
FILOGENIA



▪ File ou Filon = tribo ou raça

▪ Genético = origem ou nascimento

Definição:

▪ Leva em consideração as relações de “ancestralidade

comum” entre grupos de espécies, representando

uma hipótese das relações evolutivas

▪ O resultado dos estudos filogenéticos descreve a

história evolutiva dos grupos taxonômicos

FILOGENIA



➢Sistemática é ciência que classifica a

BIODIVERSIDADE e estuda as relações evolutivas

entre os organismos

➢Taxonomia (ciência da descoberta, descrição e

classificação das espécies e grupo de espécies, com

suas normas e princípios)

➢Filogenia (estuda as relações evolutivas entre os

organismos)



A análise filogenética, ou cladística foi

proposta por Willi Hennig em 1950

❖Classificação de organismos

❖Reconstrução da história da vida de

organismos, tendo como produto final

as hipóteses de parentesco de

diferentes táxons

❖De acordo com esta abordagem,

somente são aceitos como naturais os

grupos comprovadamente Monofiléticos

O MÉTODO FILOGENÉTICO

Willi Hennig



Ramo

Nó

Raiz 

Presente

Passado

OTUs = operational taxonomical units ou 

unidades taxonômicas operacionais

OTUs



❖Grupo Monofilético - Clado



Cladograma: Árvore Filogenética sem a informação 

de comprimentos de ramos



Filograma: Árvore Filogenética que mostra mudanças

evolutivas representadas nos comprimentos de ramos



Cronograma: Árvore Filogenética com o tempo

representado nos comprimentos de ramos



Etapas para o estudo filogenético

1) Caracteres 

◦ Após a escolha e a familiarização com o grupo a estudar,

torna-se necessário a definição e seleção dos caracteres

(subunidades e atributos do organismo)

◦ Dos estados dos caracteres

◦ Geralmente todos aqueles caracteres que são herdáveis



Tipos de caracteres:

◦ Caracteres Morfológicos

◦ Aspectos comportamentais

◦ Fisiologia

◦ Moléculas (DNA, RNA, proteínas)



2) HOMOLOGIAS 

◦ Homologia é estritamente definida como uma hipótese

de origem evolucionária comum

◦ Um caráter é homólogo em dois organismos se foi

herdado por ambos a partir de seu ancestral comum



3) Homoplasias

◦ Similaridades entre organismos podem ser evidenciadas

por uma origem evolucionária independente

◦ Similaridades não homólogas podem ocorrer por

convergência, em linhagens diferentes evidenciando

caracteres similares



Exemplo de Homoplasia



➢Vivendo em ambientes iguais, as pressões da

seleção natural são muito semelhantes e acabam

por selecionar estruturas adaptadas ao ambiente

Homoplasia ou estrutura análoga

Convergência 

adaptativa



Têm a mesma origem embrionária. Apesar disso,

podem apresentar funções diferentes

Caracteres homólogos:

Carpo

Rádio



Irradiação 

adaptativa

➢Organismos com 

parentesco evolutivo, 

mas que vivem em 

regiões diferentes e 

acabaram sofrendo 

uma adaptação dos 

órgãos ao ambiente 

onde vivem

Homologias



3) Tipos de Homologias 

✓Homologia ancestral: estavam presentes 

no ancestral comum a todo grupo: 

PLESIOMORFIA

✓Homologia derivada: são características 

que evoluíram dentro do grupo de espécies, 

após o ancestral comum: SINAPOMORFIA



Tipos de homologias

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Clado.JPG


PLESIOMORFIA- Homologia Ancestral

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://img.terra.com.br/i/2007/12/20/659917-4728-it2.jpg&imgrefurl=http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI2168647-EI8145,00.html&usg=__Dym3eHoT2MU4WkWD7JnKZ4XN-S0=&h=320&w=286&sz=24&hl=pt-br&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=97k7lS7XVOi3EM:&tbnh=118&tbnw=105&prev=/images?q=pata+r%C3%A3&hl=pt-br&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brasilescola.com/upload/e/cavalo.jpg&imgrefurl=http://www.brasilescola.com/animais/cavalo.htm&usg=__Wcbg5tkyEUQ2J0dtkZbDPS-AIto=&h=236&w=291&sz=24&hl=pt-br&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=wQgYEYilICpwlM:&tbnh=93&tbnw=115&prev=/images?q=pata+cavalo&hl=pt-br&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


Ancestral tetrápode

Plesiomorfia- homologia ancestral

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://img.terra.com.br/i/2007/12/20/659917-4728-it2.jpg&imgrefurl=http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI2168647-EI8145,00.html&usg=__Dym3eHoT2MU4WkWD7JnKZ4XN-S0=&h=320&w=286&sz=24&hl=pt-br&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=97k7lS7XVOi3EM:&tbnh=118&tbnw=105&prev=/images?q=pata+r%C3%A3&hl=pt-br&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.brasilescola.com/upload/e/cavalo.jpg&imgrefurl=http://www.brasilescola.com/animais/cavalo.htm&usg=__Wcbg5tkyEUQ2J0dtkZbDPS-AIto=&h=236&w=291&sz=24&hl=pt-br&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=wQgYEYilICpwlM:&tbnh=93&tbnw=115&prev=/images?q=pata+cavalo&hl=pt-br&sa=N&gbv=2&ndsp=18&tbs=isch:1


Sinapomorfia- homologia derivada

Ancestral 

tetrápode
Ancestral 

vertebrado

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://img.terra.com.br/i/2007/12/20/659917-4728-it2.jpg&imgrefurl=http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0,,OI2168647-EI8145,00.html&usg=__Dym3eHoT2MU4WkWD7JnKZ4XN-S0=&h=320&w=286&sz=24&hl=pt-br&start=18&zoom=1&itbs=1&tbnid=97k7lS7XVOi3EM:&tbnh=118&tbnw=105&prev=/images?q=pata+r%C3%A3&hl=pt-br&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.imotion.com.br/imagens/data/media/24/3796peixe.jpg&imgrefurl=http://www.imotion.com.br/imagens/details.php?image_id=15043&usg=__-rUnaEjeFOFhYoy4YegVuEebR3A=&h=768&w=1024&sz=120&hl=pt-br&start=7&zoom=1&itbs=1&tbnid=NVjJQFWggosqMM:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=peixe&hl=pt-br&gbv=2&tbs=isch:1


A inferência filogenética é baseada 

em Homologias derivadas! 

1. Comparação com o Grupo externo: uso de 

táxons de referência que sabidamente se situam 

fora do grupo de interesse

2. Análise de Fósseis

3. Desenvolvimento embrionário



Sequenciamento: proteico e genômico

• Sanger: sequenciamento da Insulina (1954)

FILOGENIA MOLECULAR

• 1958 Prêmio Nobel de Química (estrutura proteínas)

• 1980 Prêmio Nobel de Química (base em ácidos 

nucléicos)

Frederick Sanger



• DNA e Proteínas são entidades estritamente hereditárias.

Isso pode não ser verdade para caracteres morfológicos,

que muitas vezes podem ser influenciados por fatores

ambientais

• A descrição dos estados de caracteres moleculares é mais

precisa

• Evoluem de uma maneira mais regular, o que fornece

informações mais claras sobre as relações evolutivas entre

organismos

VANTAGENS



VANTAGENS

• Dados moleculares podem ser utilizados para estudar as

relações evolutivas entre organismos distantemente

relacionados

• Sequências moleculares proporcionam uma grande

quantidade de evidência, pois cada alteração de

aminoácido ou de base pode ser considerada como uma

evidência distinta.



Desvantagens

◦ Técnicas mais caras 
(equipamentos e 
reagentes)

◦ Uso de produtos 
cancerígenos e 
radioativos

◦ Árvores de genes e 
não de espécies



Árvores de genes discordantes

• Duplicação gênica

• Separação Incompleta de Linhagens

• Introgressão e Fluxo Gênico







1. JC69 model (Jukes and Cantor, 1969)

2. K80 model (Kimura, 1980)

3. F81 model (Felsenstein, 1981)

4. HKY85 model (Hasegawa, Kishino, Yano, 1985) 

Modelos Evolutivos

PA=PC=PG=PT
α

α

β β
α=β

α≠β



◦ Nos últimos 40 anos, pesquisadores têm investigado a

possibilidade de que algumas alterações evolutivas

ocorreram de maneira similar ao funcionamento de um

relógio

◦ Ao curso de milhares de anos, mutações podem

acumular-se em qualquer determinado trecho de DNA

a uma taxa que pode ser estimada com confiança

RELOGIO MOLECULAR



Quanto mais similar o DNA, menor o tempo de separação

entre duas espécies. A teoria do relógio molecular é uma

excelente ferramenta para a biologia

RELOGIO MOLECULAR



Como utilizar o DNA em Filogenia?



Organismos possuem padrões



O DNA também!



Escolha da região do DNA

◦ De acordo com a taxa de substituições nucleotídicas,
levando em conta o tempo estimado de divergência dos
organismos a serem comparados

◦ Pseudogenes, regiões intergênicas e íntrons são
indicados para espécies próximas ou populações

◦ Histonas são indicadas para filogenias entre reinos.





Métodos Moleculares

◦ Extração do DNA total do 

organismo

◦ Reação de PCR com “primers” 

apropriados para amplificar o 

gene escolhido

◦ Purificação dos fragmentos

◦ Seqüenciamento



Kary Mullis

• 1993 Nobel de Química de 1993, pela invenção 

da reação em cadeia da polimerase (PCR)



Métodos Moleculares

◦Verificação da qualidade dos cromatogramas



Análise das Seqüências

◦ BLAST (ferramenta do NCBI)

◦ Permite a comparação rápida da seqüência obtida 

no laboratório com as seqüências presentes nos 

bancos de dados

◦ Permite a busca por seqüências semelhantes para 

a construção de filogenias



Análise das Seqüências

◦ Alinhamento de bases

◦ Garante que os sítios a serem comparados tenham 

maior probabilidade de serem homólogos

G

AA
A

A
A

AA
A

A
A

C
C

C A
T

T T
T
T
TT

T
T

C
C
C
C

AA
A

A
A

G
G
G
G
G

T
T
T

C

C
C

C
C
C

AA
A

A
A

T
T
T
T

T
T

T
N

G
G
G
G

G
G
G
G

T

T
T

A
G
G
G
G

T
T
T
T

C
C
C
C

C
C
C
C

T
T
T
T

T
T
T
T

T

T

C
C

G
G
G
G

T
T
T
T

AA
A

A
A

G
G
G
G

G
T

T
TT

T
T

A

AA
A

A
A

A

▪http://www.megasoftware.net

http://www.megasoftware.net/




Métodos de Reconstrução da Filogenia

◦ Métodos que buscam, dentre todas as árvores possíveis, a que melhor 

represente a história evolutiva dos organismos estudados: 

◦ Métodos de distância

◦ Máxima Parcimônia

◦ Escolha da topologia que apresentar o menor número de 

substituições

◦ Máxima Verossimilhança

◦ Escolha da topologia que apresentar o maior grau de adequação 

a um modelo de substituição.

◦ Inferência Bayesiana



Metodologias de análises filogenéticas:

Método de distância: espécies com menores

distâncias moleculares entre si são mais próximas

ex: 100 pb A B C

B e C = 96 pb ou 4%

A e C = 90 pb ou 10%

A e B = 94 pb ou 6%

▪UPGMA

▪Neighbor-Joining



MÁXIMA PARCIMÔNIA

Parcimônia: é a preferência pela explicação mais simples

para uma observação

Estratégia que analisa diferentes árvores, identificando

aquela que apresenta a menor via evolucionária = aquela

que requer o menor número de mudanças de nucleotídeos



"Se esta é a árvore certa, quantas mudanças evolutivas são necessárias

para explicar a variação genética observada?" A explicação mais simples

é considerada a melhor. Isso significa que a árvore que requer o menor

número de mudanças evolutivas é a melhor estimativa da história

evolutiva.

Máxima Parcimônia



Usam cálculos probabilísticos para encontrar a árvore que

melhor explica a variação dado o conjunto de seqüências

•Máxima verossimilhança (Maximum Likelihood)

•Inferência Bayesiana

Métodos Probabilísticos



L = P(D/H)

Máxima Verossimilhança/maximum-likelihood

P = Probabilidade

D = Dado

H = Hipótese

•Cavalli-Sforza & Edwards em 1967

•Felsenstein utilizou MV para seqüências de DNA em 1981

•Kishino e colaboradores utilizaram MV para seqüências de

aminoácidos em 1990.



O método estatístico da máxima verossimilhança (ML)

escolhe entre hipóteses, selecionando aquela que

maximiza a sua verossimilhança, ou seja, aquela que

torna os dados mais prováveis dado o modelo sendo

assumido como verdadeiro.

Máxima Verossimilhança



❖Inferência Bayesiana

•P(H) e P(D) são as probabilidades a priori de H e D

•P(D/H) e P(H/D) são as probabilidades a posteriori

de D condicional a H e de H condicional a D 

respectivamente.

P(H/D) = P(D/H).P(H)

P(D)

http://pt.wikipedia.org/wiki/A_priori
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_posteriori
http://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade_condicionada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade_condicionada


ML x Bayesiano 

•ML 

–Probabilidade (dados | hipótese) 

•Bayesiano 

–Probabilidade (hipótese | dados) 

•Dados são as sequências observadas 

•Hipótese = a árvore 



BOOTSTRAP

•Teste estatístico para medir o grau de suporte dos

nós nas árvores filogenéticas pelo alinhamento das

seqüências



O algoritmo analisará os clados e

automaticamente verificará a

presença de determinados

agrupamentos em todas as

filogenias construídas

Se, por exemplo, encontramos as

sequências 1, 2, 3 e 4 formando

um clado em 80% das filogenias

construídas, atribuiremos a

confiabilidade de 80 ao clado

formado por estas sequências

BOOTSTRAP



NOVA GERAÇÃO DE SEQUENCIAMENTO

Next generation sequencing (NGS)

Sequenciamento Sanger:

• Possibilidade de leituras com até 1 Kb

• Obtenção de poucos loci

• No máximo 96 amostras por vez

NGS:

• Obtenção de milhares de loci

• Sequenciamento, montagem e

anotação de genomas completos



• ABI 3130 and ABI 3730

• Sequenciadores NGS



Minion Oxford Nanopore



Estudos de diversidade; delimitação de unidades
taxonômicas; conservação; filogeografia;
domesticação de plantas

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 

considera como prioridade de conservação três níveis primários da 

biodiversidade:

✓ Ecossistemas

✓ Espécies 

✓ Diversidade genética

❖ É essencial o estabelecimento do status taxonômico dos 

organismos de acordo com a maior diversidade de caracteres 

possível

❖ Somente com tal conhecimento disponível é possível 

elaborar práticas de manejo visando a conservação e a 

utilização dos recursos genéticos de maneira sustentável





Sistema de classificação APG IV

• É a quarta versão do moderno sistema de

classificação das plantas com flor (angiospermas)

• Baseado em estudos de filogenia molecular (DNA nuclear, mtDNA

e cpDNA)

• Desenvolvido pelo Angiosperm Phylogeny Group (APG)

• Sistema APG I (1998)

• Sistema APG II (2003)

• Sistema APG III (2009)





• Transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti, 

causa a doença conhecida como zika

• Poder causar microcefalia congênita quando adquirido 

por gestante





• 54 genomas completos ou parciais do ZIKV

• Uma seqüência representa a mais antiga infecção

confirmada por ZIKV no Brasil

• Análises de genomas com dados ecológicos e

epidemiológicos produzem uma estimativa de que

ZIKV estava presente no nordeste do Brasil em

fevereiro de 2014

• Provavelmente disseminada de lá, nacional e

internacionalmente



◦ Filogenia é a história genealógica de um grupo de

organismos e uma representação hipotética das relações

ancestral/descendente

◦ Desde o estabelecimento dos princípios fundamentais da

teoria da evolução por Darwin, um dos maiores objetivos

das ciências biológicas é a determinação da história de

vida dos descendentes

◦ Uma árvore filogenética pode ser utilizada como base para

um sistema de classificação, assim como para traçar a

biogeografia histórica de um grupo



“Nada na Biologia faz sentido exceto à luz 

da evolução”
Theodosius Dobzhansky

OBRIGADA!


