
As evidências da Evolução



Três classes de evidências:

a) Observação direta em pequena escala – essas 

observações agem contra a idéia de espécies  

fixas e do transformismo.

b) Homologias – o que sugere um ancestral em 

comum para os grupos de organismos.

c)  Registros fósseis - a sucessão geológica dos 

principais grupos sugere um ancestral em comum. 



1. Distinguimos três teorias possíveis da história 
da vida a)Evolução

b)Transfor-
mismo

c-e) Criação
separada



2. Em pequena escala, a evolução pode ser observada
em ação







3. Mudanças climáticas conduziram à evolução do
tamanho do bico em um dos tentilhões de 
Darwin

Geospiza 
fortis
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4. A evolução também pode ser produzida
experimentalmente



Seleção para dentes melhores e piores em ratos







Cães e seus donos!!!





5. “Espécies” em anel mostram que as variações
dentro de uma espécie podem ser extensas o
suficiente para produzirem uma nova espécie.

Espécies em anel: têm um conjunto quase contínuo
de intermediários entre duas espécies distintas
e esses intermediários estão arranjados em
anel; 

Na maioria dos pontos do anel existe apenas uma
espécie; 

Mas existem duas espécies onde os pontos 
extremos se encontram.





6. Espécies novas, distintas reprodutivamente,
podem ser produzidas de modo experimental





Primula verticillata

Primula kewensis



Tragopogon dubius

T. porrifolius

T. pratensis



T. dubius T. porrifolius

T. mirus

X







Galeopsis
pubescens

Galeopsis
speciosa

Galeopsis
tetrahit



7. Grupos de seres vivos têm semelhanças homólogas

Homologia vs analogia ou homoplasia

Homologia -> indica acestralidade compartilhada

Homoplasia -> indica similaridades independentes
da ancestralidade

estruturas
análogas



homologias





RNA transportador





8 – Evidências de ancestralidade comum 

As árvores filogenéticas são a 
representação visual da descendência
com modificações de um ancestral 
comum







9. Existem evidências fósseis da transformação
de espécies

Evolução da
diatomácea
Rhizosolenia



Rhizosolenia



A ordem dos principais grupos do registro
fóssil sugere que eles possuem relações 
evolutivas



10. Órgãos vestigiais



10. Órgãos vestigiais



10. Órgãos vestigiais



11. O criacionismo não oferece qualquer explicação
para a adaptação

O “criacionismo científico” moderno é
cientificamente insustentável



Referências bibliográficas

Ricklefs - Cap. 1: “Introdução”

Ridley - Cap. 3: “As evidências da evolução”

Vídeo: The Genious of Charles Darwin, 
by Richard Dawkins

https://www.youtube.com/watch?v=A0VnuhHq5m0


