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DIVERSIDADE DOS SERES VIVOS 

A diversidade de seres vivos sempre fascinou a humanidade. No entanto, as 

primeiras explicações científicas para a biodiversidade existente no planeta 

começaram a surgir somente entre o final do século XVIII e o início do século XIX. A 

compreensão do processo evolutivo é importante para entender o surgimento de 

novas espécies, as similaridades e as diferenças entre os seres vivos e a relação de 

parentesco entre os organismos, tanto viventes quanto extintos.  

                                      Evidências da evolução biológica  
A existência de fósseis e a presença de estruturas anatomicamente 

semelhantes em várias espécies são evidências da evolução. 
 
                           Mudanças no cenário terrestre 

A Terra vem sofrendo mudanças desde sua formação há cerca de 4,5 bilhões de 
anos. A temperatura da superfície diminuiu, a composição da atmosfera mudou 
bastante e muitos seres vivos surgiram e evoluíram. 

A visão de que o ambiente terrestre e os seres vivos se transformam ao longo 
do tempo é bastante recente. Até poucos séculos atrás, acreditava-se que a Terra e 
todos os seres vivos foram criados de uma só vez e permaneciam inalterados ao longo 
do tempo. 

Nos últimos quatro séculos, porém, a humanidade passou a considerar cada vez 
mais as evidências de que muitos seres vivos que habitavam a Terra em tempos 
remotos desapareceram e que outros surgiram em épocas mais recentes. Essas 
evidências apoiam estudos que indicam, por exemplo, que os primeiros seres vivos 
surgiram há cerca de 3,5 bilhões de anos, os grandes dinossauros se extinguiram há 
aproximadamente 65 milhões de anos e a espécie humana surgiram há cerca de 300 
mil anos. 

Com base nas evidências disponíveis, atualmente, os cientistas explicam a 
diversidade de seres vivos como resultado da evolução biológica. De acordo com essa 
teoria, os seres vivos se transformam ao longo do tempo e são todos descendentes de 
um ancestral comum. 
 


