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ESU 
 

Unidades Evolutivas Significativas 

Unidades da Biodiversidade 

•Ecossistemas (funcional e ecológica)  

•Espécies 

•Variabilidade genética 

Milhões de espécies conectadas 
historicamente e ecologicamente   It is a remarkable testament to humanity's narcissism that we know the 

number of books in the US Library of Congress on 1 February 2011 was 
22,194,656, but cannot tell you—to within an order-of-magnitude—how 
many distinct species of plants and animals we share our world with. 
 
Robert May 
Why Worry about How Many Species and Their Loss? Plos Biol. 2011  
 
 
I. 15.000 espécies novas são descritas a cada ano, atualmente apenas 

1,7 milhão destas estão cientificamente identificadas; 
II. A melhor estimativa do número de espécies (apenas eucariotos) é de 

8,7 milhões (Mora et al. Plos Biol 2011) e calcula-se que levariam mais 
500 anos para descrevê-las no ritmo atual; 

III. A maior parte das espécies de eucariotos a serem descritas estão se 
extinguindo antes que possamos estudá-las! 

 
 

Quantas espécies existem na Terra? 
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Em 2010, no relatório “Amazônia Viva” da WWF foi 
divulgado que durante a década de 1999-2009 foram 
descritas cientificamente mais de 1200 espécies, uma a cada 
três dias (sem mencionar os invertebrados!)  
 

637 espécies de plantas, 257 peixes, 216 anfíbios,  
55 répteis, 16 pássaros e 39 mamíferos 

i. Vago  
ii. Não abrangente 
iii. Diferentes grupos de organismos possuem 

diferentes: 
a. Tempos de geração 
b. Mecanismos de reprodução 
c. Diferentes ploidias 

iv. A especiação é um processo dinâmico e não existe 
um limite exato de diferenciação que possa ser 
apontado como o marco zero do início de uma 
espécie que seja válido para toda a biodiversidade. 

Problemas com o Conceito de espécie 

   Únicos membros de Rhynchocephalia 
 
• Sphenodon guentheri  é muito similar morfologicamente à 

Tuatara comum, Sphenodon punctatus, e era considerada 
anteriormente como uma subespécie. 

• S. guentheri é uma espécie única, mas não era protegida. 

Tuataras 

S. guentheri 

S. punctatus 

Endangered Species Act  
Lei de 1973 dos EUA  

 

Meta: “prevent the extinction of imperiled plant 
and animal life, and secondly, to recover and 
maintain those populations by removing or 
lessening threats to their survival” 

Uma espécie pode ser “a true taxonomic 
species, a subspecies, or in the case of 
vertebrates, a distinct population segment" 

Alternativa ao conceito de espécie 
para Conservação 

• salvar espécies não é o bastante 

 

• é preciso preservar o maior número de 
indivíduos e populações variáveis que seja 
suficiente para assegurar que as espécies 
possam continuar a evoluir em um ambiente 
em constante mudança. 

Espécies como 
unidades evolutivas 

• Para se estudar a biodiversidade e propor 

métodos de manejo e preservação é 

necessário garantir que esta continue a evoluir 

rumo à especiação ou à extinção, com o 

mínimo de impacto antrópico. 
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ESU 

Evolutionary Significant Units 
 

Unidades Evolutivas Significativas 
 

Podem ser definidas como unidades 
evolutivamente “independentes” de uma 
espécie com importância na conservação 

 
Ex: em diferentes organismos, ESUs podem corresponder  

a uma subespécie, um grupo de populações ou  
populações específicas ou à espécie como um todo, etc... 

• OCUs: OPERATIONAL CONSERVATION UNITS. Estimativa do número de populações 
distintas, dentro das ESU definidas, que se pode manejar com os recursos disponíveis. 
 

• Desenvolver um plano de manejo com objetivos concretos (considerando aspectos 
políticos e econômicos) segundo o estado de conservação das unidades definidas: 

CONSERVAÇÃO DA 
ESTRUTURA 
POPULACIONAL 

CONSERVAÇÃO 
DOS HÁBITATS 

MANUTENÇÃO 
DAS FUNÇÕES 

DO SISTEMA 

MANUTENÇÃO 
DA CAPACIDADE 
DE ADAPTAÇÃO 

VARIABILIDADE GENÉTICA 

ESPÉCIES 

ECOSSISTEMAS 

ESU e a prática conservacionista 

0 

   Leontopithecus rosalia - Mico-leão-dourado 
 
Restrito ao Sul do Rio de Janeiro, matas de Silva Jardim e  
Casimiro de Abreu, Reserva Biológica de Poço-das-Antas e  
montanhas de Cácia do Rio São João. 

 

 
    Leontopithecus chrysomelas - Mico-leão-de-cara-dourada 
 

Distribuído do sul da Bahia, entre Rios Belmonte e Pardo no sul,  
e Rio Contas no norte. 

 

 
 
     Leontopithecus chrysopygus - Mico-leão-preto 
 
Era encontrado ao norte do Rio Paranapanema, leste do Rio Paraná,  
Sul do Rio Tietê e Serra de Paranapiacaba. Hoje está restrito à Reserva  
Estadual de Morro Grande em Teodoro Sampaio, Reserva Biológica de  
Caeteteus  em Galiato, estado de São Paulo.. 
 

      Leontopithecus caissara - Mico-leão-de-cara-preta 
 
Existe apenas na Ilha de Superagui, costa norte do Paraná.  

hoje 

antes 

De acordo com o C.B.E. e dados genéticos,  
estas poderiam formar uma única espécie 

Mata Atlântica 

L. rosalia 

L. chrysopygus 

L. chrysomelas 

Estes três táxons são classificados ambiguamente como espécies diferentes, mas 
funcionam muito bem como três E.S.U.s , isoladas umas das outras e com 
independência evolutiva - medida importante para a sua conservação. 

ESUs na preguiça-de-coleira 
Bradypus torquatus – ameaçada 
 
Lara-Ruiz et al. Biol. Cons. 2008 
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Esquerda: Limites da distribuição da espécie (em cinza) e localidades de ocorrência (em vermelho). Direita: 

fragmentos remanescentes na região de ocorrência da espécie (Modificado de SOS Mata Atlântica & INPE, 1998). 

Populações remanescentes de B. torquatus 

Fonte da variação % da variação 
total 

Entre estados 96,4 
Entre populações do ES 0,16 
Entre indivíduos dentro 
das 4 populações 

3,44 

AMOVA 

ФST = 0,966 

Índice de diferenciação entre populações 

3 ESUs distintas: BA + ES + RJ 

Lobo cinza 
Lobo vermelho 

funciona como uma ESU? 

O lobo vermelho 
é um híbrido 
entre o lobo e o 
coiote 

lobo 

coiote 
Filogeografia 

e 
Genética da Paisagem 
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Filogeografia 

A filogeografia tenta reconstruir o passado evolutivo  
das espécies e de suas populações em  

um contexto geográfico 

 

 

Variações nas sequências de DNA 

Hap. M   ...AAGCGTTATAGCAGAGTTAT... 
 
 

Hap. N   ...AAGTGTTATAGCAGAGTTAT... 
 
 

Hap. O   ...AAGTGTTAGAGCAGAGTTAT... 
 
 

Hap. P   ...AAGTGTTAGAGCAGAATTAT... 
 

Hap. M   ...AAGCGTTATAGCAGAGTTAT... 
 
 

Hap. N   ...AAGTGTTATAGCAGAGTTAT... 
 
 

Hap. O   ...AAGTGTTAGAGCAGAGTTAT... 
 
 

Hap. P   ...AAGTGTTAGAGCAGAATTAT... 
 

Rastreando a genealogia das sequências 
M 

Q 
N 

O 

P 

R 

Rede filogeográfica 

As sequências podem ser 
conectados em uma 
genealogia que conta a 
história de diversificação das 
linhagens e das populações 
que as continham em um 
contexto geográfico. 

M 

Q 

N 

O 

P 

R 

Árvore filogenética 
(filogeográfica) 

As sequências podem ser 
conectadas em uma árvore 
genealógica que apresenta a 
história de ancestralidade 
comum das linhagens e o 
tempo de divergência destas, 
que são analisadas em um 
contexto geográfico 

Variação no DNAmt em Gorilla gorilla e 
unidades evolutivas independentes (ESUs) 

Nyrigongo 

4 ESUs que devem  

ser manejadas 

separadamente 
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Família Phyllostomidae Gênero Artibeus 

Dados de 540 indivíduos 
sequenciados – Cyt-b+COI 

 A. planirostris 

 A. amplus 

 A. obscurus 

 A. lituratus 

 A. jamaicensis sp2 
 A. obscurus sp2 

 A. jamaicensis 

 A. fimbriatus 

 A. inopinatus 
 A. fraterculus 
 A. hirsutus 
 A. concolor 

 A. watsoni 
 A. aztecus 

 A. phaeotis 
 A. toltecus 

 A. phaeotis 
 A. cinereus sp2 

 A. gnomus 
 A. glaucus 

 A. anderseni 
 A. cinereus 

 Enchisthenes hartii 

100 

98 

93 

99 

80 

77 

89 

99 

83 

55 

95 

97 

100 

77 

100 

99 
73 

95 

86 

100 

100 

100 

99 

96 
97 

68 

100 

67 

85 

99 

88 

98 

98 

93 

100 

0.05 

Filogenia do 

gênero 

Artibeus 

 
Cyt-B + COI 

Artibeus obscurus 

  

 

55 indivíduos 

37 haplótipos 

28 localidades 

AMOVA 

Biomas: 54,9% da variação 

   Divisão Amazônica: 63,68% 

 

h = 0,978 

 = 0,0255 

Divergência entre os grupos  

              2%/milhão de anos 

2,5% a 3,9% ----------> 1,5 a 1,9 m.a.a 

Artibeus obscurus 



07/03/2014 

7 

 

División de grupos Cerrado-Amazonia: 71% de la variación 

 

Redivisión de la Amazonia en 3 regiones, aumenta para 88%  

 

AMOVA 

Artibeus gnomus 

 

Alta diversidade de haplótipos (h = 0,981) 

Alta diversidade nucleotídica ( = 0,046) 

 

Artibeus gnomus 

Amazonia 
Cerrado 

Artibeus gnomus 

ESUs na preguiça-de-coleira 
Bradypus torquatus – ameaçada 
 
Lara-Ruiz et al. Biol. Cons. 2008 

Bradypus torquatus 

Em perigo de extinção – IUCN 

mas faltam dados sobre esta 
espécie. 

Esquerda: Limites da distribuição da espécie (em cinza) e localidades de ocorrência (em vermelho). Direita: 

fragmentos remanescentes na região de ocorrência da espécie (Modificado de SOS Mata Atlântica & INPE, 1998). 

Populações remanescentes de B. torquatus 
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BAHIA 

ESPÍRITO 
SANTO 

Tabuleiros 

  

Região serrana 

RIO DE 
JANEIRO 

Altíssima estruturação populacional  -  fst = 0,987 

Fonte da variação % da variação 
total 

Entre estados 96,4 
Entre populações do ES 0,16 
Entre indivíduos dentro 
das 4 populações 

3,44 

AMOVA 

ФST = 0,966 

Índice de diferenciação entre populações 

3 ESUs distintas: BA + ES + RJ 

Genética da paisagem 

A conectividade interpopulacional é afetada pela paisagem 

Paisagem e estruturação populacional 

Polystictus superciliaris 
Populações estão restritas a áreas acima de 
1000 m sobre o nível do mar em MG, BA  e SP 
no Brasil 

MJ Network  
COI_ND2 

Polystictus superciliaris 
Gray-backed Tachuri 
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Chapada do Catuni 

Serra Resplandescente 

Serra do Barro Preto 

PE do Rio Preto  

Serra do Cipó 

BH 

Serra da Gandarela 
Serra da Piedade 

Serra do Caraça 
Serra do Mascate 

ESPINHAÇO RANGE 
MG 

GENELAND  
• Dois agrupamentos macrogeográficos emergem 
 CSN:  Cipó - Serras do Norte 
 QF:     Quadrilátero Ferrífero 

 

Chapada do Catuni 

Serra Resplandescente 

Serra do Barro Preto 

PE do Rio Preto  

Serra do Cipó 

BH 

Serra da Gandarela 
Serra da Piedade 

Serra do Caraça 
Serra do Mascate 

ESPINHAÇO RANGE 
MG 

SN 

CD 

QF 

Uma depressão de 600 m de altitude é uma barreira efetiva atualmente   


