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A quem é realmente importante, 

à Família e aos Amigos 
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“We will first look for a taxonomic classification in the 

literature. Then, when we have found one, we will assume it 

is true.” 

Ridley, 1983 

 

 

“A frustration (for most of us) is that phylogenies are 

constantly being re-evaluated, whatever the technique, 

whatever the source of data.” 

Ryan 1996 
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