
7ª Aula Prática 

 Filogenia Molecular 

 A ordem das aves que não voam, Struthioniformes (ratitas), é formada atualmente por 5 

gêneros viventes que se dividem entre as emas distribuídas pela América do Sul, o avestruz na 

África, os casuares e emus distribuídos pela Austrália e Nova Guiné e os kiwis na Nova 

Zelândia. Se incluem nessa ordem também os moa, recentemente extintos, também habitantes da 

Nova Zelândia. Evidências fósseis, morfológicas e citogenéticas sugerem também que o grupo 

irmão das ratitas seriam os Tinamiformes (perdiz, inhambus, etc.). 

 

Figura 1. Distribuição atual das espécies de ratitas, em preto as espécies viventes e em cinza as espécies fósseis. 

Objetivos da Aula: 

 Construir árvores a partir de sequências de DNA 

- Máxima Parcimônia 

- Máxima Verossimilhança 

- Neighbor-Joining 

 Manipular as árvores e avaliar a importância dos grupos externos 

 Calcular o suporte estatístico para os agrupamentos (bootstrap) 



 Comparar os resultados  

 

Procedimento: 

01. Abra o programa MEGA versão 6.0 (Tamura K, Peterson D, Peterson N, Stecher G, Nei M, 

Kumar S. MEGA5: Molecular Evolutionary Genetics Analysis using Maximum Likelihood, 

Evolutionary Distance, and Maximum Parsimony Methods. Molecular Biology and 

Evolution 28: 2731-2739, 2011) clicando no ícone presente na área de trabalho do Windows.  

02. No painel inicial do programa selecione Align e em seguida clique em Query Databanks 

(para buscar sequências na base de dados do NCBI) 

03. A página do NCBI se abrirá em outra janela. Para fazer buscas de sequências selecione no 

campo Search a opção Nucleotide e no campo for digite o nome da espécie e “cytochrome”. 

 

 

 

 

 

04. Especifique a busca para cada um dos organismos listados abaixo, preencha a tabela com as 

informações requeridas e adicione as sequências ao alinhamento do programa MEGA.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANISMO Número de 
acesso 

Tamanho 
(pb) 

Avestruz (Struthio camelus)   
Ema (Rhea americana)   
Casuar (Casuarius casuarius)   
Casuar (Casuarius unappendiculatus) 

unappendiculatus) 

  
Casuar (Casuarius bennetti)   
Emu (Dromaius novaehollandiae) 

 

  
Kiwi (Apteryx australis)   
Kiwi (Apteryx rowi)   
Kiwi (Apteryx mantelli)   
Kiwi (Apteryx owenii)   
Kiwi (Apteryx haastii)   

 

As sequências de interesse para esta aula correspondem ao gene mitocondrial do citocromo b dos 

organismos eucariotos. Lembre-se de utilizar SOMENTE sequências deste gene. 

Para adicionar as sequências selecionadas ao programa MEGA, faça a busca e clique no número 

de acesso da sequência desejada. Na nova janela que se abrirá clique em Add to alignment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



05. Complete os nomes das sequências e coloque também os números de acesso na janela do 

alinhamento. 

06. Na janela do alinhamento selecione todas as sequências e proceda ao alinhamento 

selecionando Alignment e em seguida clique em Align by ClustalW. clicando em OK na caixa 

de diálogo que aparecerá (mantenha os parâmetros estabelecidos pelo programa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. Após o alinhamento, deixe todas as sequências com o mesmo tamanho, removendo as 

extremidades dos dois lados das sequências maiores. Selecione a extremidade a ser cortada, 

clique com o botão direito do mouse e corte. 

08. Exporte o arquivo com a extensão Mega (Expot Alignment > MEGA format) e salve na área 

de trabalho. Dê um nome no Input title of the data. Na janela Protein-coding nucleotide sequence 

data > YES. Uma janela se abrirá perguntando para salvar o arquivo, clique em YES. 

09. Na janela do inicial do Mega clique me File>Open a file  e abra o arquivo .meg que você 

salvou no passo anterior. Veja que apareceu um quadrado com as letras TA, clique nele e a 

seguinte janela se abrirá. 

 



 

 

 

 

 

Máxima parcimônia (maximum parsimony = MP) 

10. Minimize a janela do DATA explorer e vá em Menu > Analysis > Phylogeny > 

Construct/test maximum parsimony tree(s) 

a. Would you like to use the currently active data? [Yes]  

 11. Computar árvore de máxima parcimônia [Compute] 

12. Na janela da árvore, apertar o botão com letra i  

a. aba Tree: tamanho da árvore (ou número de passos)  

 13. Conferir se o enraizamento está correto. Se não estiver, ir no Menu > Subtree > Root e 

clicar no ramo que leva à perdiz, que é o grupo externo. 

14. Ir no menu Subtree > Flip e rodar alguns galhos, lembrando que isso não afeta a topologia 

da árvore. 

19. Ir em View > Tree/Branch Style e mudar para Radiation para visualizar a árvore não 

enraizada 

20. Ir em View > Tree/Branch Style > Circle para visualizar árvore no formato circular 

21. Voltar para o formato Traditional > Rectangular e conferir o enraizamento (na perdiz) 

22. Ir na janela principal do MEGA: Menu > Analysis > Phylogeny > Construct/test 

maximum parsimony tree(s) 

a. Would you like to use the currently active data? [Yes]  

b. Clicar na primeira célula em amarelo (Test of Phylogeny) e escolher Bootstrap Method  

c. Clicar na célula abaixo (No. of Bootstrap Replications), digitar 100 e [Compute]  



23. Na janela da árvore clicar na aba Bootstrap consensus tree  

24. Ir no Menu > Compute > Condensed tree  

a. na aba Cutoff, selecionar 50% para o valor de corte [OK] e comparar os valores de 

bootstrap entre os clados  

Máxima verossimilhança (maximum likelihood – ML) 

25. Ir na janela principal do MEGA: Menu > Analysis > Substitution Models > Find Best 

DNA/Protein Models (ML)  

a. Would you like to use the currently active data? [Yes] [Compute] 

26. Na janela que aparece, o melhor modelo evolutivo para os dados é o primeiro da tabela:  

GTR+G (General Time Reversible com taxas variáveis entre sítios seguindo parâmetro  Gamma)  

27. Ir na janela principal do MEGA: Menu > Analysis > Phylogeny > Construct/test  

Maximum Likelihood Tree  

a. Would you like to use the currently active data? [Yes]  

b. Na linha Test of Phylogeny, escolher Bootstrap method  

c. No. of Bootstrap Replications = 100  

d. Na linha Model/Method, escolher General Time Reversible Model  

e. Na linha Rates among Sites, escolher Gamma distributed (G)  

f. No. of Discrete Gamma Categories: 5  

g. ML Heuristic Method: Nearest-Neighbor-Interchange (NNI)  

h. Computar [Compute] 

 

Neighbor-Joining 

28. Na janela principal do MEGA, ir no Menu > Analysis > Phylogeny > Construct  

a. Would you like to use the currently active data? [Yes]  

b. Computar [Compute]  



1) Compare os resultados de máxima parcimônia, máxima verossimilhança e distância. 

2) Observe a filogenia da esquerda (a) abaixo, resultante de análises do genoma mitocondrial 

completo. Ela inclui outros grupos externos e mostra que perdiz e inhambus (tinamous) formam 

na verdade o grupo-irmão das moas, que compartilham um ancestral comum mais antigo com 

kiwis, emus e casuares, e mais remoto ainda com ema e avestruz. Isso indica que o vôo foi 

perdido múltiplas vezes nessas aves. Na filogenia da direita (b), os tinamous foram excluídos, 

dando a (falsa) sensação de que as aves ratitas formam um grupo monofilético.  

 

Phillips et al. 2010. Tinamous and Moa Flock Together: Mitochondrial Genome Sequence 

Analysis Reveals Independent Losses of Flight among Ratites. Syst. Biol. 59:90-107 

 

Aula baseada em uma prática do curso de Evolução do Dr. Enrique Lessa, Universidad de la 

República, Uruguai (http://evolucion.fcien.edu.uy/evolucion.htm) e em uma prática do curso de 

Evolução do Dr Yuri Leite, Universidade Federal do Espírito Santo 

(http://www4.cchn.ufes.br/dbio/disciplinas/evolucao/infer_filog_pratica_Evolucao.pdf) 

 



 


