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Sistemática Filogenética = Cladística

• Método utilizado para estabelecer relações 
filogenéticas entre os seres vivos;

• Procura reunir em um mesmo grupo apenas 
organismos que compartilham uma história 
evolutiva comum (clados)

• Baseia-se em grupos monofiléticos:
– Grupos de espécies que possuem um ancestral 

comum exclusivo (clados) e todos os seus 
descendentes
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Cladogramas (clado=ramo)
• Diagramas que representam as relações entre 

seres vivos e seus ancestrais comuns;
• Árvore filogenética construída a partir da 

análise cladística;
• (X,A,B,C,D) Representam um grupo ou espécie 

atual
• Nó representa a diversificação e o ancestral 

comum
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Ancestral 
comum 

exclusivo dos 
grupos  C e D

Característica 
primitiva do 

grupo 
ancestral

Característica 

grupo C

Característica 
derivada do 

grupo C

Cada nó representa a 
diversificação por 
cladogênese e o 
ancestral comum dos 
ramos acima
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Grupos Monofiléticos
• Agrupamento natural de táxons;
• Incluem um ancestral em comum e TODOS os 

seus descendentes.
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Grupos Parafiléticos
• Agrupamento artificial de táxons;
• Incluem o seu mais recente ancestral comum, 

mas não contêm todos os descendentes desse 
ancestral.
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Grupos Polifiléticos 
• Agrupamento artificial de táxons;
• São grupos que descendem de ancestrais 

distintos.
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Grupos Monofiléticos

• Compartilham características chamadas 
APOMORFIAS, ou características derivadas;

• Essas características são NOVIDADES EVOLUTIVAS;
• Não estavam presentes no ancestral comum, e 

surgiram por modificações de uma condição antiga 
ou PLESIOMORFIA (característica primitiva);

Ex: pelo e glândula mamária são apomorfias de mamíferos, por isso, 
todo animal que apresentá-las é incluído no clado Mammália.
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Aspectos importantes para a 
classificação

• Padrões de semelhança entre diferentes 
espécies;

• Estruturas correspondentes compartilhadas 
entre espécies são herdadas de um ancestral 
comum.

• HOMOLOGIAS características comuns entre 
espécies
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Estruturas Homólogas ou Homologias

SISTEMÁTICA

• São estruturas corporais que se desenvolvem 
de modo semelhante em embriões de 
espécies diferentes que têm ancestralidade 
comum

• Origem embrionária semelhante
• Não necessariamente a mesma função
• Divergência ou irradiação evolutiva



Aula: 01

•Esqueletos com o mesmo plano estrutural e com a 
mesma origem embrionária.
•Funções diferentes devido a divergência evolutiva 
(diversificação das estruturas homólogas)
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• Estruturas semelhantes entre espécies de linhagens 
diferentes (origem embrionária diferente).

• Convergência evolutiva

Estruturas Análogas ou Analogias
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Estruturas Análogas ou Analogias

SISTEMÁTICA



Sistemas de classificação dos seres vivos:

1775: C. Linnaeus - Reinos Animal e Vegetal

1969: Robert Whittaker - 5 reinos, divididos principalmente
pelas características morfológicas e fisiológicas:

Monera: Procariotos
Protista: Eucariotos unicelulares

Protozoários (sem parede celular) e
Algas (com parede celular)

Fungi: Eucariotos aclorofilados
Plantae: Vegetais
Animalia: Animais



Os Cinco Reinos de 
Lynn Margulis e 
Karlene Schwartz 
(1980)

Protista       Protoctista
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REINOS DOS SERES VIVOS

Reino Monera (eubactérias e arqueas): 
 seres procarióticos;
 unicelulares;
 autotróficos ou heterotróficos.

Bactéria Escherichia coli, representante do reino 
Monera (aumento 15.000 vezes)
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REINOS DOS SERES VIVOS

Reino Protoctista: 
 protozoários (eucarióticos, unicelulares e heterotróficos); 
 algas (eucarióticas, unicelulares ou multicelulares e autotróficas fotossintetizantes).

Protozoário Amoeba proteus, representante do 
reino Protoctista (aumento 200 vezes)
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REINOS DOS SERES VIVOS

Reino Fungi (fungos): 

 seres eucarióticos; 

 unicelulares ou multicelulares;

 heterotróficos.

Cogumelos do tipo champignon (Agaricus sp.),
representante do reino Fungi, utilizado 

na culinária de diversos países
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REINOS DOS SERES VIVOS

Reino Plantae (plantas): 
 seres eucarióticos; 
 multicelulares; 
 autotróficos fotossintetizantes.

Lírio-d´água (Nymphae alba), representante
aquático do reino Plantae



Aula: 01

REINOS DOS SERES VIVOS

Reino Animalia (animais): 
 seres eucarióticos; 
 multicelulares;
 heterotróficos.

Polvo (Octopus cyanea),
animal marinho representante do

reino Animalia (filo Mollusca)



Aula: 01

REINOS DOS SERES VIVOS

Vírus: 
 acelulares;
 parasitas intracelulares.

Vírus Influenza, causador da gripe
(aumento 100.000 vezes)



 Sistema de classificação baseado
principalmente em aspectos
evolutivos (filogenética), a partir
da comparação das sequências de
rRNA de diferentes organismos.

 Com esta nova proposta de
classificação, os organismos
seriam subdividos em 3 domínios
(contendo os 5 reinos),
empregando-se dados associados
ao caráter evolutivo.

A partir dos estudos de C. Woese e G. 
Fox (1977) 

Os 3 Domínios
Archaea: Procariotos
Bacteria: Procariotos
Eukarya: Eucariotos







Os 3 Domínios

 Archaea: são organismos procariotos que, frequentemente são
encontrados em ambientes cujas condições são bastante extremas
(semelhantes às condições ambientais primordiais na Terra), sendo por
isso, muitas vezes considerados como sendo “ancestrais” das bactérias.
No entanto, hoje em dia considera-se as archaeas como um grupo
“intermediário” entre procarióticos e eucarióticos.

 Bactéria: Corresponde a um enorme grupo de procariotos, anteriormente
classificados como eubactérias, representadas pelos organismos
patogênicos ao homem, e bactérias encontradas nas águas, solos,
ambientes em geral.

 Eukarya: No âmbito microbiológico, compreende as algas, protozoários e
fungos. No âmbito macrobiológico, compreende as plantas e animais.





PROVAS DO PAS

Figura I

Uma maneira bastante didática de representar a
classificação filogenética de organismos é na forma de
árvore, como mostrado nas figuras I e II. Uma das
primeiras representações dessa natureza, feita no
século XIX pelo naturalista alemão Ernest Haeckel,
pode ser vista na figura I. Observe que, na base da
árvore ilustrada nessa figura, vê-se o termo monera e
no ápice, vê-se a espécie humana. A figura II é uma
representação moderna das relações evolutivas entre
alguns mamíferos embasada em dados moleculares e
denominada cladograma.
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