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Sobre o que vamos falar?

1 – Unicórnios!

2 – Inércia filogenética.

3 – E a tal da conservação filogenética de nicho.
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O que sabemos sobre os unicórnios?

- Seres mitológicos...?
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O que sabemos sobre os unicórnios?

- Seres mitológicos...?

- Bastante conhecidos popularmente!

- Mas poucos estudos científicos a seu respeito...
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O que sabemos sobre os unicórnios?

- Seres mitológicos...?

- Bastante conhecidos popularmente!

- Mas poucos estudos científicos a seu respeito...

- Um bom modelo para discussão de algumas questões evolutivas!
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Sobre o que a gente ia falar mesmo?

1 – Unicórnios!

2 – Inércia filogenética.

3 – E a tal da conservação filogenética de nicho.
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O pano de fundo disso tudo

- Ancestralidade comum

6Imagens: http://pt.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin

Charles Darwin



O pano de fundo disso tudo

- A sistemática filogenética
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Willi Hennig

Imagem: http://en.wikipedia.org/wiki/Willi_Hennig
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O pano de fundo disso tudo

- A sistemática filogenética
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O pano de fundo disso tudo

- Os métodos filogenéticos comparativos
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Joseph Felseinstein

Imagem: https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Felsenstein
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A questão com os unicórnios

- Capacidade de teletransporte!
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A questão com os unicórnios

- Capacidade de teletransporte!

- Relação com o tamanho do chifre!
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A questão com os unicórnios

- Capacidade de teletransporte!

- Relação com o tamanho do chifre!

- Uma hipótese: tamanho do chifre determina a área de distribuição 

geográfica!

- Dados do gênero Monocerus
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Espécie Tamanho do chifre Área de distribuição

M. hulbertus 30 25000

M. borgis 25 50000

M. robustus 25 40000

M. nigrus 25 50000

M. vitali 20 40000

M. monoceros 5 10000

M. albinus 5 10000

M. virgo 15 15000

M. montanus 10 20000



A questão com os unicórnios

- Tamanho do chifre e área de distribuição no gênero Monocerus:
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A questão com os unicórnios

- Tamanho do chifre e área de distribuição no gênero Monocerus:
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A questão com os unicórnios

- Tamanho do chifre e área de distribuição no gênero Monocerus:
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A questão com os unicórnios

- E a filogenia?

16M.montanus
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A questão com os unicórnios

- A inércia filogenética!
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Espécie
Tamanho do 

chifre
Área de 

distribuição

M. hulbertus 30 25000

M. borgis 25 50000

M. robustus 25 40000

M. nigrus 25 50000

M. vitali 20 40000

M. monoceros 5 10000

M. albinus 5 10000

M. virgo 15 15000

M. montanus 10 20000



A questão com os unicórnios

- A inércia filogenética!

- Pode ser medida pelos contrastes filogenéticos de Felsenstein.
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E no mundo real?

- Inércia filogenética como fonte de erro e objeto de estudo.

- Efeitos em estudos de ecologia, comportamento, conservação...
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Conservação filogenética de nicho ecológico

- Conservação filogenética de nicho:

- Tendência das espécies em reter características ecológicas ancestrais
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Conservação filogenética de nicho ecológico

- Conservação filogenética de nicho:

- Tendência das espécies em reter características ecológicas ancestrais

- Como é isso?
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Conservação filogenética de nicho ecológico

- Conservação filogenética de nicho:

- Tendência das espécies em reter características ecológicas ancestrais

- Então seria apenas a inércia filogenética do nicho?
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Conservação filogenética de nicho ecológico

- Um exemplo rápido!

- Abelhinhas neotropicais do gênero Partamona
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Conservação filogenética de nicho ecológico

- Mas diz aí, como eu trabalho com isso na prática?
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Leitura + GIS + Modelagem + Filogenias



Encerrando
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Estes slides vão ficar disponíveis para vocês aqui:

http://marcosvital.wordpress.com/

E se quiserem, conheçam mais o trabalho do nosso laboratório:

https://www.facebook.com/leq.ufal/

https://medium.com/hipótese-nula

http://marcosvital.wordpress.com/
https://www.facebook.com/leq.ufal/


Encerrando
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Obrigado!


