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NÓ ESTUDAMOS AS TEORIAS CLÁSSICAS SOBRE AS 

EVIDÊNCIAS DA EVOLUÇÃO BIOLÓGICA



Plantão Novo Coronavírus
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UM POUCO SOBRE EPIDEMIOLOGIA
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SURTO

O QUE É SURTO E 

ENDEMIA?

Acontece quando há o aumento repentino do número de casos

de uma doença em uma região específica.

Ex.: A dengue em algumas cidades.

Não se relaciona com o quantitativo. Uma doença é considerada

endêmica (típica) quando ocorre com muita frequência naquele local.

Ex.: Malária na região norte do Brasil.

SURTO

ENDEMIAENDEMIA
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EPIDEMIA

O QUE É EPIDEMIA

E PANDEMIA?

Aumento no número de casos de uma doença bem acima do

esperado, geralmente quando o surto aumenta.

Ex.: A epidemia de ebola na África.

É a disseminação mundial de uma nova doença. O termo indica que

a doença se espalhou por diferentes continentes com transmissão

sustentada de pessoa para pessoa. Ex.: A COVID-19 e .

EPIDEMIA

PANDEMIAPANDEMIA
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LINHA DO TEMPO DAS GRANDES EPIDEMIAS

LINHA DO TEMPO

Século XIV
(Peste Negra)

Século XII
(Hanseníase)

Século XIX 
(Varíola)

Bacilo de 
hansen

Vírus da 
varíola

Yersinia
pestis

Século XX - 1918
(Gripe Espanhola)

Vírus 
influenza

Século XX – 1980 
(AIDS)

HIV

Século XXI - 2009
(Gripe H1N1)

Influenza 
– A

Século XXI - 2020
(COVID – 19)

Coronavírus



QUER SABER SOBRE BOAS NOTÍCIAS EM MEIO 

AO CAOS CAUSADO PELO CORONAVÍRUS?

https://thegoodnewscoronavirus.com/
Acesse ...
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https://thegoodnewscoronavirus.com/


https://thegoodnewscoronavirus.com/
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ADAPTAÇÃO CONVERGENTE

OU CONVERGÊNCIA EVOLUTIVA

Submetidos a critérios comuns de
seleção natural pelo ambiente,
órgãos de origens embrionárias
diferentes passam a apresentar
forma e funções semelhantes, ou
seja, órgãos análogos.
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Órgãos vestigiais:

estruturas aparentemente

desprovidas de função, mas

que são semelhantes a órgãos

funcionais em outras espécies.
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Evidências Paleontológicas

Fósseis: “retratos” de espécies que habitaram o planeta no

passado.

Basicamente existem dois tipos de fósseis:
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Somatofósseis: (do Gr. sóma, sómatos, corpo + fóssil) fósseis dos

restos mortais dos organismos.

Somatofóssil de um vertebrado
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ICNOFÓSSEIS: (do grego icnos, traço, vestígio + fóssil) são rastros

fósseis que comprovam a existência de um organismo primitivo.

Rastro de uma pata Rastro de um invertebrado
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Teoria Moderna (ou Sintética) da Evolução

- Darwin não conhecia plenamente os mecanismos biológicos responsáveis pela

diversidade biológica. Isso levou à críticas que, na ocasião, ele não pode responder

satisfatoriamente.

- Com o surgimento da genética, pode-se ampliar o conhecimento dos processos

evolutivos (entre 1930 ~1940)

- A teoria sintética da evolução se baseia em três fatores:

• Mutação gênica

• Recombinação

• Seleção natural

Variabilidade genética
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Teoria Moderna (ou Sintética) da Evolução:

- A teoria sintética da evolução se baseia em três fatores:

• Mutação gênica

• Recombinação

• Seleção natural

Sobre as novas combinações gênicas, atua a seleção natural.

Variabilidade genética
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Seleção Natural

- Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência.

- Alguns casos são mais evidentes: a presa luta contra seu predador; o predador

deve caçar com eficiência; etc.
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Seleção Natural

- Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência.

- Alguns casos são mais evidentes: a presa luta contra seu predador; o predador deve

caçar com eficiência; etc.

- Outros casos não são tão evidentes: disputa de machos por fêmeas (qual a vantagem do

macho em ser mais chamativo?); plantas que competem com outras por melhores

condições (umidade, nutrientes, luminosidade, etc.)
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Seleção Natural

- Para Darwin, todos os organismos lutam pela própria sobrevivência.

- Alguns casos são mais evidentes: a presa luta contra seu predador; o predador deve

caçar com eficiência; etc.

- Outros casos não são tão evidentes: disputa de machos por fêmeas (qual a vantagem

do macho em ser mais chamativo?); plantas que competem com outras por melhores

condições (umidade, nutrientes, luminosidade, etc.)

- Em última análise, seleção natural significa reprodução diferencial. Os mais aptos

vivem mais tempo e, portanto, têm maiores chances de reprodução.

- Considera-se mais aptos os indivíduos que herdam combinações gênicas mais

favoráveis à sobrevivência e à reprodução, levando em conta um dado ambiente e um

certo momento evolutivo.
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Tipos de Seleção Natural

- Dependem do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos

fenótipos.

Seleção Estabilizadora

Favorece a frequência dos fenótipos intermediários – exemplo: siclemia (anemia

falciforme)
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fenótipos.
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Favorece a frequência dos fenótipos intermediários – exemplo: siclemia (anemia
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Tipos de Seleção Natural

- Dependem do efeito que causam nas populações em relação à frequência de certos

fenótipos.

Seleção Direcional

Favorece a frequência de um dos fenótipos extremos – ocorre quando o ambiente

apresenta variações quer favorecem certos fenótipos que, anteriormente, não eram

favorecidos.

Ex.: insetos x inseticidas; bactérias x antibióticos.
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