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Classificação e Sistemática 
Filogenética
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Porquê classificar?

• Organizar o conhecimento sobre a 
variedade das coisas

• Ato intuitivo (instintivo?) para o homem
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Taxonomia ou 
Sistemática?
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Histórico

• Platão (427-347 a.C.)
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Idéias platônicas:

• Arquétipos

• Essencialismo
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Aristóteles
384 - 322 a.C.

Pai da Zoologia
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Aristóteles:

• Descreveu mais de 400 animais

• Definiu um conceito de espécie

• Elaborou um sistema de classificação 
funcional, binário e empírico
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Sistema aristotélico:
• Sanguíneos:

• vivíparos

• humanos

• outros mamíferos

• ovíparos

• aves

• peixes

• Exangues:

• Animais marinhos com cascas duras: Testacea

• Animais marinhos com cascas moles: Crustacea

• Animais marinhos sem cascas: Cephalopoda

• Insetos

• Abelhas

• Espécies duais (“terata”): baleias, morcegos, 
esponjas
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Teofrasto
371-287 a.C.
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Contribuições à 
botânica

• Criou um sistema dicotômico de 
classificação para plantas

• Distiguia por cor das folhas, forma de 
crescimento e frutos
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Figure 1.1: Branching diagram after Theophrastus (Vácsy, 1971).

on ivy (κιττóς) discussed extensively by Nelson and Platnick (1981), has been
held to be a foundational work in taxonomy based (in part at least) on dichoto-
mous distinctions (e.g. growing on ground versus upright) of a few essential
features.

Pierre Belon
(1517–1564)

Theophrastus distinguished ivies based on growth form and color of leaves
and fruit. Although he never presented a branching diagram, later workers (in-
cluding Nelson and Platnick) have summarized these observations in a variety
of branching diagrams (Vácsy, 1971) (Fig. 1.1).

1.3 Pierre Belon

Trained as a physician, Pierre Belon, studied botany and traveled widely in
southern Europe and the Middle East. He published a number of works based
on these travels and is best known for his comparative anatomical representation
of the skeletons of humans and birds (Belon, 1555) (Fig. 1.2).

1.4 Carolus Linnaeus

Carl von Linné
(1707–1778)

Carolus Linnaeus (Carl von Linné) built on Aristotle and created a classification
system that has been the basis for biological nomenclature and communication
for over 250 years. Through its descendants, the current codes of zoological,
botanical, and other nomenclature, his influence is still felt today. Linnaeus was
interested in both classification and identification (animal, plant, and mineral
species), hence his system included descriptions and diagnoses for the creatures
he included. He formalized the custom of binomial nomenclature, genus and
species we use today.

Esquema de classificação de heras segundo Teofrasto 
(Vácsy, 1971) 
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1517-1564

Pierre Belon
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Carolus Linnaeus 
(Carl Von Linné) 

1707-1778
Species plantarum (1753)

Systema Naturae 10a. edição 
(1758)
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Carolus Linnaeus:

• Criou a nomenclatura binominal

• Descreveu inúmeras espécies de plantas e 
animais

• Propôs um sistema hierárquico de 
classificação
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Nomenclatura 
binominal

• Mesmo nome em qualquer lugar do mundo

• Uniformização
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Nomenclatura 
binominal

Homo sapiens Linnaeus, 1758

Epíteto específicoGênero Autor Ano
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Sistema de classificação: 
Segundo  Linnaeus

Império

Reino

Classe

Ordem

Gênero

Espécie

Variedade
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Códigos de 
Nomenclatura

• British Association for the Advancement of 
Science (Strickland Code) - 1842

• International Comission on Zoologica 
Nomenclature (Regles Internationales de la 
Nomenclature Zoologique) - 1901

• International Code of Zoological 
Nomenclature (I.C.Z.N) - 4a. Edição - 2000
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Categorias válidas:

• Reino

• Filo

• Subfilo

• Superclasse

• Classe

• Subclasse

• Coorte

• Superordem

• Ordem

• Subordem

• Infraordem

• Superfamília

• Família

• Subfamília

• Tribo

• Gênero

• Subgênero

• Espécie

• Subespécie
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• Reino

• Filo

• Classe

• Ordem

• Família

• Gênero

• Espécie

Categorias usuais:
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1707-1788

Rival de Lineu
Histoire Naturelle Générale et 

Particulière
Táxons são arbitrários

George Louis 
Leclerc, Conde 

de Buffon
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O Fixismo e o poder da 
Igreja
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Jean Baptiste de 
Monet Lamarck 

(1744-1829)
Evolucionista

Avançou muito na classificação 
animal

Cunhou a palavra “Biologia”
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Charles Robert 
Darwin 

 (1809-1882)
 A Origem das Espécies por Meio 

da Seleção Natural
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Alfred Russel 
Wallace 

(1823-1913)
Concebeu paralelamente a Darwin 

o conceito de selecão natural
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Sistemática Clássica

• Predominou até os anos 1950

• Apenas explicava a hierarquia do sistema 
lineano por meio da evolução

• Advogada por Ernst Mayr, Gorton Linsley, 
Robert Usinger, George Gaylord Simpson, 
entre outros.
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Karl Popper 
(1902-1994)
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Robert Sokal & Peter 
Sneath
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Escola fenética

• Também chamada de "taxonomia numérica"

• Baseado na similaridade geral entre os 
organismos
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according to size, according to subject matter, or according to a combination of such ordering
criteria. Artificial, single-purpose classifications are also possible for organisms if one treats
them as inanimate objects. However, a classification of organisms that deliberately ignores
their historical information content is prone to be misleading or at best inefficient and
uneconomical.5

That is, even if one is willing to grant, as most critics were not, that the phenetic
approach builds in more objectivity, repeatability, and testability than the other available

5 George Simpson, “Review: Numerical Taxonomy and Biological Classification,” Science, 1964, 144:712–
713; and Ernst Mayr, “Numerical Phenetics and Taxonomic Theory,” Systematic Zoology, 1965, 14:73–97, on
p. 76.

Figure 1. Cartoon showing steps in phenetic classification. From Robert R. Sokal and Peter H. A.
Sneath, Principles of Numerical Taxonomy (San Francisco: Freeman, 1963), p. xviii.
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Willi Hennig 
(1913-1976)

Pai da Sistemática Filogenética
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A Sistemática 
Filogenética

• Aparece com os trabalhos de P. C. Mitchell (1901)

• Em 1950, Hennig publica seu trabalho em alemão

• Em 1966, na Suécia, Lars Brundin defende sua 
tese citando o trabalho de Hennig

• Gareth Nelson populariza o trabalho de Hennig, 
então publicado em inglês (1966) sob o título 
"Phylogenetic Systematics
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Sistemática Filogenética

• Utiliza um método de geração de hipóteses 
baseado no princípio da parcimônia, para 
reconstruir a história da diversificação 
biológica.

• Baseia-se, portanto na economia, ou seja, 
diminuindo o número de pressupostos para 
uma determinada hipótese.
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Três perguntas de 
Hennig:

• O que é uma relação filogenética?

• Como é estabelecida?

• Como o conhecimento sobre isso pode ser 
expresso excluindo enganos?
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Sisitemática Clássica Fenética Cladística

Tipo de dados Caracteres
Caracteres 

convertidos para 
distâncias

Caracteres

Método de 
agrupamento Similaridade especial Similaridade geral Similaridade especial

Diagrama Árvore evolutiva Fenograma Cladograma

Nível hierárquico 
determinado por Nível de diferença Nível de diferença

Compartilhamento 
de atributos 
singulares

Sensível a diferenças na 
velocidade da evolução? Sim Sim Não

Segundo Schuh (2000)
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Homologia
• Estruturas ou características homólogas têm a 

mesma origem embrionária
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Apomorfia

• condição modificada de uma estrutura 
homóloga à presente em um ancestral
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Plesiomorfia

• condição ancestral de uma estrutura ou 
característica que sofreu modificação
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Séries de transformação
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Características compartilhadas

• Sinapomorfias: compartilhamento de 
apomorfias

• Simplesiomorfias: compartilhamento 
de plesiomorfias
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• Na sistemática filogenética, ou cladística, se 
busca hipóteses que contenham o menor 
número de passos evolutivos
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O resultado final da análise 
cladística é o cladograma:

A B C D E

1

2

3
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6

7
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• Na sistemática filogenética só são 
considerados válidos os grupos 

MONOFILÉTICOS

• Grupos monofiléticos são constituídos por 
um ancestral comum e TODOS os seus 

descendentes
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A B C D E
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