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APG (Angiosperm Philogeny Group) ou 
("Grupo de Filogenia das 

Angiospérmicas") é um grupo de 
biólogos de diversas nacionalidades 
que atuam nos Estados Unidos e que que atuam nos Estados Unidos e que 

adotaram um novo sistema de 
classificação para angiospermas em 

1998, o sistema APG. 



Este sistema é baseado na sequência 
de genes principalmente rbcL e atpB, 
através de análises cladísticas. 
Ao longo dos anos ele sofreu algumas 
atualizações e o mais recente é o 
sistema conhecido como APG III. sistema conhecido como APG III. 
Este grupo de cientistas produz suas 
próprias árvores genealógicas e até 
mesmo compila informações de 
diversos autores. 



Sistema APG:

Utilização de dados de biologia 
molecular; 

Famílias são grupos monofiléticos;

Categorias taxonômicas acima do Categorias taxonômicas acima do 
nível de ordem não são utilizadas; 
São empregados os nomes dos 
clados, como eudicotiledôneas, 
monocotiledôneas, rosídeas, etc.



Características morfológicas, metabólitos secundários, 

biologia molecular:

rbcL - gene que codifica a maior subunidade da enzima 
fotossintética RuBisCO

atpB - gene que codifica a subunidade β da ATP sintase

RNA ribossomal

O ANGIOSPERMAS BASAISO ANGIOSPERMAS BASAIS

O COMPLEXO MAGNOLIIDAE

O MONOCOTILEDÔNEAS

O EUDICOTILEDÔNEAS

Dicotiledôneas: grupo parafilético (ancestral comum com 

alguns, mas não com todos os descendentes)

Monocotiledôneas: grupo monofilético



Os trabalhos do APG iniciaram-se em 
1998, com a publicação da primeira 
árvore filogenética abordando os 
grandes grupos de Angiospermas, 
baseados em seqências genéticas.

Desde então, a classificação proposta 
pelo APG se alterou grandemente em pelo APG se alterou grandemente em 
certos aspectos, e as dificuldades de 
nomenclatura fizeram até mesmo com 
que alguns táxons tradicionais, nomes 
havia muito esquecidos, voltassem a 
ser propostos.



Os pesquisadores detectaram um 
monofiletismo entre as 
Monocotiledôneas, mas observaram 
serem as Dicotiledôneas um grupo 
parafilético.parafilético.



Dois clados distintos encontravam-se 
situados na base da árvore 
filogenética: 

As chamadas Paleoervas, por serem 
basicamente famílias de espécies 
herbáceas; 

As Magnoliideae, famílias As Magnoliideae, famílias 
predominantemente arbóreas 
relacionadas a Magnoliaceae. 

O restante das Dicotiledôneas foi 
denominado Eudicotiledôneas. 



Posteriormente notou-se a relação 
entre as Paleoervas, Magnoliideae e 
Monocotiledôneas, por possuírem 
grãos de pólen monossulcados, 
enquanto as Eudicotiledôneas 
grãos de pólen monossulcados, 
enquanto as Eudicotiledôneas 
possuíam pólen primariamente 
trissulcado.



A organização da árvore 
filogenética entre monossulcados 
e trissulcados caiu na medida em 
que novos dados, sobretudo 
morfológicos, anatômicos e 
fitoquímicos, além de novas 
sequências de genes, passaram a sequências de genes, passaram a 
ser acrescentados. A posição das 
Angiospermas mais primitivas 
também mudou muito, e famílias 
como Amborellaceae e 
Nymphaeaceae se alternaram na 
posição mais basal da árvore.



OAPG 1998

462 famílias organizadas em 40 
ordens monofiléticas e alguns 
grupos monofiléticos superiores

Grupos: 
Monocotiledôneas
Eudicotiledôneas
Monocotiledôneas
Eudicotiledôneas

Eudicotiledôneas Core, 
Rosideas (incluindo 

Eurosídeas I e II)
Asterídeas (incluindo 

Euasterídeas I e II)



APG 2003 – 45 Ordens – 457 Famílias



O sistema APG só engloba 
categorias taxonômicas desde as 
espécies até as ordens, e não 
caracteriza táxons acima da 
ordem. Os grupos considerados 
"categoricamente superiores" são 
denominados com nomes denominados com nomes 
"informais" (não sujeitos ao Código 
Internacional de Nomenclatura 
Botânica), sendo mais apropriado 
denominá-los de clados em vez de 
"taxons".



O sistema APG II prevê-se uma quantidade 
de famílias para as quais é permitida duas 
versões alternativas, uma ampla (ou seja, 
uma única família grande) e outra estrita 
(de duas a dez famílias mais pequenas 
definidas de modo mais estrito). O sistema 
APG III eliminou essas alternativas devido à APG III eliminou essas alternativas devido à 
sua impopularidade (os utilizadores da 
classificação preferiam que fossem os 
autores do APG que decidissem qual 
alternativa utilizar) e, na maioria dos casos, 
a circunscrição mais ampla foi retida.



APG III
*Adotaram-se 14 novas ordens;

*Foram colocadas em famílias, gêneros que não 
haviam sido alocados a famílias no sistema APG, e 
também famílias em ordem, reduzindo-se 
consideravelmente o número de táxons que não 
estão incluídos em categorias de nível superior, em 
relação ao que acontecia no APG II. Neste sistema 
de classificação restam somente 5 táxons (duas 
pequenas famílias de plantas parasitas e três 
de classificação restam somente 5 táxons (duas 
pequenas famílias de plantas parasitas e três 
gêneros) que não ficaram alocados na árvore 
fiologenética das angiospérmicas e portanto não 
fazem parte de nunhuma ordem no sistema APG III;

*Algumas famílias foram relocalizadas em outras 
ordens, segundo as novas análises de filogenia;

*Muitos gêneros, previamente incluídos em 
determinadas famílias, foram segregados em novas 
famílias. 



O APG atualiza constantemente sua 
classificação, e a disponibiliza em 

seu site:

http://www.mobot.org/MOBOT/researchttp://www.mobot.org/MOBOT/researc
h/APweb/ 



A aceitação ou não destas mudanças, 
incluindo as  nomenclaturas, parece ser 
ainda objeto de discussão no cenário 
atual.
Estes impactos foram sentidos 
igualmente nas coleções de plantas. 
Enquanto alguns herbários alteraram a 
organização das famílias, a maioria organização das famílias, a maioria 
parece ter mantido a organização 
tradicional. Mas hoje quando 
adentramos um herbário temos uma 
questão que não era feita antigamente: 
em que família devo procurar 
determinado táxon? 
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