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Informações gerais
A seleção natural é uma força evolutiva poderosa 

genética das populações ao longo das gerações. De uma 
-
-

tes variantes de um mesmo gene podem conferir aos seus 

carregam alelos com tais características.

maiores chances de se reproduzir e de transferir esses 
mesmos alelos para a próxima geração. Portanto, é espe-

-

adaptação de seus portadores. Neste caso, utilizando o 
-

F, de efeito domi-

E a do alelo recessivo f, responsável por uma doença 
-

gura 1A).  Assim, do encontro casual de gametas carre-
gando um desses dois alelos, deverão nascer p2

dominantes FF
indivíduos normais heterozigotos Ff 2

ff 

Figura 1. Esquema demonstrando como a seleção natural é capaz de alterar as freqüências alélicas ao longo das 
gerações, caso um dos alelos seja letal se  estiver em dose dupla.
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Caso os indivíduos ff morram logo após o nasci-
mento, estes não irão contribuir com seus genes para a 

será composta a partir do encontro casual dos gametas 
-

e

Portanto, na próxima geração deverão nascer:
2 2 FF.

indivíduos Ff.
2 2 ff.

-
po é eliminado  pela seleção natural em um determinado 

seleção - representado pela letra s) e a taxa de sucesso de 
cada genótipo neste mesmo ambiente é denominada de 

W
W = 1 - s

-
divíduos FF e Ff ff -
formações podem então ser resumidas da seguinte forma:

Genótipos FF Ff ff
s 0 0 1,0

W 1,0 1,0 0

em relação ao valor adaptativo desses indivíduos, a cada 
geração teremos cada vez menos indivíduos nascendo 
com esta doença.

Na espécie humana esse tipo de seleção era bas-
-

capacitavam ou até mesmo matavam os seus portadores 
-

inglês phenilketonuria), uma doença hereditária recessi-

metabolização do aminoácido fenilalanina.
Se a fenilcetonúria não for diagnosticada logo após 

o nascimento e a criança não for submetida a uma dieta 
pobre deste aminoácido, o excesso de fenilalanina na cor-

Dentre eles podemos citar o atraso no desenvolvimento 
psicomotor, convulsões, microcefalia, etc. Portanto, in-

chance muito reduzida de atingirem a maturidade sexual, 
ou então de deixarem descendentes aptos a se reproduzi-

uma vida praticamente normal.

não, necessariamente, de uma cura) é reconfortante para 
pais e afetados, este tipo de situação normalmente susci-

-

-
ências irão aumentar e estaríamos assim fadados à extin-

estar freando a ação da seleção natural e da evolução?

Objetivos desta atividade

os alelos adaptativos e não adaptativos são afetados pela 

-
venção humana.

Um exemplo

podem carregar o alelo da fenilcetonúria sem, no entan-

do alelo f neste grupo era elevada, situando-se em torno 

desta ilha não tiveram nenhuma informação de como tra-

ff) ou morriam precocemente, ou então 
-

te as impossibilitavam de constituir família e de terem 
-

FF Ff) conseguiam se repro-
duzir e deixar descendentes férteis.

Diante dessas informações, a tarefa a ser cumprida 
pelos estudantes será:

-
cias dos alelos F e f e dos genótipos FF, Ff e ff ao longo 

-
tamento.

exemplo dado na introdução deste texto e na Figura 2.
-

serviço de acompanhamento pré-natal e pediátrico e, a 
partir desse momento, todas as crianças fenilcetonúricas 

a partir de então, o valor adaptativo delas será igual  ao 
dos indivíduos FF e Ff  
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a ge-
-

-
pretar mais facilmente os resultados obtidos.

Questões a serem trabalhadas
f antes 

do tratamento foi decaindo com o passar das gerações?

causador da fenilcetonúria depois da introdução do trata-
mento para tal doença?

-

-
-

xas. Quais poderiam ser as explicações para esse fato?

Respostas
1 - A curva de eliminação do alelo f antes do trata-

-

caso, somente eles são o alvo da seleção natural.

indivíduos fenilcetonúricos não são mais selecionados ne-

mas também, não deverá aumentar pelo fato da seleção 
natural não mais operar sobre essa característica. Na ver-
dade, a única maneira deste alelo aumentar ou diminuir em 

efeito somente pode ser notado a longíssimo prazo; ou pela 

maior intensidade populações de tamanho reduzido.

-

exemplo, a hemocromatose é uma doença hereditária re-

excessiva de ferro presente nos alimentos. A deposição 
desse elemento em tecidos do fígado, pâncreas e coração 
podem comprometer o funcionamento desses órgãos, le-

-

têm acesso às condições básicas de saúde. Portanto, não 
estamos completamente livres da seleção natural e, por 
outro lado, não estamos à beira de uma derrocada devido 
aos avanços da medicina.

exemplo da fenilcetonúria, apenas os indivíduos homozi-
gotos são alvo da seleção natural. Por sua vez, os hetero-
zigotos conseguem sobreviver e passar esse alelo para as 
próximas gerações. Por esse motivo ele não é eliminado 
rapidamente das populações, demonstrando como  os he-
terozigotos podem servir de reservatório da variabilidade 
genética nas populações naturais. 

Evolução

 Evolutionary Analysis. 2a Ed. 

 Disponível 
no sítio l.

Figura 2. Esquema demonstrando como a atividade proposta deverá ser conduzida.




