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Sistemática 

• Área da Biologia que compreende a filogenia, 

( história evolutiva das espécies).  

 

• Diversidade de seres vivos é resultante de 
processos evolutivos  

 

• Processos ocorrem por anagênese e por 
cladogênese. 

 

 



Anagênese 

• Processo pelo qual um caráter surge ou se 
modifica numa população ao longo do tempo, 
responsável pelas novidades evolutivas. 

 



Cladogênese 

• Processo responsável pela ruptura da coesão 
inicial numa população, gerando duas ou mais 
populações que não mais se comunicam.  





 



Sistemática 

• Relações evolutivas entre os seres vivos, 
representadas por diagramas (Cladogramas) 

 

• Destacam os pontos onde ocorreram os eventos 
cladogenéticos e se considera a anagênese como 
processo que origina as novidades evolutivas 

 

• Filogenia só pode ser reconstruída com base em 
caracteres derivados compartilhados 



 



 



 



 



 



 



Cladograma 

Allosaurus Stegosaurus Parasaurolophus Pachycephalosaurus Triceratops 

Quadril 

Púbis 

Dente 

Crânio 

Chifre 



 



 



Conceito de espécie 

• Biológico: organismos capazes de se reproduzir 
e dar origem a descendentes férteis. 

 

• Filogenético: população ou grupo de 
populações definidas por uma ou mais 
condições derivadas 

 



 



Coevolução e Especiação 



Coevolução 

• Modificações genéticas em duas ou mais 
espécies  

 

• Decorrem de suas interações ecológicas. 

 

• Evolução ao nível de comunidade. 



Exemplo Coevolução 

• Planta  → mutações ou recombinações  → 
composto secundário  → mutações ou 
recombinações →  resposta imune aos 
insetos. 

 



Espécie 

• Grupo de populações cujos membros têm o 
potencial de acasalar na natureza produzindo 
prole viável e fértil  

 

• Não consegue produzir prole viável e fértil 
com outros grupos. 

 



Limitações do conceito de Espécie 

• Organismos que se reproduzem 
assexuadamente: 

–Procariotos (Sisiparidade) 

–Poriferos (brotamento) 

 

• Espécies distintas com fluxo gênico 
(formando uma nova espécie) 

 

 



Especiação 

Mecanismo evolutivo que leva a formação de 
espécies. 

 

 

 Barreiras reprodutivas (Caracteristicas que 
impedem diferentes espécies de se reproduzir 
entre si).  

 



Especiação alopátrica 

• Ocupam áreas geográficas separadas. 

 

 

• Surgimento de barreiras reprodutivas entre populações que 
vivem separadas geograficamente. 

 

 

• Espécie divide-se em duas ou mais populações 
geograficamente separadas.  



 



 



Bothrops jararaca 



 

Bothrops insulares 



 





 



Especiação – Barreira reprodutiva 

 Barreira pré-acasalamento (pré-zigótica): 

 

 Genitálias masculina e feminina imcompativeis  

 

 Diferentes comportamentos reprodutivos 

 



 

E ai? Vamos 

fazer 

cachorrinhos? 

Se enxerga… não vai 

fazer nem cócegas e 

além disso, só ser for 

com uma escada. 



 



 



Especiação – Barreira reprodutiva 

• Barreiras pós-acasalamento (pós-zigóticas): 

 

• Infertilidade do híbrido,  

 

• Erros no desenvolvimento do embrião 

 



 



Dúvidas? 


