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Pressupostos Básicos do Neodarwinismo

 Na evolução observa-se dois processos:
 Mutação: produz variabilidade genética de forma 

aleatória;
 Seleção Natural: trabalha sobre as variações 

conferindo maior êxito reprodutivo as variantes 
favorecidas pelo meio ambiente. 

 A mudança evolutiva é geralmente lenta, gradual e 
contínua.

 Ancestralidade 



 O registro fóssil com suas transições abruptas 
não oferece nenhum suporte à mudança 
gradual, nem o princípio da seleção natural o 
requer – a seleção pode atuar rapidamente. A 
ligação desnecessária forjada por Darwin (entre 
gradualismo e seleção natural) tornou-se um 
dogma central da Teoria Sintética.

     S. J. Gould

         O Polegar do Panda 



Qual a importância da 
Paleontologia para a 
Evolução?

 Constitui-se na maior 
evidência da Teoria da 
Evolução;

 Procura explicar a 
distribuição dos 
organismos no tempo 
geológico. 570 M.a

Presente



Paleontologia



PALEONTOLOGIAPALEONTOLOGIA
 Ramo das ciências 

naturais que estuda 
a história passada 
dos seres vivos 
através dos fósseis.



Plantas fósseis



Invertebrados fósseis



Vertebrados fósseis



Microfósseis



Icnofósseis (estruturas resultantes da 
atividade dos seres vivos)



Paleoantropologia (estuda os ancestrais do 
homem moderno)



O que são fósseis?O que são fósseis?

Restos ou vestígios de animais que ficaram 
preservados nas rochas.



Restos

Partes de organismos preservadas nas rochas.



Vestígios
Evidência indiretas dos 

organismos ou de sua 
atividade.



O registro fóssil está em harmonia com o 
Neodarwinismo?

1. Origem da vida

2. Explosão Cambriana

3. Radiação abrupta de taxa (grupos) 
superiores

4. Alguns organismos insistem em não evoluir.



1. Origem da Vida

 “A complexidade do tipo mais simples de 
célula é tão grande que se torna 
impossível aceitar que ela tenha surgido 
de um evento incomum. Se isto tivesse 
ocorrido de verdade não poderíamos 
deferenciá-lo de um milagre.

                                                           M. Denton
                                                           Evolution: A Theory in Crisis,1986



Origem da Vida

Idade da Terra Primeiras 

formas de vida

Explosão 

Cambriana 

(metazoários)

4,5 B.a 3,5 B.a 500 M.a 0,0

- primeiras células

- proteínas / ácidos nucleicos (RNA, DNA)

- aminoácidos / bases nitrogenadas

- sopa diluida de matéria orgânica

-  CO2, H2O, N2, H2   

rochas 

mais 

antigas

4,0 B.a



Rocha mais antiga: 
Gnaisse Acasta, norte 

do Canadá, com 4,0 Ga.

Mineral mais antigo: Zircão 
(ZrSiO4) detrítico. Jack Hills, 
Austrália. 4,4 Ga.



Datacao de meteoritos
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2. Explosão Cambriana
 Surgimento repentino 

de praticamente 
todos os  filos de 
invertebrados 
marinhos.



Explosão Cambriana



O olho dos trilobitas: exemplo de complexidade



O olho dos trilobitas: exemplo de 
complexidade

 Estas lentes aperfeiçoaram a captação de luz e a 
formação de imagens melhor do que qualquer 
lente já concebida. Podemos, com justiça, 
surpreender-nos com esses trilobitas, que muito 
cedo na história da vida na Terra, acharam por 
acaso o melhor design de lentes possível que a 
física ótica já foi capaz de formular. 

                                         Niles Eldredge

American Museum of Natural History 



 O surgimento dos taxas superiores sempre ocorreu de forma 
abrupta:

 Não existem fósseis que nos conduzam gradualmente dos 
cordados aos vertebrados. Os primeiros vertebrados já 
possuíam crânio e ossos calcificados (Chauvin, 1997);

3. Ausência de elos de transição entre os 
taxa superiores



 Não existem fósseis que nos conduzam gradualmente 
dos cordados aos vertebrados. Os primeiros 
vertebrados já possuíam crânio e ossos calcificados. 

     Reimy Chauvin
O Darwinismo ou o Fim de um Mito

 Não há fósseis no registro geológico que possam 
esclarecer como ocorreu a transição entre os subfilos 
(urocordados, cefalocordados e vertebrados).

   Cassab & Magalhães
              Paleontologia

3. Ausência de elos de transição entre os 
taxa superiores: a origem dos vertebrados



Ascídia
(Urochordata)

Anfioxo
(Cephalochordata)

Ancestral  hipotético 
dos vertebrados



 Radiação das Angiospermas 
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 Radiação dos Metazoários



 Radiação dos Mamíferos 
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A transição de peixes para anfíbios



Transição de peixes para anfíbios

Acanthostega

Eusthenopteron Ichthyostega

Panderichthys

Tiktaalik



Transição de peixes para anfíbios





De répteis as aves: o Archaeopteryx



O Archaeopteryx

 Características de réptil:
 Maxila dentada
 Ausência de esterno 

quilhado
 Estrutura das vertebras
 Costelas livres sem 

apófises

 Características de ave:
 Plumagem
 Esqueleto da bacia
 Membros anteriores e 

posteriores



As penas
 Penas de aves primitivas 

iguais as de aves modernas;

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



Características do 
Archaeopteryx

Répteis que 
compartilham 

características  com 
o Archaeopteryx

Razão da exclusão 
destes grupos

Dentes cônicos Crocodilia Sem clavícula

Pelve quadrirradiada Ornithischios Sem clavícula

Vertebras côncavas Saurios marinhos Origem improvável

Garras Saurinchios Pelve trirradiada

Conflito de caracteres entre outros possíveis répteis



O sistema de 
respiração das aves

mamíferos

répteis (crocodilos)

aves

Ruben et al 1997 compararam 
a fisiologia respiratória de 
crocodilos, mamíferos e aves 
modernas com as das aves 
fósseis e dinossauros 
terópodes e concluíram:

-  crocodilos e mamíferos 
utilizam o diafragma na 
respiração;

-  os terópodes possuíam 
uma estrutura semelhante 
separando a cavidade 
visceral da cavidade 
toráxica;

-  as aves não possuíam 
diafragma separando a 

id d i l



O que dizem os fósseis?
 Muitas aves fósseis são encontradas em 

rochas do Cretáceo Inferior;

 A ave fóssil mais antiga, o Archaeopteryx, 
foi encontrada imediatamente abaixo, no 
Jurássico Superior;

 Os “ancestrais” de Archaeopteryx, os 
dinossauros com penas, aparecem em 
rochas acima dele e portanto mais 
jovens;

 Portanto, o padrão de distribuição das 
aves fósseis e de seus ancestrais é 
praticamente oposto ao predito pela 
evolução Darwiniana.
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Austrália
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33 Espécies de Aves do Jurássico Superior e 
Cretáceo Inferior

 Confuciusornis sanctus
 Confuciusornis chuonzhous
 Confuciusornis suniae
 Jibeinia luanhera
 Liaoningornis longidigitus
 Liaoxiornis delicatus
 Sinornis santensis
 Boluochia zhengi
 Cathayornis yandica
 Cathayornis caudatus
 Longchengornis sanyanensis
 Cuspirostrisornis houi
 Largirostrornis sexdentoris
 Gansus yumenensis
 Chaoyangia beishanensis
 Songlingornis linghensis
 Hongshanornis longicresta
 Microraptor gui 

 Jeholornis prima

 Yanornis martini

 Yixianornis grabaui
 Protopteryx fengningensis
 Sapeornis chaoyangensis

 Longirostravis hani 

 Noguerornis gonzalezi

 Iberomesornis romerali
 Eoalulavis hoyasi
 Concornis  Lacustris

 Archaeopteryx recurva

 Archaeopteryx lithographica

 Archaeopteryx siemensii
 Ambiortus dementjevi
 Otogornis genghisi

 Enaliornis barretti
 Nanantius eos



Problemas com o tempo!!
 Todos os dinossauros com penas encontrados 

na China estão em estratos acima daqueles 
onde são encontradas as aves fósseis. Muitos 
são encontrados juntos com aves fósseis;

 Se a Lei da Superposição está correta estes 
possíveis ancestrais das aves viveram depois 
de seus descendentes!!??

 O caso mais evidente é o de Dromeossauro, 
um suposto ancestral das aves modernas. 
Dromaeosauro é encontrado somente no 
Cretáceo Superior, enquanto Archaeopteryx é 
encontrado no Jurássico Superior e outras 
aves no Cretáceo Inferior. 545
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Dinossauros com penas

Dromeossauro



 Plantas (ginkgo biloba)

 Braquiópode (língula)

 Kakabekia umbelatta

4. Alguns organismos insistem em não 
evoluir



Cianobactérias

Estromatólitos



Conclusões
Apesar das inúmeras tentativas de se enquadrar 
os achados fósseis numa sequência gradual e 
contínua o gradualismo darwiniano continua 
inconsistente com o registro fossilífero.

O surgimento brusco de metazoários na base do 
período cambriano e a ausência de ancestrais 
comuns dificulta uma interpretação evolucionista 
gradualista;



Conclusões
A presença de fósseis de transição numa posição 
intermediária entre organismos com características 
 semelhantes ainda é um desafio a interpretação 
criacionista;

O surgimento abrupto de uma grande variedade 
de entidades taxionômicas no registro fóssil é 
incompatível com uma evolução lenta, gradual e 
contínua, conforme proposto pela teoria sintética.
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