
Neodarwinismo ou 

Teoria sintética de evolução



O desenvolvimento dos conhecimentos de genética e as novas
descobertas sobre hereditariedade, permitiram fazer uma nova
interpretação da teoria da evolução de Darwin, uma vez que esta
não conseguia dar resposta às seguintes questões:

• Qual a origem das variações naturais que existem entre
indivíduos da mesma espécie?

• Como se transmitem essas variações de geração para geração?

Como consequência, surgiu em meados do Sec. XX, uma teoria
evolucionista mais consistente, que ficou conhecida como Teoria
Sintética da Evolução ou Neodarwinismo.



• Gregor Mendel (1865) – Explicou a transmissão das 
características hereditárias.

• Hugo de Vries (1901) – Descreveu variações “espontâneas, 
bruscas e hereditárias” numa planta – as mutações.

• Walter Sutton (1902) – Formulou a teoria cromossómica da 
hereditariedade, segundo a qual os genes, responsáveis pelos 
caracteres hereditários, são unidades físicas localizadas nos 
cromossomas.

• Thomas Morgan (1910) – Relacionou a variabilidade fenotípica 
com alterações nos genes e nas sequências de genes nos 
cromossomas.



• A existência de variabilidade genética nas populações, que são 
consideradas como unidades evolutivas;

• A selecção natural como mecanismo principal da evolução;

• A concepção gradualista que permite explicar que as grandes 
alterações resultam da acumulação de pequenas modificações, 
que vão ocorrendo ao longo do tempo.   



Mutações

• Constituem alterações bruscas do património genético;

• Podem ocorrer a nível dos cromossomas - mutação 
cromossómica - ou a nível dos genes - mutação génica;

• Se forem viáveis, constituem uma fonte primária de 
variabilidade genética;

• As mutações tendem a tornar os seres menos aptos ao meio, 
fazendo desaparecer facilmente estes indivíduos;

• Contudo vão sendo, de geração em geração, introduzidas na 
população.



Recombinação génica

• Meiose

- Ocorrência de crossing-over na profase I,

que conduz à recombinação entre cromossomas homólogos; 

- Ascensão aleatória de cromossomas homólogos
durante a anafase I, fazendo com que, tanto na linhagem 
materna como na linhagem paterna, haja diferentes 
combinações genéticas;

• Fecundação

- Os indivíduos reúnem-se ao acaso para originar 
descendentes;

- União aleatória de gâmetas, que possibilita a 
formação de uma grande diversidade de indivíduos.



Populações  como unidades evolutivas 

- Quanto maior for a diversidade de indivíduos de uma 
determinada população, maior será a probabilidade de essa 
população sobreviver a alterações ambientais;

Exemplo : Biston Betularia

Alguns dos indivíduos podem possuir as características ideais 
para o novo ambiente.
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Os indivíduos com características mais vantajosas, para um 
determinado ambiente, são os mais aptos e sobrevivem à 
selecção natural, feita pelo meio ambiente. Pelo contrário, os 
menos aptos não sobrevivem.

A selecção natural não actua assim sobre um gene 
individualmente, mas sobre as populações, alterando o seu fundo 
genético.

A evolução pode então ser definida como uma variação na 
frequência génica de geração em geração e se esta ocorrer 
numa pequena escala ( numa única população ) designa-se por 
microevolução.



Diversos factores podem actuar sobre o fundo genético de uma 
população, modificando-o.

1. Selecção Natural
2. Mutações
3. Deriva Genética
4. Migrações
5. Cruzamentos ao acaso
6. Selecção Artificial



1. Selecção natural

Actua sobre o fundo genético das populações mantendo-o ou 
promovendo a sua alteração e pode ser: Estabilizadora, 
Direccional ou Disruptiva.

Se a selecção é estabilizadora, não favorece a 
formação de novas espécies. Se é disruptiva ou direccional 
pode ocorrer a formação de novas espécies.



2. Mutações

Como já vimos anteriormente as mutações génicas permitem o 
aparecimento de novos genes nas populações e também podem 
ocorrer ao nível dos cromossomas.
São a fonte primária de variabilidade genética e, portanto, o 
motor da microevolução.

3. Deriva Genética

Ocorre em populações de pequeno tamanho e corresponde à 
variação do fundo genético, devido, exclusivamente, ao acaso.



Efeito fundador 

Efeito  de gargalo



4.  Migrações

Correspondem a deslocações de indivíduos de uma população 
para outra.

• Emigração – saída de indivíduos

• Imigração – entrada de indivíduos

Conduzem a alterações do fundo genético porque são responsáveis por 
um fluxo de genes entre populações.

5.  Cruzamentos ao acaso

Chama-se Panmixia e permite manter o fundo genético.

Se houver escolha do parceiro sexual – ausência de Panmixia,  a 
frequência de genes dos indivíduos escolhidos tende a aumentar e 
altera-se o fundo genético da população.



6. Selecção artificial

O Homem promove a selecção artificial com fins económicos 
ou recreativos, com impactes no ambiente, pois pode seleccionar 
características que não são as mais aptas para um determinado 
ambiente e alterar o fundo genético das populações.



• Os cromossomas são as estruturas que transportam os genes responsáveis 
pelo desenvolvimento dos caracteres do indivíduo;

• A ocorrência de mutações génicas e  a variabilidade genética podem 
conduzir ao aparecimento de novos genes responsáveis por novas 
características;

• A Meiose, durante a qual ocorre a separação dos cromossomas homólogos 
e o crossing-over, conduz ao aparecimento de novas combinações génicas 
nos gâmetas;

• A fecundação dá origem a uma descendência com múltiplas combinações 
genéticas, o que se reflecte numa elevada variabilidade de características 
(variabilidade intra-específica);

• A selecção natural actua sobre esta grande variabilidade dentro da 
população, uma vez que o meio não pode suportar a totalidade dos 
descendentes; 

• Os indivíduos mais aptos têm maior probabilidade de sobrevivência e, 
portanto , de transmitir os seus genes às gerações seguintes enquanto os 
menos aptos são geralmente eliminados;

• As populações podem, assim, ver alterado o seu fundo genético, ou seja, o 
conjunto de genes que caracteriza a população, evoluindo de forma lenta 
e gradual.
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