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1. O QUE É PALEONTOLOGIA

Ramo das ciências 

naturais que estuda a 

história passada dos

seres vivos através

dos fósseis.



Geologia Biologia

Paleontologia



O que são fósseis?O que são fósseis?

Restos ou vestígios de animais que ficaram 
preservados nas rochas.



RESTOS
conservação total

preservação das partes duras

impressões

VESTÍGIOS
molde interno

molde externo

pistas e pegadas

Principais tipos de fósseis



Conservação total:

Incluem os tipos mais

raros de fósseis como

insetos em âmbar,

mamutes congelados, 

organismos preservados

em turfeiras

Principais tipos de fósseis



Impressões:

restos carbonizados de

organismos preservados

nas rochas

Principais tipos de fósseis



Preservação das pares duras:

dentes, ossos, conchas

e outras partes

preservadas como tempo. 

Principais tipos de fósseis



Molde externo:

impressão da porção

externa da concha 

marcada no sedimento.

Principais tipos de fósseis



Molde Interno:

impressão da porção

interna marcada no

sedimento.

Principais tipos de fósseis



Pistas e pegadas:

Fornecem evidências

acerca do comportamento

dos organismos.

Principais tipos de fósseis



2. IMPORTÂNCIA DA PALEONTOLOGIA PARA 
A EVOLUÇÃO BIOLÓGICA

Constitui-se na maior evidência 
da Teoria da Evolução;

Procura explicar a distribuição 
dos organismos no tempo 
geológico.

545 M.a

Presente



3. PRESSUPOSTOS BÁSICOS DO 
NEODARWINISMO

Dois processos importantes na evolução:

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 



Richard Dawkins



4. A COLUNA GEOLÓGICA E O REGISTRO 
FÓSSIL

Coluna Geológica Registro Fóssil

Diagrama que 
representa as 
subdivisões do 
tempo geológico em 
uma dada localidade 
ou região;

As unidades mais 
antigas ficam na 
base e as mais 
novas no topo.



Padrões no Registro Fóssil

Os organismos da base se assemelham menos com 
os organismos vivos do que os que estão no topo;

O número de espécies fósseis aumenta da base 
para o topo;

O número de filos diminui da base para o topo;

A base da coluna é formada por animais marinhos.



Problemas na interpretação do 
registro fóssil

Nenhum observador presenciou a formação dos 
fósseis;

Em muitos casos é difícil e até impossível o teste de 
teorias sobre a formação dos fósseis; 

Múltiplas interpretações são possíveis para um 
mesmo evento;

A dificuldade de testes rigorosos e as múltiplas 
interpretações favorecem visões de mundo 
diferentes.



5. DIFICULDADES PARA CONCILIAR O 
REGISTRO FÓSSIL COM A TEORIA DA 
EVOLUÇÃO

5.1. O Período Cambriano

Surgimento rápido de 
praticamente todos os filos
de invertebrados marinhos.



Os Trilobitas: um exemplo de complexidade



Olhos complexos

Hollardops mesocristata
Olhos dos trilobitas: A: Holócroo; B: Squizócroo; 
C: Abatócroo.

Omatídeo de um crustáceo marinho



Olhos complexos

Lente de Descartes           Crozonaspis

Lente de Huygens               Dalmanitina



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

Olhos complexos



O que são fósseis 
intermediários?

apresentam caracteres 
morfológicos intermediários 
entre dois outros organismos 
fósseis. Ex. a mandíbula com 
dentes e a cauda óssea do 
Archaeopteryx.

5.2. Ausência de fósseis intermediários 
entre os grupos superiores



O que são fósseis 
intermediários??

aparecem em posição

estratigráfica

intermediária entre dois

outros organismo fósseis;

5. 2. Ausência de formas intermediárias entre 
os grupos superiores



O que são fósseis intermediários??

não apresentam homoplasia excessiva;

quanto maior a distância entre os grupos fósseis maior 
o número de ancestrais e portanto maior o número de 
fósseis intermediários.

5.2. Ausência de fósseis intermediários entre 
os grupos superiores



Mudança

“Elos perdidos”
Te

m
po Muitos

ancestrais
intermediários

Poucos
ancestrais
intermediários



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”

5.2. Ausência de fósseis intermediários: 
a origem dos vertebrados



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

5.2. Ausência de fósseis intermediários: 
a origem dos vertebrados



Ascídia
(Urochordata)

Anfioxo
(Cephalochordata)

Ancestral  hipotético 
dos vertebrados

Subfilo

Urochordata Cephalochordata Vertebrata

Filo

Chordata



O exemplo do Tiktaalik roseae
- ocorre na posição adequada no 
registro fóssil;
- apresenta caracteres 
morfológicos intermediários entre 
os sarcopterigii e os tetrápodes;

características de peixe:
- guelras
- escamas
- nadadeiras

características de tetrápode:
- pescoço móvel
- pulmões

5.2. Ausência de fósseis intermediários: 
a transição de peixes para tetrápodes



Acanthostega

Eusthenopteron Ichthyostega

Panderichthys

Tiktaalik

5.2. Ausência de fósseis intermediários: 
a transição de peixes para tetrápodes



5.2. Ausência de fósseis intermediários: 
a transição de peixes para tetrápodes



Algumas questões sobre Tiktaalik roseae

Por que um fóssil intermediário como o Tiktaalik é 
encontrado tão raramente, ao contrário do que prevê
a teoria?

Por que os peixes evoluíram da água somente uma
única vez?

5.2. Ausência de fósseis intermediários: 
a transição de peixes para tetrápodes



“É difícil dizer se a distribuição dos caracteres observados em Tiktaalik
implica que ele seja autapomórfico, que Panderichthys e os tetrápodes
apresentam evolução convergente, ou que Panderichthys seja mais
próximo dos tetrápodes do que Tiktaalik. De qualquer forma isto demonstra
que a transição peixe-tetrápode foi acompanhada por inconrgruências
significativas de caracteres em estruturas funcionais importantes.” Boisvert
et al. 2008. The pectoral fin of Panderichthys and the origin of digits. Nature
456:636-638.

Eusthenopteron
Peixe do Devoniano
Superior

Acanthostega
Tetrápode do 
Devoniano

Panderichthys
Peixe Devoniano

Tiktaalik
Peixe do Devoniano
Superior



Eusthenopteron
Peixe do Devoniano
Superior

Acanthostega
Tetrápode do 
Devoniano

Panderichthys
Peixe Devoniano

Tiktaalik
Peixe do Devoniano
Superior

De uma perspectiva evolutiva, Tiktaalik é parte de um quadro ainda
confuso e mal definido. Os peixes antigos mostravam uma grande
diversidade morfológica comparados com os peixes atuais. Este é um 
padrão comum no registro fóssil, um padrão consistente com a ideia de 
que os organismos foram criados com grande diversidade e não
evoluídos, 



5.2. Ausência de formas intermediárias entre 
os grupos superiores: a origem das aves

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

5.2. Ausência de formas intermediárias entre 
os grupos superiores: a origem das aves



Muitas aves são encontradas em rochas do Cretáceo
Inferior;

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

Os “ancestrais” do Archaeopteryx, os dinossauros
com penas, aparecem em rochas logo acima dele;

Seus “ancestrais” os dromeossauros, aparecem
acima deles;

A distribuição das aves fósseis e de seus “ancestrais” 
é praticamente o oposto do que prevê o darwinismo.

O que encontramos no registro fóssil



Cenozóico

Paleozóico

Mesozóico
Jurássico

Cretáceo

Triássico

O que o darwinismo prevê para o registro fóssil

Ornithischians

Crocodilos

Saurichians
(Teropodes)

Archaeopteryx

Aves Modernas



Cenozóico

Paleozóico

Mesozóico
Jurássico

Cretáceo

Triássico

Aves

Dinossauros

Dromaeossauros

Dinossauros
com penas

O que o darwinismo prevê para o registro fóssil



Cenozóico

Paleozóico

Mesozóicoc
Jurássico

Cretáceo

Triássico

CrocodilosAvesDinossauros

Ornithischians Saurichians

Archaeopteryx

Dromaeosaurs

O que realmente encontramos no registro fóssil



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.

As penas das aves
primitivas



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 
cavidade visceral.



Problemas com o tempo!!

Todos os dinossauros com penas
encontrados na China estão em estratos
acima daqueles onde são encontradas as 
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.
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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 no período
cambriano e a ausência de ancestrais comuns
dificulta uma interpretação evolucionista 
gradualista;

6. CONCLUSÕES



A presença de fósseis de transição numa posição
intermediária entre organismos com 
características smelhantes 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 pelo neodarwinismo.

6. CONCLUSÕES



OBRIGADO!!
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