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"I can't believe that!" said Alice. 

 

"Can't you?" the queen said in a pitying tone. "Try again, 

draw a long breath, and shut your eyes." 

 

Alice laughed. "There's no use trying," she said. "One can't 

believe impossible things." 

 

"I dare say you haven't had much practice," said the queen. 

"When I was your age, I always did it for half an hour a day. 

Why, sometimes I've believed as many as six impossible 

things before breakfast." 

Lewis Carroll 
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Capítulo 1 

Introdução 
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Biogeografia 

 
A biogeografia é a ciência que busca entender as distribuições geográficas 

atuais e passadas das espécies de animais e plantas (MacDonald, 2002). Os objetivos 

da biogeografia são descobrir onde os organismos vivem, em que abundância e porque 

vivem (ou não) em determinada área. Esta é uma ciência ampla e multidisciplinar. 

Conhecimentos de biologia, geografia, climatologia e geologia são necessários para um 

completo entendimento dos processos que originaram a distribuição das diferentes 

espécies. 

A distribuição de uma espécie depende tanto de aspectos ecológicos, como por 

exemplo, temperatura, umidade, luminosidade quanto de aspectos históricos. Por 

exemplo, não encontramos um urso polar (Ursus maritimus) vivendo nas florestas 

tropicais, isto porque ecologicamente é um animal que está adaptado à temperaturas 

mais frias. Mesmo assim não encontramos este mesmo urso vivendo no pólo sul da 

terra, região que possui variáveis ecológicas similares às do hábitat deste animal 

(Ártico). Isso acontece porque historicamente a linhagem que deu origem aos ursos 

polares habitavam a Laurásia e não a Gondwana.  

A noção de que história e ecologia se interligam determinando a distribuição 

das espécies já é antiga. Charles Darwin em seu livro a “Origem das Espécies” (1858) 

usou a distribuição geográfica de plantas e animais como uma das evidências 

suportando a teoria da evolução. Na mesma época de Darwin, Alfred Russel Wallace, 

co-descobridor da teoria de seleção natural, escreveu o livro “A distribuição geográfica 

dos animais” (1876). Este naturalista estudou a distribuição das espécies em locais os 

mais variados como o arquipélago malaio e a Amazônia, sendo, portanto, considerado 

o pai da biogeografia.  
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 Uma das perguntas mais instigantes no campo da biogeografia é entender 

porque existem tantas espécies nos neotrópicos, em especial em suas florestas 

tropicais (Floresta Amazônica e Floresta Atlântica). Esta pergunta se subdivide em duas 

outras igualmente interessantes: como surgiu tal diversidade de espécies, e como esta 

diversidade vem sendo mantida e por quanto tempo. É provável que ambas as 

respostas contribuam para a biodiversidade neotropical. 

 O objetivo desta dissertação é contribuir com um estudo de caso a fim de 

aumentar o conhecimento sobre a primeira destas perguntas. A pergunta sobre a 

origem da biota neotropical. Mais especificamente, quais os mecanismos e processos 

que levaram ao surgimento e diversificação em uma das florestas tropicais deste 

continente, a Mata Atlântica.  

Para entendermos de forma global o que gerou a diversidade na Floresta 

Atlântica, precisamos em primeiro lugar entender a fundo sua história geológica, 

geográfica e ecológica. Isso porque conforme dito acima estes são os fatores que 

afetam a distribuição das espécies e desta forma o surgimento de novas espécies. 

Basicamente, os fatores levados em consideração podem ser listados como: variação 

latitudinal, variação altitudinal, (e, portanto, variação climática) alteração histórica do 

relevo, presença de rios, e alteração no nível do mar. A contrapartida biológica desta 

história também possui características que devem ser levadas em consideração, tais 

como: área de vida e/ou capacidade de dispersão, generalidade ou especialização de 

hábito e habitat, biologia reprodutiva, tamanho populacional, expectativa de vida, 

tempo de geração, entre outros. Dessa forma, responder a esta pergunta necessita de 

uma abordagem integrativa, que leve em consideração aspectos específicos do grupo e 

região estudados, o que suscita a necessidade de estudos multidisciplinares e 
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conhecimentos bastante diversos. Esta dissertação não tem, portanto, a presunção de 

ser a última palavra sobre biogeografia da Floresta Atlântica, e sim contribuir com uma 

pequena parte no entendimento dos processos que foram importantes na 

diversificação da sua biota através de um estudo de caso.  

Desta forma começarei apresentando as características do bioma focal deste 

estudo, a Mata Atlântica, dando especial ênfase a processos ecológicos e históricos 

que possam afetar a diversidade biológica. Posteriormente, serão detalhadas as 

hipóteses de diversificação que já foram propostas para este bioma. E por fim será 

discutido o organismo escolhido para estudo, levando-se em consideração aspectos 

ecológicos e históricos da escolha.  
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Mata Atlântica 

 
A Mata Atlântica é uma das maiores florestas tropicais do mundo, 

originalmente cobrindo uma região de cerca de 150 milhões de hectares em ambientes 

altamente heterogênos (Ribeiro et al., 2009).  Sua distribuição abrange desde o norte 

do Rio Grande do Norte ao sul do Rio Grande do Sul, por toda costa brasileira, se 

estendendo centenas de quilômetros continente adentro (Disnerstein et al, 1995). 

É uma floresta que ocupa uma larga faixa latitudinal (de 5° sul a 30° sul) o que 

implica em grande variação da temperatura e umidade, cobrindo regiões tropicais e 

sub-tropicais. Além disso, a ampla variação longitudinal também é importante na 

produção de diferentes composições florestais, por causa da diminuição na quantidade 

de chuva quanto mais longe da costa. Regiões costeiras recebem muitas chuvas ao 

longo do ano, superando os 4000mm, enquanto regiões interiores recebem cerca de 

1000mm/ano (Câmara, 2003).  A Floresta Atlântica também possui uma ampla 

variação altitudinal (do nível do mar até cerca de 1700 metros), além de múltiplos tipos 

vegetacionais tais como, formações abertas, mistas e densas, semi-decíduas e 

decíduas (Figura 1.1) (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1993). 

Esta é uma das florestas mais diversas do mundo, e também possui elevados 

níveis de endemismo (Myers et al., 2000). Sua riqueza inclui mais de 20.000 espécies 

de plantas, 260 espécies de mamíferos, 680 espécies de pássaros, 200 de répteis e 280 

espécies de anfíbios, além de muitas espécies que ainda necessitam de descrições 

científicas formais (Goerck, 1997; Mittermeier et al., 1999; Silva & Casteleti, 2003). 

Estima-se que a fauna e flora da Floresta Atlântica correponda a 1-8% de todas as 

espécies do mundo (Silva & Casteleti, 2003). 
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Figura 1.1. Tipos vegetacionais originais da Mata Atlântica brasileira. Fonte: Fundação 
SOS Mata Atlântica e INPE, 2006. 

No entanto, esta é também uma das florestas mais ameaçadas do mundo, 

sendo considerada uma das áreas prioritárias para conservação (hotspot) (Myers et al., 

2000). Ribeiro et al. (2009) estimaram que restam cerca de 12% de sua cobertura 

original (Figura 1.2). Sendo que a maior parte dos fragmentos ocupam uma área 

inferior à 50 hectares  cada (Ribeiro et al., 2009). 

Sob uma perspectiva atual, a Floresta Atlântica encontra-se isolada de qualquer 

outra formação vegetal florestal da América do Sul pelas formações abertas: Cerrado, 

Caatinga e Chaco (Silva et al., 2004). A importância do ponto de vista biogeográfico é 
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de que caso táxons irmãos não sejam reciprocamente monofiléticos, isso pode indicar 

um contato histórico da Mata Atlântica com outras florestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2. Distribuição da Floresta Atlântica no Brasil, com os fragmentos florestais 
ainda restantes. Modificada de Ribeiro et al. (2009). 

A Floresta Atlântica possui relevo e história geológica complexa, possuindo 

várias unidades de relevo, desde planaltos na sua porção interior, serras e planícies 

costeiras. O planalto Atlântico localizado desde o norte de Santa Catarina até o sul da 

Bahia é delimitado em sua borda oriental pelas Serra do Mar, Mantiqueira e 

Espinhaço. São nestas serras onde se localizam as maiores altitudes da Floresta 

Altântica, sendo que as altitudes vão diminuindo em sua região ocidental (Freitas, 
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1951). Os tipos vegetais nestas porções são: campos de altitude nos topos de algumas 

de suas montanhas, floresta ombrófila densa nas encostas das montanhas e planícies 

costeiras, e floresta semidecidual na sua porção mais interior. O Planalto da 

Borborema se localiza nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco e, 

igualmente ao Planalto Altântico, possui suas maiores altitudes na porção oriental, 

diminuindo em direção ao interior. Os tipos vegetacionais do Planalto da Borborema 

seguem o mesmo padrão das outras serras (Freitas, 1951). A hipótese mais aceita para 

a formação de suas montanhas, tais como Serra do Mar (2500 m de altura) e Serra da 

Mantiqueira (2700 m de altura), é a de que foram formadas por arqueamento e 

ruptura do escudo brasileiro, sendo que o primeiro levantamento provavelmente 

ocorreu durante o Cenozóico (Simpson, 1979 apud Lara & Patton, 2000). Três períodos 

de movimentos epirogenéticos contribuíram para o aumento de 1200 m ou mais, 

sendo o primeiro no final do Cretáceo e os outros dois durante o Terciário (Freitas, 

1951). As Serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e Borborema foram formadas 

durante as duas últimas partes do soerguimento, diretamente ligadas ao soerguimento 

dos Andes (Freitas, 1951). Infelizmente existem poucos dados precisos sobre o tempo 

e magnitude de soerguimento. Alguns estudos afirmam que a taxa de soerguimento da 

Serra do Mar foi baixa no começo do Cretáceo (Soares & Landin, 1976), aumentando 

significativamente no Mioceno, continuando até recentemente há cerca de 52.000 - 

20.000 anos atrás (Petri & Fúlvaro, 1983; Riccomini et al., 1989). 

Diferentemente da Amazônia, a maior parte dos rios da floresta Atlântica são 

de pequeno porte, isto é, são rios relativamente estreitos e rasos, com fundos 

pedregosos, e por isso em sua maioria não devem ser uma barreira à dispersão da 

maior parte das espécies. Alguns deles, entretanto, possuem um porte maior como o 
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Rio Paraíba do Sul, Rio São Francisco ou Rio Doce. Na literatura há poucos registros 

sobre a formação destes rios, tornando, portanto, difícil caracterizar o período de 

formação, ou quando atingiram o atual curso e foz. Martin et al. (1993) fizeram uma 

revisão sobre o estabelecimento dos deltas dos principais rios atlânticos (Doce, Paraíba 

do Sul, São Francisco e Jequitinhonha), e afirmam que estes só atingiram a foz atual 

depois da última grande transgressão quaternária (trangressão Flandriana- 6.000-

3.000 anos) alguns deles passando por períodos estuarinos.  

Outro fator importante são as mudanças climáticas cíclicas que ocorrem devido 

aos ciclos de Milankovitch e que aparentemente tiveram grande importância no 

Quaternário. Embora para o hemisfério norte seja bem estabelecido que houveram 

ciclos glaciais (tempo frio e seco) e interglaciais (chuvoso e úmido), para o hemisfério 

sul é bastante discutido como os períodos glaciais teriam afetado o clima e a 

vegetação na. Behling (2002) compilou dados de 14 sítios palinológicos ao longo das 

porções sul e sudeste da Mata Atlântica concluindo que as regiões hoje ocupadas por 

florestas de araucárias, foram substituídas durante o último período glacial por 

gramíneas. Os registros para o sudeste do Brasil mostraram que as regiões hoje 

ocupadas por cerrado e floresta semidecídua, foram também substituídas por 

gramíneas e em alguns locais por florestas de galeria subtropicais (Behling, 2002). Esta 

revisão mostra que as gramíneas dominaram as regiões sul e sudeste do Brasil (20° sul 

– 28° sul) durante a última era glacial, sendo o clima estimado para esta região em 

cerca de 5-7°C mais frio que o atual. Este padrão é concordante com o encontrado por 

Ledru et al. (2009) para um sítio palinológico no estado de São Paulo.  Outros autores 

encontraram um padrão de clima mais frio, porém com permanência do clima úmido, 

tanto por evidências palinológicas quanto geomorfológicas, para áreas de Santa 
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Catarina e São Paulo (Oliveira et al., 2008; Pessenda et al., 2009). Na porção nordeste 

da Floresta Atlântica este padrão se inverte, sendo que Auler et al. (2004), baseados 

em dados de espeleotemas mostraram que houveram períodos mais úmidos nos 

últimos 210 mil anos. Dados biogeográficos, paleontológicos e palinológicos também 

dão suporte a estes períodos mais úmidos com expansão dos ambientes florestais 

(Wang et al., 2004; Auler et al., 2004; Vivo, 1997; Ledru, 1993; Prado & Gibbs, 1993).  
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Modelos de diversificação 

 
A biodiversidade dos trópicos tem intrigado os naturalistas desde Darwin, 

sendo que várias hipóteses já foram propostas para explicar os padrões de distribuição 

e biodiversidade que se encontram nos trópicos. Dentre as hipóteses propostas, a 

maior parte estão de acordo com a escola biogeográfica clássica, baseadas em eventos 

de separação vicariante (alopátrica) entre as espécies.  

Especificamente para a Mata Altântica várias hipóteses foram propostas, sendo 

que parte delas foram originalmente propostas para a Amazônia e depois estendidas 

para a Floresta Atlântica. É importante ressaltar que a Floresta Atlântica possui história 

geológica igualmente complexa e distinta da região amazônica, o que torna hipóteses 

propostas para um dos biomas não necessariamente aplicáveis ao outro.  

A Hipótese de Refúgios foi proposta primariamente para explicar a distribuição de 

aves na Amazônia por Haffer (1969) e a distribuição de lagartos do gênero Anolis, na 

Mata Atlântica por Vanzolini e Williams (1970). Esta hipótese se fundamenta nas 

mudanças climáticas cíclicas ocorridas durante o Terciário e Pleistoceno, nos quais 

periódos glaciais e interglaciais se intercalaram. Acredita-se que estas mudanças na 

temperatura e umidade foram responsáveis por contrações e expansões da floresta, 

levando as espécies a se isolarem por um tempo considerável, o que teria resultado no 

surgimento de novas espécies (Marroig & Cerqueira, 1997; Haffer, 1993). Dados sobre 

a importância das retrações florestais na Mata Atlântica são escassos, como visto 

acima, sendo que existe certo consenso de que pelo menos no sul da Mata Atlântica 

houve retração da floresta. Diversos estudos recuperaram o padrão esperado para 

esta hipótese (alta diversidade nas regiões de refúgios e baixa divergência nas regiões 

que sofreram retrações durante as eras glaciais, além de evidência de expansão 
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demográfica nestas regiões), como exemplo Carnaval et al. (2009) com anfíbios; 

Cabanne et al. (2008) e Cabanne et al. (2007) com uma espécie de passeriforme; além 

de estudos que encontram um claro padrão de expansão demográfica em clados do sul 

da floresta o que é concordante com os dados de palinologia (e.g. Grazziotin et al., 

2006, com jararaca, Tchaika et al, 2007, com lobo-guará e Martins et al.,2007, com 

morcego-vampiro). Contudo, a influência de refúgios na Mata Atlântica está longe de 

ser consenso e vários estudos rejeitam esta hipótese (e.g. Lara et al.,2005, e Lara & 

Patton ,2000, com roedores, Leite, 2003 e Geise et al.,2001 também com roedores).  

Outra hipótese proposta para o bioma amazônico (Wallace, 1849; Ayres & 

Clutton-Brock, 1992), mas depois extrapolada para a Mata Atlântica é a Hipótese de 

Rios (Pellegrino et al., 2005), a qual se baseia na separação de espécies pelo 

surgimento e ascensão do nível da água de afluentes de uma rede de rios, o que 

restringiria o fluxo gênico entre populações em cada margem, levando a diferenciação 

de espécies. Conforme já mencionado, a dimensão dos rios atlânticos são menores que 

os amazônios sendo, portanto, mais discutível o papel deles como barreiras à 

dispersão. Além disso, a escassez de informações confiáveis a respeito de sua origem 

torna mais complicada a determinação de sua atuação como barreiras primárias ou 

secundárias e o eventual teste desta hipótese. O estudo citado para Mata Altântica foi 

realizado com lagartos na região sudeste e sul da Mata Atlântica (Pellegrino et al., 

2005).  

A Hipótese de Vicariância Geotectônica (Platnick & Nelson, 1978; Cracraft & 

Prum, 1988) prediz que as populações são separadas por eventos de mudanças 

paleogeográficas (como a separação de continentes ou soerguimento de montanhas) e 

se diferenciam alopatricamente por longos períodos de tempo. Esta hipótese é 
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amplamente discutida na literatura para os mais variados ambientes e táxons (e.g. 

Ribas et al., 2005; Cracraft & Prum, 1988), sendo que toda uma escola biogeográfica se 

desenvolveu baseada em eventos de separação vicariante. Para a Mata Atlântica, 

poucos estudos exploram os efeitos do soerguimento de suas montanhas. Um dos 

poucos exemplos é o trabalho de Leite (2003) que relaciona o soerguimento das 

montanhas com a diversificação de um grupo de roedores equimídeos. A questão 

relevante para estudos biogeográficos é se estas serras são suficientemente altas para 

funcionar como uma barreira para a fauna e se sim, quando elas se tornaram 

efetivamente uma barreira. Além do estudo de Leite (2003), a hipótese de vicariância 

geotectônica até hoje não foi explicitamente testada na Mata Atlântica, embora suas 

inúmeras serras e picos sugiram que estas possam ter tido um papel na diferenciação 

de linhagens. O mais próximo de um teste formal desta hipótese na Mata Atlântica foi 

realizado por Cabanne et al. (2007) e Cabanne et al. (2008) que demonstraram para 

uma espécie de passeriforme que a formação das montanhas não teve influência na 

geração de diversidade genética deste grupo. Lara et al. (2005), encontraram um 

padrão em espécies de mamíferos não voadores que pode ser explicado por 

isolamento em montanhas, embora não tenham testado o tempo de divergência 

necessário para a corroboração da hipótese.  

A Hipótese de Gradientes Ecológicos é a única dentre as apresentadas aqui 

que não é baseada em modelos de especiação alopátrica. Esta hipótese postula que 

seleção diversificadora sobre fortes gradientes ambientais seria suficiente para causar 

a diferenciação e especiação, mesmo tendo fluxo gênico (Endler, 1977). Esta hipótese 

baseia-se nas diferenças ecológicas entre hábitats. Como a Mata Atlântica possui um 

gradiente latitudinal e de tipos vegetacionais bem grande, esta hipótese já foi proposta 
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mais de uma vez para explicar possíveis divergências entre linhagens (Lara & Patton, 

2000; Leite, 2003). O único estudo que encontrou evidência de associação entre 

diferentes hábitats (gradiente ecológico) foi o de Lara & Patton (2000), no qual táxons 

apareciam associados a diferentes tipos de hábitats, como floresta ombrófila densa e 

floresta semidecidual (táxons costeiros e táxons interiores). Por outro lado, Marroig et 

al. (2004) encontraram resultados contrários aos esperados por esta hipótese, uma vez 

que não encontraram associação entre clima e outras variáveis ecológicas com a 

diversidade morfológica em um grupo de espécies de saguis (Callithrix). 

 Um padrão amplamente encontrado na Floresta Atlântica é uma quebra entre 

táxons do Norte e do Sul da floresta. Embora nem todos os estudos concordem na 

posição geográfica exata desta quebra, ela em geral ocorre entre os estados de 

Espírito Santo e a Bahia (Moraes-Barros et al., 2006; Tchaika et al., 2007; Lara & 

Patton, 2000; Ditchfield, 2000; Geise et al., 2001; Grazziotin et al., 2006, Martins et al., 

2007). A razão para tal divisão geralmente é atribuída a isolamento por distância, ou 

alguma diferenciação da vegetação (Lara & Patton, 2000), mas nunca foi explorado de 

maneira empírica se há uma razão histórica ou ecológica para a quebra dos mais 

variados táxons ocorrerem mais ou menos na mesma região.  

Os estudos biogeográficos empíricos na Mata Atlântica ainda são escassos e os 

padrões que eles recuperam nem sempre são congruentes, o que é esperado dado que 

diferentes eventos históricos afetam de maneira diferente os táxons. Mesmo porque 

esta floresta possui grande variação física (orográfica, latitudinal e de tipos de 

vegetação) e diferentes organismos são naturalmente afetados por diferentes fatores 

ecológicos. 
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Gambás-de-orelhas-pretas 

  
A ordem Didelphimorphia é endêmica e autóctone do novo mundo (Marshall et 

al., 1979). Esta ordem faz parte dos mamíferos metatérios (marsupiais) e, portanto, 

não possuem placenta verdadeira. Existe dentro desta ordem apenas uma família, a 

família Didelphidae, com 19 gêneros e 96 espécies viventes (Gardner, 2008; Voss & 

Jansa, 2003). A família Didelphidae pode ser subdividida em duas sub-famílias: 

Caluromyinae e Didelphinae (Gardner, 2008). Dentro de Didelphinae está o gênero 

Didelphis, gênero no qual estão os maiores animais da família (Gardner, 2008).  

O gênero Didelphis é formado por seis espécies que se distribuem por toda a 

América do Sul, com uma espécie ocorrendo na América do Norte. Esta espécie, D. 

virginiana, é a espécie basal do gênero (Patton et al., 2003). As outras espécies do 

grupo podem ser divididas em gambás-de-orelhas-brancas (grupo albiventris) e 

gambás-de-orelhas-pretas (grupo marsupialis). O primeiro grupo é formado pelas 

espécies: D. albiventris, D. imperfecta e D. pernigra e ocupam as áreas abertas da 

América do Sul. O segundo grupo é formado por D. marsupialis e D. aurita que ocupam 

as regiões florestais da América do Sul (Cerqueira, 1985; Voss & Jansa, 2009). 

 Há debate na literatura se as espécies do grupo marsupialis podem ser 

consideradas espécies distintas (Cabrera, 1957; Hershkovitz, 1969), uma vez que, por 

caracteres qualitativos elas não podem ser separadas. Porém, dado que ambas 

formam grupos distintos baseados tanto em características moleculares (Patton et al., 

2003) quanto morfométricas (Cerqueira & Lemos, 2000), atualmente são aceitas como 

duas espécies. Além disso, estas espécies possuem distribuições em locais diferentes 
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(D. marsupialis na Amazônia e D. aurita na Mata Altântica- Figura 1.3) e, portanto, do 

ponto de vista atual elas supostamente estão isoladas reprodutivamente. 

A espécie D. aurita (Figura 1.4) é endêmica da Floresta Atlântica. Esta é uma 

espécie que se distribui por toda a floresta em todos os tipos vegetacionais. A 

reprodução em D. aurita é sazonal começando no meio da estação seca e terminando 

no fim da estação chuvosa (Kajin et al., 2008). Gambás são onívoros-insetívoros 

(Cáceres & Monteiro-Filho, 2001), com grande variação em dieta, incluindo 

invertebrados (em grande parte ártropodes da serrapilheira), pequenos vertebrados e 

frutas (Vieira & Izar, 1999; Santori et al., 1995).Esta ampla variação na dieta parece 

estar associada à disponibilidade de recursos no ambiente, sendo que estes animais 

possuem uma dieta oportunista consumindo em maior quantidade os itens mais 

acessíveis em cada época do ano (Lessa & Geise, 2010).  Estes animais são escansoriais, 

conseguindo usar todos os estratos da mata (Cunha & Vieira, 2005). Em áreas 

fragmentadas onde outros grandes predadores estão ausentes espécies de Didelphis 

tendem a aumentar sua abundância. Consequentemente, a importância e influência 

destes gambás sobre outras espécies da comunidade aumentam (Fonseca & Robinson, 

1990). São animais noturnos e vágeis, andando cerca de 1.868 ± 55 m²/dia (Loretto & 

Vieira, 2005). O tempo de geração é de 330,7 dias, ou seja, um ano (Kajin et al., 2008). 
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Figura 1.3 Distribuição marginal dos gambás-de-orelhas-pretas. Os triângulos 

representam D. marsupialis e os círculos representam D. aurita. Modificado de 

Gardner (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4. Indivíduo jovem de Didelphis aurita do estado de Pernambuco. Foto: Paulo 

Asfora. 
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A abordagem 

 
Dado que a história e dinâmica do ambiente no qual os organismos estão 

inseridos afetam sua diversidade e evolução, a proposta desta dissertação foi estudar 

D. aurita a fim de analisar de forma integrada a influência destes fatores  (história 

evolutiva e dinâmica ambiental) na diversificação deste grupo. Esta espécie foi 

escolhida por ser endêmica, comum e amplamente distribuída pela Mata Atlântica. 

Desta forma, a história da espécie deve estar intimamente relacionada à história da 

floresta. Outro ponto que levou a escolha de D. aurita é a alta vagilidade destes 

organismos e sua tolerância a diversos tipos de hábitats florestais o que permite 

levantar a hipótese a priori que quebras ao longo da distribuição da espécie devem ser 

resultado principalmente de sinal histórico de interrupção do fluxo gênico e não devida 

a diferenciação em demes altamente localizadas.  

As abordagens escolhidas para a realização deste trabalho foram: estudar a 

variação morfológica nos crânios e a variação molecular de marcadores 

independentes. No Capítulo 3 analisei os padrões de distribuição da variação em todos 

os indivíduos coletados, com ênfase nos indivíduos do Nordeste brasileiro, sendo que 

estes indivíduos mostraram-se bastante diferenciados. O capítulo 4 foca-se na 

distribuição sul e sudeste de D. aurita, testando em especial uma das hipóteses de 

diversificação para esta floresta: a Hipótese de Refúgios.  
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Conclusões 

  

Os dados de diversidade genética e morfológica para D.aurita mostraram que 

esta espécie não se apresenta estruturada ao longo de toda sua distribuição na Mata 

Atlântica brasileira, não tendo sido encontrados indícios de isolamento por distância.   

A árvore filogenética, as baixas divergências morfológicas e moleculares e as análises 

de tamanho demográfico ao longo do tempo nos dão indício de que é uma população 

recente que passou por um evento de expansão populacional há pouco tempo, o que 

estaria de acordo com a hipótese de Refúgios. Porém, o evento de expansão foi datado 

há cerca de 50 mil anos, o que não é concordante com as predições desta hipótese. 

Além disso, os animais aqui apresentados não mostraram maior divergência e variação 

nas áreas ditas estáveis ao longo da última era glacial como o esperado nesta hipótese. 

Ademais, os resultados das simulações mostraram que analisar a história demográfica 

desta espécie baseada nestas estatísticas descritivas e testes de neutralidade não 

consideram eventos como fragmentação em outros refúgios que podem ter 

influenciado na história da espécie. Desta forma, é necessário avaliar se esta expansão 

demográfica realmente deve-se à dinâmica climática do Quaternário e, avaliar se estes 

outros eventos como fragmentação passada podem ter influenciado a história desta 

espécie.  
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Capítulo 5 

Considerações Finais 
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Os dois capítulos finais apresentados aqui são complementares no 

entendimento da história dos gambás-de-orelhas-pretas. Cada capítulo trata de um 

estágio da história deste grupo e reflete os processos afetando a floresta a qual esta 

espécie habita. O capítulo 3 mostrou que, o que anteriormente acreditava-se ser uma 

única espécie habitando a Floresta Atlântica, são provavelmente duas, sendo uma 

distribuída no Nordeste da Mata Altântica (estados de Alagoas e Pernambuco, ao norte 

do Rio São Francisco) e outra no restante da distribuição (sul e sudeste do Brasil). Os 

dados que mostraram esta divergência foram tanto dados derivados de três 

marcadores moleculares diferentes quanto morfometria craniana. Vale ressaltar que 

apenas três crânios de indivíduos do Nordeste foram utilizados nestas amostras. No 

entanto, não foi possível esclarecer qual o relacionamento desta espécie do Nordeste 

com as duas espécies reconhecidas de gambás-de-orelhas-pretas: D. marsupialis e D. 

aurita. Foi demonstrado ainda, que há pouco ou nenhum fluxo gênico entre estas 

espécies. Uma vez que a divergência destas espécies é recente, datando do período 

Pleistoceno (600.000- 800.000 anos), e por serem espécies florestais, foi sugerido que 

a dinâmica climática do Quaternário deve ter tido um importante papel na 

diversificação destas espécies. O capítulo 4 explora a história de D. aurita (agora 

utilizando apenas a distribuição sul e sudeste, isto é retirando-se os indivíduos do 

Nordeste), usando também dados de morfometria craniana e de marcadores 

moleculares.  Vemos que esta espécie não apresenta indícios de estruturação ou 

isolamento por distância ao longo de toda a sua distribuição. Isto aliado a testes de 

neutralidade e análises que mostram o tamanho populacional efetivo ao longo do 

tempo, mostraram que esta população passou por um evento de expansão 

demográfica recente. Isso dá respaldo à Hipótese de Refúgios, que prevê um evento de 
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expansão depois do último glacial. No entanto, a data estimada para este evento de 

expansão foi há cerca de 50 mil anos, o que é contrário a esta hipótese, uma vez que 

nesta época, a era glacial ainda não havia terminado (na verdade, o máximo glacial 

ocorreu há 20 mil anos). Além disso, dados de simulação não mostraram diferenças na 

diversidade genética dos animais habitando áreas que permaneceram florestais ao 

longo do último período glacial, com animais habitando áreas que no último glacial 

foram savanas. Ademais, dados provenientes de outras simulações mostraram ainda, 

que eventos tais como fragmentação no passado, além de não serem detectados pelos 

métodos usuais (estatísticas descritivas e testes de neutralidade), tornam não 

evidentes os efeitos de possíveis expansões demográficas. Desta forma, não é possível 

afirmar que a Hipótese de Refúgios foi responsável pela diversidade genética e 

morfológica observada nesta espécie e outros testes que incorporem os efeitos de 

múltiplos refúgios na história demográfica desta espécie são necessários.  

Temos portanto, padrões constrastantes do papel dos períodos glaciais neste 

grupo. Primeiramente foi mostrado que a dinâmica climática do Quaternário deve ter 

sido fundamental na diversificação destas três espécies (D. aurita, D. marsupialis e 

grupo do Nordeste), porém não há indícios de que estas mudanças climáticas tenham 

sido importante na geração da diversidade dentro da espécie D. aurita.   

 

 

 

 

 

 

 



157 

 

Resumo 

A história evolutiva dos animais é altamente influenciada pela história do ambiente em 

que estes vivem.  A floresta Atlântica é uma das mais biodiversas do mundo, e a 

segunda maior na região Neotropical. A história biogeográfica desta floresta é 

complexa, sendo que inúmeros fatores devem ter contribuído para a diversificação de 

sua biota. Esta dissertação estudou os padrões de distribuição da diversidade genética 

e morfológica em Didelphis aurita, uma espécie de marsupial didelfídeo, endêmico 

desta floresta, a fim de esclarecer eventos biogeográficos que tenham desempenhado 

um papel importante na história da floresta. A distribuição desta espécie é 

concordante com a distribuição da floresta, do norte do Rio Grande do Norte ao sul do 

Rio Grande do Sul. Os resultados mostraram que existe uma população muito 

divergente na porção nordeste desta distribuição (estados de Alagoas e Pernambuco), 

sendo que o grau de divergência tanto molecular quanto morfológica é um indicativo 

de que se trata de outra espécie. Além disso, os dados apontam que há pouco ou 

nenhum fluxo gênico entre as duas espécies. O relacionamento deste grupo do 

Nordeste com a espécie D. aurita e sua espécie irmã D. marsupialis, não pôde ser 

solucionado. No entanto, o evento de separação foi datado entre 800-500 mil anos, no 

período Quaternário. Uma vez que a Mata Atlântica e Floresta Amazônica sofreram 

vários eventos de expansão e retração nesta época, sugeriu-se que a dinâmica 

climática do Quaternário tenha desempenhado um importante papel na divergência 

deste grupos. Além disso, D. aurita (excluindo-se a população do Nordeste) foi 

estudado a fim de testar as predições da hipótese de Refúgios nesta floresta para este 

grupo. Os padrões de diversidade genética e morfológica dentro deste grupo foram 

concordante com várias das premissas da Hipótese de Refúgios, porém ao datar-se o 

evento de expansão, este, é mais antigo do que o previsto para a hipótese. Não 

obstante, dados de simulação mostraram que testes de refúgios baseados nestas 

premissas simplistas, podem não ser aplicáveis a história da Mata Atlântica. Desta 

forma, embora haja indícios de que a Hipótese de Refúgios tenha sido importante para 

a diversidade deste grupo, é necessário avaliar se esta expansão demográfica 

realmente deve-se a dinâmica climática do Quaternário e, portanto, avaliar se a 

diversidade encontrada nesta população pode ser explicada pela hipótese de Refúgios.  
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Abstract 

The evolutionary history of animals is highly influenced by the history of the 

environment where these animals live. The Atlantic rainforest is one of the most 

diverse in the world, and the second largest forest in the Neotropics. The 

biogeographical history of this forest is complex, and numerous factors might have 

played a role in the diversification of the biota. This dissertation has studied the 

patterns of distribution of the genetics and morphological variation in Didelphis aurita, 

a Didelphidae marsupial, endemic from this forest. This study aims to clarify the 

biogeographical events that have been important in the diversification of the Atlantic 

biota. D. aurita distribution is concordant with the forest distribution, going from the 

north of Rio Grande do Norte state to the south of Rio Grande do Sul state. The results 

have showed a very diverging population in the northeast distribution (Alagoas and 

Pernambuco states), and both molecular and morphological divergences indicate that 

it might be a different species. Moreover, both species might have very low or none 

gene flow between them. The phylogenetic relationship between this population with 

the other two species (D. aurita and D. marsupialis), cannot be solved. Even so, the 

separation event has been dated about 500-800 hundreds years ago, in the 

Quaternary period. Seeing that both Neotropical forests (Atlantic and Amazonian 

forests) have experienced several expansions and retractions events in this period, it 

has been suggested that the climatic dynamics of this period might have played a key 

role in the divergence of the three species. Moreover, D. aurita (excluding the 

Northeast population) has been studied with the purpose of testing the Refugee 

hypothesis in this forest. The genetic and morphological and molecular variations 

patterns are in agreement with several of this Hypothesis premises. However, the 

dating of the expansion event is not in agreement with the hypothesis, once it’s much 

older than expected. Moreover, simulated data showed that this Refugee tests based 

in such simplistic assumptions might not be applicable to the history of the Atlantic 

forest. In this way, even though there are evidences supporting that the Quaternary 

climate oscillations have been important for this group, it is necessary to evaluate if 

this demographic expansion is really due to the cyclic glaciations events, and hence 

evaluate the roll of the Refugee hypothesis for this population.  




