
CLASSIFICAÇÃO DOS SERES VIVOS 
Aristóteles (384 - 322 a.C.) 
dividia as plantas e os animais 
em: 
aqüícolas - habitantes das águas; 
terrícolas - habitantes da terra; 
aerícolas - habitantes do ar.  

 



Teofrasto (372 - 287 a.C.), 
voltado para a Botânica, 
dividia as plantas em: 

ervas - com caules 
pequenos e moles;  
arbustos - com vários caules 
lenhosos e porte mediano;  
árvores - com um único 
tronco lenhoso.  



Santo Agostinho (354-430) 
propôs uma classificação 
mais detalhada para os 
animais: 
úteis;  
nocivos;  
indiferentes.  



 
Karl Von Linné (1707-1778), ou Lineu, 
apresentou a obra Systema Naturae, 

propondo um sistema de classificação 
mais elaborado, com base científica  



CLASSIFICAÇÃO DOS 
SERES VIVOS 

O atual sistema de classificação biológica 
No atual sistema de classificação, espécies 

semelhantes são colocadas em um mesmo gênero 
como fazia Lineu. 

 Reinos– filos – classes –ordens – famílias -  gêneros 
– espécie -  Subespécie  

·         Lei da prioridade: Se para o mesmo organismo 
dois nomes diferentes,por autores diversos, deve 

prevalecer a primeira denominação.  



O nome científico de um ser vivo contém sempre 
duas palavras: a primeira referente ao gênero e a 
segunda à espécie. 
O nome do gênero deve sempre começar por letra 
maiúscula e o da espécie em letra minúsculas. 
O nome científico de um ser vivo (gênero e 
espécie) deve sempre vir destacado no texto 
(escrito em itálico, sublinhado ou em outro tipo de 
letra).  
Escrito em latim ou latinizado. 



exemplos 

Felis catus Felis tigris 



 
 
 
 
 

    HOMEM                         CÃO  
  REINO   Metazoa            Metazoa(Animal)  
  FILO   Chordata    Chordata(Vertebrado)  
  CLASSE  Mammalia   Mammalia( Mamífero)  
  ORDEM  Primatas    Carnivora  
  FAMÍLIA  Hominidae   Canidae  
  GÊNERO  Homo    Canis  
  ESPÉCIE  Homo sapiens  Canis familiaris  

 

TAXONOMIA OU SISTEMÁTICA: Ciência que trata da 
classificação, nomenclatura e descrição dos seres vivos. 
TÁXON: Categorias taxonômicas (grupos dos seres vivos). 



 
exemplo 

   RAPOSA   CÃO  
  REINO    ANIMAL  ANIMAL 
  FILO    Chordata    Chordata  
  CLASSE   Mammalia   Mammalia  
  ORDEM   Carnivora    Carnivora  
  FAMÍLIA   Canidae    Canidae  
  GÊNERO   Vulpes    Canis  
  ESPÉCIE  Vulpes vulpes   Canis familiaris  

 



Conceito de espécie 

Seres semelhantes que ao cruzarem podem gerar descendentes férteis 

Exemplo: Cachorro e lobo 

Cachorros-lobos ou Cães-lobos: são o resultado do cruzamento de 
um cão doméstico com um lobo. 
 Os cachorros podem acasalar com os lobos e terem filhotes férteis, por 
isso estão quase classificando os cachorros 
 de canis familiaris à canis lupus familiaries,  
o que tornaria os cachorros uma subespécie de lobo, em vez de uma 
espécie a parte. 





Hibridos estéreis 
Filhos de animais de espécies 

diferentes 







Leão com leopardo 



Cavalo com zebra 



Jumento com zebra 



Leão com tigre 
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REINOS 
 REINO MONERA – eubacterias e arqueobactérias 

 seres procarióticos, unicelulares. 
 Cianobactérias _algas azuis e bactérias 

 - Heterótrofos:  
 -Aeróbios  ou anaeróbicos 
 -Anaeróbios (fermentantes)  
 -Saprófitos (decompositores)  
- Patogênicas – Parasitas – causa doença 

 -Autótrofos:   
 Fotossintetizantes  
 -Quimiossintetizantes  

 



Xylella fastidiosa  



 









Doenças causadas por bactérias 
Tétano 
Hepatite A 
Tuberculose 
Meningite Meningocócica 
Cólera 
Leptospirose 
Gonorréia 
Pneumonia bacteriana 

Desenteria bacteriana 
Coqueluche 
Sífilis 
Hanseníase 
 



REINO PROTISTA ou 
Protoctista 

Seres unicelulares ou multicelulares eucariontes  
PROTISTA I  – autotróficos fotossintetizantes  -  
Algas unicelulares ou pluricelular 
 

PROTISTA II – eucariontes, unicelulares 
Heterótrofos 
Protozoários 
 



 



 



 



Doenças causadas por Protozoários 

Malária 
Doença de Chagas 
Leishmaniose 
Toxoplasmose 
Amebíase 
Giardíase 
 



Reino dos Fungos 



REINO FUNGO – eucarióticos, unicelulares ou 
multicelulares.heterotróficos decompositores 

 

Aspergilius sp 
 



Lentinula edodis  



bolores do gênero Mucor,como o bolor branco do pão  



 
 

REINO PLANTA  - seres eucarióticos, 
multicelulares e autotróficos fotossintetizantes 

seus representantes formam embriões multicelulares que, durante o 
processo de desenvolvimento retiram alimento diretamente da planta 

genitora. 
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REINO ANIMAL – Seres eucarióticos, 
multicelulares e heterotróficos. 



















VIRUS – caso à parte 
 Não apresentam células 
 DNA ou RNA 
 Moléculas de proteínas 
 Parasitas intracelulares 

 



 



 



Doenças causadas por Vírus AIDS 
Gripe 
Febre Amarela 
Dengue 
Sarampo 
Catapora 
Herpes 
Pneumonia viral 
Caxumba 
Poliomielite 
Hidrofobia 

Resfriado 
Rubéola 
Roséola 
Hepatite B e C 
Meningite viral 
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