
CONCEITO DE EVOLUÇÃO 

Conjunto de processos que promovem a 

diversificação dos seres vivos ao longo 

do tempo, dando origem às espécies 

atuais ou já extintas (consequência 

de suas adaptações ao 

ambiente onde vivem). 

Até pokemon evolui! 



LAMARCKISMO (1809) 

TEORIAS EVOLUTIVAS 

As mudanças no meio criam a necessidade  

de adaptação.  

Mudanças 

ambientais 

Modificações 

direcionadas 

Adaptação 

do indivíduo 

Os seres se modificam para sobreviverem 

às novas condições ambientais. 



Lei da herança dos caracteres adquiridos 

Uma característica que um indivíduo adquira durante a vida 

vida pode ser transmitida aos seus descendentes. 

Lei do uso e desuso 

Um órgão muito utilizado tende a se desenvolver, enquanto 

um órgão pouco utilizado tende a se atrofiar. 

“O meio provoca mudanças nos indivíduos, de acordo com 

suas necessidades, visando sua adaptação.” 



DARWINISMO – SELEÇÃO NATURAL (1859) 

O ambiente seleciona características 

presentes entre os indivíduos de uma 

população, tornando a população mais 

adaptada. 

Princípios da Seleção Natural 

Sobrevivência dos indivíduos com características  

vantajosas (no ambiente), que ao se reproduzirem, 

transmitem suas características a seus descendentes.  

Luta pela sobrevivência. 

Variabilidade entre os indivíduos da 

população. 



Histórico 

Viagem - 1831 à 1835 

(Américas, África e Oceania). 

Arquipélago de Galápagos:  

tentilhões semelhantes entre  

si, mas com forma de bicos  

diferentes devido ao tipo de  

alimento disponível em cada  

ilha. 



EVOLUÇÃO SEGUNDO  DARWIN 

*Falha de Darwin – explicar a origem da variabilidade entre  

os indivíduos da população. 

Variabilidade 

entre os  

indivíduos 

Seleção de 

características 

Adaptação 

da população 



Lamarck x Darwin - Pescoço das girafas 

Visão lamarckista 

Girafas com pescoço curto 

Diminuição da vegetação rasteira 

Esforço de esticar o pescoço para alcançar os brotos das  

árvores – crescimento do pescoço  

Descendentes com pescoço longo 



Visão darwinista 

Girafas com pescoços de vários comprimentos 

Diminuição da vegetação rasteira 

Mortalidade das girafas de pescoço curto e sobrevivência  

das girafas de pescoço longo 

Reprodução das girafas de pescoço longo e descendentes 

com pescoço longo 



Melanismo industrial 

Outros exemplos de seleção  

-Pouca poluição atmosférica 

-Grande quantidade de líquens nas  

árvores 

-Predomínio de mariposas claras 

Antes da revolução industrial 

-Aumento da poluição atmosférica 

-Diminuição da quantidade de  

líquens nas árvores 

-Predomínio de mariposas escuras 

Após a revolução industrial 



TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO ou  

NEODARWINISMO 

Associação da teoria darwinista a conceitos de genética 

(explicação da origem da variabilidade entre os indivíduos). 

Mutação 

(alteração 

do código 

genético) 

Recombinação genética 

(crossing-over e fecundação) 

Adaptação 

da população 

Seleção 

Natural 

Variabilidade 


