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a evoluir há 4570 milhões de anos

Exposição

››››››› I lhas Temáticas

››››››› Geologia

››››››› Biologia

››››››› Física

››››››› Matemática

››››››› Química...  diferentes "olhares" 

sobre o complexo processo da Evolução da Vida na Terra
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A diversidade da Vida...



Espiral 
da Vida

1a
Espiral da Vida
o acumular 
de pequenos erros…



1b
Por que Somos

como somos?!

o acumular

de pequenos erros…
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1c
Seguindo os Avós
… uma outra perspectiva
da Ciência!
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2
Evolução da Vida

e Evolução da Terra

uma estreita relação 

interdependente.



2a
Evitando catástrofes
600 milhões de anos em 5
catástrofes ou… talvez 6…



2b
Respirando o Passado…

ar, água e rochas; uma
relação profunda



2c
Máquina do Tempo
...escala dos tempos 

geológicos... a evolução 

do planeta onde habitamos...



2d
Puzzle Pangeia
tectónica de placas...

distribuição das formas de vida..



2e
Atmosfera Oxidante
Vida uma relação antiga

Atmosfera 
Oxidante
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ADN... 

Genes... 

Mutações... 

Selecção... 

uma forma de olhar para a Vida... 

alguns princípios básicos de como

realmente ocorre a evolução..



3a
Acasos
Tentilhões das Galápagos
uma pesca diferente …



3b
Subindo a serra

das alterações climáticas 
às mudanças na distribuição 
espacial das plantas



3c
Copiar sem enganar

duplicando o ADN



3d
Árvore da Vida

visualizando 
a evolução biológica



3e
Adn
Com quantas “letras”
se ”escreve”
um Ser Humano?

Adn
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Se a evolução da Vida 

está fundamentalmente condicionada

por processos biológicos, 

os seres vivos têm que "seguir" 

as Leis da Física que actuam 

à superfície da Terra

onde esta Vida se desenvolve. 



4a
dos olhos esféricos
às lentes
“O olho ainda hoje me provoca

calafrios, mas, quando penso

nas belas gradações que são

conhecidas, a razão diz-me que

devo superar estes calafrios.”

Charles Darwin



4a1
Olhos Esféricos 

uma longa evolução



4a2
Das Lentes à Visão

dos defeitos à correcção



4a3
O buraco da agulha (pinhole)
uma outra forma de ver…



4b
Falar e Ouvir

uma questão de ondas



4b1
Falar e Ouvir

ou meras variações 
de pressão?



4b2
Falar e Ouvir

.... ver o som...



4c
Saída das águas

uma tarefa complicada…
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A Matemática

não é um mero "descritor" 

das formas de Vida... 

As suas Leis são um reflexo

da forma dos Seres Vivos

ao longo do processo 

de Evolução da Vida na Terra.



5a
Um ser... duas metades

bilateria...



5a1
Um ser duas metades

...a simetria bilateral



5a2
Do outro lado do espelho



5b
CONCHAS e CORNOS

o resultado de um
crescimento desigual
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Os elementos químicos 

são os "tijolos" da Vida... 

alguns processos bioquímicos

responsáveis pela Evolução da Vida...



6a
Fotossíntese

e respiração celular

brincando 
com um raio de luz



6b
Efeito de estufa

um equilíbrio delicado



aluguer | exposição por que somos como somos?... a evoluir há 4 570 Milhões de Anos... 
exposição | interactiva
área | 200 m2
transporte | da responsabilidade da entidade que aluga a exposição
seguro | obrigatório e da responsabilidade da entidade que aluga a exposição
conservação | da exposição é da inteira responsabilidade da entidade que aluga a exposição
preço | sob consulta, contacte-nos! O valor terá a sua medida!

o Centro Ciência Viva de Estremoz é responsável por:
1. acondicionamento, montagem & desmontagem da exposição
2. formação dos monitores responsáveis pelo acompanhamento dos visitantes à exposição
3. conferência / visita guiada no dia da inauguração

para mais informações

Susana Campos
Centro Ciência Viva de Estremoz
Convento das Maltezas 
7100-513 Estremoz

Telefone: +351 268 334 285 | +351 268 333 246
Telemóveis: +351 968 312 768 | 912 165 111
E-mail: scampos@estremoz.cienciaviva.pt | ccvestremoz(@)uevora.pt

Concepção e Produção

Consórcio Ciência Viva “Por que Somos como Somos?... 

a evoluir há 4 570 Milhões de Anos”

Centro Ciência Viva de Estremoz, 

Centro Ciência Viva do Alviela, 

Centro Ciência Viva de Bragança, 

Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova

Rui Dias(1), Isabel Leal Machado(1)

Paula Robalo(2), Carlos Neves(2)

José Paulo Matias(3), Ivone Fachada(3)

Edite Fernandes(4) , Víctor Bairrada(4)

Rui Dias(1) (5) (6) (7), 

Bento Caldeira(5) (7), 

Isabel Leal Machado(1) (5) (6), 

José Saias(5)

Carlos Neves(2) (9)

Carlos Aguiar(8), 

Amílcar António(8), 

José Paulo Matias(8), 

Manuel Feliciano(8), 

Isabel Ferreira(8)

CCVEstremoz - Centro Ciência Viva de Estremoz(1)

CCVAlviela - Centro Ciência Viva do Alviela(2)

CCVBragança - Centro Ciência Viva de Bragança(3)

CCVProença - Centro Ciência Viva de Proença-a-Nova(4)

ECT - Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora (5)

LIRIO - Laboratório de Investigação de Rochas Industriais 
e Ornamentais da Universidade de Évora(6)

ICT - Instituto de Ciências da Terra(7)

IPB - Instituto Politécnico de Bragança(8)

CIMO - Centro de Investigação da Montanha
IPL - Instituto Politécnico de Leiria(9)

Coordenação Científica

Módulos Interactivos e Módulos Expositivos

Concepção e Acompanhamento de Produção
Rui Dias
Isabel Leal Machado
Carlos Neves

Software dos Módulos Interactivos
- Centro Ciência Viva de Estremoz
- CITI - Centro de Inovação em Tecnologias 
de Informação

- Associação Atractor
Visualização e Design Global 
Formiga Luminosa
Produção 
Estrelas de Papel

Produção
- Centro Ciência Viva de Estremoz
- INESC Coimbra – Instituto de Engenharia 
de Sistemas 
e Computadores de Coimbra

- Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão de Leiria

- PIRRA – Máquinas, Ferramentas, Lda

Projecto Financiado por


