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EvoluEvoluçção significa mudanão significa mudançça em seres vivos por a em seres vivos por 
descendência com modificadescendência com modificaççãoão

Evolução significa mudança, mudança na forma e no comportamento dos 
organismos ao longo de gerações.

As formas dos organismos, em todos os níveis, desde seqüências de DNA até a 
morfologia macroscópica e o comportamento social, podem ser modificados a partir 

daquelas de seus ancestrais durante a evolução.

A maioria dos processos a serem descritos dizem respeito a mudanças entre 
gerações de uma população de uma espécie, e é a esse tipo de mudança que 

chamaremos de evolução.



tempo tempo

Evolução refere-se á mudança em uma linhagem de populações entre gerações. a) Evolução, no senso 
estrito da palavra. Cada linha representa um organismo individual, e os organismos de uma geração são 
reproduzidos a partir de organismos da geração prévia. A composição da população mudou evolutivamente 
ao longo do tempo. A letra a’ representa uma forma diferente de organismo a. Por exemplo os organismos a
podem ter tamanhos menores do que os organismos a’. A evolução está ocorrendo, então, na direção do 
aumento do tamanho corporal. b) Mudanças de desenvolvimento individual não constituem evolução no 
sentido estrito. A composição da população não mudou entre gerações,e as mudanças de desenvolvimento 
de cada organismo (de a para a’) não são evolutivas. C) Mudanças no ecossistema não são evolutivas no 
sentido estrito. Cada linha representa uma espécie. A composição média do ecossistema muda ao longo do 
tempo: 2a:1a’ na geração 1, para 1a:2a’, na geração 3. Mas em cada espécie não há evolução.  



População 1
Ancestral de 2

Linhagem de populações

População 2Ancestral de 3

EvoluEvoluçção ão éé então então 
mudanmudançça entre geraa entre geraçções ões 
de uma linhagem de de uma linhagem de 
populapopulaççõesões.

Tempo
População 3

Ancestral de 4

População 4



Darwin definiu evolução como ‘descendência com modificação”, e a palavra 
“descendência” refere-se ao modo como a modificação evolutiva tem lugar na 

série de populações que são descendentes uma da outra

Mais recentemente Harrison (2001) definiu evolução como “ mudança ao 
longo do tempo por meio de descendência com modificação”.

A evolução não prossegue em caminhos grandiosos ou previsíveis

A evolução da vida vem ocorrendo em um padrão de árvore ramificado



Seres vivos apresentam adaptaSeres vivos apresentam adaptaççõesões

A adaptação é um conceito fundamental da teoria evolutiva. Adaptação refere-se 
`a concepção da vida – àquelas propriedades dos seres vivos que os tornam 

capazes de sobreviver e de se reproduzirem na natureza.

Seleção natural significa que alguns indivíduos da população tendem a contribuir com 
uma descendência maior para a próxima geração do que outros.



a) Transformismo Lamarckiano, que difere em dois aspectos 
cruciais com respeito a teoria de Darwin. 

b) A evolução Darwiniana se asemelha a uma árvore com 
linhagens ou ramos separados que permitem extinção



Charles Darwin (1809 Charles Darwin (1809 --82) em 184082) em 1840



Alfred Russel Wallace (1823-1913) em 1848



Apoiadores de Darwin



Mendelianos e 
biometristas pioneros.

a) Mendelianos pioneros 
estudavam grandes diferenças 
entre os organismos e 
acreditavam que a evolução 
ocorrida quando um nova 
espécie surgia a partir de uma 
“macromutação” ocorrida em 
seu ancestral. b) Os 
biometristas estudavam 
pequenas diferenças entre 
indivíduos e explicavam a 
mudança evolutiva pela 
transição de populações inteiras. 
Os mendelianos estavam menos 
interessados nas razões das 
pequenas diferenças individuais. 
A figura é uma simplificação –
nenhum debate histórico entre 
dois grupos de cientistas, que 
durou três décadas, pode ser 
completamente representado 
em um único diagrama.





Theodosius Dobzhansky (1900 -1975). Em uma foto de grupo em 
Kiev, 1924, ele é o segundo sentado à esquerda, com botas grandes.



a) Julian Huxley (1887 – 1975), em 1818. b) Ernst Mayr (1904 - ), à direita em 
uma expedição ornitológica com seu assistente malaio.



George Gaylord Simpson (1902 – 1984). 



Evidências de evoluEvidências de evoluççãoão



Três teorias que poderiam explicar a origem da vidaTrês teorias que poderiam explicar a origem da vida

Evolução transformismo e criacionismo



Em pequena escala a evoluEm pequena escala a evoluçção pode ser ão pode ser 
observada em aobservada em aççãoão



http://www.tthhivclinic.com/hiv_info.html

























































EvoluEvoluçção pode ser ão pode ser 
produzida produzida 
experimentalmenteexperimentalmente



EvoluEvoluçção pode ser ão pode ser 
produzida produzida 
experimentalmenteexperimentalmente



O intercruzamento e a semelhanO intercruzamento e a semelhançça fenota fenotíípica pica 
estabelecem dois conceitos de espestabelecem dois conceitos de espééciecie



EspEspéécies em anel cies em anel 
mostram que as mostram que as 

variavariaçções dentro de uma ões dentro de uma 
espespéécie podem ser cie podem ser 

extensas o suficiente extensas o suficiente 
para produzirem uma para produzirem uma 

nova espnova espééciecie



EspEspéécies novas, distintas reprodutivamente, podem ser cies novas, distintas reprodutivamente, podem ser 
produzidas de modo experimentalproduzidas de modo experimental











Colchicina ou colquicina é uma 
alcalóide altamente venenoso, 
originalmente extraído das plantas 
Colchicum. É usada atualmente para 
tratamento de gota. Atualmente vem 
sendo investigado o seu uso potencial 
como uma droga anti-cancerígena. Pode 
ser usada como tratamento inicial para 
pericardite e para prevenção de 
recorrência desta doença. É também 
usada para se determinar o cariótipo de 
uma espécie.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcal%C3%B3ide
http://pt.wikipedia.org/wiki/Colchicum
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gota
http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2ncer
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pericardite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cari%C3%B3tipo




Grupos de seres vivos Grupos de seres vivos 
têm semelhantêm semelhançças as 

homhomóólogaslogas







Mutações que suprimem mutações âmbar sugerem que o código genético é
alterável genéticamente.



As baleias possuem 
um anel de ossos 
pélvicos vestigiais, 
apesar de não 
possuírem membros 
posteriores ósseos. 
Os ossos pélvicos 
são homólogos aos 
de outros 
tetrápodes. As 
cobras possuem 
ossos de membros 
posteriores 
vestigiais, 
homólogos aos de 
outros tetrápodes –
mas as cobras não 
os utilizam para 
lovcomoção.



Diferentes homologias estão correlacionadas e podem Diferentes homologias estão correlacionadas e podem 
ser classificadas hierarquicamenteser classificadas hierarquicamente



Evidencias fEvidencias fóósseis de sseis de 
transformatransformaçção de ão de 

espespééciescies

Evolução da diatomácea Rhizosolenia. A 
forma da diatomácea é medida pela altura 
da área hialina (vítrea) da parede celular. 
Os círculos abertos indicam formas 
classificadas como R. praebergonii e os 
círculos fechados indicam R. bergonii. As 
barras indicam a gama de formas 
encontradas a cada momento.



a) A análise anatômica de formas modernas indica que os anfíbios e os 
répteis são intermediários evolutivos entre os peixes e os mamíferos. Essa 
ordem é coerente com b) a sucessão geológica dos pricnipais grupos de 
vertebrados. A largura da representação de cada grupo corresponde à sua 
diversidade naquele momento.












	

