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TEMPO GEOLÓGICO 
Perceber que a Terra era mais velha do que se pensava foi essencial para construir a Teoria da Evolução

vo não bastava para segurar a teoria 
científica. Era necessário mostrar como 
as incontáveis espécies foram modifica-
das. E esse foi o seu pulo-do-gato.  

Há uma grande guerra 
movendo a natureza
A resposta estava no que o naturalista 
chamou de seleção natural, algo que 
ocorreu a ele em 1838, após a leitura de 
Ensaio sobre a População, obra de 1798 do 
especialista em economia política Tho-
mas Malthus (1766-1834). Nela, o autor 
argumenta que o contingente humano 
pode exceder o suprimento de alimentos 
e a competição por comida ou espaço 
controla a expansão das populações.

“Darwin projetou esse pensamento 
para seu trabalho e inferiu que a com-

petição leva à dispersão de traços vanta-
josos, pois organismos mais adaptados 
sobrevivem e geram mais descendentes”, 
conta Meyer. Ele usava os elefantes pa-
ra aclarar esse raciocínio. A capacidade 
elevada de reprodução do animal – um 
filhote a cada dois ou três anos por até 
50 anos – deixaria o mundo tomado pe-
la espécie. Apesar do potencial, essa po-
pulação não cresce descontroladamente. 
Por quê? Não há alimento suficiente pa-
ra saciar todos. Tendo de competir entre 
si, só alguns sobrevivem e procriam. No 
entanto, isso não se dá por acaso. Saem-
se melhor os que têm mais capacidade 
de obter recursos e esses são os que dei-
xam mais filhos, que vão transmitir essa 
vantagem às futuras gerações. 

“É um erro pensar que as espécies se 

adaptam ao ambiente. Os animais adap-
tados são os que herdaram característi-
cas que garantem a sobrevivência”, diz 
El-Hani. Um exemplo clássico para ex-
plicar isso é o da girafa. O pescoço dela 
não cresceu, ao longo dos tempos, para 
alcançar o alimento no alto. O que ocor-
reu foi a sobrevivência das que tinham o 
pescoço mais comprido.

Com base nesses três conceitos – di-
versidade, tempo geológico e seleção na-
tural –, Darwin conseguiu provar que 
as populações de seres vivos estão em 
constante transformação. Ao defender 
a grandeza de sua teoria em A Origem 
das Espécies, ele resumiu: “De um início 
tão simples, infinitas formas, as mais 
belas e mais maravilhosas, evoluíram e 
continuam evoluindo”.

DIVERSIDADE 
A observação de aves de três regiões do mundo fez surgir a suspeita de um ancestral comum

2 A resposta 
surgiu nas 

proximidades. 
Em igrejas de 100 
anos, havia desníveis 
de 2 centímetros, que 
o levaram a concluir 
que naqueles locais 
teria havido essa 
elevação. Os Andes, 
assim, teriam subido
2 centímetros 
por século.
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Diferenças Diferenças DiferençasAVESTRUZ 
Struthio camelus
Origem: África

EMA 
Rhea americana
Origem: Argentina, 
Brasil, Paraguai 
e Uruguai

NANDU 
Rhea darwinii 
ou Rhea pennata
Origem: Argentina, 
Bolívia, Chile
e Peru

1Ele conheceu o avestruz num 
zoológico da Europa. O animal 

foi importante como modelo de 
comparação com outros que, depois, 
ele encontraria ao redor do mundo.

3 No Chile, ele comparou o nandu à 
ema, considerando as semelhanças 

entre as duas aves um sinal de 
ancestralidade comum, e as diferenças, 
traços que garantiram a sobrevivência.

2  Ao avistar a ema na Argentina, ele 
pensou se tratar de um pequeno 

avestruz. Ao constatar diferenças nas 
penas, nas patas e no bico (abaixo), 
concluiu que ela era de outra espécie.

1Ao visitar o Chile, 
em 1835, o naturalista 

encontrou uma 
intrigante floresta 
petrificada a 2,8 mil 
metros de altitude. 
Os troncos eram 
semelhantes aos das 
araucárias existentes no 
nível do mar. Como os 
fósseis poderiam ter 
“subido”? Quanto tempo 
isso demandaria?

fósseis marinhos

floresta petrificada

concha mais recente

concha mais antiga

fósseis 
aparentados

nível do mar
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2 centímetros 
(desnível)

Pensava-se que as espécies não 
tinham parentesco e permaneciam 
imutáveis ao longo do tempo até que 
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829) 
iniciou estudos nesse campo.

ANTES DEPOISDARWIN
A Genética provou o parentesco entre 
espécies, e a Biologia mostrou como certas 
características das aves, como a plumagem 
(que dá resistência em temperaturas 
variadas), favorecem a adaptação ao meio.

fósseis 
aparentados

fósseis 
aparentados
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O naturalista ingês comprovou 
o conceito de diversidade ao 
observar espécies parecidas 
(abaixo) que viviam distantes e se 
adaptavam às condições do meio.

6 MIL ANOS 
Baseada em uma 
interpretação da Bíblia, 
acreditava-se que essa 
era a idade da Terra. 
Geólogos começaram 
a reunir evidências 
de que o planeta era 
bem mais velho, o que 
incentivou o naturalista. 

4,5 BILHÕES DE ANOS
No século 20, a medição 
da idade das rochas 
permitiu avaliar com 
precisão a idade da 
Terra. Ela é maior 
do que Darwin havia 
previsto, mas o 
raciocínio dele estava 
no caminho correto.

ANTES DEPOISDARWIN
MILHÕES DE ANOS 
Ao observar em 
diferentes regiões 
do Chile indícios de 
elevações de terreno 
e encontrar variados 
fósseis (abaixo), 
o inglês fez um novo 
cálculo para a idade 
do nosso planeta.

3    Com base na taxa de 
elevação calculada e 

em estudos geológicos, 
era possível estimar o 
tempo que a floresta 
demorou para subir. 
Se o terreno naquela 
região se elevava à 
razão de 2 centímetros 
a cada 100 anos, eram 
necessários 14 milhões 
de anos para que ela se 
erguesse 2,8 mil metros.

4 Por isso, pensou 
Darwin, a Terra 

teria bem mais 
de 6 mil anos. 
Como encontrou 
fósseis marinhos 
em camadas mais 
altas que as das 
árvores, ele intuiu 
que aquele terreno 
seria mais antigo, 
elevando-se desde 
o fundo do mar.

5 A descoberta o 
levou a estimar 

que o planeta tinha 
centenas de milhões 
de anos. Assim, 
dava para entender 
que os fósseis em 
diferentes camadas 
tinham uma relação 
de parentesco. Em 
tese, os mais antigos 
estavam a maiores 
profundidades.
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