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Partindo do princípio que a evolução trata do aparecimento e 
desaparecimento da diversidade biológica - que tanto interessava o 
homenageado, aborda-se aqui a sua vertente genética. Para isso, feito o 
enquadramento teórico mínimo necessário, faz-se a  sua definição nos seus 
diversos níveis (muitifatorial, intra- e interpopulacional) e abordam-se os 
problemas da sua generalização. Finalmente analisam-se e discutem-se as 
suas implicações no contexto da biodiversidade e sua conservação.

Resumo

Abstract

Assuming that evolution deals with the creation and extinction 
of biological diversity (a theme so dear to whom we celebrate here), 
we analyze in this work its genetic basis. For that a short theoretical 
framework is given and minimal and the problems related to the various 
levels at which genetic diversity can be defined (multifactorial, intra- 
and interspecific) are discussed. Finally, the implications in the context 
of biodiversity and conservation are analyzed and debated.

Antes de mais uma pequena explicação sobre o convite para contribuir 
para este livro/homenagem: sugeriram que abordasse um tema que tivesse 
interessado o homenageado, relacionado com o seu trabalho (mas não 
sobre o seu trabalho) e que tivesse sido eventualmente tema de discussão 
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Toda a genética moderna se baseia, mais ou menos diretamente, no 
trabalho de Mendel (1866) e suas sucessivas generalizações. A parte relevante 
deste acervo teórico para o que aqui iremos analisar resume-se a um pequeno 
número de enunciados: (a) a informação genética é de tipo digital e (b) em 
cada célula de cada ser vivo existe um número fixo de cópias dessa informação, 
sendo (c) a probabilidade de transmissão dessas cópias dependente do seu 
número na célula progenitora e do número de células filhas. Admitindo que 
este arrazoado não é o mais agradável a um biólogo, vamos tentar concretizá-
lo em termos mais carnudos sem perder a precisão.

ENQUADRAMENTO TEÓRICO

entre nós. Deixem-me confessar que as nossas ‘discussões’ eram poucas e as 
nossas conversas, muitas vezes pretextadas por reuniões de júris de provas 
académicas, tendiam a ser muito livres e pouco balizadas pelos nossos 
enviesamentos profissionais. Ou seja, abordavam sempre a vida, sem que 
assumissem necessariamente a ciência dela. Assim mesmo, creio que uma 
das obsessões partilhadas era a velha questão da evolução e recordo-me 
ter conseguido surpreendê-lo com a oferta de Darwin’s dangerous idea 
(Dennet, 1995), sem ter tido tempo de o discutir muito, nem sequer o meu 
livrito sobre o tema (Amorim, 2002). Se aceitarmos que a evolução trata 
do aparecimento (e desaparecimento) da diversidade biológica, que tanto 
o interessava (Almaça, 2000), então aceitaremos igualmente que a minha 
escolha tenha recaído sobre a diversidade genética. 

Vou pois tentar dar uma panorâmica didática mas não muito 
ortodoxa - como é meu hábito - sobre a diversidade genética, aderindo 
ao aforismo de Lynch (2007): «nothing in evolution makes sense except in 
light of population genetics» e considerando portanto que sem uma sólida 
base teórica de análise não será saudável encetar uma discussão. Para isso 
abordarei a sua definição em termos operativos aos seus diversos níveis, os 
problemas da sua generalização (muitifatorial, intra- e interpopulacional) 
e finalmente atrever-me-ei a esboçar, não conclusões, mas perspectivas de 
aplicação. Uma vez que creio que o livro se destinará não exclusivamente 
a biólogos, tentarei não me exceder em pormenores técnicos, mas terei de 
introduzir muito brevemente as bases teóricas indispensáveis.
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Regras de Transmissão da Informação Genética

Exceptuados os casos anteriores, a transmissão da informação genética 
entre células progenitoras e células filhas é muito simples: no caso de 
haploidia, a célula filha tem uma cópia exacta do genoma da progenitora (salvo 
mutação), mas no de diploidia a situação é variável: nas células somáticas as 
filhas (resultantes de mitose) tem duas cópias, uma de cada das existentes nas 
progenitoras, mas nas produtoras de gâmetas, dá-se uma redução para metade 
(na meiose): os óvulos ou espermatozóides têm metade da informação genética 
da progenitora. No caso de haver determinismo sexual envolvendo variação da 
quantidade do material genético, a transmissão ganha ainda uma subtileza: 
utilizando de novo o exemplo (da maior parte) dos mamíferos, enquanto as 
fêmeas têm duas cópias de material genético específico do cromossoma X, os 
machos têm apenas uma, o que faz com que haja, na gametogénese masculina, 
heterogametia (metade dos gâmetas é portadora do cromossoma Y e outra 
metade do X). Note-se que em todos os casos, há regras numéricas fixas de 
transmissão, ou seja, o número de cópias do material genético é controlado 
de forma muito estrita, sendo as variações mais ou menos profundamente 
deletérias.

Na esmagadora maioria dos seres vivos o número de cópias do material 
genético é fixo por célula (daí os termos haplóide, para os que contêm uma 
cópia, diplóide, para duas, etc.), apenas variando nos períodos anteriores a uma 
divisão celular. Por exemplo, a célula pré-mitótica somática de um mamífero 
é transitoriamente tetraplóide. Existem contudo situações (importantes!) 
em que este pressuposto de toda a discussão subsequente é violado; merece 
especial referência o exemplo das mitocôndrias de mamíferos, que existem em 
número variável por célula e têm várias cópias do seu genoma por organelo.

Natureza da Informação Genética

Número de Cópias por Célula

No atual estado do conhecimento, crê-se que toda a informação genética 
está codificada através da sequência de bases num ácido nucleico (RNA ou 
DNA). Estas bases existem em estados químicos discretos que em qualquer 
dos casos se resumem a 4 (A, T, G, C para o DNA). Significa isto em termos 
formais, por conseguinte, que a informação genética é, em última análise, 
digital, do mesmo tipo daquela que é utilizada nos computadores atuais e 
distinta da chamada analógica, existente por exemplo na transmissão vocal de 
uma língua, mas não na sua versão em escrita alfabética.
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Nos seres vivos com reprodução estritamente assexuada, se não houvesse 
mutações, todos os indivíduos seriam geneticamente idênticos ao fundador 
da população. Ocorrendo mutações, os indivíduos serão progressivamente 
diversos e divergentes fundando sucessivos clones. Ao invés, nas espécies 
com reprodução obrigatoriamente sexuada, existe recombinação, isto é um 
progenitor (diplóide) que contenha num dos seus cromossomas a sequência 
…AT… e no outro …TA… pode produzir, sem mutação, gâmetas com novas 
sequências: …AA… e …TT… Se a extensão populacional da teoria mendeliana 
monofatorial não foi fácil e recorreu a um matemático desdenhoso (Hardy, 
1908) a sua extensão à análise polifatorial é ainda hoje tema de investigação e 
fonte de discórdia, só existindo consenso (parcial) no caso trivial do (usando 
os termos clássicos) di-hibridismo bialélico.

Mesmo limitando ao mínimo esta explanação introdutória, teremos 
ainda assim de precisar alguns conceitos e formulações. 

Supondo então o caso de diploidia com reprodução sexual obrigatória, 
o que o chamado formalismo de Hardy-Weinberg (HW) nos propõe é que 
(admitindo algumas condições simplificadoras, mas o modelo resultante pode 
ser refinado facilmente, estendendo-o a situações mais próximas da realidade), 
dada a existência de duas variantes de informação genética (alelos, A e T), 
a probabilidade/frequência esperada de indivíduos AA será o quadrado da 
frequência da variante A, a de indivíduos TT o quadrado da frequência da 
variante T, e o de indivíduos AT o dobro da produto da frequência das duas 
variantes (note-se que por convenção, os indivíduos simbolizados por AT, 
poderiam sê-lo por TA e daí o fator ‘dobro’ no algoritmo). 

A extensão deste formalismo a situações polifatoriais requer a introdução 
de alguma terminologia mais sofisticada (coisa que até este momento 
evitámos). Suponhamos que conhecemos as sequências

…AG… 
…AT… 
…CG… 
…CT…. 
e que a análise a que procedemos nos permite identificar sem 

ambiguidades as respectivas posições (ou numeração). Então, A é alelo de C 
(‘compete’ para ocupar a mesma posição) tal como G e T entre si, mas não 
A relativamente a G (ou a T). Cada uma das sequências acima descritas tem 
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de uma população
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o nome de haplótipo e corresponde a cada um dos arranjos que podemos 
construir com não alelos. Note-se que com uma situação de dois alelos em 
duas posições examinadas, o seu número máximo e de 4, mas com mais 
alelos e mais posições, rapidamente chegamos a um número de combinações 
astronómico. Assumindo de novo uma série de pressupostos simplificadores, 
a distribuição populacional esperada nestas circunstâncias é, tal como no caso 
anterior obtida através da elevação ao quadrado do somatório de frequências, 
neste caso haplotípicas. Por exemplo, a frequência de indivíduos AG/AG será 
o quadrado da frequência do haplótipo AG.

Os tipos de desvio que podemos observar relativamente à verificação 
dos pressupostos de HW, modificando as frequências genotípicas observadas 
relativamente às esperadas podem ser reversíveis ou não, conforme alterem ou 
não as frequências génicas. 

São obviamente reversíveis os desvios aos cruzamentos ao acaso tais 
como a consanguinidade (ou, de uma forma mais precisa, a homogamia 
positiva, acarretando diminuição da frequência de heterozigóticos), mas não 
todos: a homogamia negativa (a verificação de um excesso de cruzamentos 
entre indivíduos genotipicamente diferentes) provoca, surpreendentemente, 
modificações das frequências génicas (Jacquard, 1974; Templeton, 2006).

De facto, qualquer subdivisão da população em unidades que no seu seio 
observem a regra dos cruzamentos ao acaso, mas que a não respeitem entre si 
(estruturação ou subdivisão populacional) provoca a diminuição da frequência 
de heterozigóticos, desde que a subdivisão não reparta equitativamente todos 
os genes em jogo pelas subpopulações, facto conhecido por efeito de Wahlund 
(Wahlund, 1928; citado por Crow & Kimura, 1970).

Quanto à seleção, verifica-se que em todos os casos, exceto naqueles 
em que haja precisamente vantagem dos heterozigóticos, haverá sempre 
diminuição da frequência de um alelo relativamente ao(s) outro(s).

A mutação, por si só, fará sempre alterar as frequências génicas, uma vez 
que, de um gene preexistente, cria um distinto, novo ou não, diminuindo a 
frequência daquele. Poderia imaginar-se um equilíbrio mutacional, em que 
o número de genes mutados num outro seria compensado por igual número 
destes mutados naqueles; tal cenário não é no entanto, biologicamente 
relevante (com exceção parcial dos microssatélites).

Finalmente, temos o desvio que consiste em a população não ser infinita. 
Neste caso, as frequências génicas flutuam aleatoriamente (deriva genética), até 
à fixação ou perda, tanto mais rápidas quanto menor o efectivo populacional.

Diversidade Genética
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A medida de diversidade genética unanimemente aceite tem felizmente 
um nome descritivo – diversidade génica, heterozigotia ou heterozigocidade 
- e uma definição simples e intuitiva:

H = frequência esperada de heterozigóticos para determinada posição 
genómica (Nei, 1978)

Esta simplicidade esconde alguns pressupostos muitas vezes esquecidos 
ou mal compreendidos. Examinemo-los brevemente. 

Em primeiro lugar, trata-se de um valor esperado, assumindo a verificação 
dos pressupostos do formalismo de HW (população fechada de tamanho 
infinito, cruzamentos aleatórios, ausência de mutação e seleção). 

A fixidez da posição genómica em apreço é considerada estabelecida, isto 
é, não existe ambiguidade na determinação da exacta homologia em apreço 
nas sequências comparadas (não há problemas de alinhamento) e não se 
admite a possibilidade da variação do número de cópias das sequências em 
jogo (ou seja, todos os indivíduos em estudo têm o mesmo numero de cópias 
da sequência alvo).

Finalmente esta medida só se aplica a uma única posição genómica. 
Como poderemos generalizá-la à análise simultânea de várias?

Se continuarmos a assumir os pressupostos de H-W, essa extensão seria 
simples, a diversidade génica transformar-se-ia em diversidade haplotípica e   

H = frequência esperada de heterozigóticos para zona de análise 
haplotípica 

Um pouco surpreendentemente, esta generalização acarreta um 
paradoxo: se contamos como igualmente diferentes os distintos haplótipos, 
teremos de admitir que são tão diferentes entre si os pares de haplótipos AG/
AT como AG/CT, o que obviamente não é o caso: o primeiro apresenta apenas 
uma diferença enquanto o segundo apresenta duas. Uma forma de levar em 
linha de conta a quantidade de diferenças entre os haplótipos é a proposta pela 
média de diferenças entre pares de sequências (mean pairwise differences; 
Tajima, 1983), em que o número de diferenças é levado em linha de conta.

Em qualquer caso, mais uma vez teremos de lembrar a diferença entre 
valores observados e esperados e que estes assumem que os haplótipos têm 
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Dificuldades e Limites de Aplicação

O ponto comum entre as medidas de diversidade genética até agora 
desenvolvidas é que todas supõem o axioma principal da teoria mendeliana 
– a uniformidade, no seio dos indivíduos da mesma espécie, do número de 
cópias alélicas. Infelizmente (do mero ponto de vista da maior complexidade 
da análise) os resultados mais recentes dos estudos genómicos (incluindo 
genomas complexos) têm demonstrado que existe uma substancial variação 
(13% segundo uma estimativa para o caso humano): para muitas regiões 
genómicas (algumas de grande tamanho, acima de 1 milhão de pares de bases) 
as populações analisadas mostram um padrão complexo de distribuição 
do número de cópias para um segmento específico, desde zero até várias 
dezenas (Stankiewicz & Lupski, 2010). Tem sido também surpreendente 
o número e a frequência de variações estruturais que, não tendo reflexo na 
quantidade de material genético, modificam a sua localização (translocações 
equilibradas) ou orientação (inversões). Conhecem-se muito mal as suas 
implicações funcionais, mas as suas consequências em termos de perturbações 
meióticas, nomeadamente de recombinação, conducentes a gâmetas contendo 
duplicações ou deleções foram objeto de estudos clássicos.

Foram certamente já adivinhados, aquando da explanação dos desvios 
ao formalismo HW, os problemas práticos da aplicação a populações reais: 
por um lado teremos de considerar a diversidade interna a cada população 
(que quando corresponde a isolados, não oferece dificuldades de maior), mas 
também a diversidade global e a existente entre as distintas subpopulações, 
ou seja, para além da diversidade “intrapopulacional” temos a considerar a 
“interpopulacional”. As consequências fenotípicas são enormes: uma vez 
que os genes recessivos só se manifestam em homozigotia e as frequências 
de homozigóticos correspondem ao quadrado da frequência dos genes em 
causa, pequenas diferenças de frequências génicas correspondem a enormes 
diferenças fenotípicas; por exemplo: para um gene com frequência de 1%, 
esperamos encontrar apenas um homozigótico em cada dez mil indivíduos, 
enquanto para um gene cuja frequência seja 10% a correspondente frequência 
de homozigóticos será de 1 em cada cem. Por outras palavras, uma diferença 

uma frequência igual ao produto dos não-alelos componentes (ou seja, 
ausência de associação gamética, infelizmente também conhecida por linkage 
disequilibrium).
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de 9% a nível de frequências alélicas acarreta a nível genotípico valores cem 
vezes diferentes.

Mais difícil ainda é admitirmos, inversamente, que a maioria das espécies 
tem sido definida por critérios não genéticos, o que significa que para um 
grande número delas, as diferenças observadas, por mais espectaculares 
que nos possam parecer, não correspondem à definição de Mayr (1996): 
“Biological species are reproducing isolated from each other, which protects 
the integrity of their genotypes. Degree of morphological difference is not an 
appropriate species definition”. Assim, muitas das “espécies” protegidas não 
o são verdadeiramente; são exemplos bem recentes e próximos os pares cão/
lobo (anteriormente Canis familiaris e C. lupus) e porco/javali (Sus domestica 
e S. scrofa), para os quais introgressões bidirecionais têm sido regularmente 
observadas (van Asch et al., 2010; van Asch et al., 2011; van Asch et al., 2012).

A propósito convirá recordar o problema resultante da coexistência de 
vários genomas com modos de transmissão distintos nas células eucarióticas: 
podemos encontrar padrões e magnitudes de diversidade genética 
contrastantes, por exemplo entre o genoma mitocondrial e o plastidial, ou 
destes relativamente ao nuclear. 

Finalmente, não podemos deixar de sublinhar que, quando pretendemos 
estimar a diversidade genética recorremos a amostras populacionais mais 
ou menos representativas e desejavelmente não enviesadas, mas que, em 
consequência, os valores obtidos estão inevitavelmente sujeitos a flutuações 
estatísticas mais ou menos importantes.

Se a tarefa de medir a diversidade genética apresenta dificuldades, é 
possível no entanto ter uma consciência clara e quantificada dos seus limites 
teóricos e práticos. A situação é muito mais complexa e de contornos muito mais 
nebulosos quando pretendemos discutir a magna questão da biodiversidade (e 
a sua conservação). Sem querermos polemizar excessivamente nem concluir 
em termos panfletários, é contudo inevitável formularmos alguns pontos de 
reflexão.

Desde logo, qualquer que seja a definição de biodiversidade que 
adotarmos (e existe uma pletora; ver, por exemplo: Hawksworth, 1996) 
deveremos admitir que terá de se basear mais ou menos diretamente na de 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
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diversidade genética. Ou seja, teremos de conceder que não haverá a primeira 
sem a segunda: sem diversidade genética, não existirá diversidade biológica 
com futuro. Aceitarmos este axioma implica a humildade de reconhecermos 
que não haverá condições para a gestão de recursos e da biodiversidade que não 
impliquem um estudo aprofundado da diversidade genética do ecossistema. 

Mas esta ‘dependência’ relativamente à genética tem uma implicação 
mais profunda: ao pretendermos maximizar a biodiversidade, não podemos 
esquecer o corpo teórico preditivo que a genética proporciona. Aqui, são 
de abordar alguns aspetos que têm sido negligenciados quando se pretende 
intervir na gestão dos recursos naturais. 

Um deles, e uma vez que as medidas de proteção tem sido as mais das vezes 
dirigidas a animais (pelo menos nos casos mais emblemáticos, dispendiosos 
e mediáticos) e dentre estes a vertebrados, tem a ver com o estabelecimento 
seguro do estatuto taxonómico específico e do isolamento reprodutor 
irreversível, ou seja da definição das unidades evolutivas autónomas, a este 
nível, a as espécies. Em palavras mais cruas, não é possível defender o que 
não conhecemos e conseguimos delimitar com precisão: são conhecidas várias 
iniciativas legislativas protetoras que não têm aplicação por incapacidade de 
produção de prova com qualidade jurídica de violação da lei (Amorim, 2010).

Por outro lado, em muitos casos, a tentativa de preservação simultânea de 
múltiplas variantes locais (‘subespécies’ ou outras) momentaneamente isoladas 
pode ter como consequência a extinção da própria espécie, pelo reforço 
antropogénico da fragmentação da comunidade reprodutiva na criação de 
subpopulações com efectivos excessivamente baixos. 

Não se pode esquecer igualmente que, se um número reduzido de 
espécies é indesejável, a maximização do seu número é insustentável: para além 
da teoria o prever, vários estudos práticos (impopulares) o têm demonstrado 
(Pfisterer & Schmid, 2002). Utilizando o calão técnico, é impossível maximizar 
simultaneamente as biodiversidades alfa, beta e gama. 

Finalmente, gostaria de lembrar que a nossa visão da biodiversidade 
tem sido excessivamente centrada nos objetos biológicos mais conspícuos 
(vertebrados, plantas) e contribuindo mais classicamente para a leitura empírica 
dos ecossistemas. O tempo chegou para nos viramos mais decididamente para 
os componentes mais discretos mas não menos importantes. Reconheçamos 
que será mais difícil, mas essencial para moderar a nossa ambição de espécie 
conscientemente moduladora do futuro do planeta.
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