


O caso das mariposas de Manchester: 

Imagem: Gilles San Martin / Traça o Apimentado

Biston betularia (Lepidoptera, Geometridae)

sobre a casca de uma bétula Localidade (Betula

pendula): Jalhay, Bélgica / Creative Commons

Attribution-Share Alike 3.0 Unported
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Organismos de origem e ancestralidade
distintos que ocupam o mesmo hábitat,
submetendo-se às mesmas condições de
seleção natural, e que, com o tempo,
tiveram selecionados aspectos adaptativos
semelhantes não indicam grau de
parentesco entre as espécies.

ANALOGIA  Órgão ou estrutura que
apresenta origem embrionária distinta,
entretanto desempenha função idêntica
(exemplo: asa de abelha e asa de morcego).
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ESTRUTURAS ANÁLOGAS
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3



Formação de várias espécies a partir de um
ancestral comum que explorou novos ambientes.
Podem ser formadas novas espécies. Contudo,
apresentam normalmente características
semelhantes, que denunciam sua origem comum.
Exemplos: diferentes répteis a partir do primeiro
vertebrado com fecundação interna e ovo com
casca; aves e mamíferos a partir da homeoterma;
vários mamíferos a partir da aquisição da placenta.

HOMOLOGIA  Semelhança quanto à estrutura
entre órgãos de espécies diferentes que tem um
ancestral comum. Apresentam ainda a mesma
origem embrionária.

Imagem: Wilhelm Leche / Comparative study of the

skeleton of the arm.Original captionFrämre lemmens

skelett fig. 120 af salamander, fig. 121 af hafssköldpadda,

fig. 122. af krokodil, fig. 123 af fågel, fig. 124 af

flädermus, fig, 125 af hval, fig. 126 af mullvad, fig. 127 af

människa, ö öfverarmben, s strålben, a armbågsben, h

handrotsben, m mellanhandsben, f fingerben. /

United States public domain
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Argumentos do Evolucionismo que 

justificam a variabilidade de espécies
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Com base na comparação das
diferentes fases do desenvolvimento
embrionário de diferentes
organismos, podem estabelecer
relações de parentesco entre os
seres vivos.

Assim, quanto mais semelhantes
forem as fases do desenvolvimento
embrionário, mais aparentados estes
são, isto é, menor a distância
filogenética entre eles.

Imagem: Litografia por JG Bach de Leipzig após desenhos de Haeckel, de Anthropogenie publicado

por Engelmann /Ilustração de placas mostrando embriões de peixes (F), salamandra (A), tartaruga

(T), pintinho (H), suínos (S), vaca (R), coelho (K) e humano (M), em "muito adiantados "," um pouco

mais tarde "e" ainda mais tarde "fases, desde Anthropogenie Haeckel publicou em 1874 / Domínio

Público
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Consiste na constatação de que todos os
organismos são constituídos pelas mesmas
unidades básicas: as células. A uniformidade
dos processos e mecanismos celulares
pressupõe também uma unidade evolutiva
(ex.: as semelhanças entre as estruturas das
membranas celulares e os processos de
divisão celular).

Imagem: Charles Thévenin (1764–1838) / Diagrama de uma célula

animal típica. / MesserWoland e Szczepan1990, trabalho derivado:

Solarist (falar) / GNU Free Documentation License.
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Fósseis que não têm representantes atuais, contrariando assim a
imutabilidade das espécies, na medida em que levam a admitir que a Terra
foi habitada, ao longo do tempo, por formas diferentes de seres vivos.

Mamute
Trilobita Dinossauro

Imagem: Copyright © 2005 David Monniaux / Tyrannosaurus 

rex, o Palais de la Découverte, Paris / GNU Free Documentation License

Imagem: Squalicorax1234 / Molde interno de um

Encrinurus bom tamanho trilobite do Dolomite

Siluriano da região sudeste do Wisconsin / Creative

Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Imagem: Original uploader was Dantheman9758 at

en.wikipedia / 2007-04-06 (original upload date) /

GNU Free Documentation License
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• Existe uma unidade molecular nos seres vivos,
tal como os componentes bioquímicos
fundamentais (5 tipos de nucleotídeos, 20 tipos
de aminoácidos, atuação enzimática, código
genético e processos metabólicos);

• as variações apresentam uma gradação, 
sugerindo uma continuidade evolutiva (quanto 
mais afastados filogeneticamente se 
encontrarem dois organismos, mais diferem na 
sequência de DNA, na sequência de proteínas 
e, portanto, nos processos metabólicos que 
essas proteínas controlam). 

Imagem: Zephyris / A estrutura de DNA que mostra com detalhe

que mostra a estrutura de uma das quatro bases, adenina,

citosina, guanina e timina, e a localização da ranhura maior e

menor. / GNU Free Documentation License
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• Órgãos reduzidos em tamanho e geralmente sem função, que
correspondem a órgãos maiores e funcionais em outros organismos;

• indicam ancestralidade comum.
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