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Aula 5
Análise de matrizes de 
dados e construção de 

cladogramas

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clado

O cladograma é um recurso visual empregado pela escola cladística para 
analisar as relações filogenéticas entre diferentes grupos de sere vivos.



1. Pressupostos

• Willi Henning lança as bases da conhecida 
“Sistemática Filogenética” (1959 � 1966, 
com texto em inglês)

• São utilizadas nas análises somente
características exclusivas do grupo estudado

• Eliminam-se as características 
compartilhadas com outros grupos

• Privilegia-se a novidade evolutiva
(apomorfia) em relação ao caráter derivado



A pele seca, por exemplo, é
uma novidade evolutiva do 

grupo dos répteis



2. Funcionamento

• Na sistemática filogenética, ocorre a 
identificação dos caracteres derivados e sua 
inclusão em uma matriz de dados

• Na matriz, as características mais 
aparentadas com o ancestral recebem o 
número 0 (zero) e as mais recentes 
(derivadas) recebem números subsequentes
(1, por exemplo) 



Quais são as 
características 
que devem ser 

escolhidas para 
montar o 

cladograma?



LEMBRETE: A característica ausente
receberá o índice 0 (zero), e a característica 

presente receberá o índice 1.



Com os dados da 
matriz, podemos 
tentar interpretar 
a relação entre 
estas espécies. 
Para isso, 
verificamos o 
‘grupo-externo’ e 
os índices zero e 1 
para estabelecer 
as espécies mais 
recentes e antigas 
(montagem do 
cladograma)

Observe que a espécie E 
não tem nenhum índice 

1. Ela será o nosso 
‘grupo-externo’



Esse processo é feito comparando os 
grupos da análise com um ou mais grupos 

externos.

A escolha do grupo externo também 
segue alguns princípios previstos na 

metodologia, embora, em síntese, possa 
ser qualquer outro organismo vivo.



A espécie A tem o número máximo de 
índices 1, e será a nossa espécie mais 

recente. Mas como definir a posição relativa 
das espécies C e D, uma vez que ambas 

têm três índices 1? 

Chegamos 
a um 

impasse!



Neste caso, foi 
adicionado um 
caractere 
(terço inferior 
branco) para 
tentar 
distinguir C de 
D, mas ainda 
não foi 
possível a 
distinção!Note que o grupo externo permanece sendo 

a espécie E, enquanto a espécie com maior 
número de índices 1 continua sendo A.



•Se não houver mais características para 
análise, as hipóteses de parentesco 
serão defendidas pelo pesquisador, 
podendo ser rebatidas em posteriores 
análises

•Apesar de as árvores serem construídas 
partindo-se da parcimônia, em alguns 
casos é necessário recorrer a um 
grande número de características 

Pontos importantes!



Pontos importantes!

•Polarização dos caracteres

•Árvores (cladogramas) parcimoniosas

•Buscar características relevantes para 
formar um grupo monofilético

•Valorizar as apomorfias

•Reversões (retorno ao estado 
plesiomórfico) são exceções



Elipse cinza

Retângulo 

segmentado

Retângulo 

inferior cinza

Terço inferior 

segmentado

Qual seria a característica 

apomórfica da espécie D?



O clado forma parte de uma hipótese 
científica de modelo relacional 

evolucionário entre os organismos 
incluídos na análise.

Um clado particular pode ser 
sustentado ou não diante de uma 
análise subsequente usando um 

conjunto diferente de dados ou de 
um modelo distinto de evolução.



Se o número de características e de 

grupos analisados for pequeno, 
esse procedimento pode ser feito 

manualmente, sem a ajuda de
um programa de computador.



No entanto, quando o número de 
táxons (grupos) e caracteres é

grande, os programas auxiliam o 
pesquisador a encontrar as árvores

com o menor número de passos 
evolutivos, seguindo o Princípio da 

Parcimônia.



http://pt.wikipedia.org/wiki/Clado

Cladograma: clados azul e vermelho (os ramos em verde não 
representam um clado, já que há descendência dos ramos em 

azul a partir dali).


