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1. INTRODUÇÃO

Willi Hennig 



Genética 
molecular 

Taxonomia 
tradicional 



Crise de biodiversidade

Explorar
descrever

classificar a vida

Tecido 
filogenético



- revisão
- compromisso
- liderança

avanço no 
conhecimento

sucesso



Desvio de fundos 
Taxonomia biológica                filogenética

Figura 1. Número de propostas avaliadas pelo Programa de Biologia
Sistemática da US NSF para 1993 - 2001, categorizadas como
"monografias" (monografias taxonômicas mais revisões, barras
pretas) ou "não-monografias" (incluindo análises filogenéticas fora do
contexto revisionário, cinza barras).Barras brancas são totais.



Figura 2. Taxa de acumulação de espécimes no Jardim Botânico de Kew e Herbário 
Nacional dos Estados Unidos (Smithsonian Institution) de 1880 a 1999 como uma 
medida indireta da atividade taxonômica descritiva, dados cortesia do Dr. E.J. Kress e 
Sra. E. Farr.

Situação histórica



Títulos de livros

Periodo Número de anos

Antes da era da 
informação

33

1970 6

2000 1.5

Atualidade várias vezes

Espécies descritas por 
ano

Periodo Anos

Antes da 
ilustração

400

Final do 
século XVIII

30

Meio do 
século XX

100

Atualidade 200

Conhecimento humano estimado



Equipe 
multidisciplinar

Depois de reconhecer a 
crise da taxonomia, com 

até 90% espécies não 
descritas 

- Treinamento de 
especialistas 

- apoio à descoberta 
de novas espécies

Reconhecendo a necessidade da filogenias 



2. TAXONOMIA E FILOGENIA

Acho que chegará a hora, embora não viva para 
vê-la, quando teremos árvores genealógicas de 
cada grande reino da natureza. (Burkhardt and 
Smith 1990, p. 456).

Nossas classificações se tornarão, tanto quanto 
possível, genealogias. (Darwin 1859, p. 486)



Estudamos a filogenia para entender e gerenciar melhor 
as informações biológicas.

Figura 3. Os dados da sequência vistos isoladamente são interessantes apenas
em uma direção trival. Uma pequena porção da sequência mitocondrial alinhada
(matR) mostrando o INDEL (inserção / deleção) que distingue seis táxons (1-6) dos
relacionados. Conhecida apenas como espécies 1-6, essa série de aminoácidos
alinhados é de pouco interesse. Quando nomes e morfologias conhecidas
(Gnetum, Welwitschia, Pinus, Ginkgo, Cycas, Zamia) são revelados e o fato de que
esses gêneros estão ligados entre si e também as angiospermas basais das
gimnospermas, elas se tornam extremamente interessantes. Dados de Qui et al.
(1999)



Filogenias 

Dados 
moleculares

Permite interpretar
a importância da
distribuição de
características.



3. POR QUE A TAXONOMÍA DESCRITIVA NÃO É 
DESCRITIVA?

Prever  
observações 

futuras 

Refutação 

Hipótese

Corroboração

Hipótese da espécie

- Examine a variação
- Revisão de literatura
- Typify



Figura 4. Na ausência de revisões e monografias
taxonômicas, os dados em museus e herbários se
tornam não confiáveis e sua qualidade diminui com
o tempo. Dados de uma revisão recente do gênero
Euscelidia (Diptera: Asilidae) por Dikow. Examinei
1383 amostras, das quais apenas 361 haviam sido
identificadas anteriormente. Desses, 83% foram
identificados incorretamente devido a erros de
identificação (73%) ou sinonímia (10%). Barra
cinza, identificada; barra branca. sem identificação;
barra preta, identificação correta; barra pontilhada,
mal identificada. Para dados detalhados, consulte
Meier e Dikow (2014).



4. O VELHO 
PROBLEMA DA 
NOVA 
SISTEMÁTICA 

Atribuímos grande importância à genética 
molecular

Perda de credibilidade

Taxonomia baseada em DNA

Phylocode



5. A HISTÓRIA NATURAL 
DOS MUSEUS

Museus

Importantes repositórios de amostras            
associados    à pesquisa biológica e 
taxonômica

Museus século XXI

Centros de educação e tecnologia, com 
laboratórios moleculares focados em 
taxonomia e história natural



Contribuição

Apreciação da 

- variação genética
- Adaptação
- Genética do 

desenvolvimento
- Ensamble ecológico
- Teorias da evolução



6. A TAXONOMIA COMO UMA GRANDE CIÊNCIA

(i) plataforma de pesquisa e educação em taxonomia cibernética

(ii) ferramentas de monografia virtual

(iii) um Morphobank de dados visuais análogo ao GenBank

(iv) imagens de alta resolução de espécimes tipo

(v) biblioteca online aberta com todas as descrições de espécies publicadas

(vi) software de reconhecimento de imagens com aplicativos de identificação de 
espécies e mecanismos de pesquisa para um banco de dados de imagens 
morfológicas

(vii) chaves de identificação interativas sofisticadas.



7. VISÃO PARA A TAXONOMIA DO SÉCULO XXI

taxonomistas

homologia, análise de caráter,
classificação e nomenclatura,
além de filogenética..

Biólogos filogenéticos

reconstrução de árvores.
Quando o objetivo é simplesmente
reconstruir uma árvore, faz sentido
usar dados de DNA

- Tornar a natureza acessível ao público em geral
- A taxonomia deve ser reinventada para a era digital
- estabelecer uma visão para objetivos de médio e longo prazo



Obrigada!


