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Biogeografia 

A documentação dos padrões espaciais de biodiversidade e a sua compreensão são as 

áreas de interesse da biogeografia, ciência que estuda a distribuição passada e presente dos 

seres vivos. Além de possuir sua própria base teórica e experimental a biogeografia se 
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apresenta como uma ciência de síntese e utiliza informações de diversas outras ciências, como 

a ecologia, a genética, a sistemática, a paleontologia, entre outras. Dessa forma, a sua história 

é marcada por evoluções em tais áreas e em desenvolvimentos tecnológicos. Por exemplo, a 

consolidação da teoria de tectônica de placas na geologia, que fortaleceu as teorias que 

propunham eventos vicariantes para explicar padrões disjuntos de distribuição de taxa 

relacionados entre continentes atualmente distantes (Lomolino et al. 2010).  

A distribuição dos seres vivos no globo intrigou grandes naturalistas do século XVIII, 

como Buffon, que notou que áreas ecologicamente similares, mas isoladas, eram compostas 

por espécies de animais diferentes. Posteriormente, Johann R. Forster notou que essa 

observação também se aplicava às plantas, e ao longo de suas viagens também notou a 

tendência de diminuição da diversidade de plantas do Equador para os polos (Lomolino et al. 

2010). Tal gradiente latitudinal de diversidade ainda é alvo de pesquisa de muitos 

biogeógrafos (e.g. d’Horta et al. 2011, Smith et al. 2012). Desde então, a distribuição não 

aleatória dos seres vivos tem sido bem documentada. A partir da descrição de padrões gerais 

distintas áreas biogeográficas foram definidas, assim como distintos gradientes ecológicos de 

distribuição de diversidade. 

Diversos fatores podem contribuir para o entendimento dos processos que culminam 

nesses padrões de distribuição espacial de biodiversidade. Mas apesar do caráter sintético da 

biogeografia, existe uma subdivisão da área de modo que os padrões de distribuição 

costumam ser estudados sob um de dois enfoques: histórico ou ecológico. Tal subdivisão foi 

notada primeiramente por Agustin P. de Candolle, no início do século XIX, que definiu a 

primeira como baseada em causas que existiram por longos períodos de tempo no passado e a 

segunda baseada em causas agindo por curtos períodos de tempo até o presente (Crisci et al. 

2003).  

As diferenças entre a biogeografia histórica e a biogeografia ecológica podem ser 

vistas como diferenças em escalas temporais, espaciais e taxonômicas. A primeira lidaria com 

uma escala de períodos longos e antigos, com níveis taxonômicos normalmente acima do 

nível de espécie e com grandes áreas geográficas. A segunda com escalas pequenas e 

recentes, no nível taxonômico de espécie e numa escala local. Os limites entre as duas 

subdisciplinas não são claros, e o estudo dos efeitos dos ciclos glaciais no Pleistoceno podem 

ser colocados entre as duas áreas (Myers & Giller 1988). 

A filogeografia pode ser vista como uma importante subárea da biogeografia que 

normalmente lida com eventos na escala de tempo do Pleistoceno. E, respaldando a ideia de 

que os estudos biogeográficos do Pleistoceno se encontram entre a biogeografia histórica e 
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ecológica, John Avise (2000) introduz a filogeografia em seu livro como uma ciência que 

permite a ampliação, numa escala temporal, de questões ecogeográficas, como o papel de 

pressões ecológicas temporárias sobre a distribuição da biodiversidade (biogeografia 

ecológica). Enquanto Mark Lomolino e colaboradores (2010) introduzem a filogeografia 

como uma força dominante na biogeografia histórica de períodos recentes. 

 

Filogeografia 

A filogeografia é uma ciência que objetiva entender os princípios e processos que 

governam a distribuição espacial de linhagens, intraespecíficas ou de espécies proximamente 

relacionadas (Avise 1998). Sendo as linhagens a unidade de trabalho da filogeografia, a sua 

determinação é fundamental.  

Linhagens podem ser definidas como uma sequência de ancestrais-descendentes 

(Ridley 2006). As linhagens de indivíduos de populações naturais são muito difíceis de serem 

determinadas diretamente. Entretanto, as mesmas podem ser inferidas a partir da relação entre 

marcadores que são transmitidos dos ancestrais para os descendentes, como o DNA. Cópias 

de determinada sequência não-recombinante de DNA que podem ser diferenciadas entre si, 

chamadas de haplótipos, podem ser utilizadas com esse fim. Os haplótipos podem ser 

organizados em árvores ou redes para melhor visualização de suas relações.  

Em um nível de estudo intraespecífico as relações entre haplótipos normalmente são 

marcadas por: menor diversidade do que em níveis taxonômicos mais elevados, existência de 

haplótipos ancestrais (sequência de bases inalterada desde populações ancestrais) e derivados 

(sequência de bases alterada por mutações) em um mesmo ponto no tempo e ocorrência de 

múltiplos haplótipos derivados oriundos de um mesmo haplótipo ainda existente (Posada & 

Crandall 2001a). Tais eventos normalmente podem ser melhor visualizados em redes de 

haplótipos, e embora não haja impedimentos à utilização de árvores (Mardulyn 2012), os 

pontos levantados ferem pressupostos das metodologias de reconstrução filogenética 

comumente utilizadas.  

Podemos inferir linhagens potenciais com base na relação entre haplótipos de 

populações naturais, assumindo que indivíduos de um grupo de haplótipos relacionados 

formam um grupo de ancestrais-descendentes distinto de outros indivíduos. Entretanto, 

marcadores moleculares independentes podem revelar relações ancestrais-descendentes 

devido a processos estocásticos, dificultando o paralelo entre a linhagem de haplótipos e a 

linhagem de indivíduos. 

 

DNA Mitocondrial e Estocasticidade 
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Os estudos filogeográficos utilizam ferramentas da sistemática e da genética de 

populações para detectar e tentar compreender a distribuição de linhagens. No trabalho que dá 

origem à área John Avise (1987) diz que consideraria sua revisão bem sucedida se a mesma 

possibilitasse futuras discussões entre essas duas áreas da ciência que vinham se 

desenvolvendo de maneira independente, e propõe assim que a filogeografia seja uma 

disciplina integradora entre processos micro (genética de populações) e macroevolutivos 

(sistemática).  

Com esse fim John Avise (1987) destaca características do DNA mitocondrial 

(mtDNA) que o elegeriam como importante marcador molecular nesse processo. E não por 

acaso esta se manteve como a principal molécula utilizada nos estudos filogeográficos com 

animais ao longo do tempo, e mesmo em face do advento dos estudos filogeográficos com 

múltiplos marcadores nucleares ainda é bastante utilizada. 

O mtDNA é uma molécula circular de dupla-hélice de DNA que, por seu mecanismo 

de herança materna e estrutura simples se tornou o marcador molecular mais utilizado na 

filogeografia. A galinha (Gallus gallus domesticus) foi a primeira espécie de ave a ter seu 

mtDNA completamente sequenciado (Desjardins & Morais 1990). O genoma mitocondrial da 

galinha apresenta 16.775 pares de base e o mesmo conjunto de genes de outros vertebrados 

(13 proteínas, 2 RNA ribossômicos e 22 RNA transportadores). Entretanto, a ordem dos genes 

é diferente da encontrada em outros vertebrados, foi notada também a ausência de uma região 

similar à origem de replicação da cadeia leve do genoma mitocondrial. Essa organização dos 

genes é conservada entre os Galliformes, e arranjos diferentes foram encontrados em outros 

grupos de aves, incluindo os Passeriformes suboscines (Mindell et al. 1998). Tais alterações 

podem ter sido causadas por transposição de um elemento do mtDNA, e juntamente com 

estruturas encontradas no mtDNA de invertebrados e de lagartos compõem indícios de que 

elementos transponíveis podem ter sido ativos na história do mtDNA animal.  

Acredita-se que tal atividade de elementos móveis não ocorra mais no presente no 

mtDNA animal e, como um todo, as diferenças do mtDNA das aves não alteram as 

propriedades gerais que tornaram o mtDNA animal a molécula mais utilizada na 

filogeografia, são elas: i) uma estrutura simples se comparado com o DNA nuclear (nuDNA), 

sem a presença de elementos transponíveis ativos, íntrons ou grandes espaçamentos entre os 

genes, ii) herança materna, facilitando a determinação de linhagens e iii) não alterado por 

eventos de recombinação, facilitando o uso do marcador em análises filogenéticas. Entretanto, 

todos os genes mitocondriais resultam em uma única história, impedindo que se obtenham 
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réplicas independentes de um processo de natureza estocástica como a história dos indivíduos 

de uma espécie. 

O mtDNA possui tamanho populacional efetivo menor do que o de um gene nuclear 

de cópia única devido à sua ploidia; enquanto existem duas cópias de cada gene no genoma 

nuclear (nuDNA), existe apenas uma no mtDNA. E em decorrência do sistema de herança, 

apenas as cópias encontradas nas fêmeas são transmitidas de uma geração para a outra. Dessa 

forma, seu tamanho efetivo é quatro vezes menor do que o de marcadores nucleares em 

espécies com razão sexual 1:1, ou seja, para cada molécula de mtDNA passada de uma 

geração para outra existem quatro moléculas de nuDNA sendo transmitidas (mtDNA revisado 

em Moore 1995, Ballard & Whitlock 2004). Assim, com um tamanho efetivo menor, eventos 

de deriva genética são quatro vezes mais intensos sobre o mtDNA, o que, quando visto sob 

um contexto coalescente (ver abaixo), significa que os eventos coalescentes ocorrem mais 

frequentemente, de maneira que o sorteamento de linhagens ocorre mais rapidamente no 

mtDNA (Moore 1995).  

Em conjunto com uma taxa de mutação mais elevada do que a taxa de mutação média 

do nuDNA (Ellegren  2007, Weir & Schluter 2008), o menor tamanho efetivo contribui para 

que o mtDNA tenha se tornado um importante marcador para detecção de divergências em 

uma escala de tempo recente (Zink & Barrowclough 2008). 

Como citado anteriormente, eventos estocásticos na história de cada marcador podem 

resultar em genealogias distintas para cada um deles por mais que os mesmos tenham 

evoluído sob uma mesma história demográfica. Além disso, um problema específico do 

mtDNA reside no fato de que ele representa apenas a história das fêmeas, e diferenças na 

capacidade de dispersão entre machos e fêmeas, por exemplo, podem resultar em histórias 

diferentes entre machos e fêmeas. 

Tendo em mente a diferença entre a história do gene e a história da espécie é preciso 

ter cautela ao interpretar dados de um único marcador e suas estimativas demográficas. O uso 

de marcadores independentes é ideal para diminuir o erro associado às estimativas de 

parâmetros demográficos que podem ser obtidas com marcadores moleculares, como o tempo 

de divergência, o fluxo gênico e o tamanho efetivo (Edwards & Beerli 2000, Nichols 2001). 

Como visto acima, o mtDNA não oferece a possibilidade de amostragem de marcadores 

independentes, de maneira que estudos multilocos dependem do uso de marcadores nucleares 

não ligados entre si. 

 

Descrição Geográfica da Diversidade Genética e Padrões Filogeográficos 



19 
 

 
 

Estudos filogeográficos se iniciam com a análise da distribuição geográfica de 

linhagens. A sobreposição de árvores e redes a um mapa auxilia a visualização da relação 

entre as linhagens e a sua distribuição. Este método tem sido empregado desde o nascimento 

da filogeografia, de maneira que diferentes possibilidades de relações entre linhagens e sua 

distribuição espacial foram apresentadas (Avise 1987). 

Avise (1987) propõe cinco categorias filogeográficas distintas para organizar a 

diversidade genética e sua distribuição geográfica: a diversidade genética pode estar 

organizada de forma descontínua com linhagens bastante diferenciadas, e essas linhagens 

podem estar geograficamente separadas (categoria 1) ou não (categoria 2). Ou a diversidade 

genética pode se apresentar como uma variação contínua, com diferentes alelos ocorrendo em 

regiões distintas (categoria 3), todos nas mesmas regiões (categoria 4) ou em situações 

intermediárias (categoria 5). Entretanto, a distinção entre variação contínua e descontínua, 

como proposta, pode ser complicada ao se considerar cenários com divergências recentes. 

A estrutura genética pode ser inferida com a construção de árvores ou redes com 

marcadores mitocondriais e/ou nucleares. É esperado que em casos de divergências antigas a 

estrutura seja recuperada com ambos os marcadores, em casos de divergências muito recentes 

com nenhum deles e casos de divergências intermediárias predominantemente pelo marcador 

mitocondrial, por causa das propriedades discutidas acima. Zink & Barrowclough (2008) 

revisaram estudos filogeográficos de aves e corroboraram tais expectativas, com apenas um 

estudo envolvendo um cenário com estrutura no nuDNA e ausência no mtDNA, detectada 

com base em diferenças médias na frequência de haplótipos entre as populações e não em 

árvores ou redes (Pruett & Winker 2005). Zink & Barrowclough (2008) sugerem então que o 

DNA mitocondrial é um bom marcador para se iniciar e embasar estudos sobre padrões 

filogeográficos, embora seu uso isolado não seja recomendado para a compreensão dos 

processos envolvidos e a inferência de parâmetros demográficos. 

 

Demografia Histórica 

Alguns dos processos envolvidos nas distribuições geográficas da diversidade genética 

podem ser compreendidos com base em análises de genética de populações, utilizadas para 

inferir a demografia histórica das populações. É provável que ao longo da história 

demográfica de uma espécie eventos como subdivisões populacionais, variação no tamanho 

populacional efetivo e variação na área ocupada tenham ocorrido (Hewitt 1996, 2000).  

Variações no tamanho podem alterar a intensidade das, e a relação entre, forças 

microevolutivas atuando sobre a população, como a seleção natural e a deriva genética. 
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Populações que passaram por gargalos demográficos normalmente perdem diversidade 

genética por deriva genética. Populações em expansão, pelo contrário, estão sob menor 

pressão da deriva genética, espera-se maior estabilidade das frequências genotípicas e maior 

ocorrência de alelos raros (Excoffier et al. 2009). Dessa forma, alterações demográficas 

alteram também a maneira como os polimorfismos estão distribuídos em uma população, 

permitindo que a partir de uma análise dos últimos consiga se estimar os primeiros (Emerson 

et al. 2001). 

Diversos testes foram desenvolvidos para se estudar alterações demográficas, 

utilizando como arcabouço a teoria da coalescência para compreender a maneira como 

diferentes genealogias se estruturavam (Emerson et al. 2001). Tais testes são realizados com 

base na informação de diversidade atual da população estudada, podendo se basear na 

frequência de sítios segregantes e sua distribuição, na distribuição de haplótipos na população 

ou nas diferenças par a par entre as sequências (acurácia e poder dos testes revisados em 

Ramos-Onsins & Rozas 2002). Outros testes consideram explicitamente a genealogia dos 

marcadores envolvidos, permitindo que estimativas de tamanho populacional possam variar 

ao longo do tempo (Ho & Shapiro 2011). 

Além de variações puramente demográficas, alterações espaciais na área de 

distribuição das espécies também influenciam a diversidade genética. É provável que muitas 

espécies tenham sofrido alterações nas suas áreas de distribuição ao longo do Pleistoceno, em 

decorrência de alterações climáticas caracterizadas por períodos glaciais longos intercalados 

por períodos interglaciais menores, como o que estamos vivenciando. Dessa forma, acredita-

se que a distribuição de muitas espécies florestais tenha sido reduzida durante os períodos de 

glaciação e tenha chegado à sua atual conformação se expandindo desde o final do período 

glacial. Tais expansões podem ser representadas por uma sequência de eventos de colonização 

de áreas vizinhas. A cada colonização por apenas uma parcela dos indivíduos da população 

original fundaria a nova subpopulação, o que é chamado de efeito do fundador, aumentando o 

efeito da deriva e reduzindo a diversidade genética local. Diversas evidências empíricas 

corroboram tais consequências genéticas dos ciclos glaciais ao redor do globo, com 

particularidades relacionadas aos grupos e regiões estudadas (Hewitt 1996, 1999, 2000 e 

2004). 

Ao simular um cenário de expansão em etapas (stepping stones), como o descrito 

acima, ao longo de um eixo unidimensional foi encontrada redução da diversidade genética 

em pontos afastados do ponto de origem e elevada estrutura (elevado valor de FST) entre as 

áreas no início da expansão, o que não se sustenta com o aporte de novos migrantes em 

gerações subsequentes (Austerlitz et al. 1997). Tal abordagem de simulação é realizada com 
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base na teoria da coalescência, baseado na premissa de que mutações neutras não afetam o 

sucesso reprodutivo de seus portadores, e assim também não afetam a genealogia da 

população. Dessa forma, é possível estudar as consequências de alterações populacionais nos 

polimorfismos genéticos com base nas consequências de tais alterações sobre as genealogias. 

Essa metodologia de estudo consiste na simulação de uma genealogia e posterior inclusão de 

mutações sobre a mesma (Nordborg 2007). 

A teoria da coalescência (Kingman 1982) estende a genética de população com uma 

abordagem para se olhar do presente para o passado, estudando a maneira como diferentes 

moléculas de DNA em um determinado momento do tempo estão genealogicamente 

relacionadas entre si através de eventos coalescentes. Um evento coalescente é o momento no 

tempo em que, olhando para trás, duas linhagens em uma genealogia se encontram. 

Em uma população evoluindo seguindo o modelo de Wright e Fisher (com gerações 

discretas, panmixia e tamanho constante) cada indivíduo produz em média um descendente, 

com uma variância se aproximando de 1 conforme o tamanho populacional se aproxima de 

infinito. Utilizando este modelo populacional a probabilidade de que ocorra um evento 

coalescente na geração anterior é igual 1/N, sendo N o número de moléculas na população 

(revisado em Nordbord 2007). A cada evento coalescente, o número de moléculas diminui em 

um, até que todas as moléculas coalesçam no último ancestral comum mais recente (MRCA – 

Most Recent Common Ancestor, em inglês). 

Com base nesse princípio é possível simular uma genealogia do presente para o 

passado, o que é computacionalmente muito mais eficiente do que simular uma genealogia do 

passado para o presente e depois retirar os ramos que não chegam até o presente. Conforme 

variações no modelo populacional são incorporadas às estimativas de coalescência é possível 

estudar como variações nos parâmetros de um modelo populacional afetam a genealogia. Por 

exemplo, a variação do parâmetro tamanho populacional resulta em um maior tempo para que 

os eventos coalescentes ocorram, o que é uma consequência intuitiva da probabilidade de 

coalescência na geração anterior ser igual a 1/N. Menos intuitiva é a consequência da variação 

na variância de produção de descendentes de cada indivíduo, que possui uma relação positiva 

com o tempo de coalescência. Se a variância for alta, poucos indivíduos produzirão muitos 

descendentes, e dessa forma os eventos coalescentes acontecerão mais rapidamente, e a 

genealogia se comportaria como a se a população possuísse um tamanho menor, e seu 

tamanho populacional efetivo (Ne) passa a ser igual ao tamanho original divido pela variância 

e a probabilidade de coalescência na geração anterior igual a 1/Ne.  
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Utilizando esta ferramenta é possível verificar como as genealogias se comportam em 

diferentes cenários demográficos, e quais as consequências de tais alterações nos 

polimorfismos genéticos. Como o comportamento das genealogias em cada cenário é 

estocástico é interessante que os dados empíricos possam ser contrastados com uma 

distribuição nula de genealogias geradas sob um determinado modelo. A chamada 

filogeografia estatística (revisado em Knowles 2009) nasce dessa possibilidade de se testar os 

dados contra uma distribuição nula de genealogias criadas sob um determinado conjunto de 

parâmetros populacionais. É importante ressaltar que: i) virtualmente, infinitos cenários 

podem ser simulados, entretanto os mesmos precisam fazer sentido frente ao conhecimento 

sobre a espécie e o seu habitat e ii) as distribuições nulas de diferentes cenários podem se 

sobrepor, e mudanças sutis entre os cenários podem não ser passíveis de distinção ou requerer 

um grande volume de dados empíricos assim como um grande número de genealogias 

simuladas. Divergências antigas e cenários de expansão populacional produzem árvores com 

pouca variação estocástica, diferente do que ocorre em cenários de declínio populacional, 

migração e divergências recentes (Wakeley 2003). 

 

Filogeografia Comparada 

A dinâmica de um bioma ao longo do tempo afeta a diversidade das espécies que o 

compõe, sendo assim passível de ser inferida a partir do produto dessa história. A comparação 

de estudos filogeográficos permite que se estude os processos evolutivos de uma região com 

base em processos demográficos de suas espécies (Bermingham & Moritz 1998). Da mesma 

forma que a comparação de padrões de distribuição é utilizada em biogeografia, os padrões 

filogeográficos podem ser utilizados para se testar e propor hipóteses sobre a evolução da 

região estudada. Espera-se congruência de padrões filogeográficos de espécies simpátricas 

caso os mesmos sejam produzidos pelos mesmos eventos, como retração ou expansão do 

bioma em que estão inseridos. Entretanto, diferentes espécies podem responder a um mesmo 

evento de maneira distinta, seja por efeito do acaso ou por particularidades ecológicas.  

A história do bioma, entretanto, pode ser inferida também com a utilização de fontes 

de dados independentes, como registros históricos de pólen, dados geológicos, dados 

climáticos e modelagens de distribuição projetadas para diferentes períodos do tempo.  

Modelos de distribuição, ou modelos ecológicos de nicho, são modelos que, 

considerando informações sobre o nicho da espécie em pontos de ocorrência registrados, se 

propõem a inferir o nicho realizado da espécie, e com base nesse modelo de nicho inferem 

potenciais áreas de ocorrência para a espécie. Informações comumente utilizadas, dada a sua 

disponibilidade, são as variáveis bioclimáticas relacionadas à temperatura e à umidade dos 
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períodos entre os anos 1950 e 2000 (Hijmans et al. 2005) entretanto, outras variáveis podem 

ser utilizadas, como por exemplo variáveis que considerem interações bióticas (e.g. Giannini 

et al. 2012). 

Diferentes algoritmos podem ser utilizados para criar um modelo de nicho, e 

normalmente necessitam de informações sobre locais de ocorrência e de ausência da espécie. 

O desenvolvimento de um algoritmo baseado na teoria de máxima entropia possibilitou que 

modelos fossem criados com relativo sucesso sem a utilização de dados de ausência, que são 

raros em regiões pouco estudadas, como a Neotropical (Phillips et al. 2006). 

A partir da criação de um modelo de nicho a sua projeção geográfica pode ser feita no 

presente, no passado ou no futuro, em sua própria área de ocorrência ou em outra região. 

Dessa forma, a filogeografia tem se beneficiado de projeções para o passado como forma 

independente de dados genéticos para inferir alterações na distribuição da espécie estudada. 

Esse conjunto de evidências, somado às inferências filogeográficas, pode contribuir 

para um melhor entendimento da história do bioma, e assim, a um melhor entendimento dos 

processos que moldaram a distribuição da diversidade genética. 

 

Filogeografia da Mata Atlântica 

A Mata Atlântica é um conjunto de formações florestais com grande extensão 

territorial ocupando a porção oriental da América do Sul, distribuída no Brasil do nordeste ao 

sul do país, no leste do Paraguai e no nordeste da Argentina (Câmara 2003). Devido à sua 

grande extensão e ao relevo das regiões que ocupa, com elevações a mais de 1.700 metros 

acima do nível do mar, é um bioma sob condições ambientais bastante heterogêneas, 

composto por áreas com diferentes fitofisionomias (Oliveira-Filho & Fontes 2000). Apresenta 

também grande biodiversidade e altas taxas de endemismo, estima-se que sejam endêmicas 

cerca de 40% das espécies de plantas (800 espécies), 16% das aves (148), 27% dos mamíferos 

(71), 31% dos répteis (94) e 60% dos anfíbios (286) (Mittermeier et al. 2005). Essa 

biodiversidade, entretanto, está ameaçada. Mais de 500 espécies endêmicas de diferentes 

táxons encontram-se ameaçadas de extinção (Conservation International do Brasil et al. 

2000). Devido ao alto endemismo e ao grave estado de deterioração da Mata Atlântica, ela é 

considerada importante para a biodiversidade e uma das áreas prioritárias para conservação no 

planeta (Myers et al. 2000). Entretanto, pouco se sabe sobre os processos que geraram e 

mantêm a biodiversidade nesse bioma e a compreensão da história evolutiva dos organismos e 

dos biomas é essencial para que se conserve de forma eficiente não apenas a biodiversidade, 

mas também os mecanismos e processos envolvidos (Moritz & Faith 1998).  
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Diversos estudos avaliaram a distribuição da diversidade genética de espécies 

endêmicas da Mata Atlântica, assumindo que a história da biota reflete parte da história do 

bioma. Descontinuidades genéticas ao longo da distribuição de tais espécies, ou grupos de 

espécies proximamente relacionadas, foram encontradas na maioria dos casos. A localização 

geográfica de tais descontinuidades chamamos de quebras filogeográficas. A partir da 

localização espaço-temporal das quebras filogeográficas e de inferências sobre a demografia 

histórica desses grupos diferentes hipóteses foram utilizadas para explicar a diversificação 

recente da Mata Atlântica. 

As quebras filogeográficas encontradas nas espécies de lagarto do complexo 

Gymnodactylus darwinii coincidem com diversos rios ao longo da Mata Atlântica, sugerindo 

que os mesmos sejam barreira primária ou secundária ao fluxo gênico (Pellegrino et al. 2005).  

As divergências encontradas entre os grupos foram datadas como tendo ocorrido, em sua 

maioria, no Mioceno ou no Plioceno, período marcado por intensa atividade orogênica. Desta 

forma, quebras filogeográficas anteriores ao Pleistoceno tendem a ter sua origem atribuída à 

atividade orogênica do período em questão (e.g. Grazziotin et al. 2006, Amaro et al. 2012, 

Amaral et al. 2013). 

Apesar das quebras filogeográficas encontradas na espécie de passeriforme 

Xyphorhynchus fuscus (atualmente X. fuscus e X. atlanticus) também coincidirem com o curso 

de alguns rios, a data de suas divergências são mais recentes e coincidem com o Pleistoceno 

(Cabanne et al. 2007, 2008). O período foi marcado por oscilações climáticas intercalando 

períodos glaciais e interglaciais e diversos dados paleo-ambientais sugerem que a Mata 

Atlântica teve sua área de distribuição reduzida durante o período glacial, dando espaço a 

formações vegetais rupestres (Behling & Negrelle 2001, Behling 2002, Ledru et al. 2005). 

Dessa forma, quebras filogeográficas que ocorreram no Pleistoceno tendem a ter sua origem 

atribuída ao efeito de tal redução da floresta, em específico à fragmentação da mesma em 

refúgios florestais isolados entre si durante o período glacial (e.g. Cabanne et al. 2007, 2008, 

Carnaval et al. 2009, Maldonado-Coelho 2012). Em adição à datação das quebras, sinais de 

alteração demográfica também suportam a hipótese de fragmentação e redução do habitat dos 

táxons estudados, afetando também o tamanho populacional de grupos que divergiram em 

período anterior ao Pleistoceno (e.g. Grazziotin et al. 2006). 

Tratando a Mata Atlântica como uma unidade, modelos de distribuição da floresta 

atualmente, há 6 mil anos e há 21 mil anos atrás (no último máximo glacial, UMG) foram 

criados com base em variáveis bioclimáticas. A partir da sobreposição desses modelos áreas 

de estabilidade, refúgios, e de instabilidade da floresta foram propostas. Os dois principais 

refúgios propostos são o refúgio Bahia, entre o Rio Doce e o Rio São Francisco e o refúgio 
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Pernambuco, ao norte do Rio São Francisco (Carnaval & Moritz 2008). Não foi encontrado 

sinal de persistência de floresta no sul da Mata Atlântica com tais modelos de distribuição. 

Entretanto, diversos trabalhos encontram sinal de estrutura genética nessa região (e.g. 

Cabanne et al. 2008, Carnaval et al. 2009, Thomé et al. 2010) e modelos de distribuição de 

algumas espécies endêmicas apontam existência de refúgio nessa região (Porto et al. 2012), 

suportando um cenário de persistência da floresta também na região sul da Mata Atlântica. 

Diversos estudos filogeográficos corroboram a existência de um cenário de 

instabilidade do sul e estabilidade do norte da Mata Atlântica ao longo do Pleistoceno. Os 

estudos com os passeriformes X. fuscus (Cabanne et al. 2008) e Sclerurus scansor (d’Horta et 

al. 2011), entretanto, limitam a região estável do norte ao que seria o refúgio Bahia e dividem 

a Mata Atlântica latitudinalmente em três unidades, duas instáveis (sul e norte) e uma estável 

(centro). Interessantemente, as duas regiões instáveis apresentam respostas opostas às 

oscilações climáticas, de maneira que enquanto há sinal de retração da floresta no período 

glacial no sul, há sinal de expansão no norte.  

Em contraponto ao cenário de retração florestal no sul da Mata Atlântica ao longo do 

período glacial o modelo paleoclimático da perereca Proceratophrys boiei (Amaro et al. 

2012) apresenta sinal de uma população maior no UMG do que no presente, e um dos 

modelos paleoclimáticos de Rhinella crucifer não apresenta grande diferença na área da 

população (Thomé et al. 2010). Ambas as espécies apresentam tolerância ao clima frio, a 

primeira podendo ocupar regiões elevadas em montanhas atingindo mais de 1.200 metros 

acima do nível do mar e a segunda com distribuição em altas latitudes. 

As incongruências temporais das quebras corroboram a ideia de diversificação 

constante ao longo do Terciário e Quaternário na região Neotropical (Rull 2008). E em 

conjunto com as incongruências espaciais apontam para a complexidade de respostas dos 

táxons da Mata Atlântica às alterações na floresta. De maneira que a estrutura florestal que se 

configura em refúgio para uma espécie pode não ser um refúgio para outra, refletindo em uma 

história complexa a heterogeneidade do bioma e sua biota, com diferentes distribuições 

geográficas e requerimentos ecológicos atualmente.  

Dessa forma, o presente estudo se propõe a estudar a filogeografia de duas espécies de 

aves passeriformes endêmicas da Mata Atlântica: Chiroxiphia caudata e Hemitriccus diops.  

 

Objetivos 

Os objetivos do trabalho, e de cada capítulo, são: i) descrever a distribuição geográfica 

da diversidade genética de ambas as espécies, ii) inferir os possíveis processos responsáveis 
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por tal distribuição e iii) contribuir para a discussão sobre a história biogeográfica da Mata 

Atlântica. 
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O presente trabalho foi realizado com o objetivo de contribuir para uma melhor 

compreensão da história da Mata Atlântica por meio da descrição de padrões de diversidade 

genética e da inferência de processos históricos. Com base em uma abordagem filogeográfica 

tentamos descrever a organização da diversidade genética em duas espécies de passeriformes 

e inferir então os processos históricos que moldaram tal organização. Utilizando modelos 

ecológicos de nicho tentamos obter informações independentes dos nossos dados genéticos 

para inferir processos históricos. E com base em simulações coalescentes tentamos testar os 

processos que poderiam explicar os dados obtidos. 

Registramos no primeiro capítulo mais um caso de ausência de estrutura 

filogeográfica, em uma espécie com biologia reprodutiva complexa. Tal cenário se contrapõe 

aos resultados obtidos com outros organismos co-distribuídos e que possuem estrutura 

filogeográfica, suportando a ideia de que os eventos históricos na Mata Atlântica não atuaram 

de maneira semelhante em todas as espécies.  

No segundo capítulo encontramos uma quebra filogeográfica congruente espacial e 

temporalmente com outros trabalhos, corroborando a importância da região próxima ao Rio 

Doce nos processos de diversificação recente na Mata Atlântica. Entretanto o impacto dos 

últimos períodos glaciais na dinâmica populacional da espécie não resultou em informações 

muito claras. 

Apesar de algumas incertezas em relação aos dados de cada uma das espécies aqui 

estudadas, obtivemos dois padrões distintos, o que é congruente com a complexidade de 

padrões encontrados em outras espécies, e por sua vez, a complexidade da história do bioma 

sendo estudado. A adição de marcadores moleculares pode auxiliar em uma melhor 

compreensão dos processos atuantes em cada espécie, assim como a utilização de diferentes 

metodologias de análise, como a Approximate Bayesian computation (e.g. Hickerson et al. 

2006) para avaliar os modelos ou a utilização de modelagens coalescentes sob uma hipótese 

explicitamente espacial (Ray et al. 2010). Além disso, a compreensão mais clara a cerca dos 

processos históricos que moldaram a diversidade do bioma vai exigir também a existência de 

informações mais detalhadas sobre a biologia das espécies estudadas. 
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Estudos filogeográficos almejam compreender a distribuição da diversidade genética 

de uma espécie. E ainda, estudos de organismos co-distribuídos permitem inferir os processos 

atuantes na história da região de sua ocorrência. Dentro desse contexto o presente trabalho se 

propôs a estudar a filogeografia de duas espécies de passeriformes endêmicos da Mata 

Atlântica, Chiroxiphia caudata e Hemitrccus diops, visando auxiliar na compreensão da 

evolução da biota neste bioma. Foram utilizados indivíduos amostrados ao longo da 

distribuição das espécies: 112 de C. caudata e 82 de H. diops. Foram obtidas sequências 

parciais do gene mitocondrial ND2 (932 pb e 910 pb, respectivamente para C. caudata e H. 

diops), de um íntron do gene G3PDH (303 pb e 323 pb, respectivamente), e de íntrons do 

gene ODC (517 pb) para H. diops. Não foi encontrada estrutura filogeográfica em C. caudata, 

que apresentou sinal de expansão recente. A ausência de estrutura pode ser decorrência do 

longo tempo de geração da espécie. Modelos de distribuição da espécie durante o último 

máximo glacial apresentaram dois cenários divergentes, um com distribuição 

predominantemente ao norte e outro com distribuição similar ou maior que a atual. Em 

contraste, foi encontrada uma baixa, mas clara estrutura filogeográfica em H. diops. Os sinais 

de alteração demográfica, entretanto, são menos claros, havendo tanto sinal de expansão 

quanto de estabilidade populacional ao longo dos ciclos glaciais. A diversidade de padrões 

filogeográficos encontrada na presente Dissertação é congruente com achados sobre a 

distribuição da diversidade genética de outros organismos da Mata Atlântica, e ultimamente, 

refletem a complexidade do bioma como um todo. 
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Phylogeographic studies aim to analyze the distribution of the genetic diversity of a 

given species. In addition, studies of co-distributed organisms enable to infer historic 

processes acting on the region where they occur. In this context the present work intended to 

study the phylogeography of two Atlantic Forest endemic birds, Chiroxiphia caudata and 

Hemitriccus diops to help to understand how this biome evolved. 112 individuals of C. 

caudata and 82 of H. diops were sampled throughout their distributions. We obtained partial 

sequences of the mitochondrial gene ND2 (932 bp and 910 bp, respectively, for C. caudata 

and H. diops), of an intron of the G3PDH gene (303 bp and 323 bp, respectively), and introns 

from the ODC gene (517 bp) of H. diops. No signal of phylogeographic structure was found 

for C. caudata, which exhibits signal of recent demographic expansion. The absence of 

population structure may be a consequence of the species long generation time. Models of 

distribution during the last glacial maximum exhibited two discordant scenarios: one with its 

main distribution in the north and another with a similar or larger distribution than the current 

one. In contrast, we found a shallow, but clear phylogeographic structure for H. diops. The 

demographic history, however, was not clear, with signal of both demographic expansion and 

stability during the glacial cycles. The different phylogeographic patterns found here are 

congruent with the diversity of patterns observed in other Atlantic Forest organisms, 

reflecting the complex history of the biome. 
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