida, através do 

material genético, dos genitores à sua prole;  

2. Maior eficiência de alguns indivíduos, em relação a outros, em sobreviver e 

reproduzir a cada geração; 

3. Relação direta entre a eficiência em sobreviver e reproduzir e as diferenças nas 

características hereditárias. 

Desta forma, o fator determinante para que um ser vivo tenha maior eficiência na 

sobrevivência e reprodução é sua interação com os fatores bióticos e abióticos do ambiente. 

Assim, as características (e os genes a elas relacionados), que geram uma maior eficiência 

na reprodução, terão sua frequência aumentada na população ao longo do tempo. É como se 

o ambiente atuasse de forma seletiva sobre a variação natural observada nas populações de 

organismos, daí o nome “Seleção Natural”. Devido a isso, a seleção natural é definida como 

“sucesso reprodutivo diferencial” por alguns autores.    

As características hereditárias que favorecem a sobrevivência e reprodução dos 

organismos de uma população são chamadas de adaptações. Já a eficiência em sobreviver e 

reproduzir em um determinado ambiente, chamamos de aptidão. Assim, a aptidão dos 

organismos de uma população é aumentada pela presença das adaptações. 

A origem da variabilidade, discutida no capítulo 1, ocorre primariamente por 

mutação. É através dela que novos genes e novos alelos7 surgem em uma população. Assim, 

uma nova característica pode surgir quando uma nova mutação ocorrer. No entanto, em 
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organismos de reprodução sexuada, existem maneiras adicionais de aumentar a variabilidade 

genética em uma população, como o crossing-over e a separação independente dos 

cromossomos homólogos, ambas na gametogênese. Estes processos tornam os indivíduos de 

uma população diferentes entre si, como a variação dos caracteres que estão presentes nos 

sapos da Caatinga (ver cap. 5). É aí que entra em ação a seleção propriamente dita. 

 

 

DIFICULDADES NO ENTENDIMENTO DO MECANISMO DE 

SELEÇÃO NATURAL 

 

Um dos erros mais comuns sobre a seleção natural é o de que este mecanismo é 

aleatório. Mas a seleção natural não acontece ao acaso! Conhecendo as características 

adaptativas dos indivíduos de uma determinada população, e as condições ambientais 

atuantes, é possível prever quais indivíduos serão selecionados positivamente e quais 

indivíduos não estarão aptos a sobreviver e reproduzir. A origem das variações através das 

mutações, acontece, sim, de forma aleatória, mas o processo de seleção em si é não-aleatório. 

Outro ponto importante no entendimento da seleção natural é a compreensão de onde 

atua o mecanismo de seleção. Duas perguntas podem facilitar esta compreensão: O que é 

selecionado? O que evolui? Os indivíduos são selecionados; a população evolui. Os 

organismos de uma população que possuem as características mais adaptativas – fenótipos 

mais adaptativos - sobreviverão e deixarão mais descendentes. Consequentemente, os genes 

responsáveis por esses fenótipos também serão propagados para as gerações futuras. Deste 

modo, a frequência de indivíduos com os fenótipos mais adaptativos e dos genes e alelos a 

eles ligados irão aumentar com o passar do tempo; essa mudança significa que a população 

estará evoluindo. 

Atente para o fato de que existem dois conceitos importantes em uso aqui: adaptação 

e aptidão. Adaptação é uma característica fenotípica – física, fisiológica ou comportamental 

- que confere ao seu portador uma maior chance de sobrevivência e/ou reprodução. Aptidão 

é o sucesso em reproduzir e deixar descendentes apresentado por indivíduos portadores de 

uma ou mais adaptações, que serão transmitidas, em boa parte, à prole. Então, uma 

característica fenotípica pode ser uma adaptação, o indivíduo que a possui pode ter aptidão. 

A plumagem chamativa dos caboclinhos machos é uma adaptação, os seus portadores têm 

maior aptidão por possuírem essa adaptação. 
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Mais um erro que devemos evitar é o de acreditar que os indivíduos de uma 

população, mudam para se adaptar ao meio. Não existe um esforço dos indivíduos de 

mudarem para se adaptarem, por exemplo, às condições adversas de um determinado habitat. 

A seleção natural não força os organismos a mudarem para poder se adaptarem. O ambiente 

escuro das cavernas não forçou os peixes cegos a reduzirem seus olhos até desaparecerem. 

A seleção natural apenas favorece os indivíduos mais aptos que sobreviverão por mais 

tempo, reproduzindo mais e deixando mais descendentes que serão semelhantes a eles. 

É importante também compreender que a seleção natural não leva uma espécie à 

perfeição e depois para de agir. A seleção natural é dinâmica, está sempre acontecendo. Se 

os indivíduos de uma população são diferentes entre si e, se alguns apresentarem 

características mais vantajosas que outros, a seleção natural agirá selecionando estes 

organismos mais aptos. No entanto, se ocorrem mudanças nas condições ambientais de uma 

determinada região, os indivíduos que eram mais aptos podem não ser mais nas novas 

condições ambientais. A seleção natural não é estática, pelo contrário, está sempre atuando.  

Um último fator deve ser analisado aqui: o pensamento probabilístico. Geralmente, 

as pessoas não pensam dessa forma naturalmente. Pensar evolutivamente é também pensar 

probabilisticamente. Nem sempre, as mudanças ocorridas de uma geração para outra são 

grandes o suficiente pare serem identificadas facilmente. Muitas vezes, as variações 

ocorridas de uma geração para outra em uma dada população são imperceptíveis com uma 

breve observação. Por isso, muitas vezes a pesquisa relacionada à ação da seleção natural 

recebe um tratamento estatístico.  

 

 

COMO A SELEÇÃO NATURAL É ESTUDADA? 

 

Assim como qualquer outra ciência, a Biologia Evolutiva também deve seguir as 

etapas do método científico. Um biólogo evolucionista deve, como qualquer outro cientista, 

testar suas hipóteses seguindo um método rigoroso de estudo. E aqui, na Biologia Evolutiva, 

para testar se o mecanismo de seleção natural está ocorrendo, é necessário verificar se o 

experimento atende aos postulados de Darwin. Vamos relembrar quais são eles: I – Os 

indivíduos de uma dada população apresentam variações entre eles; II – Parte dessas 

variações são transmissíveis aos descendentes; III – Alguns indivíduos são mais aptos que 

outros na sobrevivência e reprodução; IV – A aptidão dos sobreviventes não é aleatória, 



 

45 

 

mas ocorre devido a determinadas adaptações. Em consequência disso, as frequência dos 

fenótipos e dos genes sofrerão mudança em relação às frequências da população inicial 

estudada. 

Se estes postulados forem verificados em uma população, então, indivíduos terão 

sucesso em sobreviver e reproduzir maior que outros e, as características responsáveis por 

esse sucesso passarão para sua prole que também será apta à reprodução e sobrevivência. 

Com o passar do tempo, a composição dessa população estará diferente. 

Veja um bom exemplo de como o mecanismo de seleção natural pode ser estudado. 

As pesquisadoras Kristina Jones e Jennifer Reither investigaram a influência das 

mamangavas no processo de seleção natural das pétalas de uma planta conhecida como boca-

de-leão. Primeiro, verificaram que esta população de bocas-de-leão atendia aos postulados I 

e II, ou seja, existia variação entre os indivíduos – 75% das plantas tinham pétalas brancas e 

25% apresentavam pétalas amarelas -, e que essas variações eram passadas para os seus 

descendentes. Em seguida, Jones e Reither observaram que o sucesso reprodutivo destas 

plantas não era igual em todos os indivíduos, ou seja, algumas plantas reproduziam mais que 

outras (Postulado III), e esse sucesso reprodutivo não era aleatório, mas acontecia porque as 

mamangavas visitavam mais as flores brancas que as flores amarelas e, assim, a polinização 

destas plantas com flores brancas era maior, e consequentemente sua taxa de reprodução 

também era maior (Postulado IV). Isto foi comprovado observando a frequência da prole, 

77% de indivíduos com flores brancas e 23% de indivíduos com flores amarelas, enquanto 

que a frequência na população original era de 75% de plantas com flores brancas e 25% de 

plantas com flores amarelas. Em apenas uma geração houve o aumento de 2% de plantas de 

flores brancas e a diminuição de 2% de plantas com flores amarelas. Então, as plantas boca-

de-leão com flores brancas apresentam maior probabilidade de reproduzir, e a característica 

adaptativa que as torna mais aptas é a cor branca das pétalas de suas flores.  

Nos próximos capítulos, na parte II deste livro, veremos alguns exemplos de como a 

seleção natural está sendo estudada no Brasil.  

 

A SELEÇÃO NATURAL EXPLICA TUDO NA EVOLUÇÃO 

BIOLÓGICA? 

 

A resposta é não. A seleção natural é apenas um dos mecanismos que geram evolução 

nas espécies biológicas, como já vimos no capítulo I. Existem vários outros processos que 
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podem influenciar nas frequências fenotípicas e gênicas de uma população ao longo do 

tempo, ou seja, existem vários outros fatores que podem fazer uma espécie evoluir. 

É imprescindível enfatizar que nem tudo pode ser explicado através do mecanismo 

de seleção natural. Não é porque o mecanismo da seleção natural é importante que temos a 

obrigação de explicar tudo através dele. Um bom exemplo disso é o terceiro molar, também 

conhecido como “dente do siso” ou “dente quero”. Nas últimas décadas, o terceiro molar 

está menos presente na população humana. Na percepção popular, o dente do siso não está 

nascendo mais como nascia nos nossos avós e bisavós. E muita gente explica este fenômeno 

sugerindo que não precisamos mais desses dentes, pois estamos comendo muita comida 

processada, e enquanto nossos ancestrais comiam comida crua, nós comemos alimentos 

cozidos, fáceis de serem mastigados. Perceba que esta é uma visão lamarquista. Se uma 

pessoa usa a dentição, o terceiro molar nasce, se não usa, ele não nasce. Contudo, neste caso, 

a explicação não é lamarquista nem darwinista, mas sim o aumento da higienização bucal. 

Era comum os nossos ascendentes apresentarem os 4 dentes do siso pois ao longo da vida, 

por falta de noção de higiene bucal, a população perdia muitos dentes, então, tinha espaço 

suficiente para o nascimento do dente do siso. Nas últimas décadas, com uma maior 

divulgação de informações sobre a saúde bucal - o uso correto da escova, do fio dental e do 

antisséptico bucal -, é mais difícil a população perder os dentes devido às cáries. Assim, falta 

espaço para o terceiro molar se acomodar na boca, não nascendo e, muitas vezes, tendo que 

ser retirado cirurgicamente. Não é uma questão de seleção natural mas sim de higiene bucal. 

Além da seleção natural, existe um outro mecanismo que pode também atuar na 

evolução das espécies, a deriva genética8. Diferentemente da seleção natural, na qual ocorre 

o sucesso reprodutivo diferencial devido a algum motivo (alguma adaptação), na deriva 

genética a mudança evolutiva acontece totalmente ao acaso, por pura “sorte”. Assim, deriva 

genética é a mudança na frequência gênica que acontece de maneira totalmente aleatória. A 

seleção natural, em contraste, não é aleatória.  

Para deixar mais clara esta diferença entre deriva genética e seleção natural, veja o 

que aconteceu com a população de Pingelap, nas ilhas Eastern Caroline, a sudoeste do Havaí. 

Após um tufão, por volta de 1775, sobreviveram apenas 20 pessoas. A população atual de 

Pingelap é descendente desses 20 sobreviventes. Acontece que um destes sobreviventes 

possuía um gene responsável pela acromatopsia, condição que faz com que a pessoa 

portadora não consiga enxergar em cores. Na maioria das populações esta condição é rara, 1 

para 20 mil. Mas em Pingelap, aproximadamente 20% da população possui a acromatopsia. 

O fato desse gene estar presente em um dos sobreviventes foi um acontecimento totalmente 
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ao acaso, foi pura “sorte”. Enquanto na seleção natural os genes que aumentam a sua 

frequência em uma população são aqueles responsáveis pelas características adaptativas, na 

deriva genética os genes não precisam ter nenhuma relação com adaptação para se tornarem 

mais frequentes. 

Um outro mecanismo que também pode atuar mudando a frequência gênica de uma 

população e, consequentemente, promovendo evolução de uma espécie é a migração. A 

chegada ou saída de indivíduos de uma determinada população pode fazer com que a 

frequência gênica seja modificada. A imigração pode inserir novos genes em uma 

população, ou aumentar a sua frequência. Enquanto que a emigração pode resultar em perda 

de um certo gene ou diminuição da sua frequência numa dada população (Quadro 1).  

 

 

FATORES QUE GERAM VARIABILIDADE 

DE BASE GENÉTICA EM POPULAÇÕES 

 

 

FATORES QUE ALTERAM A VARIABILIDADE 

DE BASE GENÉTICA EM POPULAÇÕES 

 

- MUTAÇÃO 

- CROSSING-OVER 

- SEGREGAÇÃO INDEPENDENTE DOS 

  CROMOSSOMOS 

- IMIGRAÇÃO 

 

 

- SELEÇÃO NATURAL 

- EMIGRAÇÃO 

- DERIVA GENÉTICA 

Quadro 1. Alguns fatores evolutivos geram variabilidade genética nas populações, enquanto outros podem 

alterá-la. 

 

Em alguns casos, estruturas que hoje possuem uma determinada função podem não 

ter apresentado essa função desde sempre. Nem todas as características de um organismo 

são adaptações para as condições em que ele vive atualmente. Existem características que, 

no passado, apresentavam uma utilidade diferente da apresentada atualmente: um exemplo 

são as penas das aves. Alguns dinossauros já apresentavam penas, mas estas estruturas 

tinham, provavelmente, a função de regulação térmica. Nas aves atuais, as penas ainda 

possuem a função de regulação térmica, mas em muitos desses animais as penas passaram a 

apresentar uma nova função: o voo. As penas não surgiram para o voo, mas o fato das aves 

terem penas facilitou o surgimento de uma nova função. Esse tipo de mecanismo, chamado 

de exaptação9, torna possível, inclusive, a origem de estruturas complexas, como o olho dos 

vertebrados. Em termos de probabilidade, não há como imaginar uma estrutura complexa 
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como o olho humano ter surgido abruptamente em uma única geração. Alguns invertebrados 

já apresentavam uma estrutura fotorreceptora em forma de cuia, que possibilitava a 

diferenciação de claro e escuro, o que poderia ser vantajoso para fugir de um predador. Mas 

ao longo da evolução, a estrutura em forma de cuia se fechou formando uma câmara, o que 

tornou possível a concentração da luz em uma única região, e a formação da imagem. Claro 

que a interpretação dos comprimentos de onda focalizados no fundo do olho em forma de 

câmara, dependeu também do aumento de complexidade do cérebro. Nem todo animal que 

tem um olho em forma de câmara pode formar imagens como o ser humano.  

 Também existem casos em que ocorre um fenômeno conhecido como carona 

evolutiva. Este processo acontece quando uma mutação neutra – ou seja, que não traz 

vantagens ou desvantagens em um dado ambiente – está localizada em um mesmo 

cromossomo10 que possui uma mutação favorável – vantajosa para a sobrevivência e/ou 

reprodução de um organismo. Então, quando a mutação favorável é selecionada 

positivamente ao longo das gerações e sua frequência aumenta na população, a mutação 

neutra presente no mesmo cromossomo pega uma carona, e também tem sua frequência 

aumentada na população.  Suponha que em humanos o gene relacionado à formação das 

covinhas no rosto esteja no mesmo cromossomo que carrega o gene responsável pela síntese 

da ATPase – enzima que participa da produção de ATP na fosforilação oxidativa – essencial 

à nossa sobrevivência. Este cromossomo será selecionado positivamente ao longo das 

gerações pois a ausência dele impossibilitaria a sobrevivência do indivíduo. Então, por 

consequência, o gene das covinhas no rosto também seria selecionado: uma carona no 

processo de seleção natural. Este mecanismo é bem estudado em bactérias, como na E. coli, 

onde um gene chamado His+ codifica uma enzima que é responsável pela síntese do 

aminoácido histidina, essencial para a vida desta bactéria. Acontece que, no mesmo 

cromossomo, existe um gene chamado His- que não codifica proteína alguma, mas mesmo 

assim sua frequência aumentou ao longo do tempo na população de E. coli estudada. Qual a 

razão desse fenômeno ter acontecido? O gene His+ foi selecionado positivamente ao longo 

do tempo, passando de geração em geração, e o gene His- foi levado junto em uma carona 

evolutiva. 
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CAPÍTULO 3 

 

LARANJA-BAÍA 

 

 
Figura 4. Laranjas-baía. 

 

  O que faz da laranja-baía uma fruta tão desejada (Figura 4)? E o que faz das outras 

frutas órgãos vegetais tão importantes? Para as plantas, sabemos bem a importância destes 

órgãos. As angiospermas são um vasto grupo de vegetais que possuem frutos, e este é um 

dos fatores que fazem destas plantas seres vivos tão bem adaptados. Olhe em sua volta: já 

reparou que, geralmente, as plantas presentes são do grupo das angiospermas? Por que? 

Além de proteger as sementes que por sua vez armazenam e protegem o embrião das plantas, 

o fruto atua como um agente dispersor dessas sementes e, consequentemente, dos embriões. 

Existem diversas maneiras da dispersão das sementes acontecer com o auxílio das frutas, 

mas vamos nos deter à estratégia utilizada pelas plantas cujos frutos são carnosos, 

suculentos, adocicados, os frutos chamados de frutas. Este termo fruta é usado nesses casos 

em que os frutos apresentam essas características e são comestíveis. Mas qual a vantagem 

de uma planta apresentar um fruto comestível? Primeiro devemos lembrar: Comestível pra 

quem? Para nós animais, é claro!  

Veja como é interessante: A fruta não é doce! Assim como também não é amarga. O 

que existe é uma percepção do seu sabor. E esta percepção só existe em animais que 

apresentam papilas gustativas que captam as moléculas dos alimentos, e que além disso 

possuem um cérebro dotado da capacidade de interpretar as sensações causadas por essas 

moléculas. O resultado deste processo é o que chamamos de sabor.  
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Então, a seleção natural atua aqui de duas maneiras. Os animais selecionados 

positivamente são aqueles que percebem as frutas como um sabor agradável, geralmente 

adocicado. Deste modo, ganham nutrientes, o que contribui para um crescimento saudável, 

podendo, então, chegar à idade reprodutiva e deixar descendentes que herdarão a capacidade 

de perceberem as frutas ricas em carboidratos como algo saboroso.  

Por outro lado, as plantas se beneficiam pois os seus consumidores ajudam a 

dispersá-la. Ao se alimentar de um fruto, as sementes vão sendo deixadas pelo animal no 

ambiente: às vezes as sementes simplesmente caem no chão, outras vezes elas são engolidas 

e liberadas posteriormente junto com as fezes. Algumas vezes esse processo pode ocorrer 

perto da planta produtora do fruto. Mas, em alguns casos, as sementes são deixadas bem 

distantes da planta que gerou os frutos. E assim, as plantas selecionadas positivamente são 

aquelas que produzem frutos carnosos, suculentos, adocicados e saborosos. Quando uma 

dessas sementes dispersadas por um animal, germinar, crescer e reproduzir, dará origem, 

devido à hereditariedade, a frutos também chamativos, que contribuirão para a sua dispersão, 

e assim sucessivamente.  

Mas no caso da laranja-baía, temos uma peculiaridade: as plantas são estéreis. O que 

leva uma planta a produzir frutos sem sementes? Existe alguma vantagem nisso? Analise 

bem, uma planta tem um gasto energético considerável para germinar, produzir tecidos e 

órgãos, crescer e se desenvolver. Após o processo de polinização que, também pode ser 

bastante dispendioso em termos energéticos, visto que pode haver produção de pigmentos, 

odores e estruturas como as pétalas, que atraem os agentes polinizadores, imagine que, por 

algum motivo, não aconteça a fecundação – ou até mesmo, a gametogênese. Se não há 

fertilização, não há descendentes. E se não ocorrer descendência, as características dessas 

plantas desaparecerão com elas. Mas, aconteceu algo de muito especial com a laranja-baía: 

Ela caiu no gosto dos humanos.  

A laranja-baía surgiu por volta de 1820 em um monastério em Salvador, no estado 

da Bahia. Devido às mutações, que ocorrem aleatoriamente, surgiu uma laranjeira que 

produzia uma laranja um pouco diferente das demais. 

Todos os seres vivos do planeta Terra utilizam material genético para codificar suas 

proteínas. A cada sequência de 3 bases nitrogenadas do DNA, um aminoácido específico 

será colocado na proteína a ser sintetizada – É a relação “um códon, um aminoácido”.  Como 

vimos no capítulo 1, se houver uma mudança em uma única base nitrogenada, a sequência 

de aminoácidos poderá ser mudada, e a proteína perderá sua função ou, quem sabe, ganhará 

uma nova função. Assim, mudanças nas sequências de bases nitrogenadas de uma laranjeira 
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deram origem a novas características. Mudanças no genótipo podem originar mudanças nos 

fenótipos. E assim, surgiu uma laranjeira que produzia laranjas maiores, com uma casca 

realmente da cor laranja – e não verde – que se desprende facilmente, assim como seus 

gomos, mais adocicadas e, talvez o que tenha mais agradado às pessoas, essas laranjas não 

possuem sementes.  

Mas, se a primeira laranja-baía não possuía sementes, como essa planta se espalhou 

pelo mundo? Bem, ela agradou tanto o gosto do brasileiro, que este deu seu jeitinho e passou 

a reproduzir a laranja-baía através de enxertia, uma reprodução assexuada. Desta maneira, 

temos uma reprodução rápida e que preserva as características tão especiais da laranja-baía. 

Essas características foram sendo passadas de geração em geração desde o início do século 

XIX, sendo selecionadas pelo ser humano, num processo chamado de seleção artificial. 

Através desta seleção, o homem descarta as plantas com características indesejadas e 

reproduz apenas as plantas com as características que caíram no gostinho das pessoas. 

A seleção natural age da mesma maneira, mas nela, são as condições ambientais que 

favorecem as adaptações que tornam os organismos de uma população mais aptos à 

sobrevivência e à reprodução e não o interesse humano, embora ambos os processos sejam 

análogos em sua lógica seletiva básica. 

Agora, imagine só, se em aproximadamente 200 anos produzimos uma laranjeira com 

tantas peculiaridades, o que a seleção natural pode fazer em milhares, milhões, bilhões de 

anos? É fantástico só de imaginar, não é mesmo? Veremos exemplos do que ela produziu 

nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO 4 

 

PEIXES CEGOS ENCONTRADOS EM CAVERNAS BRASILEIRAS 

 

 

Figura 5. Bagres-cegos de Iporanga. 

 

Você já ouviu falar em peixe-cego de caverna? Ou melhor dizendo: peixes-cegos de 

cavernas? Em diversos ambientes cavernícolas do Brasil e do mundo, podemos encontrar 

peixes que possuem olhos atrofiados ou mesmo sem olhos. Eles são genericamente 

conhecidos como peixes-cegos de cavernas. 

 O que aconteceu com esses animas que resultou em atrofia e até mesmo em ausência 

total dos olhos? Também podemos encontrar peixes-cegos em ambientes não cavernícolas, 

como um rio ou um lago? 

 Para entender e responder a esses questionamentos, é necessário ir bem mais além da 

análise das características dos peixes-cegos, visto que em ambientes de caverna existem 

outros animais, como crustáceos e aracnídeos, que também apresentam características 

peculiares como olhos atrofiados, ausência de olhos, pele despigmentada, tamanho reduzido, 

dentre outras. O conjunto de adaptações típicas de indivíduos que habitam cavernas é 

chamado de troglomorfismo, e os animais que o possuem são chamados de troglóbios. 

 O primeiro grande estudo sobre peixes cegos no Brasil foi realizado pelo geneticista 

Crodowaldo Pavan, durante o seu doutorado em 1945. Esse estudo foi considerado o 

primeiro trabalho de genética evolutiva animal realizado no Brasil. Pavan realizou uma 

análise genética do bagre-cego das cavernas de Iporanga (Figura 5), no sul do estado de São 

Paulo, e fez uma importante descoberta, o bagre-cego encontrado nas cavernas não era de 

espécie diferente daquela que habitava os rios fora das cavernas.  
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 A pesquisadora Eleonora Trajano também realizou estudos com peixes-cegos, dentre 

eles o Rhamdiopsis krugi (Bragrinho-cego), que pode ser encontrado em diversas localidades 

do Brasil, como nas cidades de Natal, no Rio Grande do Norte, e Canoa Quebrada, no Ceará. 

E os resultados encontrados são muito semelhantes aos resultados encontrados por Pavan.  

Assim sendo, como é possível que indivíduos de uma mesma espécie apresentem 

características tão contrastantes? Os peixes encontrados nos rios apresentam olhos bem 

desenvolvidos, pele com pigmentação normal, tamanho médio do corpo maior que o dos 

peixes cavernícolas, dentre outras características. Esses caracteres distintos nos peixes de 

caverna surgiram para que esses animais pudessem se adaptar bem ao ambiente cavernícola? 

Bem, não é exatamente assim que acontece. 

 Nas cavernas é muito comum haver isolamento de populações devido ao período de 

seca. Quando dois ambientes em uma caverna apresentam altitudes diferentes, e ocorre a 

diminuição do nível da água, é possível que aconteça uma separação desses dois ambientes. 

Quando ocorre uma cheia, normalmente esses ambientes voltam a ter contato novamente. 

Havendo isolamento geográfico não acontecerá fluxo gênico entre as populações isoladas, e 

esse é um fato importantíssimo para que aconteça diferenciação entre duas populações. 

Lembre-se que as mutações, fonte primária de variabilidade genética em uma população, 

ocorrem ao acaso, em relação às necessidades ecológicas dos organismos desta população. 

Assim, uma mutação que aconteça em você, dificilmente irá acontecer em outra pessoa. Não 

é impossível, mas é bastante improvável. Imagine duas populações separadas pela diferença 

no nível da água, vamos chamá-las de população “A” e população “B”. Uma mutação “X” 

que ocorra em um peixe da população “A”, muito dificilmente acontecerá em um peixe da 

população “B”. Uma mutação “Y” que aconteça em um peixe da população “B”, muito 

provavelmente não acontecerá em um peixe da população “A”. Se não há troca de material 

genético entre a população “A” e a população “B” não há como as mutações passarem de 

uma população para outra. Com o passar do tempo, a tendência é que gradativamente se 

acumulem diferenças entre a população “A” e a população “B”. Além disso, é possível que 

a seleção natural atue de maneira diferente em cada caso, já que estes peixes podem estar em 

condições ambientais diferentes. No entanto, quando houver uma nova cheia, as duas 

populações poderão voltar a ter contato novamente e, através dos cruzamentos entre 

indivíduos das duas populações, as características tenderão a se tornarem homogêneas 

novamente, se não houver isolamento reprodutivo. 

 Mas quando se analisa duas populações, uma em um ambiente cavernícola e outra 

em um rio, as condições ambientais serão bem diversas, ou seja, a seleção natural irá agir de 
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maneira bem diferente. Além do que estas populações, uma no rio, outra na caverna, estão 

isoladas geograficamente. Vamos analisar a seleção de algumas características dos peixes-

cegos de cavernas comparando com características de indivíduos da mesma espécie vivendo 

em um rio. 

 Que tal começarmos pela característica mais marcante, os olhos? De acordo com o 

senso comum, os peixes que habitam as cavernas apresentaram uma redução dos olhos 

devido estarem em um ambiente afótico, ou seja, sem luminosidade. Dessa forma, os peixes 

não utilizariam seus olhos para enxergar, já que não há luz, e com o passar do tempo o 

tamanho dos olhos ficaria menor. Quando estes peixes se reproduzissem, os seus 

descendentes nasceriam com olhos já menores, pois herdariam essa característica de seus 

progenitores. Os filhotes, por sua vez, por também viverem em um ambiente sem luz, teriam 

uma redução ainda maior, e passariam esta redução para seus descendentes e assim 

sucessivamente até que um dia os peixes se tornariam totalmente cegos. Mas, esta visão de 

que o meio causa as modificações no indivíduo, e que este muda para se adaptar ao meio é 

bem lamarquista, não é mesmo? Na verdade, não é assim que acontece. Veja bem, em uma 

população de peixes, os indivíduos apresentam uma variação no tamanho dos olhos, assim 

como apresentam variação de tamanho nas outras estruturas do corpo. Isto ocorre devido à 

variabilidade genética. Assim, existem peixes com olhos grandes, peixes com olhos médios 

e peixes com olhos pequenos. Agora, imagine só: um casal de peixes deixa vários 

descendentes e, um deles nasce ao acaso, sem olhos. É possível que isto aconteça? E porque 

não? Mutações acontecem o tempo todo nas espécies (Figura 6). Uma mutação (ou 

mutações) como essa, em um ambiente com grande luminosidade seria, com certeza, um 

problema para seu portador. Mas, qual diferença fará para um animal que vive na escuridão 

total, se ele nasce com ou sem olhos? Possuindo olhos ou não, na prática, um peixe não 

enxergará nesse tipo de ambiente, já que não há luz. Neste caso, o mecanismo da seleção 

natural atuará favorecendo os peixes cegos, não porque estes irão desenvolver bem os outros 

sentidos, como alguns pensam. Perceba que, na prática, todos estão “cegos” devido à 

ausência de luz. Se um peixe cego desenvolve os outros sentidos, por que todos os outros 

peixes não os desenvolveriam? A seleção natural, neste caso, age favorecendo os indivíduos 

que apresentam uma maior economia de energia. E o que a ausência de olhos tem a ver com 

economia de energia? As cavernas não são ambientes ricos em alimento pois, devido à 

ausência de luz, não possuem seres fotoautotróficos11 que são, geralmente, a base da cadeia 

alimentar. Então, toda economia de energia é válida. Imagine o quanto de energia é gasta 

para manter os milhares de células que constituem o globo ocular de um vertebrado. De 
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quanto será esse gasto energético? 8%? 5%? 3%? Pode ser difícil calcular na prática, mas 

mesmo que a economia de energia seja de apenas 3%, em um ambiente com pouquíssima 

comida, essa economia pode ser a diferença entre a vida e a morte de um animal. E quanto 

mais um animal sobrevive, mais tempo ele terá para reproduzir. Um peixe com ausência de 

globo ocular, quando se reproduz apresenta, por hereditariedade, uma boa chance de deixar 

descendentes também sem o globo ocular, aumentando a população de peixes cegos, 

enquanto que a população de peixes com olhos irá diminuir gradativamente com o passar do 

tempo. Deste modo, as populações de peixes cegos de cavernas têm aumentado ao longo de 

milhares de anos. 

 

 

Figura 6. Bagre-cego encontrado na caverna Areias de Cima, Iporanga. 

 

 E em um rio, por que não é comum encontrarmos populações de peixes cegos? Bem, 

neste caso, não seria nada vantajoso para um animal como um peixe, não apresentar olhos. 

Em um ambiente com luminosidade, ter olhos faz toda diferença no momento de procurar 

alimento, na hora de fugir de um predador, no momento da escolha do parceiro sexual e da 

cópula. Mas, e a economia de energia? Neste caso, não faria tanta diferença assim, já que 

em ambientes fluviais a quantidade de alimento, normalmente, não é um problema. Além 

disso, o gasto energético para geração e manutenção de olhos é compensado pelas vantagens 

advindas da posse de olhos: identificação de predadores, busca por alimentos, etc. 

 Ainda sobre a questão da economia de energia, mais três características fenotípicas 

podem ser utilizadas como exemplo da atuação da seleção natural nos peixes cegos de 

cavernas: pele despigmentada, amplo tecido adiposo distribuído por todo o corpo do peixe, 

e tamanho médio do corpo reduzido em relação aos espécimes encontrados nos rios. 
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 Qual relação pode haver entre a ausência de melanina e a economia de energia nos 

peixes cegos de caverna? E, se uma pele despigmentada significa economia energética, por 

que os peixes que vivem nos rios também não são desprovidos de melanina? Primeiro, a 

radiação solar nos rios costuma ser intensa, e a melanina atua como uma barreira protetora 

do DNA celular, reduzindo as chances da ocorrência de mutações nas células da epiderme 

desses peixes. Segundo, como os rios não costumam ser pobres em alimento, economizar 

energia, reduzindo a quantidade de melanina, e deixando suas células desprotegidas da 

radiação ultravioleta, não seria tão vantajoso. Mas, pense bem: em um ambiente afótico, 

como numa caverna, onde a radiação ultravioleta não é um problema, qual seria a vantagem 

de um gasto energético extra para a síntese de melanina? Melanina esta que não seria usada 

para proteger o animal dos raios solares. Os peixes que produzem menos melanina, possuem 

vantagem sobre os que produzem mais melanina, pois esses peixes economizam energia. 

Recorde que nos ambientes cavernícolas há escassez de alimento. O quanto de energia um 

peixe economizaria se seus melanócitos, células produtoras de melanina, não sintetizassem 

essa proteína? Muito? Pouco? De qualquer forma, em uma situação de escassez de alimentos, 

toda economia é válida. E quais peixes teriam mais chances de sobreviver e deixar 

descendentes semelhantes a eles? Um peixe que diante da falta de alimento se beneficia de 

uma redução de gasto de energia ou, um peixe que prestes a morrer de fome, gasta energia 

para a produção de uma proteína que não será necessária para sua sobrevivência? Neste caso, 

a seleção natural atua favorecendo a sobrevivência dos peixes que economizam energia por 

não produzirem melanina. 

 Devido à escassez de alimento nas cavernas, a seleção natural atuou, ao longo de 

milhares de anos, selecionando os peixes que apresentavam uma maior quantidade de 

adipócitos ao longo de todo o corpo. Se falta comida, o que será mais vantajoso, gastar tudo 

o que come, ou guardar um pouco para um longo intervalo entre as refeições? Claro, neste 

caso, uma poupança energética não é nada mal. Se, em uma população de peixes vivendo 

em um ambiente com pouca comida, podemos encontrar animais com poucos adipócitos, 

animais com uma quantidade média destas células e, animais com uma grande quantidade 

destas células armazenadoras de gordura, então, é provável que estes últimos apresentam 

vantagem sobre os anteriores. Quanto mais lipídios forem estocados, maior a quantidade de 

energia disponível nos momentos de falta total de nutrientes. Se, este estoque de gordura 

garante a sobrevivência dos animais que os possuem, prolongando suas vidas, as chances 

desses bichos chegarem à fase reprodutiva será maior, comparada à chance dos peixes que 

possuem pouco tecido gorduroso distribuído pelo corpo. Como os peixes com tecido adiposo 
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distribuído por todo o corpo, vivem mais e, consequentemente, reproduzem mais, deixam 

mais descendentes, que herdarão esta característica dos seus pais. Assim, esta característica 

foi se espalhando pela população dos peixes cegos de cavernas.  

 A seleção natural também age selecionando os peixes que apresentam tamanhos 

menores nas cavernas. Peixes cegos adultos da espécie Rhamdiopsis krugi encontrados nos 

habitats cavernícolas apresentam um tamanho médio de 53,5 mm, enquanto que os peixes 

adultos da mesma espécie que habitam os rios são, em sua grande maioria, maiores que 50 

mm de comprimento. Provavelmente, o tamanho reduzido facilitou a entrada destes peixes 

nas frestas dos sedimentos debaixo do leito do rio, fazendo com que eles tenham conseguido 

chegar até às cavernas. Além disso, o tamanho reduzido desses peixes facilita sua locomoção 

em lugares com passagens estreitas, como é o caso de um ambiente cavernícola. Desta forma, 

os indivíduos selecionados positivamente foram aqueles com tamanho reduzido do corpo. 

E, mais uma vez, temos um exemplo de economia de energia: é óbvio que um peixe de 50 

mm de comprimento gasta menos energia para manter suas células vivas que um peixe de 

55 mm de comprimento, já que este último tem bem mais células para nutrir. 

 Percebemos, então, como a seleção natural está sempre agindo selecionando 

positivamente os indivíduos que possuem as características mais adaptativas, ou seja, 

características que, além de darem ao animal uma maior chance de sobrevivência, também 

possibilitam que este animal viva o suficiente para chegar ao período reprodutivo, dando-lhe 

condições de deixar descendentes que, por hereditariedade, serão semelhantes aos pais, 

espalhando assim as características adaptativas pela população. 
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CAPÍTULO 5 

 

SAPOS DA CAATINGA 

 

 

Figura 7. No período de seca, os sapos da Caatinga se escondem no solo. 

 

Os pesquisadores Carlos Jared e Marta Antoniazzi, do Instituto Butantan, pesquisam 

desde o início da década de 1990 uma espécie de sapo chamada Pleurodema diplolistris. 

Essa pesquisa foi iniciada após observarem, na cidade de Angicos, no interior do estado do 

Rio Grande do Norte, estes sapos saírem debaixo da terra após ocorrer uma chuva. 

Estes sapos possuem adaptações fisiológicas que permitem sobreviver a muitos 

meses sem chuva na Caatinga. Em média, os sapos do gênero Pleurodema passam de 10 a 

11 meses durante um ano enterrados na areia (Figura 7). No entanto, quando chove e há água 

disponível novamente, os machos se desenterram coaxando com vigor, fazendo muito 

barulho, e logo saem saltando para um rio, lagoa, ou poça d’água mais próxima. As fêmeas, 

por sua vez, são atraídas pelo canto dos machos e, após escolher o seu parceiro para a cópula, 

liberam dezenas de óvulos que serão envoltos por muco após serem fecundados. Quando as 

chuvas cessam, em 2 ou 3 meses, aproximadamente, os sapos sobreviventes estão prontos 

para se enterrarem na areia, iniciando, assim, um novo ciclo.  

Mas como é possível um animal tão dependente de umidade, assim como outros 

anfíbios, sobreviver tanto tempo com tamanha escassez de água da caatinga? Como os sapos 

Pleurodema suportam as altas temperaturas da Caatinga durante tantos meses? Quais 

mecanismos fisiológicos tornam possível esse tipo de adaptação?  
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Os pesquisadores Carlos Navas, da Universidade de São Paulo (USP), e José Eduardo 

Carvalho, do campus de Diadema da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), ambos 

especialistas em fisiologia, trabalharam para entender o enigma de como esses animais são 

capazes de suportar um período tão longo sem água e sem alimento. Eles observaram que 

durante todo o período sem chuvas, os sapos Pleurodema permanecem enterrados e sem 

comer, em estivação, processo semelhante ao que ocorre com os animais de clima frio que 

hibernam no inverno.  

Um fato bastante interessante é que, diferentemente de espécies estudadas em outros 

países, as quais apresentam um estado de torpor mais pronunciado no período de estivação, 

os sapos da caatinga que estão enterrados pulam imediatamente após serem tocados, 

evidenciando um estado de depressão fisiológica moderada. Já os indivíduos da espécie 

Scaphipus couchii, encontrada em desertos norte-americanos, demoram aproximadamente 

quatro horas para sair da dormência quando perturbados. Além disso, Jared observou que 

Pleurodema não forma casulo, diferentemente do sapo australiano Neobatrachus aquilonus, 

que secreta 45 camadas de pele formando um invólucro. É provável que a ausência de um 

maior número de adaptações ao clima semiárido da Caatinga esteja relacionada à curta 

história evolutiva deste bioma de aproximadamente 10 mil anos. Ou seja, não houve tempo 

suficiente para que novas estruturas e processos fisiológicos tivessem surgido - é importante 

lembrar que, geralmente, a evolução biológica é um processo lento. 

Qual seria a vantagem do Pleurodema despertar tão rapidamente? Bem, como as 

chuvas na Caatinga são, geralmente, muito escassas, qualquer vantagem que se possa levar 

na corrida pela alimentação pode significar a diferença entre a vida e a morte. Além disso, 

um indivíduo que demore muito para ir à procura de um parceiro para a cópula pode não o 

encontrar e, assim, não deixar descendentes. Deste modo, os seus genes relacionados a um 

despertar mais tardio desaparecem com esses sapos mais lentos. Ou seja, os sapos que 

despertam rapidamente e saem pulando em busca de água, comida e parceiro sexual, 

apresentam uma maior probabilidade de reproduzir e deixar descendentes.  

  Outras características fisiológicas de Pleurodema, observadas, durante a estiagem, 

também chamaram a atenção dos pesquisadores, como o intestino atrofiado, a formação de 

tecido adiposo que corresponde a 12% do peso do animal, e o ovário das fêmeas que fica 

repleto de óvulos, prontos para serem liberados assim que chover.  

A atrofia do intestino favorece um menor gasto energético, e, possivelmente, a 

redução do gasto energético beneficia os sapos que portam essa característica. Além disso, 

se o animal não se alimenta por meses, um intestino atrofiado não prejudicará a digestão. 
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Esses animais devem, então, possuir maior vantagem na redução do gasto energético, em 

relação aos sapos que não apresentam atrofia do intestino. O aumento do tecido adiposo 

também será uma característica adaptativa desses animais. Quanto maior a quantidade de 

tecido adiposo maior será a chance de sobrevivência ao período de estiagem. Portanto, os 

sapos que apresentarem maior reserva energética devem sobreviver por mais tempo, 

aumentando suas chances de reprodução e de gerar descendentes que também possuem uma 

grande quantidade de tecido adiposo. Em relação às fêmeas apresentarem os seus ovários 

repletos de óvulos prontos para serem liberados no período de chuva, é bastante óbvio que 

estas fêmeas devem possuir uma probabilidade maior de deixar descendentes. A fecundação 

e o desenvolvimento desses animais são externos, deixando os girinos muito vulneráveis às 

condições adversas do meio. Boa parte da prole morre, e quanto maior a quantidade de 

gametas lançados na água pelos genitores, maior a quantidade de descendentes que formarão 

uma nova geração.  

A pesquisadora Isabel Cristina Pereira analisou alguns desses animais em laboratório 

e descobriu que o consumo de oxigênio cai pela metade quando o animal está em repouso, 

indicando que as funções metabólicas são bastante diminuídas. Várias vias metabólicas 

foram analisadas para tentar identificar quais estavam ativas e quais estavam inativas e, para 

isso a atividade de várias enzimas foram examinadas. Foi observada uma queda na atividade 

das reações químicas dependentes de oxigênio. Jared descobriu que a disponibilidade de 

oxigênio reduz pouco, de 21% na superfície para 20,7% a 1,5 m de profundidade. Então, se 

a queda nos níveis de oxigênio no ambiente não é significativa, por que esses sapos reduzem 

sua utilização? Simples, a redução na utilização do oxigênio significa que esses animais 

estão produzindo pouco ATP12, e assim consumindo poucos nutrientes. Se esses animais 

chegam a passar muitos meses sem se alimentar, então a seleção natural não favorecerá os 

indivíduos que consomem suas reservas energéticas de forma demasiada, enquanto que 

aqueles que consomem o mínimo possível para se manterem vivos terão mais chances de 

sobrevivência e reprodução. 

As pesquisas indicaram também, uma redução da concentração de proteínas no 

coração, o que sugere que este órgão também fica menos ativo durante o período de 

estivação. O curioso é que as patas traseiras também sofrem uma diminuição do seu 

metabolismo mas, diferentemente do coração, não apresentam redução dos seus níveis 

proteicos, o que explica a razão desses sapos saírem pulando a qualquer momento a partir 

de um período de inatividade que pode chegar a 2 anos. É interessante observar como o 

comportamento de Pleurodema é bem peculiar: basta algumas semanas sem se locomover 
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em um leito de hospital para que um ser humano sofra atrofia muscular a ponto de necessitar 

de fisioterapia para voltar a andar normalmente, enquanto que esses sapos passam meses 

sem se locomover e não sofrem redução das suas fibras musculares.  

De que maneira esta característica foi selecionada positivamente, sendo que para 

manter miócitos prontos para o funcionamento deve haver um bom gasto energético?  

Imagine 3 grupos de sapos: no primeiro grupo, os sapos apresentam manutenção de 

suas fibras musculares normalmente durante todo o período de estivação; no segundo grupo, 

os sapos possuem uma redução de suas proteínas musculares; no terceiro grupo, há um 

aumento na produção das proteínas musculares causando uma hipertrofia muscular. Assim, 

diante das condições ambientais no período de estivação apresentadas aqui, qual grupo 

obterá maior êxito na sobrevivência e reprodução? Conhecendo o modo como opera a 

seleção natural é bem fácil prever, não é mesmo? O segundo grupo gastará menos energia 

para a manutenção da sua musculatura, podendo viver por mais tempo. Mas quando a chuva 

voltar a cair, esses sapos não terão condições de saírem por aí atrás de alimento e fêmeas 

para acasalar, e se não deixam descendentes seus genes desaparecerão junto com eles. O 

terceiro grupo seria muito favorecido pela rapidez na hora de se desenterrar e procurar 

alimento, mas um gasto energético excessivo pode fazer com que esses indivíduos não 

sobrevivam até o próximo período de chuva. Então, nessa perspectiva, o primeiro grupo seria 

o mais favorecido pela seleção natural, visto que não apresentariam um gasto energético 

excessivo para hipertrofiar sua musculatura, como o terceiro grupo, mas também não 

apresentariam dificuldade em se locomover como os sapos do segundo grupo, que sofreram 

atrofia muscular. Ou seja, os sapos do primeiro grupo seriam os indivíduos selecionados 

positivamente. 

 Jared e Marta analisaram também a pele de Pleurodema ao microscópio eletrônico 

de varredura e constataram que a vascularização na pele desse animal é maior durante o 

período de seca, o que torna a pele mais eficiente para a realização das trocas gasosas. 

Lembre-se que a respiração dos anfíbios é majoritariamente cutânea, sendo responsável por 

aproximadamente 70% de suas trocas gasosas com o ambiente. Então, esse aumento da 

vascularização da pele permite que a absorção de oxigênio para a realização de suas reações 

metabólicas seja mais eficiente, aumentando sua chance de sobrevivência e de reprodução. 

 Jared observou também que à medida que a umidade vai diminuindo, os Pleurodema 

vão se enterrando cada vez mais até aproximadamente 1,80 m de profundidade. Esse 

movimento vertical também foi observado por Isabel que notou que a 40 cm de profundidade 

a umidade reduz bastante, mas a 80 cm de profundidade a redução da umidade ocorre mais 
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lentamente. Ou seja, os sapos que apresentam esse movimento vertical fugindo do solo sem 

umidade, são selecionados positivamente pela seleção natural, pois apresentam uma maior 

chance de sobrevivência e, consequentemente, de deixar mais descendentes. 
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CAPÍTULO 6 

 

CABOCLINHOS 

 

 

Figura 8. Caboclinho de Chapéu Cinzento (Sporophila cinnamomea). 

 

Em grande parte do Brasil, podemos encontrar um grupo de pássaros pertencentes ao 

gênero Sporophila - do grego sporos = semente; e philos = aquele que gosta, amigo - que 

tem chamado a atenção de biólogos e ornitólogos do Brasil, Argentina e Estados Unidos, na 

área da biologia evolutiva e da taxonomia: são os chamados caboclinhos, também 

conhecidos como papa-capim (Figura 8).  

Com aproximadamente 10 cm de comprimento, 7g de massa, e um belo canto 

apreciado pelos brasileiros, esses pássaros incluem 11 espécies encontradas de norte a sul do 

Brasil e em outros países da América do Sul. Mas além de um bonito canto e uma bela 

plumagem, o que os caboclinhos têm de tão especial? Bem, pesquisadores acreditam tratar-

se de um caso singular de evolução que está acontecendo nessas espécies.  

O que mais chama atenção nesses pássaros são as semelhanças entre os indivíduos 

de espécies diferentes. O tamanho, a massa e o esqueleto são muito parecidos, tornando 

muitas vezes indivíduos de espécies diferentes indistinguíveis. No caso dos machos, ocorre 

uma diferenciação bastante marcante na cor das penas entre indivíduos de espécies 

diferentes, o que inclusive dá o nome popular de cada uma das espécies, como o Caboclinho-
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de-papo-escuro (Sporophila ruficollis), que possui uma mancha escura abaixo do bico, e o 

Caboclinho-branco (Sporophila pileata), que é a espécie que possui uma maior quantidade 

de plumagem alva. No entanto, durante o inverno, os machos, para fugirem do frio, migram 

do sul do Brasil para o norte do país, perdendo sua plumagem vistosa e dificultando sua 

identificação pelos pesquisadores.  

No caso das fêmeas, diferentemente dos machos, não existe uma coloração vistosa 

na plumagem, sendo bem menos chamativas que os machos, o que torna a identificação 

específica, com base em fêmeas ainda mais difícil. 

Mas como os machos conseguem identificar a sua parceira para a cópula? Como 

esses machos não confundem as fêmeas de sua espécie com as fêmeas de outras espécies? 

Na verdade, além da plumagem, a identificação também pode acontecer através do canto, 

por exemplo. É possível ainda que as penas das fêmeas exibam uma tonalidade na faixa de 

comprimento de onda ultravioleta, que é invisível aos nossos olhos, mas que pode ser visível 

aos olhos dos caboclinhos. 

Como sabemos, cada espécie possui um conjunto de genes específicos, com 

sequências de bases nitrogenadas bem características. Então, dois pesquisadores, um 

brasileiro, Luís Fábio Silveira, e um argentino, Leonardo Campagna, resolveram, em 2013, 

unir esforços para estudar os caboclinhos, publicando 2 artigos, um no periódico The Auk e 

o outro, em 2015, na Molecular Ecology. 

O pesquisador brasileiro Luís Fábio Silveira criou, em sua casa em São Paulo, vários 

espécimes de caboclinhos, com o intuito de identificar indivíduos da mesma espécie a partir 

da observação da reprodução entre eles. Quando um macho e uma fêmea acasalavam e 

deixavam descendentes, Silveira observava se a prole sobrevivia e se não apresentava 

problemas de saúde, então, neste caso, concluía que se tratavam de indivíduos da mesma 

espécie e separava-os para posterior estudo. 

Silveira e Campagna analisaram o resultado do sequenciamento de diferentes trechos 

do genoma de 8 espécies de caboclinhos, e perceberam que o DNA destas espécies é 

extremamente parecido e indistinguível para fins de identificação taxonômica. Essa grande 

semelhança ocorre justamente entre as espécies que vivem mais próximas e que, 

provavelmente devem ter se originado há menos tempo. Os segmentos do genoma de uma 

espécie formam um mosaico molecular com os segmentos do genoma de outra espécie, ou 

seja, esses segmentos se encontram bastante misturados, dificultando a identificação das 

espécies.  
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Apenas 3 espécies, provavelmente as mais antigas, acumularam diferenças genéticas 

significativas, de modo que a análise das sequências do DNA permitiram diferenciá-las entre 

si e diferenciá-las também das demais. As 3 espécies são o Caboclinho-de-peito-castanho 

(Sporophila castaneiventris), o Caboclinho-lindo (Sporophila minuta) e o Caboclinho-

comum (Sporophila bouvreuil). Destas duas, Sporophila castaneiventris e Sporophila 

minuta, vivem em áreas distintas das outras espécies, o que colabora para o aumento das 

diferenças genéticas, pois o isolamento geográfico impede o fluxo gênico (como foi 

mostrado no capítulo 4). 

Mas, de maneira geral, as 11 espécies são tão semelhantes que alguns taxonomistas 

acreditam tratar-se de uma única espécie com algumas pequenas diferenças entre alguns 

grupos, como o canto e a coloração das plumagens.  

Mas em 2017, Silveira e Campagna divulgaram o resultado de uma nova análise 

genética realizada em 9 das 11 espécies de caboclinhos que habitam o Brasil. Como os 

resultados anteriores não foram promissores em revelar diferenças nas sequências genéticas 

de diferentes espécies de caboclinhos, um novo fator foi levado em consideração: a seleção 

sexual.  Este tipo de seleção é considerado por muitos biólogos evolutivos como sendo um 

tipo especial de seleção natural, onde o fator seletivo é a escolha do parceiro sexual (ver cap. 

1). Acredita-se que, devido à ação da seleção sexual, a cor da plumagem evolui mais 

rapidamente que a maioria das outras características. Então, desta vez, uma atenção especial 

foi dada ao DNA relacionado à pigmentação, responsável pela síntese de melanina.  

Foram identificadas diferenças genéticas relacionadas à coloração específica das 

penas dos machos caboclinhos. O sequenciamento completo do genoma revelou grandes 

picos de divergências genéticas em 25 regiões do DNA. Boa parte dos 246 genes encontrados 

nessas regiões estão associados à produção de melanina, pigmento proteico que pode dar a 

cor preta, marrom, avermelhada e amarelada dos caboclinhos. Ou seja, essas diferenças 

genéticas devem ter sido fixadas pela seleção sexual e originado a coloração das penas em 

cada espécie. Mas como ocorre tal processo?  

Bem, cada espécie animal apresenta mecanismos bem peculiares para a escolha do 

parceiro sexual. Geralmente, é a fêmea quem escolhe o macho para a reprodução. Em 

algumas espécies, a fêmea escolhe o macho que apresenta a pelagem mais atrativa, em outras 

o fator determinante para a escolha pelas fêmeas são aspectos relacionados à plumagem, 

incluindo o tamanho, o formato ou a coloração desta. Em outras espécies a característica que 

mais chama a atenção das fêmeas é o canto dos machos. Existem até pássaros em que o 
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macho que atrai a fêmea é aquele que dança melhor ou o que melhor imita os sons de outras 

espécies ou barulhos aleatórios ouvidos na floresta. 

No caso dos caboclinhos, as diferenças genéticas mostradas na análise do 

sequenciamento do genoma indicam que está acontecendo uma seleção dos machos pelas 

fêmeas (Figura 9), onde um dos fatores dessa seleção é a coloração das penas, visto que as 

diferenças genéticas são bem evidentes nas regiões do DNA que codificam a produção dos 

pigmentos. 

Mas o que está por trás da escolha dos machos pelas fêmeas? Quando se fala em 

beleza do canto, das penas, dos pelos, da imitação, o que isso significa para uma espécie? 

Lembre-se que os animais não possuem um conceito de beleza. Uma fêmea de pássaro, até 

onde sabemos, não pensa “Olha! Que macho mais lindo! Que penas vistosas! É um belo 

macho para ser o pai dos meus descendentes!” Este conceito de beleza é tipicamente humano 

e inclui aspectos subjetivos e culturais. Um pássaro bonito para uma pessoa pode não ser 

bonito para outra. Então, qual a vantagem que existe em uma fêmea escolher um macho pela 

“beleza” ao invés de ser um processo totalmente aleatório? A resposta é: saúde. Em outras 

palavras: bons genes.  

 Um macho que não tenha uma boa saúde dificilmente terá disposição para ficar 

cantando. E quando o fizer, dificilmente apresentará um canto bonito. Para um macho ter 

um canto vigoroso é necessário que ele apresente boas condições de saúde. Quando um 

animal está doente, não tem condições de exibir sua plumagem. Geralmente, quando um 

animal está doente, independentemente do seu sexo, o organismo direciona seu metabolismo 

para a restituição da saúde, e outras funções do corpo, como a produção de penas ou a 

pigmentação da plumagem, ficam em segundo plano. Assim, um macho doente, sem uma 

plumagem vistosa e, sem um canto atrativo, não chamará a atenção das fêmeas. Ou seja, de 

maneira indireta e não intencional, quando uma fêmea escolhe um macho com penas 

chamativas, ela está selecionando aqueles que possuem genes responsáveis por uma boa 

saúde.  

 Deste modo, os genes relacionados a uma boa saúde, assim como os genes 

relacionados à pigmentação das penas nos caboclinhos vão sendo selecionados e, portanto, 

passados para os descendentes que também apresentarão os mesmos genes e assim, uma 

plumagem de coloração também chamativa.  

 Como as mutações que ocorrem em uma espécie são diferentes das mutações que 

ocorrem em outras espécies, pequenas diferenças nos genes relacionados à pigmentação se 

acumularão ao longo do tempo, ocasionando, por conseguinte, variações na coloração das 
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penas de espécie para espécie, no decorrer do tempo. É importante lembrar que o 

comportamento das fêmeas também sofre influência do genótipo. Então, as fêmeas de cada 

espécie que serão selecionadas serão as fêmeas que apresentarem atração pela plumagem 

dos machos da mesma espécie. Por que? Simples. Uma fêmea que sinta atração pelo macho 

de outra espécie, acasalando com ele, não deixará descendentes e, quando isto acontecer, 

geralmente serão descendentes estéreis que não passarão os genes dos pais adiante. 

 

 

Figura 9. Macho de caboclinho-branco tentando atrair a fêmea para 

acasalar. 

 

 O que tem acontecido nas diferentes espécies de caboclinho encontradas aqui no 

Brasil é um exemplo marcante de seleção sexual, onde os machos são escolhidos pelas 

fêmeas, atraindo estas fêmeas através de sua pelagem, resultando em diferenças bem 

marcantes nas plumagens dos machos de espécies diferentes. E, como as fêmeas não passam 

por esse mesmo processo de serem escolhidas pelos machos por conta da sua plumagem, a 

coloração de suas penas não está passando pelo crivo da seleção sexual. 
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CAPÍTULO 7 

 

LAGARTOS SEM PATAS DO CERRADO 

 

 

Figura 10. Lagarto sem patas do Cerrado (Bachia oxyrhina). 

 

 O que você faria se, ao caminhar pelo cerrado brasileiro, encontrasse um réptil de 

corpo alongado, sem patas, serpenteando em sua direção? Provavelmente, você associaria a 

imagem desse animal a uma cobra, e um sinal de alerta seria imediatamente ligado no seu 

cérebro, não é mesmo? E se alguém te dissesse que esse réptil não era uma cobra mas sim 

um lagarto, o sinal de alerta do seu cérebro seria desligado ou o medo de uma picada faria 

você duvidar e continuar acreditando se tratar de uma cobra? 

 Se você visitar o cerrado poderá ter a bela surpresa de encontrar um bicho muito 

peculiar, Bachia oxyrhina, conhecido popularmente como lagarto sem patas do cerrado 

(Figura 10). 

 Mas por que, diferentemente dos outros lagartos, este não possui patas? Como um 

lagarto pode sobreviver no meio do cerrado sem ter patas para se locomover, ir em busca de 

alimento e, auxiliar na cópula? A ausência de patas não é uma característica desvantajosa 

para os lagartos? Esses e outros questionamentos também foram feitos por vários 

pesquisadores brasileiros. 



 

70 

 

 A descoberta do Bachia oxyrhina aconteceu em janeiro de 2008 na Estação Ecológica 

Serra Geral do Tocantins, numa expedição comandada pelo pesquisador brasileiro Cristiano 

Nogueira, analista de biodiversidade da ONG Conservação Internacional (CI – Brasil). 

Nogueira relatou que o lagarto se locomovia com movimentos ondulatórios sobre o solo 

arenoso da região e que esse animal apresentava o hábito de se enterrar na areia. Inclusive 

este comportamento de se enterrar na areia é facilitado pelo focinho em forma de cunha, 

característica que dá nome à espécie. 

 O biólogo Miguel Trefaut Urbano Rodrigues, da Universidade de São Paulo (USP), 

descreveu esta espécie em setembro de 2008 na revista científica Zootaxa. Ao longo de mais 

de 30 anos, Rodrigues e os membros de sua equipe já observaram diversos animais com as 

mais diversas adaptações, dentre eles estão os lagartos do gênero Bachia e outros que 

também não possuem patas desenvolvidas.  

 Para buscar entender o porquê da redução das patas dos lagartos do gênero Bachia e 

de outros gêneros de lagarto, a pesquisadora Juliana Rossito, da equipe de Rodrigues, 

estudou lagartos do gênero Calyptommatus durante várias etapas do seu desenvolvimento, 

tanto embrionário quanto adulto. Ela observou que o fêmur começa a se formar entre o quinto 

e o décimo sexto dia de vida do animal, mas depois esta estrutura regride. Observou também 

que, enquanto outras espécies de lagartos aparentadas com Bachia e Calyptommatus 

precisam de 6 meses para completar o seu desenvolvimento embrionário, os lagartos dos 

gêneros Bachia e Calyptommatus estão prontos para nascer em apenas um mês. Isto indica 

que estes lagartos passaram por modificações genéticas que aceleraram o seu 

desenvolvimento, e que esta característica foi selecionada positivamente pela seleção 

natural. 

 Mas qual a vantagem de um lagarto nascer sem patas e bem mais rapidamente que 

outros lagartos de espécies diferentes? É possível que ao longo do tempo, as altas 

temperaturas e a escassez de água podem ter selecionado os lagartos que passavam menos 

tempo dentro de ovos com casca. Além disso, existe também uma economia de energia ao 

não produzir milhares de células para a formação dos membros locomotores. 

 De acordo com Rodrigues, a ausência de patas e o alongamento do corpo de vários 

gêneros de lagartos da família Gymnophtalmidae, incluindo Bachia e Calyptommatus, 

podem ser adaptações às altas temperaturas do cerrado. Com o corpo alongado e sem as 

patas para atrapalhar, esses lagartos possuem o hábito de se enterrar na areia, evitando 

temperaturas quem podem chegar a 50° C sob um forte sol. Então, os indivíduos que 

apresentam o comportamento de se enterrar no solo arenoso possuem uma maior chance de 
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sobrevivência, já que esses animais são ectotérmicos, ou seja, não possuem a capacidade de 

controlar sua temperatura com o próprio metabolismo. Estar enterrado na areia, evitando a 

ação direta da radiação solar, pode significar a diferença entre a vida e a morte. E quanto 

mais tempo esses lagartos sobrevivem, mais tempo terão para acasalar e deixar descendentes, 

que herdarão o corpo alongado, as patas atrofiadas e o comportamento de se enterrar na areia. 

Além disso, durante a noite, as temperaturas podem cair bastante, e da mesma forma, se 

enterrando, os lagartos estarão protegidos do frio, pois se mantêm aquecidos cobertos pela 

areia. O comportamento de se enterrar na areia, também é vantajoso para escapar de 

predadores e passar despercebidos diante das presas. Não ser comido e ainda poder se 

alimentar, aumenta muito as chances de deixar descendentes. 

 O pesquisador Agustín Camacho, do instituto de Biologia da Universidade de São 

Paulo (USP), observou várias espécies de lagartos em laboratório e chegou à conclusão que 

lagartos fossoriais - aqueles que cavam e se enterram na areia -  apresentam mais vantagem 

em relação a outros lagartos, quando eles possuem corpo alongado, ausência de patas 

desenvolvidas e focinho achatado, pois assim se enterram muito mais rapidamente, fugindo 

com eficiência dos predadores e obtendo melhor sucesso na captura de presas. Assim, a 

seleção natural parece ter atuado nestes animais, desfavorecendo aqueles que apresentavam 

patas maiores, corpo mais robusto e focinho menos achatado. 

 Existem outros vertebrados que também perderam as patas de maneira independente 

ao longo da evolução, como alguns anfíbios e outros répteis como as cobras. Quando as 

condições ambientais selecionam adaptações semelhantes, em organismos diferentes 

chamamos a esse processo de convergência adaptativa, e as estruturas semelhantes são 

chamados de análogas. Importante ressaltar que esta semelhança não reflete parentesco 

evolutivo, já que estes animais apresentam ancestrais diferentes. As estruturas ou órgãos 

análogos são semelhantes porque são o resultado da seleção de condições ambientais 

semelhantes.  

 No caso das cobras, já existe pesquisa na área da genética que traz esclarecimentos 

sobre como ocorreu o processo de perda dos membros locomotores destes animais. Uma 

equipe de pesquisadores, dentre eles o geneticista Uirá Souto Melo, do Centro de Pesquisa 

sobre Genoma Humano e Células Tronco da USP, realizou experimentos em camundongos 

utilizando a técnica CRISPR. Uma região não codificadora do DNA chamada ZRS foi 

utilizada para tentar entender como a genética influencia na perda das patas em vertebrados. 

Essa região do DNA das cobras foi inserida em camundongos e, como resultado, estes 

animais nasceram sem patas. O mesmo experimento foi realizado utilizando a região ZRS 
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do DNA de outros vertebrados que possuem membros locomotores, como o ser humano, o 

golfinho e o morcego, e, nestes casos, os camundongos nasceram com membros locomotores 

normais. Em seguida, os pesquisadores reverteram o processo no grupo de camundongos 

que nasceram sem patas, inserindo o trecho ZRS do DNA de outros vertebrados com patas, 

no DNA dos camundongos sem patas e, assim, os descendentes dos camundongos sem patas, 

nasceram com seus membros locomotores normais. Esta pesquisa indica também, por 

analogia, como pode ter acontecido a perda de membros locomotores em outros vertebrados, 

como os lagartos.   
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GLOSSÁRIO 

 

1. Genoma: Conjunto de todos os genes de um ser vivo ou espécie biológica. 

 

2. Crossing-over - Troca de segmentos entre cromossomos homólogos na prófase I da 

meiose, processo que gera variabilidade genética. 

 

3. Gametogênese - Produção de gametas. Divide-se em dois tipos: ovulogênese (produção 

dos óvulos – gametas femininos); espermatogênese (produção de espermatozoides – gametas 

masculinos). 

 

4. Conjugação: Transferência de genes de uma bactéria doadora para uma bactéria receptora. 

 

5. Transformação: Processo em que algumas bactérias absorvem fragmentos de DNA 

presentes no ambiente, provenientes de bactérias mortas. 

 

6. Transdução: Mecanismo de transferência de DNA de uma bactéria para outra através da 

ação de vírus bacteriófagos.  

 

7. Alelos: São formas alternativas de um mesmo gene.  

 

8. Deriva genética: É um mecanismo evolutivo casual, não envolvendo seleção natural, que 

reduz a frequência de alelos em uma população. Geralmente causado por eventos naturais 

como terremotos, tsunamis, inundações, queimadas, etc. 

 

9. Exaptação: Termo usado para definir uma estrutura que, atualmente, possui uma função 

diferente daquela pela qual foi originalmente favorecida por seleção natural. 

  

10. Cromossomo: Estrutura constituída de DNA, geralmente associado à proteínas chamadas 

histonas, onde se situam os genes. 
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11. Fotoautotróficos – Seres vivos que produzem o próprio alimento através da fotossíntese. 

São exemplos de seres fotoautotróficos as plantas e as algas. 

 

12. ATP (Adenosina trifosfato) – Molécula química rica em energia.  
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ANEXO 2 

- Referências das imagens utilizadas no livro Entendendo a Seleção Natural com Enfoque 

em Exemplos Brasileiros. 
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 Laranja-baía (Figura 4 - Capítulo 3) 

 

 

Foto: Gomez David/iStock 

https://super.abril.com.br/blog/supernovas/como-a-laranja-bahia-explica-darwin/ 

 

 Bagres-cegos de Iporanga (Figura 5 - Capítulo 4) 

 

 

Foto: Júnior Petar 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-

iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/ 

 

 Bagres-cego encontrado na caverna Areias de Cima, Iporanga (Figura 6 - Capítulo 

4) 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/


 

79 

 

 

 Foto: Jurandir Aguiar 

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-

iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/ 

 Sapo da Caatinga (Figura 7 - Capítulo 5) 

 

 

Foto: Carlos Jared 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561 

 

 

 Macho de caboclinho-branco tentando atrair a fêmea para acasalar (Figura 8 - 

Capítulo 6) 

  

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2015/09/conheca-o-bagre-cego-de-iporanga-peixe-que-so-existe-no-petar/
https://www.bbc.com/portuguese/geral-46123561


 

80 

 

Foto: Cesar Medolago 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/a-origem-dos-caboclinhos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 Caboclinho de Chapéu Cinzento – Sporophila cinnamomea (Figura 9 - Capítulo 6) 

 

 

https://feomg.com.br/caboclinho-de-chapeu-cinzento/ 

 

 Lagarto sem patas do Cerrado (Figura 10 - Capítulo 7) 

 

 

https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081021_lagartocerrado_ac.sht

ml 

 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2015/10/14/a-origem-dos-caboclinhos/
https://feomg.com.br/caboclinho-de-chapeu-cinzento/
https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081021_lagartocerrado_ac.shtml
https://www.bbc.com/portuguese/reporterbbc/story/2008/10/081021_lagartocerrado_ac.shtml
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