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Breve Histórico das Teorias Breve Histórico das Teorias 
EvolutivasEvolutivas

 18091809 – Publicação de Filosofia Zoológica (1809) /  – Publicação de Filosofia Zoológica (1809) / 
LamarckismoLamarckismo
 Lei do uso e desuso dos órgãos;Lei do uso e desuso dos órgãos;
 Lei da transmissão de caracteres adquiridos de Lei da transmissão de caracteres adquiridos de 

geração para geração.geração para geração.

 18591859 – Publicação de Origem das Espécies /  – Publicação de Origem das Espécies / 
DarwinismoDarwinismo
 Luta pela sobrevivência dos indivíduos com a Luta pela sobrevivência dos indivíduos com a 

seleção dos mais aptos e transmissão de suas seleção dos mais aptos e transmissão de suas 
características aos seus descendentes (seleção características aos seus descendentes (seleção 
natural).natural).



  

Breve Histórico das Teorias Breve Histórico das Teorias 
EvolutivasEvolutivas

 18651865 - Publicação do trabalho de Mendel sobre  - Publicação do trabalho de Mendel sobre 
suas experiências com ervilhas;suas experiências com ervilhas;

 19001900 – Redescobrimento dos trabalhos de  – Redescobrimento dos trabalhos de 
Mendel por De Vries, Correns e Tschermak; Mendel por De Vries, Correns e Tschermak; 
nascimento da Genética;nascimento da Genética;



  

 1901 1901 – – Publicação de Publicação de Die Mutationstheorie Die Mutationstheorie 
(Teoria da Mutação) de De Vries / (Teoria da Mutação) de De Vries / 
MutacionismoMutacionismo::

 Novas espécies elementares aparecem Novas espécies elementares aparecem 
subitamente, sem intermediários;subitamente, sem intermediários;

 Novas espécies elementares revelam Novas espécies elementares revelam 
imediatamente uma constância absoluta;imediatamente uma constância absoluta;

 As mudanças que produzem o nascimento As mudanças que produzem o nascimento 
de novas espécies nada tem em comum com de novas espécies nada tem em comum com 
as flutuações;as flutuações;



  

 As novas formas aparecem ao lado do As novas formas aparecem ao lado do 
tronco principal e se desenvolvem com tronco principal e se desenvolvem com 
ele;ele;

 As mesmas novas espécies aparecem em As mesmas novas espécies aparecem em 
um grande número de indivíduos;um grande número de indivíduos;

 As mutações fazem-se em quase todas as As mutações fazem-se em quase todas as 
direçõesdireções



  

 1900/19301900/1930 – Período de incompreensões e  – Período de incompreensões e 
preconceitos entre a preconceitos entre a nascente Genética e o nascente Genética e o 
Darwinismo;Darwinismo;

 1930/19501930/1950 – Nascimento e consolidação da  – Nascimento e consolidação da 
Teoria Sintética nos trabalhos de Dobzhansky, Teoria Sintética nos trabalhos de Dobzhansky, 
Wright, Haldane, Fisher, Mayr, Simpson.Wright, Haldane, Fisher, Mayr, Simpson.

 As populações contém variação genética As populações contém variação genética 
que surge de mutação ao acaso e que surge de mutação ao acaso e 
recombinação gênica;recombinação gênica;

 As populações evoluem por alterações nas As populações evoluem por alterações nas 
frequências dos genes geradas pelos fatores frequências dos genes geradas pelos fatores 
evolutivos: mutação, recombinação gênica, evolutivos: mutação, recombinação gênica, 
deriva genética, migração e seleção natural.deriva genética, migração e seleção natural.



  

Microevolução X MacroevoluçãoMicroevolução X Macroevolução

 MicroevoluçãoMicroevolução: : conjunto de mudanças que conjunto de mudanças que 
ocorrem dentro das populações e que podem ocorrem dentro das populações e que podem 
levar até sua diferenciação em espécies   levar até sua diferenciação em espécies   
(Freire-Maia, 1988)(Freire-Maia, 1988);;

 MacroevoluçãoMacroevolução: abrange as mudanças : abrange as mudanças 
suficientemente grandes para distinguir os suficientemente grandes para distinguir os 
taxataxa superiores  superiores (Futuyama, 1993)(Futuyama, 1993)..



  

Gradualismo X SaltacionismoGradualismo X Saltacionismo

 Gradualismo Filético Gradualismo Filético (Eldredge & Gould, 1972)(Eldredge & Gould, 1972)

 Novas espécies surgem pela transformação Novas espécies surgem pela transformação 
de uma população ancestral em de uma população ancestral em 
descendentes modificados;descendentes modificados;

 A transformação envolve grande número de A transformação envolve grande número de 
indivíduos, usualmente toda a população indivíduos, usualmente toda a população 
ancestral;ancestral;

 A transformação ocorre em toda a área de A transformação ocorre em toda a área de 
distribuição geográfica da espécie ancestral distribuição geográfica da espécie ancestral 
ou numa grande porção dela;ou numa grande porção dela;



  

Gradualismo X SaltacionismoGradualismo X Saltacionismo

 Idealmente, o registro fóssil da origem de Idealmente, o registro fóssil da origem de 
uma nova espécie uma nova espécie deveria estar constituído deveria estar constituído 
por uma longa sequência de formas por uma longa sequência de formas 
contínuas, quase imperceptivelmente contínuas, quase imperceptivelmente 
gradacionais, ligando o ancestral ao gradacionais, ligando o ancestral ao 
descendente;descendente;

 Os hiatos morfológicos encontrados no Os hiatos morfológicos encontrados no 
registro fóssil são devidos às falhas do registro fóssil são devidos às falhas do 
registro geológico (que é bastante registro geológico (que é bastante 
incompleto).incompleto).



  

Gradualismo X SaltacionismoGradualismo X Saltacionismo

 Mutação SistêmicaMutação Sistêmica  (Goldschmidt, 1940)(Goldschmidt, 1940)

 Mutação de grande envergadura capaz de Mutação de grande envergadura capaz de 
fazer surgir, por exemplo, uma ave a partir fazer surgir, por exemplo, uma ave a partir 
de um réptil.de um réptil.

 Evolução QuânticaEvolução Quântica  (Simpson, 1944)(Simpson, 1944)

 Mudança significativa, sem intermediários; Mudança significativa, sem intermediários; 
deslocamentos de um nível ou equilíbrio deslocamentos de um nível ou equilíbrio 
adaptativo para outro.adaptativo para outro.



  

PontualismoPontualismo

 Processo onde ocorre um equilíbrio homeostático Processo onde ocorre um equilíbrio homeostático 
(estase evolutiva) pontuado apenas raramente por (estase evolutiva) pontuado apenas raramente por 
rápidos e episódicos eventos de especiação rápidos e episódicos eventos de especiação 
(Heldredge & Gould, 1972)(Heldredge & Gould, 1972)..



  

Equilibrio Pontuado X GradualismoEquilibrio Pontuado X Gradualismo

Morfologia (grau de diferenciação da forma original)

T
e
m

p
o

(Modificado de Carvalho, 2000)



  

Coluna GeológicaColuna Geológica

 Forma padronizada utilizada nas geociências Forma padronizada utilizada nas geociências 
para ordenar e comparar eventos passados para ordenar e comparar eventos passados 
que teriam ocorrido em toda a Terra.que teriam ocorrido em toda a Terra.

 CriacionismoCriacionismo- informa sobre a paleogeografia - informa sobre a paleogeografia 
e paleoecologia do mundo pré-diluviano;e paleoecologia do mundo pré-diluviano;

 EvolucionismoEvolucionismo- informa sobre a evolução dos - informa sobre a evolução dos 
seres vivos.seres vivos.



  

Distribuição dos seres Distribuição dos seres 

vivos na Coluna vivos na Coluna 

GeológicaGeológica



  



  



  

Fósseis Pré-CambrianosFósseis Pré-Cambrianos

EstromatólitosEstromatólitos



  
Filmes carbonososFilmes carbonosos

Fósseis Pré-CambrianosFósseis Pré-Cambrianos



  

Fósseis Pré-CambrianosFósseis Pré-Cambrianos

 microfósseis orgânicosmicrofósseis orgânicos

 fósseis químicosfósseis químicos

 raros icnofósseisraros icnofósseis

 raras impressões (moldes) de corpos “moles” raras impressões (moldes) de corpos “moles” 
de invertebrados primitivos sem carapaça. de invertebrados primitivos sem carapaça. 



  

Fauna de EdiacaraFauna de Ediacara

Dickinsonia

TribrachidiumTribrachidium

PteridiniumPteridinium

SprigginaSpriggina Charria



  

Cianobactérias do passado Cianobactérias do passado 
e do presentee do presente



  

4,54,5 3,53,5 0,550,55

ExplosãoExplosão

da vidada vida

IdadeIdade

da Terrada Terra

PrimeirosPrimeiros

indícios de vidaindícios de vida

G.aG.a

Origem peculiar da vidaOrigem peculiar da vida



  

CambrianoCambriano

 Surgimento de praticamente todos os filos Surgimento de praticamente todos os filos 
de metazoários incluindo cnidários, de metazoários incluindo cnidários, 
sarcodina, braquiópodes, moluscos, sarcodina, braquiópodes, moluscos, 
artrópodes, equinodermas, hemicordados artrópodes, equinodermas, hemicordados 
e cordados (“Explosão Cambriana”).e cordados (“Explosão Cambriana”).

 Causas prováveisCausas prováveis: evolução da atmosfera, : evolução da atmosfera, 
fragmentação de Rodínia, entre outras.fragmentação de Rodínia, entre outras.



  



  

Trichophycus pedumTrichophycus pedum



  

Fauna do TommontianoFauna do Tommontiano



  



  

EsponjasEsponjas

ArqueocyathidesArqueocyathides

BraquiópodesBraquiópodes



  

TrilobitasTrilobitas



  

Origem dos vertebradosOrigem dos vertebrados

 Não há fósseis no registro geológico que possam Não há fósseis no registro geológico que possam 
esclarecer como ocorreu a transição entre os esclarecer como ocorreu a transição entre os 
subfilos de cordados. Quase todos os grandes subfilos de cordados. Quase todos os grandes 
grupos já estavam representados no Cambriano, grupos já estavam representados no Cambriano, 
com exceção dos vertebrados cujos fósseis mais com exceção dos vertebrados cujos fósseis mais 
antigos, os peixes ostracodermos, só são antigos, os peixes ostracodermos, só são 
encontrados a partir do Ordoviciano       encontrados a partir do Ordoviciano       
(Magalhães & Cassab, 2000).(Magalhães & Cassab, 2000).



  

PeixesPeixes

 Agnatos:Agnatos:  vertebrados vertebrados 
desprovidos de aparelho desprovidos de aparelho 
maxilomandibular;maxilomandibular;

 Gnastomados:Gnastomados:  vertebrados vertebrados 
dotados de aparelho dotados de aparelho 
maxilomandibular maxilomandibular 
supostamente derivado de supostamente derivado de 
arco branquial incorporado, arco branquial incorporado, 
evolutivamente, à cabeça.evolutivamente, à cabeça. AstraspididaAstraspidida



  

EusthenopteronEusthenopteron X  X IchthyostegaIchthyostega



  

IchthyostegaIchthyostega

 Características de peixeCaracterísticas de peixe: : 
nadadeira caudal amparada nadadeira caudal amparada 
por elementos ósseos;por elementos ósseos;

 Característica de tetrápodeCaracterística de tetrápode: : 
estrutura dos membros estrutura dos membros 
anteriores e posteriores anteriores e posteriores 
(parcialmente com sete (parcialmente com sete 
dedos).dedos).



  

Celacanto x Celacanto x IchthyostegaIchthyostega



  

De répteis a aves,De répteis a aves,
o o ArchaeopteryxArchaeopteryx

 Características de réptil:Características de réptil:
 maxila dentadamaxila dentada

 ausência de esterno quilhadoausência de esterno quilhado

 estrutura das vertebrasestrutura das vertebras

 costelas livres sem apófise costelas livres sem apófise 
coracóidecoracóide

 coluna vertebral caudal;coluna vertebral caudal;

 Características de ave:Características de ave:
 plumagemplumagem

 esqueleto da baciaesqueleto da bacia

 membros anteriores e membros anteriores e 
posteriores. posteriores. 



  

Origem provávelOrigem provável

 crocodilomorfos  primitivos crocodilomorfos  primitivos 
(Walker, 1972; Martin, 1983)(Walker, 1972; Martin, 1983): : 
cavidades pneumáticas em cavidades pneumáticas em 
alguns ossos e aspectos alguns ossos e aspectos 
anatômicos do cérebro;anatômicos do cérebro;

 tronco basal dos arcossauros tronco basal dos arcossauros 
(Heilmann, 1926; Feduccia, (Heilmann, 1926; Feduccia, 
1996); 1996); Protoavis texensisProtoavis texensis;;

 dinossauros Coelurossauria dinossauros Coelurossauria 
(Thulborn, 1984)(Thulborn, 1984)..



  

As penasAs penas

 penas de aves primitivas penas de aves primitivas 
iguais as de aves modernas;iguais as de aves modernas;

 presença de penas no presença de penas no 
Cretáceo da Espanha, Cretáceo da Espanha, 
Austrália, Líbano, Canadá e Austrália, Líbano, Canadá e 
no Jurássico da China no Jurássico da China 
indicam que as aves, nesta indicam que as aves, nesta 
época, já estavam época, já estavam 
distribuídas globalmente, distribuídas globalmente, 
apesar da pequena apesar da pequena 
capacidade de vôo.capacidade de vôo.



  

Características contraditóriasCaracterísticas contraditórias

  

Características 

do 

Archaeopteryx

Répteis que 

compartilham 

características 

com o 

Archaeopteryx

Razões da 

exclusão destes 

grupos como 

ancestrais

Dentes cônicos Crocodilia Sem clavícula

Zona pélvica 

quadrirradial
Ornithischia Sem clavícula

Vértebra 

bicôncava
Ichthyosauria

Diversas

características 

anatômicas

Garras especiais Saurischia Bacia trirradial
 



  

Formas-mosaico em aves Formas-mosaico em aves 
fósseisfósseis

 Confuciusornis                Confuciusornis                  
(Cretáceo inferior da China)(Cretáceo inferior da China)::

   bico córneo;bico córneo;

 esqueleto com esqueleto com 
características primitivas características primitivas 
((ArcheopteryxArcheopteryx););



  

Formas-mosaico em aves Formas-mosaico em aves 
fósseisfósseis

 SinornisSinornis  (Cretáceo inferior da China)(Cretáceo inferior da China)::
   dentes, estrutura da pelve e membros dentes, estrutura da pelve e membros 

posteriores (posteriores (ArcheopteryxArcheopteryx););
 esterno quilhado, fúrcula larga e vértebras esterno quilhado, fúrcula larga e vértebras 

caudais amalgamadas (aves modernas);caudais amalgamadas (aves modernas);

 Filhote de aveFilhote de ave  (Cretáceo inferior da Espanha)(Cretáceo inferior da Espanha)::
 anatomia craniana análoga ao do anatomia craniana análoga ao do ArcheopteryxArcheopteryx;;
 bico dentígero;bico dentígero;
 membros anteriores semelhantes ao das aves membros anteriores semelhantes ao das aves 

atuais.atuais.



  

Plantas TerrestresPlantas Terrestres

 Características para a conservação da vida em Características para a conservação da vida em 
terra seca:terra seca:

 sistema de fixação e absorção de água;sistema de fixação e absorção de água;

 sistema de transporte de água e nutrientes sistema de transporte de água e nutrientes 
do solo às partes superiores;do solo às partes superiores;

 proteção dos tecidos contra dessecação;proteção dos tecidos contra dessecação;

 proteção dos esporos por uma parede proteção dos esporos por uma parede 
resistente (exina).resistente (exina).



  

Estruturas específicas para a Estruturas específicas para a 
terra secaterra seca



  

PsilophytasPsilophytas

PsilotumPsilotum

(Sil – Dev)(Sil – Dev)

psilotum / tmesipterispsilotum / tmesipteris

(Sil – Dev)(Sil – Dev)



  

TrimerophytaTrimerophyta

(Dev inf – Car inf)(Dev inf – Car inf)

ZosterophylophytaZosterophylophyta

(Dev inf – Car inf)(Dev inf – Car inf)



  

LicophytasLicophytas

LepidodendralesLepidodendrales

(Dev – Per)(Dev – Per)

Lycopidium obscurumLycopidium obscurum

(Car sup – Recente)(Car sup – Recente)



  

SphenophytaSphenophyta

(Dev – Recente)(Dev – Recente)

Progynmospermophyta Progynmospermophyta 

(Archaeopteris)(Archaeopteris)

(Dev med – Car)(Dev med – Car)



  

CicadophytaCicadophyta

(Car sup – Recente)(Car sup – Recente)

GinkgophytaGinkgophyta

(Per inf – Recente)(Per inf – Recente)



  

Argumentos a favor de uma Argumentos a favor de uma 
interpretação evolucionistainterpretação evolucionista

 Plantas de estruturas mais simples situadas Plantas de estruturas mais simples situadas 
mais abaixo estratigraficamente;mais abaixo estratigraficamente;

 Aumento da complexidade com o nível Aumento da complexidade com o nível 
estratigráfico;estratigráfico;

 Algumas espéçies podem ser interpretadas Algumas espéçies podem ser interpretadas 
como formas transitórias.como formas transitórias.



  

Objeções a interpretação Objeções a interpretação 
evolucionista evolucionista 

 A maior parte dos grandes grupos surge A maior parte dos grandes grupos surge 
abruptamente;abruptamente;

 De um modo geral, dentro de um determinado De um modo geral, dentro de um determinado taxataxa  
não se comprova aumento de complexidade;não se comprova aumento de complexidade;

 O registro de microfósseis (esporos) antecede em O registro de microfósseis (esporos) antecede em 
vários milhões de anos o registro dos macrofósseis;vários milhões de anos o registro dos macrofósseis;

 Formas intermediárias tardias estratigraficamente.Formas intermediárias tardias estratigraficamente.



  

RenaliaRenalia



  

Formas-mosaico ou formas de Formas-mosaico ou formas de 
transição?transição?

DescritivasDescritivas InterpretativasInterpretativas

- Formas-mosaico

- Formas 

intermediárias

-  Elos de ligaçãoElos de ligação

- Formas de transição- Formas de transição

União de caracteres União de caracteres 

de diversos gruposde diversos grupos

Transição em Transição em 

caracteres isoladoscaracteres isolados

NoçõesNoções
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