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O que são espécies?
 As

espécies são unidades fundamentais em biologia.
 São fundamentais devido a necessidade que temos de
comparálas e contabilizálas.
 O problema do conceito de espécie está intimamente
ligado à questão da delimitação de espécies.

PROBLEMAS NAS DELIMITAÇÕES DE
ESPÉCIES


Falta de pessoas qualificadas para delimitar espécies
(taxonomistas);



Longo tempo necessário para delimitar espécies por
conjuntos de dados que não sejam moleculares;



Áreas de difícil acesso para amostragem e
delimitação de espécies desconhecidas;



Grupos pouco carismáticos;



Acelerada perda de biodiversidade;



Conceito de espécie aplicado na delimitação;

Conceitos de espécies
 Critérios

adotados para delimitar espécies;
 Há cerca de 24 diferentes conceitos de espécie;
 Os mais utilizados são os conceitos biológico;
tipológico; ecológico; morfológico; evolutivo e
filogenético.

Casal em amplexo de Dendropsophus
bipunctatus (Spix, 1824). Fonte: Wogel et
al., 2007.

Globibunus rubrofemoratus Roewer, 1912.

Iluminação recíproca:
 Uso

integrado de dados para delimitação de
espécies;
 Estes dados podem ser morfológicos, moleculares,
ecológicos, bioacústica, etc.

Representação de múltiplo alinhamento de sequencias nucleotídicas
em MAFFT. Fonte: http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/
Comparação morfológica entre
cetáceos e condrictes. Fonte:
http://www.universoracionalista.
org/classificacao-zoologica-etaxonomica-parte-iv/

Árvores do
gênero
Adansonia,
característica
em
Madagascar.
Fonte:
http://www.volta
aomundo.pt/20
16/02/02/verakolodzig-diogoamaralmadagascar/

Introdução
Como a diversidade de espécies não descrita ou ainda não
descobertas podem ser consideradas em estudos de
conservação?
 Estimase que um número alto de espécies não descritas de
anfíbios devem existir em áreas pouco amostradas;
 Madagascar possui alto grau de microendemismo sofre com
perda de habitats, por isso é um dos hotspots prioritários
para a conservação;
 A fauna nativa de sapos é constituída por 5 linhagens
evolutivas 100% endêmicas;
 Inventários dessa fauna realizados na década de noventa
em novas áreas fizeram aumentar o número de espécies de
133 para 244 espécies descritas;
 A maioria destas espécies foram delimitadas com dados de
bioacústica e 46 delas, combinando também dados
moleculares.


OBJETIVOS
1. Fornecer

estimativa confiável da proporção de
espécies não descritas de anfíbios de Madagascar
e sua distribuição filogeográfica;
2. Discutir o impacto dos resultados deste trabalho
para estimativas globais da diversidade de
anfíbios;
3. Propor nova terminologia para acessar o grande
número de espécies candidatas identificadas mas
taxonomicamente não descritas.

Materiais e métodos
1. Dados

moleculares:

2.Dados

de bioacústica:

3.Dados

geográficos

Fragmento

do gene mitocondrial 16S de 2850 espécimes;
Inferência filogenética pelo critério de Bayesiana.
Número

dos tipos de notas;
Arranjamento geral dos tipos de notas;
Melodia vs. barulho ou melodia pulsada de notas.

Mapas

de distribuição de todas as espécies descritas;
Base georreferenciada de dados da literatura e de dados das
próprias notas de campo.

Resultados
Linhagens de sapos foram classificadas em 3 categorias:
1. Espécie candidata confirmada (CCS): bem delimitada por
dados moleculares e por pelo menos mais um conjunto de
dados;
2. Espécie candidata não confirmada (UCS): bem delimitada
por dados moleculares, mas faltam conjuntos de outros
tipos de dados;
3. Linhagens coespecíficas profundas (DCL): espécies
diferenciadas por dados moleculares e, na presença de
outras fontes de dados, não há diferenciação.


O

número de espécies de sapos saltou de 244 para 465,
distribuídas nessas 3 categorias;
CCS: 129, UCS: 92 e DCL: 37.

DISCUSSÃO


A integração de distintas metodologias para delimitar
espécies (iluminação recíproca) resulta numa
aproximação mais precisa e menos limitante.

DISCUSSÃO




O número de espécies estimadas para Madagascar aumentou
significativamente usando a definição de espécie candidata;
Estimativas globais da diversidade de anfíbios podem ser
feitas seguindo as metodologias do presente artigo.

Representantes de anfíbios. Fonte: http://www.ckirner.com/midias/animais/pag/pag11/index.html

Conclusão
A delimitação de espécies é o estudo básico para outros
estudos;
 Problemas que possam impactar na delimitação de espécies
são minimizados;
 A não consideração das espécies não descritas tem impacto
negativo em vários estudos que requerem conhecimento
sólido da biodiversidade;
 O impedimento taxonômico é parcialmente suprido pelo uso
das categorias apresentadas neste trabalho, uma vez que é
possível delimitar espécies ainda não descritas;
 O uso integrado de dados na delimitação de espécies
apresenta melhor eficácia para tal e minimiza problemas
com subestimação da biodiversidade;
 A metodologia apresenta eficácia em estudos com outros
grupos taxonômicos a nível global.
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