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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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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/82/P_Cell.svg


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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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Encrinurus_egani_from_Wisconsin.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/MammothVsMastodon.jpg


• 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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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/DNA_Structure+Key+Labelled.pn_NoBB.png


• 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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O apêndice produz leucócitos,
atualmente, mas já foi o local de
digestão da celulose (ingerida em
abundância por nossos ancestrais e
ancestrais dos herbívoros).

O cóccix (7) é o osso rudimentar da cauda das formas animais
inferiores. É a porção distal da coluna vertebral com forma
cônica, em número de quatro e, às vezes, até cinco segmentos.
Tais ossículos são móveis ao nascimento e tendem a se
fundirem na infância e no início da vida adulta.
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Imagem: Nevit Dilmen (Discussão) / MRI 

lombar / GNU Free Documentation 

License
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//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Digestive_appareil_(dumb_version).png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Lumbar_spine_140439_rgbca.png


• Conhecer as espécies, suas
semelhanças e diferenças
tornou-se muito útil para a
análise da evolução;

• nem todos os indivíduos de
uma mesma espécie são
exatamente iguais e entre
duas espécies, nitidamente
diversas, existe uma série
gradual de formas
intermediárias.

Imagem: Angi222 / Taxonomia dos Gorilas / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
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Ao longo dos tempos, novas espécies têm surgido, enquanto outras se têm
extinguido. Como se formam as novas espécies, ou seja, como se multiplicam as
espécies? A Pangea ajuda a desvendar algumas dessas indagações através do
isolamento geográfico.
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ANIMALIA                         PLANTAE               FUNGI

PROTISTA

MONERA

Protozoários
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E assim caminha a humanidade...

Em busca de respostas
que revelem o segredo
de sua origem e a de
todas as espécies,
tentando provar que
tudo é respaldado pela
ciência ou tudo é
simplesmente divino.

Imagem: Petter Bøckman / A teoria moderna da decente do homem, 

por Ernst Haeckel, publicado em Anthropogenie oder des Menschen 

Entwicklungsgeschichte (A Evolução do Homem), 1874. A figura 

mostra a linhagem humana como uma Grande Cadeia do Ser, 

ilustrado por espécies modernas e fósseis

Legenda:

uma ameba

1a A reprodução assexuada (divisão ameba) | 2 A reprodução sexual 

(célula com esporos) | 3 organismo multi-celular (fase embrionária)

4 organismo Muliticellular com três camadas germinativas (blástula)

5 Organismo com a boca primitiva (estádio) | 6 Planaria

7 Worm (sanguessuga) | 8 cordados primitivos (larva tunicado)

8a Adulto tunicado | 9 Lancelet | 10 peixes sem mandíbula (lampreia)

11 peixes cartilaginosos (tubarão) | 12 Australian lungfish

13 da América do Sul lungfish | 14 Aquatic réptil (plesiossauro)

15 anfíbio Precoce (labytinthodont) | 16 Modern anfíbio (salamandra)

17 réptil (iguana) | 18 Monotreme (ornitorrinco) | 19 marsupial 

(canguru)

20 prosimian (lemur) | 21 Monkey (langur) | 22 Ape (orangotango)

23 homem-macaco (Pithecanthropus) | 24 humana moderna (a 

Papuan) / United States public domain

60
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