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INTRODUÇÃO
Vivemos num planeta onde tudo muda. As rochas quebram-se 
lentamente, desfazem-se e voltam a formar-se. Os penhascos, 

os vales e as praias mudam de forma. Os próprios planetas  
e as estrelas movem-se e transformam-se.

Acima de tudo e, mais depressa do que tudo, os seres vivos 
mudam. Mudam de uma estação para a outra. Nascem, 
crescem, envelhecem e morrem. E têm crias. Por isso,  

à medida que morrem, os seus descendentes substituem-nos.  
E, ao longo de gerações, há novas espécies de seres vivos  

que se desenvolvem, ou evoluem.

Este processo, a que se chama evolução, é muito importante. 
Os cientistas só descobriram como a evolução funciona no 

século xix — há menos de 200 anos. Continuam a estudá-la 
para descobrir mais. É uma parte fundamental da Biologia,  

a disciplina que estuda os seres vivos

• A evolução explica como surgiram todos os seres vivos  
que existem hoje na Terra.

• A evolução é a razão pela qual existem tantas espécies 
diferentes de seres vivos.
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• É devido à evolução que os seres vivos parecem tão  
bem adaptados ao seu meio ambiente.

• A evolução explica também porque existiram muitas outras 
criaturas que já não existem, como por exemplo os dinossauros.

• É também graças à evolução que nós, seres humanos, estamos aqui. 
E, assim como os outros seres vivos, continuamos a evoluir.

A evolução é um processo incrível e em constante mudança.  
Este livro explora o que é, como funciona e quem descobriu os seus 
segredos. Mostra como a vida mudou e se propagou de tantas formas 
diferentes ao longo de milhares de milhões de anos, e revela como 
nós, os seres humanos, nos relacionamos com todos os seres vivos  
— não apenas com os primatas e os macacos, mas com gatos, cães, 

peixes e até com bananas! Vais conhecer algumas das criaturas  
e caraterísticas mais incríveis que a evolução trouxe à existência  
e descobrir para onde a evolução poderá dirigir-se no futuro.



CAPÍTULO 1

COMPREENDER 
A EVOLUÇÃO
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O nosso planeta fervilha com vida. Das profundezas 
dos oceanos repletos de plâncton, peixes, alforrecas, 
baleias e golfinhos, às extensas pastagens e florestas 
verdes que se espalham por continentes, às maiores 
cidades modernas, que albergam milhões de seres 
humanos — há seres vivos em praticamente todo  
o lado. Mas se fosse possível viajar 4 mil milhões  
de anos atrás no tempo, não haveria nada disto.  

Entre essa altura e agora aconteceu algo fantástico:  
a vida começou de alguma maneira e evoluiu  

para várias formas diferentes.

Durante muito tempo, ninguém sabia realmente 
como isto poderia ter acontecido, nem como 

funcionava. Foi apenas no século xix que os cientistas 
começaram a compreender a evolução dos seres vivos, 
o que a causa e como funciona. Desde então, tem sido 

um dos temas mais importantes da ciência.

7



Os fósseis desenterrados do solo mostram como os seres vivos 
evoluíram ao longo do tempo. Atualmente, existem libelinhas,  

mas há fósseis que mostram que há cerca de 300 milhões  
de anos existiam libelinhas muito, mas muito, maiores!

HISTÓRIAS NA PEDRA

A enorme libelinha Meganeura  
tinha uma envergadura de asa  

de até 70 cm.
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A Evolução explica como os seres vivos mudaram e continuam a mudar  
ao longo do tempo. Cada tipo, ou espécie, de ser vivo evoluiu para ser da  

forma que é agora, e é por isso que existem tantas formas de vida diferentes  
e fantásticas na Terra. Foi a evolução que permitiu que essas espécies mudassem,  

vivessem em lugares diferentes, encontrassem alimento de várias maneiras  
e acabassem por ter um aspeto tão diferente umas das outras.

O QUE É A EVOLUÇÃO? 

Os dinossauros vagueavam pela Terra há 150 milhões de anos. Sabemos isso 
devido aos fósseis que foram encontrados. Hoje, não existem dinossauros, 

mas alguns tipos de dinossauros evoluíram para aves que ainda hoje existem.

Acredita-se que os dinossauros 
são os antepassados das aves  
e que alguns possuíam penas  

e bocas tipo bico.

. COMPREENDER A EVOLUÇÃO .



DE UM A MUITOS
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Os cientistas acreditam que a vida na Terra teve origem num único tipo simples de ser vivo, numa única célula, 
talvez há cerca de 3800 milhões de anos. A partir dessa primeira forma de vida, mudanças graduais levaram a ainda 
mais mudanças e milhares de milhões de espécies diferentes — todas as criaturas que alguma vez viveram e todos os 
seres vivos na Terra nos dias de hoje. À medida que o tempo passa, os seres vivos continuam a mudar e a evoluir.  

A evolução nunca «acaba». Está a acontecer neste preciso momento.

- A NOSSA EVOLUÇÃO -
Nesta linha temporal, podes ver alguns dos estádios da evolução dos seres humanos a partir dos 

primeiros seres vivos unicelulares. Não mostra a evolução toda — trata-se apenas de um  
de milhões e milhões de trajetos, que conduziu a todas as espécies  

diferentes que existem hoje e que existiram no passado.

PROCARIOTAS
Há 3800 Ma — Vida 
unicelular simples.

ESPONJAS DO MAR
Há 600 Ma — Multicelular 

(mais de uma célula).

CNIDÁRIOS
Há 580 Ma — Têm 
olhos e movem-se.

AGNATOS
Há 505 Ma — Têm espinha 

dorsal.

TETRÁPODES
Há 395 Ma — Têm 

4 membros.

SINÁPSIDAS
Há 300 Ma — Vivem 

em terra e põem ovos.

MAMÍFEROS
Há 210 Ma — Têm sangue 

quente, pelo e dão  
à luz crias.

DARWINIUS (PRIMATA)
Há 47 Ma — Têm mãos que conseguem 

agarrar coisas e olhos virados para a frente.

AUSTRALOPITECOS
Há 4 Ma — Caminham sobre 

duas pernas, bípedes.

HOMO SAPIENS
Entre 300 e 200 mil anos — Seres 

humanos modernos como nós.

A abreviatura para 
«milhões de anos» 

é Ma.
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