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CLASSIFICAÇÃO
DOS SERES VIVOS

SISTEMÁTICA

TAXONOMIA (do grego: taktos = ordenado; onoma = nome)

Identificação, descrição e nomenclatura dos do seres vivos.

SISTEMÁTICA
Estudo científico da diversidade da vida.

FILOGENIA (do grego: phylon = grupo; geneia = origem)

Determinação do parentesco evolutivo entres as espécies.

Agrupar os seres vivos de acordo com padrões compartilhados facilita estudo da biodiversidade.
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SISTEMAS ARTIFICIAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Critérios arbitrários que não se baseiam

em relações de parentesco evolutivo entre

os grupos de seres vivos.

Exemplo: Aristóteles.

TIPOS DE CLASSIFICAÇÃO
SISTEMAS NATURAIS DE CLASSIFICAÇÃO

Consideram a história evolutiva de

espécies relacionadas.

Anatomia

Fisiologia

Embriologia

Genética / Bioquímica

Relações Evolutivas

Plantas

Ervas Arbustos Árvores

Animais

Aquícolas Terrícolas Aurícolas

ARISTÓTELES (384 - 322 a.C.)

▪ Animais – móveis / heterótrofos.

▪ Plantas – imóveis / autótrofos.

K. LINEU (1735)

Reino das plantas – todos os autótrofos,

▪ bactérias fotossintetizantes e plantas
+ bactérias não fotossintetizantes e fungos (plantas aclorofiladas)

Reino dos animais – heterótrofos que se movimentam,

▪ protozoários (animais unicelulares)
▪ metazoários (animais multicelulares).

Na época, a fotossíntese era considerada exclusiva das 
Plantas e a locomoção, exclusiva dos animais.

HISTÓRICO

Limitações: seres com características 

intermediárias. Exemplo: euglenas, unicelulares 

fotossintetizantes que se deslocam.
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E. HAECKEL (1866) – Defensor das ideias de Darwin.

Inclusão do Reino Protista: todos os unicelulares

eucariontes, esponjas e todas bactérias (subgrupo

Monera).

H. COPELAND (1956)

Classificação dos seres vivos em quatro reinos:

▪ Monera (procariontes)

▪ Protoctista (protozoários, algas e fungos)

▪ Metaphyta (plantas)

▪ Metazoa (animais)

HISTÓRICO

Ernst Haeckel

Problema!

O Reino Protoctista reúne os 

excluídos dos outros grupos.

HISTÓRICOH. WHITTAKER (1959) – Cinco reinos!

Critérios: organização celular, número de células

e nutrição.

Plantae – multicelulares fotossintetizantes
(algas multicelulares e plantas).

Fungi – unicelulares ou multicelulares   
heterótrofos que se alimentam por 
absorção de nutrientes no meio.

Animalia – multicelulares heterótrofos 
que se alimentam por ingestão.

Protista – unicelulares eucariontes, 
incluindo protozoários, que são 
heterótrofos, e as algas unicelulares, que 
são autótrofas.

Monera – procariontes, representados 
pelas bactérias e cianobactérias.
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L. MARGULIS E K.SCHWARTZ (1982)

Modificaram o sistema de cinco reinos de Whittaker

considerando, além dos unicelulares eucariontes, as algas

multicelulares como pertencentes ao Reino Protoctista.

HISTÓRICO

C. WOESE (1990)

Criação de uma categoria taxonômica superior a Reino, dividindo

os seres vivos em três Domínios: Archea, Bacteria e Eukarya.

KARL VON LINNÉ (botânico e médico sueco)

“pai da taxonomia”

1735 – SYSTEMA NATURAE 

▪ Sistema hierárquico de classificação.

▪ Baseado na morfologia (estudo comparado da forma dos organismos).

TAXONOMIA
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CATEGORIAS TAXONÔMICAS                
(TÁXONS ATUALIZADOS)

Sete categorias obrigatórias

constantes do Código Internacional

de Nomenclatura Zoológica

(animais) e do Código 

Internacional de Nomenclatura

Botânica (plantas).

CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS 

(NÃO OBRIGATÓRIAS):

Re Fi C O Fa G E

Aumento das semelhanças e
do parentesco evolutivo

Aumento da diversidade

▪ subfilo
▪ infraclasse
▪ superordem
▪ subordem
▪ superfamília
▪ subfamília
▪ subgênero
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NOMENCLATURA BINOMIAL

Sistema Artificial

Lineu também estabeleceu regras de nomenclatura que foram aprimoradas e são utilizadas até hoje:

▪ Os nomes científicos devem ser escritos em latim (ou devem ser latinizados).

▪ O nome científico é determinado por duas palavras, a primeira é o epíteto 

genérico e, a segunda, o epíteto específico.

▪ O epíteto genérico é escrito com letra inicial maiúscula, e o epíteto específico 

com letra inicial minúscula.

▪ O nome científico deve ser destacado do texto (negrito, itálico ou sublinhado).

Código Internacional de 
Nomenclatura Biológica

Família: 
* Animais (idae)
* Plantas (aceae) 

NOMENCLATURA BINOMIAL

Sistema Artificial

CÓDIGO INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA BIOLÓGICA

▪ Cada táxon tem um nome único, distinto, estável e universal.

▪ Não pode ocorrer homonímia nem sinonímia.

Um mesmo táxon 
com dois ou mais 
nomes distintos.

O mesmo nome 
aplicado a dois ou 

mais táxons

“sp.” – Espécie indeterminada
Exemplo: Canis sp.

“spp.” – Conjunto de espécies 
do gênero.
Exemplo: Canis spp.

Princípio da independência
dos códigos de nomenclatura:
Exemplo: Dracaena

▪ Planta
▪ Lagarto
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Sistema Artificial

CATEGORIAS
TAXONÔMICAS

SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA

CLADOGÊNESE (do grego: klados = ramo; gênesis = origem)

Processos responsáveis pela ruptura da coesão original em uma população, gerando duas ou mais

populações que não trocam mais genes.

Exemplo: barreiras geográficas.

ANAGÊNESE (do grego: aná = para cima; gênesis = origem)

Processos pelos quais surge ou se modifica uma população ao longo do tempo, sendo responsáveis pelas

“novidades evolutivas” e pela fixação dessas novidades nas populações.

Exemplos:
▪ Mutações;
▪ Recombinação Gênica;
▪ Seleção Natural.

A evolução dos seres vivos ocorre basicamente por 
cladogênese e por anagênese.
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SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA

ANAGÊNESE

CLADOGÊNESE

CLADOGRAMAS
Representações gráficas das relações filogenéticas entre diferentes grupos de seres vivos.

base de onde partem os ramos.

grupos que descendem 
evolutivamente do ancestral.

ponto de onde partem as ramificações. 
(representa ancestral comum).
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CLADOGRAMAS
Os grupos naturais são formados apenas por organismos que descendem de um ancestral comum

exclusivo (grupo monofilético).

Os grupos acima de cada 
nó são monofiléticos.

Nas propostas mais recentes, os reinos Monera e Protista deixam de existir, pois não são monofiléticos.

CONCEITOS DE ESPÉCIE
CONCEITO BIOLÓGICO DE ESPÉCIE

Conjunto de organismos que, em condições

naturais, são capazes de se cruzar e produzir

descendentes férteis.

Dificuldades:

▪ Híbridos férteis;

▪ Reprodução assexuada;

▪ Organismos extintos.

CONCEITO FILOGENÉTICO DE ESPÉCIE

Linhagem com história evolutiva própria.

Dificuldade: identificar a ancestralidade.

Jumento + Égua = Mula /Burro Tigre + Leoa = Tigon
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