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1.1 BIOGEOGRAFIA 

 

A biogeografia é uma ciência que se dedica a documentar padrões espaciais de 

diversidade biológica e compreender os processos geradores e mantenedores dos 

mesmos. Padrões são os aspectos que aparentemente organizam a vida, e processos, os 

mecanismos que geraram tais padrões (Eldredge e Cracraft 1980). Biogeografia é uma 

disciplina, eminentemente, de síntese, baseada fortemente em teoria e dados de 

ecologia, biologia, sistemática, evolução e ciências da terra (Brown e Lomolino 1998). 

Sua história é marcada por grandes mudanças de paradigma relacionadas a avanços em 

outras áreas da ciência. 

O interesse pelas questões biogeográficas, ainda que de forma não sistemática, remonta 

à Grécia Antiga. Porém, o assunto passa a ser tratado sistematicamente com Carolus 

Linnaeus, já na segunda metade do século XVIII. A partir desse período o conhecimento 

a respeito da distribuição de formas vivas ganha enorme impulso com as viagens de 

naturalistas por grande parte do mundo. Com a sistematização das informações passam 

a ser descritos os padrões de distribuição das diferentes formas de vida e, como um 

desdobramento natural, a surgir explicações sobre a origem dos mesmos. O método 

comparativo serviu de base, desde os primeiros naturalistas, e através de todo o século 

XVIII, até os atuais biogeógrafos. Muitos, senão todos os temas centrais da moderna 

biogeografia têm suas origens no período pré-darwiniano (Lomolino et al. 2004). 

Inúmeros investigadores, entre eles, Comte de Buffon, Joseph Banks, Johann Reinhold 

Forster, Karl Willdenow, Alexander von Humboldt e Augustin P. de Candolle contribuíram, 

entre o final do século XVIII e início do XIX, de forma significativa para a identificação 

dos problemas biogeográficos, ainda que em meio a um tempo dominado pelo 

pensamento criacionista. Mesmo algumas teorias que consideravam mudanças 

ambientais e nas espécies já eram propostas na época (Brown e Lomolino 1998). 

Desde o início do século XIX os primeiros três temas da biogeografia já eram bem 

estabelecidos. Biogeógrafos estudavam: a) as diferenças entre as biotas regionais; b) 

sua origem e expansão, e c) os fatores responsáveis pelas diferenças em riqueza e 

composição de espécies, nos níveis local e regional (Brown e Lomolino 1998).  

Na primeira metade do século XIX Augustin de Candolle identifica dois ramos de estudo 

na biogeografia, biogeografia ecológica e histórica. Observando que ambientes com 

características diferentes situados em uma mesma região apresentam composições de 

espécies animais muito distintas, assim como ambientes similares situados em diferentes 

regiões do planeta, identificou dois fatores determinantes da composição de uma 

comunidade: os fatores ecológicos e históricos, respectivamente. Essas linhas de estudos 

de biogeografia são ainda reconhecidas. Teorias, hipóteses e modelos têm sido 

postulados em cada um dos campos de estudo, mas, desafortunadamente, com pouca 

interação entre eles, apesar da óbvia complementaridade (Crisci et al. 2003). Apresenta-

se, aqui, em função da natureza da presente tese, principalmente as questões relativas 
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ao campo da biogeografia histórica, sem que se perca de vista a importância das 

informações pertinentes à biogeografia ecológica para a compreensão do problema 

estudado. 

A partir do final do século XIV com a aceitação da Teoria da Evolução de Darwin e 

Wallace inicia-se um novo período da biogeografia onde os padrões de distribuição das 

espécies passa a ser interpretado à luz da evolução (Briggs e Humphries 2004). Dentre 

as figuras proeminentes do final século XIX, que mais contribuíram para o avanço da 

biogeografia e da biologia evolutiva, destacam-se Charles Darwin, Joseph Dalton Hooker, 

Philip Lutley Sclater e Alfred Russel Wallace. Dentre esses, Darwin e Wallace criaram as 

bases do entendimento sobre a evolução das espécies, as modificações nas adaptações e 

distribuições dos organismos ao longo do tempo e do espaço. No campo da biogeografia 

Wallace merece destaque entre todos, e por isso é considerado o pai dessa área, por ter 

desenvolvido muitos dos seus conceitos e princípios básicos. Apesar de muitos dos 

conceitos enunciados por Wallace terem sido introduzidos por seus antecessores, Wallace 

transformou, documentou e interpretou-os a partir de uma perspectiva evolutiva (Brown 

e Lomolino 1998). Uma de suas importantes contribuições se deu com a sistematização 

de um grande volume de informações e a descrição e proposição das grandes regiões 

biogeográficas do globo: Australiana, Oriental, Etiópica, Paleártica, Neártica e Neotropical 

(Wallace 1876).  

Até meados do século XX, grandes avanços foram conquistados, como por exemplo, na 

paleontologia, tendo extraordinários efeitos sobre as pesquisas em biogeografia. Ainda 

no início do século XX, pesquisadores começaram a estudar os padrões de variação 

intraespecíficos, explorando e revelando as relações entre a variação geográfica e 

ecológica dos ambientes e os padrões de variação morfológica. Subseqüentemente, as 

variações genética e fisiológica começaram a ser descritas. No início dos anos 40, 

biólogos evolutivos começaram a investigar padrões de variação geográfica e a inferir os 

mecanismos responsáveis pela origem de novas espécies. Um grande número de 

cientistas contribuiu para o nosso entendimento dos modelos de especiação. Ernest Mayr 

foi, entre eles, o que mais contribuição deu nos campos de sistemática, evolução e 

biogeografia histórica (Mayr 1942, 1963, 1977, entre outros). Os estudos de Mayr sobre 

os padrões de distribuição geográfica das espécies e os mecanismos evolutivos 

associados, agora conhecidos como especiação alopátrida capacitou uma importante 

nova síntese na biologia evolutiva e na biogeografia. Dois outros nomes se destacam 

neste período Philip J. Darlington e George Gaylord Simpson.  

Este período da biogeografia compreendido entre o final do século XIX e meados do 

século XX, que mais tarde convencionou-se a chamar de BIOGEOGRAFIA EVOLUTIVA, foi 

marcado pela idéia de que os padrões atuais de distribuição das espécies seriam produto 

exclusivamente do processo de dispersão a partir de centros de origem (ex. Darlington 

1965), dada a natureza fixa da geografia. 
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Nesse mesmo período, muitas pesquisas contribuíram de forma decisiva para uma 

importante revitalização da biogeografia, entre os quais destacam-se, no que diz respeito 

à biogeografia histórica: a aceitação da tectônica de placas (Wegener 1966) e o 

desenvolvimento de novos métodos filogenéticos (Hennig 1966), dando origem a outras 

fases da biogeografia histórica. 

Durante a segunda metade do século XX assistiu-se também a um enorme avanço dos 

métodos de análise, o que deu significativo impulso à pesquisa biogeográfica, em seus 

diversos níveis de abordagem. O entomolólogo alemão Willi Hennig, em 1950, propõe um 

método de classificação de táxons em grupos discretos hierarquicamente organizados, 

implementando os conceitos de Darwin de ancestralidade e descendência.  Estes 

métodos que vieram a ser amplamente difundidos em 1965 e 1966 receberam a 

denominação de sistemática filogenética e, posteriormente, cladística.  Sua idéia sobre a 

delimitação de grupos monofiléticos (grupos que contém todos os descendentes de um 

ancestral comum) usando apenas caracteres derivados (apomorfias) teve um profundo 

efeito na sistemática e história biogeográfica (Funk 2004).   

Hennig (1966) propôs o primeiro método combinando a filogenia de um grupo 

monofilético com a distribuição dos grupos terminais. A partir da associação dessas 

informações seria, então, possível determinar a origem e direção da dispersão ao longo 

da evolução do grupo. Essa escola da biogeografia, que ficou conhecida como 

BIOGEOGRAFIA FILOGENÉTICA, ainda baseava suas interpretações nos conceitos de 

centro de origem e dispersão. Entretanto, diferente da Biogeografia Evolutiva, baseava-

se em um método rigoroso para a construção dos cenários biogeográficos. Embora o 

método tenha sido inicialmente proposto por Hennig, foi Lars Brundin quem o 

desenvolveu e difundiu.  

De modo independente, Leon Croizat desenvolveu um método baseado na descrição 

exaustiva de padrões de distribuição, denominado PANBIOGEOGRAFIA (Croizat 1958).  

Seu método baseava-se no mapeamento da distribuição de espécies de um dado grupo 

(gênero ou família, por exemplo) e na conexão por uma linha dessas distribuições, 

formando um track. A coincidência geográfica entre tracks daria origem a um track geral 

e a partir da análise das áreas conectadas por estes tracks gerais poderia ser obtida uma 

estimativa da distribuição da biota ancestral (Nelson 1973). Croizat acreditava que a 

geografia e a vida evoluíram juntas (Funk 2004). Diferentemente, das escolas da 

Biogeografia Evolutiva e Filogenética, Croizat não atribuía exclusivamente ao processo de 

dispersão a origem dos padrões aturais de distribuição das espécies. 

Em colaboração com Gareth Nelson, e Don Rosen, Croizat apresentou uma nova versão 

do método “panbiogeográfico” onde o conceito de monofilia foi incorporado como critério 

para a seleção dos grupos estudados (Croizat et al. 1974), dando elementos para o início 

de uma nova fase da biogeografia, a BIOGEOGRAFIA CLADÍSTICA. 

Combinando o método de Croizat com o de Hennig e Brundin, sob a filosofia de 

“refutabilidade” de Karl Popper, Nelson (1974) rompeu com a prática biogeográfica 
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baseada na dispersão e desenvolveu um novo método para a biogeografia histórica, que 

veio a ser conhecida como Biogeografia de Vicariância (ou Biogeografia Cladística), que 

Platnick e Nelson (1978) detalharam. De acordo com Platnick e Nelson (1978) apenas 

hipóteses vicariantes poderiam ser testadas. Dispersão, por não poder ser testada, não 

poderia ser evocada como explicação de origem de padrões. A Biogeografia Cladística 

difere do método de Hennig e Brundin pois requer a repetição de padrões conforme 

Corizat, e, por outro lado, difere da Panbiogeografia por requerer filogenias e grupos 

monofiléticos (Funk 2004).  

Enquanto os métodos filogenéticos eram desenvolvidos, outra revolução estava a 

caminho, na biologia molecular. Linn e Arber (1968) e Meselson e Yuan (1968) 

revolucionaram a nascente Biologia Molecular com a descoberta das enzimas de restrição 

que começaram a mostrar-se de extrema utilidade nos laboratórios de genética, 

especialmente para a produção de um tipo específico de marcador de DNA, o RFLP (Arias 

e Infante-Malachias 2001), e, posteriormente com o desenvolvimento da técnica da 

reação em cadeia da polimerase (PCR), por Kary Mullis em 1985, passou a ser possível 

encontrar e amplificar fragmentos específicos de DNA (Griffiths et al. 1999). Tais avanços 

alimentaram a biologia comparada, nutrindo-a com acesso a novos acervos de caracteres 

e novos métodos capazes de interpretá-los em uma perspectiva evolutiva.  

Paralelamente, aumentava-se significativamente, o conhecimento acerca do genoma 

nuclear e mitocondrial. Várias descobertas a respeito do DNA mitocondrial (DNA mt) 

fizeram dele alvo da grande maioria dos estudos de sistemática molecular em 

vertebrados. Vários fatores contribuem para o interesse dedicado ao DNA mt, dentre eles 

destacamos: a) facilidade relativa com que pode ser purificado e manipulado (Quinn 

1997), b) o modo de herança materna (Lansman et al 1983), c) a ausência (ou rara) de 

recombinação (Clayton 1982; Ballard e Whitclock 2004), e d) a existência de diferentes 

taxas evolutivas entre suas regiões (Avise 1994).  Essa última característica (existência 

de seqüências com diferentes taxas de evolução) tornou o uso do DNA mt bastante 

popular, pois passou a ser possível investigar divergências entre grupos em diferentes 

níveis taxonômicos, desde níveis mais inclusivos como famílias até níveis intraespecíficos.  

A evolução do conhecimento nessas diversas áreas criou condições para um aumento 

exponencial dos trabalhos de sistemática baseados em comparações diretas entre 

seqüências de DNA, desdobrando-se em novos métodos (Felsenstein 2004) e, inclusive, 

periódicos especializados no assunto. Essas ferramentas têm influenciado 

significativamente os diversos campos da biogeografia histórica (Crisci et al. 2003).  

Por outro lado, a forma de enxergar e analisar os fenômenos genéticos que ocorrem ao 

nível populacional, sob a influência dos novos conhecimentos, passou por grande 

modificação, principalmente nas duas últimas décadas (Fernandes-Matioli 2001). Apenas 

a partir da década de 70 vislumbra-se a possibilidade de se desenvolver estudos de 

genealogias de genes nas populações. Avise et al. (1987) introduzem o conceito de 

FILOGEOGRAFIA o qual define como o campo de estudo relativo aos princípios e 
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processos que governam a distribuição geográfica de linhagens genealógicas, 

especialmente aquelas intraespecíficas ou entre espécies próximas, aumentado de modo 

significativo o instrumental da biogeografia histórica (Avise 2000).  

 

 

1.2 BIOGEOGRAFIA DA REGIÃO NEOTROPICAL 

 

A região neotropical tem sido objeto de interesse desde os primórdios da biogeografia. 

Em um primeiro momento como uma unidade que se diferenciava das demais regiões do 

globo e, posteriormente com o acúmulo de informações, como uma região complexa e 

extremamente diversa, a ser compreendida internamente. Foram percorridas diferentes 

escalas de aproximação geográfica, assim como diversos níveis taxonômicos, repetindo-

se os mesmos caminhos de construção do conhecimento biogeográfico, ou seja: 1) 

identificando padrões, 2) buscando-se compreender os processos que os geraram, e 3) 

buscando-se identificar os processos que os mantém.  

A região neotropical caracteriza-se por um mosaico formado por extensas áreas de 

florestas separadas por formações abertas. A partir da análise dos padrões de 

distribuição das espécies de aves na América do Sul, Cracraft (1985) propõe 33 áreas de 

endemismo. Tal proposta tem sido objeto de novas interpretações e vários outros 

trabalhos vêm buscando compreender a origem desses padrões e a relações históricas 

entre essas áreas. 

Inúmeras hipóteses biogeográficas, não excludentes, foram propostas na tentativa de 

explicar os padrões geográficos nos quais se “organiza” a diversidade biológica na região 

neotropical. Dentre elas destacamos: a) Hipótese dos Refúgios (Haffer 1969, Vanzolini e 

Williams 1970); b) Hipótese dos Rios (Wallace 1852, Sick 1967, Ayres e Clutton-Brock 

1992); c) Hipótese de Gradientes Ecológicos (Endler 1977, Smith et al. 1997); e d) 

Hipótese distúrbio-vicariância (Colinvaux 1998); Hipótese dos Museus (Fjeldså, 1999); 

Hipóteses Paleogeográficas (onde Haffer e Prance 2001, reúnem Hipótese de "Ilhas", 

Nores 1999; Hipótese Rios-Refúgios, Ayres e Clutton-Brock 1992; Hipótese da Laguna, 

Marroig e Cerqueira 1997 e; Hipótese dos Arcos, Patton et al. 2000). 

A partir do acúmulo de informações, e com a disponibilização de novos métodos 

analíticos, começaram a ser desenvolvidos trabalhos voltados à análise das hipóteses 

biogeográficas a partir da descrição de suas predições, seguida do teste dessas predições 

(Moritz et al. 2000), relacionadas, principalmente, à distribuição geográfica, relações 

evolutivas, tempo de divergência e história demográfica das linhagens. 

Dentre os ecossistemas florestais da região Neotropical, a Floresta Amazônica têm sido 

alvo da grande maioria dos estudos de diversificação. Por outro lado, apesar de a Mata 

Atlântica ser o segunda maior formação florestal da região Neotropical, até recentemente 

pouca atenção tinha sido dada à sua história biogeográfica. 
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A Floresta Atlântica abrange parte dos territórios do Brasil, Paraguai e Argentina 

ocupando uma área de cerca de 1.477.500 km2. Em função do processo de acentuada 

antropização desencadeado com a colonização européia e intensificado nos dois últimos 

séculos, a Mata Atlântica foi reduzida a uma área de cerca de 121.600 km2, ou seja, 

8,2% de sua cobertura original. Esse bioma, entretanto, destaca-se não apenas por sua 

extensão, mas também por sua alta diversidade e endemismo. Dentre as 22 regiões 

biogeográficas definidas para o Neotrópico, a Mata Atlântica é uma das que apresenta 

maior nível de endemismo, sendo registrada a ocorrência de 682 espécies de aves, das 

quais 199 são endêmicas (Stotz et al. 1996). Em razão dessas características e de seu 

estado de conservação, é considerada um dos cinco ecossistemas de maior prioridade 

para conservação do planeta (Mittermeier et al. 2000). 

A Mata Atlântica é uma das regiões biogeográficas mais bem definidas da América do 

Sul, exibe uma biota única, produto, em parte, de uma história evolutiva independente. 

De uma perspectiva continental, pode ser considerada uma ilha (Silva et al. 2004), pois 

encontra-se completamente isolada das demais regiões florestais da América do Sul por 

formações vegetais predominantemente abertas, ou seja, Chaco, Cerrado e Caatinga, 

que formam um grande corredor denominado "diagonal de formações abertas" 

(Ab’Saber, 1977). Tal diagonal constitui uma barreira intransponível para grande parte 

das espécies animais típicas de ambientes florestais (Costa 2003). 

Apesar da denominação genérica de Mata Atlântica sugerir uma unidade homogênea, 

este bioma guarda grande heterogeneidade ao longo de sua distribuição geográfica 

podendo ser identificadas várias sub-unidades com identidade própria. A grande 

heterogeneidade verificada ao longo da distribuição da Mata Atlântica pode ser explicada 

por três fatores fundamentais, ou seja, o seu histórico associado a grandes gradientes 

latitudinal (de 5o S a 30o S) e altitudinal (do nível do mar à cerca de 1700 m).  

Vários fatores históricos e ecológicos determinaram os padrões atuais de distribuição e 

de variação que as espécies animais, particularmente as aves, exibem ao longo da Mata 

Atlântica. Esses padrões sugerem uma história biogeográfica bastante complexa, que 

envolve fluxos pretéritos entre esta e outras regiões florestais do Neotrópico e processos 

de diferenciação ao longo da mesma. Dentre as aves típicas de ambientes florestais 

registradas para a Mata Atlântica podemos identificar três grupos: os que apresentam 

ampla distribuição por florestas tropicais úmidas da América do Sul (Haffer 1974, 1985, 

Sick 1997, Stotz et al. 1996); os que também ocorrem nas florestas andinas (Haffer 

1974, Sick 1985); e, ainda, aqueles grupos endêmicos da Mata Atlântica. 

Apesar de a Mata Atlântica encontrar-se isolada das demais formações florestais sul-

americanas, inúmeras evidências vêm mostrando que, em diversos momentos no 

passado, áreas atualmente ocupadas por formações vegetais abertas como o Cerrado, ou 

mesmo por vegetação adaptada a condições semi-áridas, como a Caatinga, foram 

cobertas por formações florestais (Auler e Smart 2001, Auler et al. 2004, Bigarella et al. 

1975, Ledru 1993, Ledru et al. 1996, Prado e Gibbs 1993). As evidências sugerem que a 
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Amazônia e a Mata Atlântica foram possivelmente ligadas no passado, vindo a se 

isolarem com o aumento da aridez no Terciário (Bigarella et al.1975). Entretanto, vários 

estudos vêm mostrando que mesmo durante o Quaternário mudanças ambientais, 

induzidas por ciclos de alterações climáticas foram capazes de promover o contato entre 

estes ecossistemas. O registro palinológico do Quaternário indica que mudanças 

climáticas tiveram um impacto considerável na cobertura vegetal da região central do 

Brasil. Entre 50.000 e 40.000 anos atrás, houve uma fase intensamente árida, 

substituída entre 40.000 e 27.000 anos por um período de grande umidade, aumentada 

gradualmente durante o final do Pleistoceno (Ledru et al. 1996). Ao longo deste período 

o Brasil Central, atualmente ocupado pelo Cerrado, era mais úmido e algumas regiões 

cobertas por floresta pluvial (Ledru 1993).  

Complementarmente, estudos desenvolvidos na região da Caatinga vêm contribuindo 

para a compreensão dos cenários paleoambientais na região compreendida entre as 

maiores formações florestais da América do Sul. Vários registros de aspectos 

geomorfológicos e paleobióticos no semi-árido brasileiro indicam grandes mudanças 

paleoambientais durante períodos de aumento da pluviosidade ao longo de grande parte 

do Pleistoceno (Auler et al. 2004). Padrões atuais de distribuição de espécies de plantas e 

animais apontam para a existência no passado de extensivo fluxo entre a Mata Atlântica 

e o leste da Amazônia, através da região atualmente ocupada pela Caatinga (Vivo 1997, 

Sick 1997). Formações conhecidas como “brejos de altitude", encraves de floresta úmida 

em meio à caatinga, somam-se às evidências a favor da existência de conexões passadas 

entre Mata Atlântica e Amazônia, uma vez que revelam importantes disjunções florísticas 

entre estes biomas (Rizzini 1963; Bigarella et al. 1975). 

Em função da sobreposição de eventos de diversificação ao longo da Mata Atlântica e das 

alternâncias climáticas que determinaram ciclos de isolamento e contato entre este e 

outros biomas florestais, temos como resultado um padrão complexo de relações 

filogenéticas a ser desvendado. Vanzolini (1988), Bates et al. (1998) e Costa et al. 

(2000), analisando répteis, aves e mamíferos, respectivamente, destacam a existência 

de uma quebra latitudinal na distribuição de vertebrados de Mata Atlântica. Apesar de 

essas análises apontarem para uma forte relação entre grupos irmãos oriundos do norte 

e sul da Mata Atlântica, Costa (2003) obteve resultado significativamente diferente, ou 

seja, táxons encontrados no norte e no sul da Mata Atlântica, freqüentemente, não são 

grupos irmãos, o que aparentemente ocorre em diversos grupos de aves. 

Os processos de transformação da paisagem, determinados fundamentalmente pelos 

ciclos de mudanças climáticas, atuaram de forma decisiva, não apenas determinando o 

isolamento e a conexão entre a Mata Atlântica e os demais ecossistemas florestais da 

América do Sul, mas também nos processos de diversificação ao longo desse bioma, 

criando cenários para que diversos processos ocorressem, tais como, vicariância e 

dispersão (ex. Moro et al. 2004 e Behling 1997). 
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Muitos autores têm investigado as relações históricas da Mata Atlântica com os outros 

ecossistemas florestais da América do Sul (Cracraft e Prum 1988, Bates et. al. 1998, 

Costa et al. 2000). Apesar de esses estudos apontarem para a existência de ao menos 

duas áreas de endemismos na Mata Atlântica, nenhum deles efetuou uma análise mais 

consistente dos padrões de distribuição ao longo da mesma. Recentemente, em um 

estudo detalhado da distribuição de aves ao longo deste bioma, Silva et al. (2004), 

através de uma análise de parcimônia de endemismo (PAE), identificou quatro áreas de 

endemismo para aves, evidenciando uma complexidade até então negligenciada. Essas 

áreas de endemismo são consideradas produtos de eventos vicariantes que tiveram um 

importante papel na geração da alta diversidade de organismos na Mata Atlântica. A 

existência de padrões congruentes entre múltiplos táxons é uma poderosa evidência a 

favor de uma história comum de resposta a eventos vicariantes (Cracraft, 1985). 

 

 

1.3 OS MODELOS 

 

Entre os grupos de vertebrados terrestres as aves representam aquele de maior 

diversidade. Não apenas o número de espécies é sensivelmente maior, mas também a 

diversidade de hábitats que ocupam, comportamento, dieta alimentar e sensitividade 

fisiológica a alterações microclimáticas. Tais características oferecem grande 

oportunidade para a seleção de modelos para estudos em diversas áreas, inclusive 

biogeografia. 

A história dos organismos associados a um determinado ambiente está diretamente 

relacionada à história deste ambiente. Quanto mais intima for a relação entre um 

organismo e um determinado ambiente mais robustas são as inferência sobre a história 

deste ambiente a partir do conhecimento de aspectos de evolução do organismo.  

A seleção dos modelos de estudo para este trabalho seguiu os seguintes critérios: a) 

apresentar fortes evidências de que é monofilético; b) reunir táxons estritamente 

florestais, com alta sensibilidade a alterações ambientias; c) compreender espécies 

distribuídas pelas principais formações florestais da região Neotropical, ou seja, pelas 

florestas da América Central, Amazônia, Andes e Floresta Atlântica; e d) apresentar, ao 

menos, uma espécie endêmica da Mata Atlântica. 

Seguindo esses critérios foi selecionado como modelo de estudo o gênero Sclerurus, que 

é composto por seis espécies: Scleururs scansor (duas subespécies), S. mexicanus (sete 

subespécies); S. guatemalensis (duas subespécies); S. caudacutus (seis subespécies); S. 

rufigularis (quatro subespécies) e S. albigularis (seis subespécies) (Figura 1).  

Adicionalmente, para os estudos relacionados, especificamente, à história biogeográfica 

da Floresta Atlântica, foi incorporado ao estudo Automolus leucophthalmus (Figura 2), 

que assim como Sclerurus scansor , é florestal, apresenta baixa capacidade de dispersão 

por ambientes abertos e é endêmico deste bioma. 
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As espécies do gênero Sclerurus formam um grupo bastante homogêneo, apresentando 

pouca variação morfológica, ecológica e comportamental. São aves de difícil visualização 

em campo, sendo registradas principalmente por sua vocalização bastante conspícua ou 

através de captura em redes de neblina. São pouco abundantes, sendo consideradas 

incomuns (Stotz et al. 1996). Típicas do sub-bosque florestal, essas aves vivem próximas 

ao solo, onde capturam, entre o folhiço, grande parte do alimento (Ridgely e Tudor 

1994).  

Esse gênero tem sido tradicionalmente associado a Automolus e Lochmias. Hellmayr 

(1925) propôs o agrupamento de Sclerurus e Lochmias na subfamília Sclerurinae, o que 

foi posteriormente apoiado por Vaurie (1980). Sibley e Ahlquist (1985, 1990) sugerem 

uma posição basal do gênero Sclerurus em relação aos furnarídeos, sendo este, grupo 

irmão dos dendrocolaptídeos. A hipótese filogenética proposta por Irestedt et al. (2002), 

baseada em DNA nuclear e mitocondrial, aponta para uma posição de Sclerurus 

significativamente diferente daquela proposta pela taxonomia tradicional. Segundo 

Irestedt et al. (2002) Sclerurus e o gênero irmão Geositta, ocupam uma posição basal 

em relação aos clados representados pelas subfamílias Furnariinae e Dendrocolaptinae. 

Em função da posição da linhagem formada por Sclerurus e Geositta Irestedt et al. 

(2002) propõem a re-adoção da subfamília Sclerurinae e recomendam a inclusão dos 

furnarídeos e dendrocolaptídeos em uma única família composta por três sub-famílias: 

Furnariinae, Dendrocolaptinae e Sclerurinae (para opinião divergente ver Marantz et al. 

2003). 

Em relação à Automolus leucophthalmus, os estudos realizados por Ribas et al. (in prep) 

apontam para a monofilia do grupo que tem como grupo irmão a linhagem de Automolus 

infuscatus que se distribui na porção leste da região amazônica, sendo A. infuscatus um 

grupo artificial (não monofilético). 
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Figura 1: Espécies do gênero Sclerurus e áreas de distribuição geográfica (ilustração das 
espécies adaptadas de del Hoyo et al.2003).  
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Figura 1 : Espécies do gênero Sclerurus e áreas de distribuição geográfica (ilustração 
das espécies adaptadas de del Hoyo et al.2003). 
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Figura 1 : Automolus leucophthalmus e respectiva áreas de distribuição geográfica 
(ilustração da espécie adaptada de del Hoyo et al.2003). 
 

 

1.4 OS MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Neste item é apresentada uma breve consideração sobre os métodos utilizados nos 

capítulos seguintes para inferências de: relações evolutivas; tempo de divergência; 

migração; e história demográfica. 

 

1.5.1 Relações Evolutivas 

As inferências filogenéticas têm sido utilizadas como uma poderosa ferramenta para uma 

ampla variedade de questões biológicas. Existem vários métodos para se obter uma 

árvore a partir de uma conjunto de dados. Estes métodos podem, a princípio, ser 

divididos em dois grupos: métodos de distância e métodos baseados em caracteres. Os 

métodos de distância usam como referência uma matriz de distância enquanto os 

métodos baseados em caracteres fazem comparações diretas entre os estados de cada 

caráter analisado (cada sítio no caso de sequencias de DNA). 

Neste item são apresentadas informações apenas dos métodos probabilísticos (Máxima 

Verossimilhança e Análise Bayesiana) utilizados nas análises dos capítulos 2, 3 e 4. 

 

A) Máxima Verossimilhança 

A aplicação do método de Máxima Verossimilhança (MV) para inferências filogenéticas foi 

inicialmente proposta por Edwards e Cavalli-Sforza (1964) para dados de freqüência 

gênica. A primeira aplicação desses métodos para seqüências moleculares foi realizada 

por Neyman (1971). Porém a utilização do método para inferências filogenéticas baseado 

em uma quantidade maior de seqüências só tornou-se viável a partir de Felsenstein 

(1981). 

MV é um método probabilístico através do qual uma hipótese evolutiva é julgada pela 

probabilidade de ter dado origem aos dados observados. Para tanto precisamos obter a 
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probabilidade dos dados dada uma árvore filogenética e um modelo evolutivo (Swofford 

et al. 1996, Felsenstein 2004). Considerando o modelo evolutivo, cada hipótese (árvore) 

é avaliada pela multiplicação das probabilidades para cada caráter, ou seja, cada posição 

do alinhamento de seqüências de DNA. 

A fragilidade dos métodos de inferência filogenética (à exceção da Análise Bayesiana) é 

que eles produzem estimativas pontuais da filogenia. Como resultado destas análises 

temos uma filogenia, porém não temos informações sobre o quão robustas são essas 

estimativas.  Para a obtenção de informações sobre o suporte das relações inferidas são 

aplicados alguns métodos, entre os quais o bootstrap.  O método de bootstrap foi 

proposto por Efron (1979) para obter estimativas de erros pela re-amostragem da matriz 

de dados por várias vezes de modo a produzir uma distribuição contra a qual uma 

hipótese poderia ser testada (Soltis e Soltis 2003). Para cada pseudo-réplica é obtida a 

topologia de maior verossimilhança. A partir do conjunto de topologias obtidas é gerada 

uma topologia consenso. Nesta topologia consenso é representado probabilisticamente o 

número de vezes que cada clado é resgatado. Segundo Sanderson (1989) é um método 

sistemático de acesso à robustez do conjunto de dados à perturbação. Com Felsenstein 

(1985b) começou a ser utilizado para inferências filogenéticas.. 

Idealmente, a busca pela árvore de maior verossimilhança deveria analisar todas as 

árvores possíveis para uma conjunto de dados, entretanto, isto só é possível para 

matrizes pequenas. O tempo computacional demandado por uma análise de MV é 

grande, tornando a busca exaustiva proibitiva quando a análise envolve matrizes de 

dados maiores. Em razão disso foram desenvolvidas métodos alternativos de busca de 

árvores possibilitando que a árvore de maior verossimilhança seja encontrada sem que 

todo o espaço de parâmetros tenah que ser conhecido (Swofford et al. 1996 e  

Felsenstein 2004). 

Como objetivo de reduzir o tempo computacional das análises filogenéticas baseadas no 

método de Máxima Verossimilhança, Guindon e Gascuel (2003) desenvolveram um 

algoritmo que ajusta a topologia e o comprimento dos ramos simultaneamente. Este 

algoritmo parte de uma árvore inicial estimada por um método baseado em distância e 

modifica a árvore, a parir de sucessivas interações, para aumentar sua verossimilhança. 

Devido ao ajuste simultâneo da topologia e do comprimento dos ramos são necessárias 

poucas interações para alcançar os valores ótimos de verossimilhança. 

 

B) Análise Bayesiana 

O método Bayesiano de inferência filogenética baseia-se na probabilidade posterior, ou 

seja, na probabilidade de uma determinada filogenia representar a história evolutiva de 

um determinado grupo. O teorema de Bayes é utilizado para combinar a probabilidade à 

priori de uma árvore (probabilidade associada à informações independentes dos dados 

utilizados na análise) com a verossimilhança (probabilidade de explicar a distribuição dos 

estados de caráter nos táxons atuais com base no modelo evolutivo),  para gerar uma 
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distribuição de probabilidades posteriores das árvores (Huelsenbeck et al. 2001, Holder e 

Lewis 2003). A árvore que apresenta maior probabilidade posterior é interpretada como a 

que melhor estima a filogenia (Hannala e Yang 1996).  

A obtenção dos valores de probabilidade posterior, a princípio, envolve a análise de todas 

as possíveis árvores; e para cada árvore, todas as possíveis combinações de tamanhos 

de ramo e parâmetros do modelo evolutivo. Tal tarefa é praticamente impossível de se 

realizar analiticamente. Para tornar as estimativas de probabilidade posterior tem sido 

utilizado o método de amostragem de genealogias baseado na Markov chain Monte Carlo 

(MCMC). O algoritmo MCMC envolve, basicamente, dois passos: 1) a partir de uma dada 

árvore é proposta uma nova através de sua perturbação estocástica (ex tamanho de 

ramo); e 2) essa nova árvore é aceita ou rejeitada de acordo com o teste estatístico 

proposto por Metropolis et al. (1953) e Hastings (1970). Se a nova árvore é aceita ela 

passa a ser objeto de novas perturbações, dando continuidade à cadeia (Huelsenbeck et 

al. 2001). Nota-se, que durante o processo, algumas topologias com menor 

probabilidade posterior são aceitas para dar seqüência à cadeia, de modo a permitir que 

outras regiões do espaço de parâmetros sejam exploradas. Pela repetição desses ciclos 

por milhões de vezes é criada uma longa cadeia de posições no espaço dos parâmetros, 

tendendo a permanecer nas regiões de maior probabilidade posterior. A proporção de 

vezes que uma dada árvore é visitada é considerada uma aproximação válida da 

probabilidade posterior desta árvore, e dos parâmetros dos modelo evolutivo. 

(Huelsenbeck et al. 2001). 

Destaca-se dos demais métodos de inferência filogenética por fornecer estimativas, como 

resultado das análises primárias, tanto da árvore como medidas de incerteza em relação 

aos agrupamentos (Holder e Lewis 2003). 

 

1.5.2 Migração e Divergência 

Os métodos existentes para estimar fluxo gênico podem ser divididos em duas classes 

(Beerli & Felsenstein 1999): a) aqueles que estimam taxa de migração atual a partir da 

observação direta, utilizando-se de marcação de indivíduos e registro de seus 

movimentos para extrapolar estimativas de taxas de migração entre populações; e b) 

aqueles que estimam taxas médias de migração ao longo de um intervalo de tempo a 

partir da amostragem de marcadores genéticos e do cálculo da taxa de migração a partir 

das freqüências alélicas ou das diferenças entre seqüências. Os métodos genéticos 

tendem a resultar em estimativas mais conservadoras do que aquelas produzidas através 

de deslocamento de indivíduos, pois baseiam-se, exclusivamente, naquelas mudanças 

que se estabeleceram na população. 

Existem vários métodos genéticos utilizados para se estimar fluxo gênico: métodos 

estatísticos sumários, como o Fst (originalmente proposto por Wright 1951); baseados 

em alelos raros (Slatkin 1985); baseados em máxima verossimilhança, utilizando-se de 

freqüência gênica (Rannala & Hartigan 1996, Tufto et al 1996); e outros baseados em 
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teoria de coalescência (Kingman 1982, Slatkin & Maddison 1989, Nath & Griffiths 1993, 

Beerli & Felsenstein 1999, Bahlo & Griffiths 2000).  

Medidas de subdivisão populacional, como o Fst, são utilizadas para obter estimativas de 

taxa de migração (Niegel 2002). Os modelos de estruturação populacional, entretanto, 

assumem pressupostos extremos, ou seja: que as populações vêm trocando migrantes a 

uma taxa constante, por um tempo infinitamente longo; ou que as populações são 

descendentes de uma população ancestral comum em algum tempo no passado, a partir 

do qual divergiram na ausência de fluxo gênico (isolamento sem fluxo gênico). Quando 

assume-se o equilíbrio de migração é possível obter a partir do Fst, estimativas de taxa 

de migração. Por outro lado, quando assume-se o isolamento sem fluxo gênico, é 

possível transformar uma estimativa de Fst em uma estimativa de tempo de divergência. 

Entretanto, diferentes interações entre migração e divergência podem produzir padrões 

de diversidade genética similares, o que torna o uso de estatísticas sumárias, como o Fst, 

ineficientes para distinguir entre histórias demográficas mais complexas (Hey & Nielsen 

2004). 

A estimativa de fluxo gênico pode, portanto, ser consideravelmente influênciada pela 

divergência entre as populações estudadas. Os métodos citados, entretanto, não são 

capazes de detectar essa influência o que torna, muitas vezes, impraticável a distinção 

entre cenários demográficos muito diferentes como, por exemplo, um cenário de alta 

taxa de migração associada a uma divergência profunda de outro de baixa taxa de 

migração associada a uma divergência recente (Palsbøll et al 2004). Com o objetivo de 

resolver problemas como este, Nielsen & Wakeley (2001) propõem um método a partir 

do qual é possível obter simultaneamente estimativas de migração e de tempo de 

divergência, diminuindo o ruído de um na estimativa do outro. 

Para obter estimativas dos efeitos relativos de migração e isolamento em pares de 

populações, a partir de seqüências de DNA, Nielsen & Wakeley (2001) desenvolveram um 

método baseado em Markov chain Monte Carlo. Torna-se possível obter uma superfície 

de verossimilhança combinando estimativas de migração e de tempo de divergência onde 

são identificadas as regiões em que a relação entre estimativas desses dois parâmetros 

maximiza a probabilidade de explicarem os dados. 

 

1.5.3 Demografia Histórica 

Os métodos para investigar a história demográfica podem ser divididos em três grupos 

principais, ou seja, aqueles baseados: a) em estatística sumária (ver Ramos-Onsins & 

Rozas 2002); b) na distribuição de diferenças par-a-par (“mismatch distribution” - 

Slatkin & Hudson 1991, Rogers & Harpending 1992 e Rogers 1995) e, finalmente; c) em 

amostragem de genealogias (Griffiths & Tavaré 1994 e Kuhner et al 1998). 

Existem inúmeros testes estatísticos sumários para cenários de expansão populacional. 

Ramos-Onsins & Rozas (2002) avaliam a performance de 17 testes potencialmente 
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aplicáveis para identificar esses cenários demográficos. Neste trabalho os autores testam 

o poder de cada um dos métodos em diferentes situações de taxa expansão populacional, 

tempo desde o início da expansão, tamanho amostral e número de sítios segregantes. 

Entre os métodos testados, o Fs de Fu (1997) e o R2 de Ramos-Onsins & Rozas (2002), 

foram aqueles que mostraram os melhores resultados, em todos os diferentes cenários 

testados. Entretanto, temos que considerar que os diferentes métodos, mesmo o Fs e o 

R2, têm seu poder significativamente reduzido quando é aumentado o tempo desde o 

início da expansão, reduzido o grau de expansão, reduzido o tamanho amostral, ou, 

ainda, reduzido o número de sítios segregantes. O Fs baseia-se nas informações da 

distribuição de haplótipos, enquanto o R2 foi desenvolvido com base na diferença entre o 

número de singletos e o número médio de diferenças de nucleotídeos. A performance dos 

dois testes difere, fundamentalmente, em função do tamanho da amostra. O R2 responde 

relativamente melhor para amostras de tamanho pequeno, enquanto que o Fs tem um 

desempenho melhor para grandes amostras.  

O método baseado em distribuições “mismatch” de nucleotídeos (Slatkin & Hudson 1991, 

Rogers & Harpending 1992), parte do pressuposto de que a expansão ou declínio o 

tamanho populacional deixam assinaturas características na distribuição de diferenças 

par-a-par. Com a expansão populacional tende-se a acumular um número médio de 

diferenças par-a-par maior do que o esperado em uma situação de estabilidade no 

tamanho populacional, o que leva à produção de filogenias com formato de estrela, onde 

os eventos de coalescência acumulam-se na base da árvore (Slatkin & Hudson 1991). 

Este método, pode ser utilizado com o objetivo de testar o modelo de expansão explosiva 

formulado por Rogers (1995). De acordo com este modelo, populações que apresentam 

uma distribuição unimodal de diferenças par-a-par de nucleotídeos, com uma variância, 

relativamente, pequena, experimentaram uma fase de expansão demográfica recente, 

enquanto populações com alta variância associada, muitas vezes exibindo distribuições 

multimodais, são demograficamente estáveis, tendo atingido há muito tempo um 

equilíbrio entre deriva genética e mutação (Rogers & Harpending 1992). Embora os 

princípios deste método fundamentem-se na teroria de coalescência, informações 

genealógicas não são consideradas em sua aplicação, o que leva alguns autores a julgá-

lo menos eficiente dada a sub-utilização das informações disponíveis nos dados 

(Felsenstein 2004).  

Outro grupo de métodos voltados à estimativas de expansão populacional foram 

desenvolvidos, baseados na amostragem de genealogias (Griffiths & Tavaré 1994 e 

Kuhner et al 1998). O objetivo comum desses métodos é calcular a curva de 

verossimilhança onde os valores de tamanho populacional e taxa de crescimento, que 

maximizam a probabilidade de terem dado origem aos dados, podem ser obtidos. Para a 

obtenção da curva de verossimilhança é necessário utilizar estratégias de amostragem 

uma vez que o universo de genealogias possíveis é infinitamente grande. A amostragem, 

entretanto, deve ser baseada na importância das genealogias, ou seja, deve concentra-



 18 

se nas regiões de genealogias que mais contribuem para os eventuais valores de 

verossimilhança. Esses dois métodos, apresentados por Griffiths & Tavaré (1994) e 

Kuhner et al (1998), entretanto, diferem significativamente na forma em que propõem a 

amostragem de genealogias. 

O método de Griffiths & Tavaré (1994) utiliza-se da topologia e da história mutacional 

para a amostragem das genealogias. Considerando que existe um vasto número de 

possíveis histórias mutacionais e que um grande número delas não contribui para os 

valores de verossimilhança, desenvolveram um método para concentrar a amostragem 

nas histórias mutacionais de interesse. Utilizam a probabilidade de ocorrência de eventos 

mutacionais, em diferentes topologias, a cada intervalo entre eventos de coalescência, 

concentrando a amostragem proporcionalmente às probabilidades dessas genealogias em 

relação aos dados.  

Kuhner et al (1998) propõem um método para estimar a máxima verossimilhança da 

taxa de crescimento populacional, também baseado na teoria de coalescência. Se o 

tamanho da população muda ao longo do tempo, a distribuição dos tempos de 

coalescência será diferente daquela esperada para uma população de tamanho 

constante. Se a população passou por um crescimento, então, os ramos próximos à base 

da genealogia serão relativamente mais curtos do que aqueles ramos mais próximos dos 

terminais Kuhner et al (1998). O método proposto baseia-se na amostragem de 

genealogias em função da topologia e dos tempos de coalescência. A partir dos dados é 

proposta uma genealogia inicial. Essa genealogia inicial sofre rearranjos locais e a cada 

novo arranjo é calculada probabilidade da nova genealogia em função dos valores iniciais 

de θ, ou seja, o θ0 (quatro vezes o tamanho populcaional N, multiplicado pela taxa 

mutacional µ) e da taxa de crescimento g0. Essas novas genealogias são, então, aceitas 

ou rejeitadas, baseada na probabilidade de terem produzido os dados observados. Esse 

processo é repetido, criando-se uma cadeia de Markov, de modo a produzir a curva de 

verossimilhança para valores de θ e de g. Considerando que quanto mais próximo é θ0 do 

θ real mais poderosa é a estimativa, torna-se útil repetir várias vezes o processo 

utilizando-se como novo valor de θ0 e de g0 os valores estimados de θ e g na etapa 

anterior e, assim, sucessivamente. No método proposto por Kuhner (2006) podem ser 

considerados no modelo outros parâmetros como migração e recombinação. 

Apesar de serem considerados métodos mais robustos de inferência de expansão 

populacional, pois maximizam o uso das informações contidas nos dados, há diferenças 

entre os métodos propostos Griffiths & Tavaré (1994) e Kuhner, et al (1998) que 

compartilham do mesmo objetivo e lógica matemática (Falsenstein 2004). O método de 

Griffiths & Tavaré (1994) é muito mais prático de ser empregado demandando um tempo 

significativamente menor, entretanto, segundo Kuhner et al (1998) e Felsenstein (2004), 

em função deste método não fazer a amostragem baseada na distribuição de 

probabilidade posterior, gasta muito tempo com genealogias ruins, que pouco 

contribuem para a estimativa dos parâmetros de interesse. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Entre todas as regiões biogeográficas do planeta a Neotropical é a mais diversa para 

todos os grupos de vertebrados terrestres, em particular para as aves. Das cerca de nove 

mil espécies de aves descritas, mais de 3.700 ocorre no neotrópico, sendo cerca de 45% 

endêmicas desta região (Stotz et al. 1996). A imensa diversidade biológica e 

endemismos observados para esta região encontram-se associados, principalmente, às 

formações florestais como aquelas que cobrem parte da América Central, a região 

Amazônica e costa atlântica. Entender a origem e a manutenção desses altos níveis de 

diversidade e endemismo tem sido o grande desafio para biólogos evolutivos, 

biogeógrafos e conservacionistas. 

A partir do acúmulo de informações sobre a distribuição animal passaram a ser evidentes 

padrões biogeográficos, ou seja, a forma com que os organismos se distribuem no 

espaço. Wallace (1853), por exemplo, reconheceu três regiões zoogeográficas para a 

Amazônia. A primeira delimitada pela costa atlântica ao norte do Rio Amazonas até a 

margem esquerda do Rio Negro. A segunda compreendendo toda a região do Alto 

Amazonas, a partir da margem direita do Rio Negro até a margem esquerda do Rio 

Madeira. E, finalmente, a terceira reunindo toda a porção amazônica meridional a leste 

do Rio Madeira. Divisão ainda válida, principalmente para primatas (Rylands 1987). 

Revisões zoogeográficas têm sido apresentadas para diferentes escalas geográficas. 

Stotz et al. (1996) por sua vez, baseado em padrões de distribuição de aves identificou 

22 regiões zoogeográficas para a Região Neotropical, com várias sub-regiões associadas. 

A identificação de padrões biogeográficos impulsionou a proposição de hipóteses 

dedicadas a explicar suas origens. Embora haja uma série de hipóteses biogeográficas 

para explicar a origem da expressiva diversidade biológica da região neotropical 

(Hipótese dos Rios - Wallace 1852, Sick 1967, Ayres e Clutton-Brock 1992; Hipótese de 

Gradientes Ecológicos - Endler 1977, Smith et al. 1997; Hipótese distúrbio-vicariância - 

Colinvaux 1998; Hipótese dos Museus - Fjeldså, 1999, Hipóteses Paleogeográficas - onde 

Haffer e Prance 2001, reúnem Hipótese de "Ilhas", Nores 1999; Hipótese Rios-Refúgios, 

Ayres e Clutton-Brock 1992; Hipótese da Laguna, Marroig e Cerqueira 1997 e; Hipótese 

dos Arcos, Patton et al. 2000), a Hipótese dos Refúgios (Haffer 1969 e Vanzolini e 

Williams 1970) tem o mérito de ter sido pioneira em propor que essa diversidade 

biológica não seria resultado da estabilidade, mas sim da instabilidade, ou seja, das 

grandes mudanças periódicas na vegetação predominante dessa região.  

Um conjunto crescente de estudos destinados a compreender os padrões biogeográficos 

e suas origens vem sendo produzido, particularmente na última década (Bates et al. 

1999, Marks et al. 2002, Aleixo 2004, Pereira e Baker 2004, Ribas e Myiaki 2004, Lovette 

2004, Eberhard e Bermingham 2005, Ribas et al. 2005, Armenta et al. 2005, 

Weckenstein 2005, Grau et al. 2005, Cheviron et al. 2005, Aleixo et al. 2006, Ribas et al. 

2007). Esses estudos evidenciam as profundas diferenças nos padrões biogeográficos 
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resultantes da interação entre diferentes organismos com uma mesma história de 

evolução das paisagens. Além de fatores estocásticos, inúmeros fatores, intrínsecos às 

espécies, são determinantes dessas diferenças, entre os quais a capacidade de dispersão, 

o grau de dependência de ambientes florestais e as características fisiológicas.  

No presente estudo de biogeografia histórica selecionamos como modelo as seis espécies 

que compõem o gênero Sclerurus, S. albigularis Sclater e Salvin 1898, S. s, cansor 

(Ménétriès 1835), S. caudacutus (Vieillot 1816), S. guatemalensis (Hartlaub 1844), S. 

rufigularis Pelzeln 1869, e S. mexicanus Sclater 1856. A escolha dessas aves para este 

estudo foi feita por serem essencialmente florestais, sensíveis a alterações ambientais, 

exibirem baixa capacidade de dispersão e por serem ecologicamente muito similares.  

O presente capítulo tem por objetivos testar: 1) a monofilia das espécies do gênero 

Sclerurus; 2) a hipótese de que os táxons subespecíficos representam linhagens 

evolutivas; 3) a congruência entre a distribuição das linhagens filogeográficas 

identificadas para as diferentes espécies e destas com as áreas de endemismo descritas 

para a região neotropical; 4) a congruência de relações entre áreas de distribuição das 

linhages filogeográficas; e 5) as principais hipóteses biogeográficas propostas para 

explicar a origem dos padrões de diversidade biológica na região Neotropical. 

 

 

2.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

O gênero Sclerurus é composto por um total de seis espécies: S. scansor (duas 

subespécies), S. albigularis (seis subespécies), S. caudacutus (seis subespécies), S. 

guatemalensis (duas subespécies), S. mexicanus (sete subespécies) e S. rufigularis 

(quatro subespécies). As distribuições geográficas das espécies são apresentadas nos 

resultados. Para a realização deste estudo foram analisadas 102 amostras representando 

23 dos 28 táxons descritos para o gênero Sclerurus (Tabela 1). Foram utilizadas  

amostras existentes no Laboratório de Genética e Evolução de Aves da Universidade de 

São Paulo (LGEMA-USP), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Instituto de Pesquisas 

Amazônicas (INPA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Field Museum of 

Natural History (FMNH), American Museum of Natual History (AMNH), Academy of 

Natural Sciences of Philadelphia (ANSP), US National Museum of Natural History (USNM); 

e Louisiana State University Museum of Zoology (LSUMZ). Assim como foram realizadas 

coletas em campo. 

Como grupo externo para as análises filogenéticas foram utilizadas amostras de Geositta 

(G. poeliloptera e G. tenuirostris), gênero irmão de Sclerurus (Fjeldså et al. 2005). 

Adicionalmente foram incluídas na análise sequencias de Sittasomus griseicapillus e 

Lepidocolaptes angustirostris obtidas no Genbank (L. angustirostris - ND2 AY089838; 
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ND3 AY089881; citb AY089811 / S. griseicapillus – ND2 AY089834; ND3 AY089894; citb 

AY089796). 

Foram utilizados como marcadores três genes mitocondriais: citocromo b (cit b), NADH 

desidrogenase subunidade 2 (ND2) e NADH desidrogenase subunidade 3 (ND3); e um 

nuclear: íntron 7 do β fibrinogênio (Fib7), totalizando 2408 pb de genes mitocondriais 

(1022 do cit b; 1041 do ND2; e 345 do ND3) e 914 pb do Fib7. 
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Tabela 1: Amostras de espécies do gênero Sclerurus analisadas, número de amostra por espécie entre parênteses, instituições onde se encontram 
depositadas, número de registro, localidade de coleta e marcadores seqüenciados. 

Espécie Instituição No. Localidade País Marcadores 

Sclerurus LGEMA 93 Aripuanã, MT Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

albigularis LGEMA 970466 Gaúcha do Norte, MT Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

(12) MPEG 58881 ESEC Rio Acre, AC Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 FMNH 389834 Cachoeira Nazaré, RO Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 38492 Chuchial, ca. 37 km SE Samaipata Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 21203 Cordilheira a leste da confluência dos Rios Tavaro-Guacamayo Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 18322,18400 Velasco, PN Noel Kempf Mercado Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 1974 Puellas, km 44 da estrada Villa Rica - Pto Bermudez  Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 5412 20 km de estrada a NE Tarapoto em diração à Yurimagu Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 27738 ca. 77 km WNW Contamana Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 40608 ca. 86 km SE Suanjui na margem leste do alto rio Pauya Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

Sclerurus FMNH 395418 Boraceia, SP Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

scansor LGEMA 2178 Colonia Cerrito, Arroio do Padre/Pelotas, RS Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

(13) LGEMA 2188 Rancho Queimado, SC Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA A093 Urtigueira, PR Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 01 PE Vila Velha, PR Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 10460 Itatira, Serra do Machado, CE Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 926 Morro Grande, SP Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 162 Sítio Sinimbu, Mulungu, Serra de Baturité, CE Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 1138 Juquitiba, SP Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 1577 Nucleo Curucutu, PE Serra do Mar, SP Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 38 EE Banana, SP Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA 821 Morro Grande SP Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 25912 Cord. Caaguazu, 7.5 km leste de San Carlos Paraguai ND2, ND3, citb, FIB7 

Sclerurus ANSP 2659 5 km SO de Taisha Equador ND2, ND3, citb 

caudacutus MPEG 57610 Manicore, Rod Estanho km 126, AM Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

(24) MPEG 55401 Altamira, Ilha da Taboca, Rio Xingu, PA Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 MPEG 55661 Vitoria do Xingu, Marg Esquerda, Rio Xingu, PA Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 MPEG 20360 Igarape Mutum, Juruti, PA Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 FMNH 398007 Quebrada Aguas Calientes, 2.75 km a leste de Shintuya, Alto Madre de Dios Peru ND3, citb 

 FMNH 
389835, 
389836 Cachoeira Nazare, margem oeste do Rio Jiparana, RO Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 INPA A 189 ca 20 km N Abunã, margem esquerda do Rio Madeira Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 FMNH 391349 Serra dos Carajas, PA Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 
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Tabela 1: Continuação. 

Espécie Instituição No. Localidade País Marcadores 

Sclerurus INPA A 210 RDS Amanã, Comunidade Nova Canaã Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

caudacutus INPA A 344 ca 45 km sudoeste de Porto Velho, margem esquerda do Rio Madeira Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

(24) INPA A 351 45 km sudoeste de Porto Velho, Margem esquerda do Rio Madeira  Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 INPA A 539 Igarapé Extremo, 135 km S Novo Aripuanã , m. dir. Rio Aripuanã,  Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 4653 Rio Amazonas, ca 10 km SSW da foz do Rio Napo Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 4744 
Sul do Rio Amazonas, ca. 10 km SSW da foz do Rio Napo na margem leste 
Quebrada Vainilla Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 7101 5 km N Amazonas, 85 km a nordeste de Iquitos Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 10601 Margem oeste do Rio Shesha, ca. 65 km ENE Pucallpa, 300m Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 11249 Encosta sudeste do Cerro Tahuayo, Pucallpa Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 40207 ca. 86 km sudeste de Suanjui na margem leste do alto rio Pauya Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 9654 
Nicolás Suarez, ca. 12 km pela estrada a sul de Cobija, ca. 8 km a oeste pela 
estrada de Mueden Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

 LGEMA  EE Mojica Nava, RO Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM B11751 10 km SSE Gunn’s Landing Guiana ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM B06945 Altamira, 52 km SSW, margem leste do Rio Xingu Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

Sclerurus LSUMZ 26538 Altamira, 52 km SSW, margem leste do Rio Xingu Panamá ND2, ND3, citb, FIB7 

guatemalensis LSUMZ 1393 ca. 9 km NW Cana na encosta do Cerro Pirré Panamá ND2, ND3, citb, FIB7 

(7) LSUMZ 46563 Rancho Frio, ca. 10 km ao sul de El Real Panamá ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM B00309 Isla San Cristobal, Bocatorito Panamá ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 8771 Forestry Camp (Salamanca) Belize ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 18076 - México ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 60659 - - ND2, ND3, citb, FIB7 

Sclerurus MPEG A8398 Ourilandia do Norte, PA Brasil ND2, ND3, citb 

mexicanus MPEG 55654 Senador Jose Porfirio, Marg Direita, Rio Xingu, PA Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

(22) MPEG 58883 ESEC Rio Acre, AC Brasil ND2, ND3, citb 

 FMNH 321714 Tono Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 FMNH 433369 Consuelo, 15.9 km sudoeste de Pilcopata Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 INPA A 339 ca 45 km sudoeste de Porto Velho, margem esquerda do Rio Madeira Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 20395 Manaus, km 34 ZF-3, Faz. Esteio Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 BARR 10648 - Guatemala ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 11813 El Placer Equador ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 12146 Mindo Equador ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 5452 20 km pela estrada a nordeste de Tarapoto na estrada para Yurimagu Peru ND2, ND3, citb, FIB7 
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Tabela 1: Continuação. 

Espécie Instituição No. Localidade País Marcadores 

Sclerurus LSUMZ 6765 27 km pela estrada a norte de Rio Quiquibey Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

mexicanus LSUMZ 6980 5 km ao norte do Amazonas, 85 km  nordeste de Iquitos Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

(22) LSUMZ 9565 Nicolas Suarez, 12 km pela estrada ao sul de Cobija Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 28035 ca 77 km WNW Contamana Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 36721 Reserva Biologica Rio Ouro Preto Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 35770 11 km SW Pejibaye Costa Rica ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM B05363 Los Planes Panamá ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM B05155 Rio Waruma Guiana ND2, ND3, citb, FIB7 

 AMNH ROP 108 Rio Carapo; Guaiquimi Venezuela ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 58406 - - ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM 5958 - - ND2, ND3, citb, FIB7 

Sclerurus LGEMA 9920 Rio Quiuini, Barcelos, AM Brasil ND2, ND3, citb 

rufigularis LGEMA 494 Aripuana, MT Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

(24) ANSP 5798 14 km N Tigre Playa Equador ND2, ND3 

 ANSP 5603 5 km a norte de Rockstone, Margem leste do Rio Essequibo Guiana ND2, ND3, citb 

 MPEG 57611 Manicore, Rod Estanho km 126, AM Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 MPEG 55658 Senador Jose Porfirio, Marg Direita, Rio Xingu, PA Brasil ND2, ND3, FIB7 

 MPEG 20312 Igarape Mutum, Juruti, PA Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 INPA  A 261 ca 20 km N Abunã, margem direita do Rio Madeira Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 INPA  A 720 ESEC Juami-Japurá; m dir do Rio Japurá; médio Rio Juami, ca 157 km W Japurá Brasil ND2, ND3,citb 

 LSUMZ 2738 1 km a norte do Rio Napo, 157 km pelo rio a NNE de Iquitos Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 4418 Região do baixo Rio Napo, Margem leste do Rio Yanayacu Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 7122 5 km a norte Amazonas, 85 km a NE de Iquitos Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 65761 Distrikt Sipaliwini, Leli Gebergte Suriname ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 4595 
Sul do Rio Amazonas, ca. 10 km SSW da foz do Rio Napo na margem leste 
Quebrada Vainilla Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 12691 Velasco, Margem oeste do Rio Paucerna, 4 km a montante Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 14896 Serrania de Huanchaca, 25 km a SE de Catarata Bolívia ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 42747 ca 54 km NNW da foz do rio Morona, margem oeste Peru ND2, ND3, citb, FIB7 

 USNM B05161 Essequibo Guiana ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 20396 Manaus, km 34 ZF-3, Faz. Esteio Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ B10830 Montanhas Acari, lado N Guiana ND2, ND3, citb, FIB7 

 INPA A 193 ca 20 km N Abunã Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 AMNH ROP274 40 KM a leste de Tumarenco pela estrada Venezuela ND2, ND3, citb, FIB7 

 LSUMZ 31381 ca. 90 km leste de Vila Nova Brasil ND2, ND3, citb, FIB7 

 AMNH RWD17095 Rio Mawarinumo, Amazonas Venezuela ND2, ND3, citb, FIB7 
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Tabela 1: Continuação. 

Espécie Instituição No. Localidade País Marcadores 

Geositta USNM B13975 - - ND2, ND3, citb, FIB7 

poeciloptera      

Geositta USNM B103927 - - ND2, ND3, citb 

tenuirostris      
Legenda: LGEMA - Laboratório de Genética e Evolução de Aves da Universidade de São Paulo; MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi; INPA - Instituto de Pesquisas 
Amazônicas; UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; FMNH - Field Museum of Natural History; AMNH - American Museum of Natual History; ANSP - Academy of 
Natural Sciences of Philadelphia; USNM - US National Museum of Natural History; e LSUMZ - Louisiana State University Museum of Zoology. 
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Extração, Purificação e Sequenciamento do DNA 

A extração de DNA das amostras de tecido foi realizada utilizando-se proteinase K e 

fenol-clorofórmio de acordo com o protocolo de Bruford et al. (1992). O cit b, o ND2, o 

ND3 e o Fib7 foram amplificados por PCR utilizando primers (Tabela 2). As amplificações 

foram realizadas em reações de 10 µl contendo: 4,9 µl de H2O; 1,0 µl de tampão 10x; 1 

µl de dNTP 8mM; 1 µl de cada primer 10µM; 0,1 µl de Taq polimerase; e 1 µl de DNA 

(aprox. 40 ng/ µl). Essa solução foi, então, levada ao termociclador e submetida a 40 

ciclos constituídos pelas seguintes etapas: desnaturação a 95 oC por 1 minuto; hibridação 

a 54 oC (Fib7), 56 oC (ND2 e ND3) ou 58 oC (cit b) por 30 segundos; e extensão a 72 oC 

por 40 segundos.  

 
Tabela 2: Primers utilizados para amplificação e sequenciamento. 

Gene Primer Seqüência (5’ – 3’) Referência 
ND2 L5215 TATCGGGCCCATACCCCGAAAAT Hackett 1996 
 H6313 CTCTTATTTAAGGCTTTGAAGGC Johnson e Sorensen 1998 
ND3 ND3L GACTTCCAATCTTTAAAATCTGG Chesser 1999 

 ND3H GATTTGTTGAGCCGAAATCAAC Chesser 1999 
Citb L14841 GCTTCCATCCAACATCTCAGCATGATG Kocher et al 1989 
 H16065 AACTGCAGTCATCTCCGGTTTACAAGAC Lougheed et al. 2000 

Fib7 U GGAGAAAACAGGACAATGACAATTCAC Prychitko and Moore 1997 Fib7 
Fib7 L TCCCCAGTAGTATCTGCCATTAGGGTT Prychitko and Moore 1997 

 

Os produtos da PCR foram verificados por eletroforese em gel de agarose e purificados. A 

etapa de purificação seguiu os seguintes passos: 8 µl do produto da PCR foram 

misturados com 8 µl de PEG (20%); a mistura foi incubada a 37oC por 15 minutos, sendo 

então, centrifugada a 12.000 rpm por 15 minutos; foi retirado o sobrenadante e 

adicionado 125 µl de etanol 80% (gelado); a nova mistura foi centrifugada a 12.000 rpm 

por 2 minutos; foi retirado o sobrenadante; foram repetidos os últimos passos, 

adicionando-se 125 µl de etanol 80% (gelado), centrifugando a mistura a 12.000 rpm 

por 2 minutos e retirou-se o sobrenadante. A amostra foi secada na centrífuga a vácuo 

sendo, então, adicionados 10 µl de água Milli-Q. Para a reação de sequenciamento foi 

utilizado o kit de sequenciamento “Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit” (Applied 

Biosystems) seguindo as recomendações do fabricante. Os mesmos primers utilizados 

para a amplificação foram utilizados na reação de sequenciamento. As seqüências foram 

obtidas no seqüenciador automático ABI 377. 

 

Alinhamento e Análises Filogenéticas 

Para as inferências filogenéticas foram utilizadas seqüências dos genes mitocondriais 

ND2, ND3 e citb, assim como o Fib7. As seqüências das cadeias leve e pesada foram 

comparadas e editadas utilizando o programa CodonCode Aligner (CodonCode 

Corporation). As seqüências foram alinhadas utilizando o programa Clustal X (Thompson 

et al. 1997) e o alinhamento produzido foi checado manualmente. 

As inferências filogenéticas foram feitas utilizando dois métodos: Máxima 

Verossimilhança (MV) e Análise Bayesiana (AB). Para a seleção do modelo mais simples 



 35 

de evolução molecular com maior verossimilhança para os dados foi realizado o 

likelihood-ratio test (LRT) implementado pelo programa Modeltest (Posada e Crandall, 

1998). Os parâmetros do modelo selecionado foram utilizados para as análises de MV 

que foram realizadas utilizando o programa PHYML 2.4.4 (Gudon e Gascuel, 2003). Para 

determinar o suporte relativo de cada grupo monofilético inferido nas análises de MV 

foram utilizadas 500 réplicas de bootstrap.  

A AB, com amostragem por Cadeia de Markov Monte Carlo foi realizada no programa 

MrBayes 3.1 (Ronquist e Huselsenbeck, 2003) considerando as partições (genes) do 

conjunto de dados utilizando o método partitioned likelihood (uma partição por gene). Os 

parâmetros foram estimados independentemente para cada partição de dados (nst=6; 

rates=invgamma). Foram realizadas duas análises independentes, cada uma com 106 

gerações, sendo amostrada a cada 1000 gerações e com um tempo de burn-in 

determinado pelo tempo de convergência dos valores de verossimilhança. Os valores de 

probabilidade posterior de cada nó foram calculados combinando todas as árvores 

amostradas, desconsideradas aquelas da etapa de burn-in. 

 

Estimativas de Tempo 

As estimativas de tempo de divergência entre linhagens foram obtidas utilizando o 

método penalized likelihood que permite diferentes taxas de evolução ao longo da 

filogenia, implementado pelo programa r8s 1.7 (Sanderson 2003). Foram utilizadas as 

topologias e comprimentos de ramos obtidos nas análises de Máxima Verossimilhança. 

Para calibrar a árvore o nó entre S. albigularis e S. scansor foi fixado utilizando a 

estimativa pontual obtida nas análises realizadas com o programa IM (Hey e Nielsen, 

2004), conforme descrito no capítulo 3. 

Para amostrar o erro das estimativas foram construídas 100 matrizes “bootstrapped” 

usando o programa CodonBootstrap 3.0b4 (J. P. Bolback, Codon Bootstrap v3.0b4 

distribuído pelo autor. Department of Biology, University of Rochester, Rochester, NY. 

2001). O tamanho de ramo foi estimado no PAUP v4.0b10 a partir de cada conjunto de 

dados “bootstrapped” na topologia de Máxima Verossimilhança usando os parâmentros 

de verossimilhança estimados para as matrizes originais. As árvores com comprimento 

de ramos obtidas foram analisadas no r8s 1.7 e o desvio padrão para cada nó foi 

determinado utilizando o comando profile. 

  

Demografia Histórica 

As linhagens filogeográficas identificadas com mais de cinco indivíduos tiveram suas 

histórias demográficas analisadas. Com este objetivo foram utilizados dois grupos de 

métodos distintos: testes baseados em estatística sumária e método de coalescência, 

baseado na amostragem de genealogias.  

Os testes estatísticos sumários D de Tajima (Tajima 1989), Fs (Fu 1997) e R2 (Ramos-

Onsins e Rosas 2002) foram aplicados para os genes mitocondriais concatenados (citb, 
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ND2 e ND3) e para o Fib7. A significância dos valores obtidos foi determinada com base 

em 10.000 simulações de coalescência. Essas análises foram realizadas utilizando o 

programa DnaSP 4.10 (Rozas et al. 2003). 

Para as análises de coalescência foram utilizadas as seqüências dos genes ND2, ND3, citb 

e Fib7. Foram obtidas estimativas de níveis de diversidade genética (Ө - theta) e taxa de 

crescimento populacional exponencial (g) utilizando o programa Lamarc 2.0.2 (Kuhner, 

2006) para cada linhagem foram realizadas três corridas independentes utilizando o 

método de máxima verossimilhança. Para cada corrida foram realizadas cinco réplicas de 

análises com 10 cadeias pequenas (500 genealogias amostradas a cada 20 interações e 

um burn-in de 1000 genealogias) e duas cadeias longas (20000 genealogias amostradas 

a cada 20 interações e um burn-in de 1000 genealogias). Nas análises realizadas não foi 

considerado o efeito de migração. Da mesma forma, o parâmentro “r” também não foi 

considerado pois o resultado do teste phi não rejeitou a hipótese nula de não-

recombinação. 

 

 

2.3 RESULTADOS  

 

Foram obtidas sequências de parte do citb (1022 pb) para 100 indivíduos, de todo o ND2 

(1041) para 101 indivíduos; e do ND3 (345) para 102 indivíduos, totalizando 2408 pb de 

genes mitocondriais; e cerca de 914 pb do Fib7, para 94 indivíduos. Embora cópias 

nucleares de genes mitocondriais tenham sido registradas em aves (Quinn 1997), 

algumas características das seqüências obtidas são evidências de que se tratam de genes 

mitocondriais: 1) as seqüências obtidas foram facilmente alinhadas com seqüências dos 

genes citb, ND2 e ND3 de outras espécies de Suboscines; e 2) foram utilizados apenas os 

primers externos (H6313 e LMet, para o ND2; L14841 e H16065, para o cit b; e ND3H e 

ND3L, para o ND3), tendo sido obtidas seqüências longas para todos os espécimes 

analisados. 

Não foram identificadas inserções ou deleções no alinhamento das seqüências dos genes 

mitocondriais. Por outro lado, a análise do Fib7 evidencia a existência de algumas 

inserções ou deleções. Nas seqüências de genes mitocondriais foram identificados 822 

sítios variáveis (330 no citb, 382 no ND2 e 110 no ND3) dos quais 743 informativos para 

parcimônia (301 no citb, 343 no ND2 e 99 no ND3). Foi identificada, ainda, a presença de 

79 mutações únicas (29 no citb, 39 no ND2 e 11 no ND3) (Tabela 3). Nas sequências do 

Fib7, por sua vez, foram identificados 116 sítios variáveis, dos quais 68 informativos. Um 

total de 48 singletos foram identificados no marcador nuclear (Tabela 3). 
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Tabela 3: Análise descritiva das seqüências estudadas. Número de sítios variáveis, sítios 
informativos para parcimônia, número de seqüências com mutações únicas (singletos) e proporção 
de bases. 

Marcadores Variáveis 
Cit B ND2 ND3 Mit 

Concat 
Fib7 

n de pares de base 1022 1041 344 2408 914 
n indivíduos 100 101 102 102 94 
n sítios variáveis 330 382 110 822 116 
n sítios informativos 301 343 99 743 68 
n de singletos 29 39 11 79 48 
Proporção A (%) 28.3 32.2 28.1 30.0 32.3 
Proporção C (%) 31.3 32.7 31.3 31.9 17.6 
Proporção T (%) 27.7 24.3 28.4 26.8 33.4 
Proporção G (%) 12.7 10.8 12.2 11.3 16.7 
 

Os valores de distância “p” observados entre as espécies do gênero Sclerurus e o grupo 

irmão Geositta (Fjeldså et al. 2005) são de cerca de 14-15% quando considerado as 

seqüências concatenadas dos genes mitocondriais (Tabela 4). As distâncias 

interespecíficas no gênero Sclerurus também são elevadas, entre 6% e 13%, à exceção 

daquela observada entre S. scansor e S. albigularis de apenas 3,4%, evidenciando um 

tempo relativamente recente de divergência entre táxons associados a regiões 

biogeográficas separadas por uma extensa faixa ocupada por ambientes abertos 

(Cerrado, Caatinga e Chaco).  

As distâncias médias intraespecíficas evidenciam, por sua vez, cenários bastante 

distintos. S. scansor apresenta o valor mais baixo entre os táxons estudados, cerca de 

0,16%. No outro extremo, S. guatemalensis e S. mexicanus apresentam valores 

relativamente altos, 4,5% e 5,9%, respectivamente. Ou seja, as distâncias 

intraespecíficas observadas nestes táxons superam os valores obtidos entre certas 

espécies do gênero como aquela registrada entre S. albigularis e S. scansor. 

 

Tabela 4: Distância “p” média entre espécies e entre indivíduos de cada espécie do gênero 
Sclerurus baseado em 2408 pb de genes mitocondriais (cit b, ND2 e ND3). Geositta é o grupo 
externo. 

Distância “p” Média 

Interespecífica 
Taxóns 

 
 

 
N 

1 2 3 4 5 6 
Intraesp. 

 

1. S. albigularis  12       0.0343 

2. S. scansor  13 0.0336      0.0016 

3. S. caudacutus  24 0.0916 0.0975     0.0261 

4. S. guatemalensis 07 0.0902 0.0998 0.0652    0.0447 

5. S. mexicanus  22 0.1233 0.1358 0.1235 0.1236   0.0590 

6. S. rufigularis 24 0.1078 0.1271 0.1324 0.1122 0.0863  0.0226 

7. Geositta 02 0.1425 0.1455 0.1496 0.1527 0.1478 0.1425  
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Análises Filogenéticas 

Para as análises foi utilizado o modelo evolutivo GTR+I+G (i=0,5353 e gamma=1,3229) 

para os genes mitocondriais concatenados e HKY+G (gamma= 0.2708) para o Fib7. 

As filogenias inferidas com base nos genes mitocondriais concatenados, utilizando dois 

métodos distintos (Máxima Verossimilhança e Análise Bayesiana) corroboram a monofilia 

do gênero, assim como das espécies de Sclerurus (Figura 1), com todos os nós relativos 

a estes grupamentos exibindo elevados valores de bootstrap e de probabilidade 

posterior. Apenas o clado que define S. mexicanus apresentou valores mais baixos. Nota-

se, ainda, a existência de duas linhagens principais dentro do grupo, uma reunindo S. 

albigularis, S. scansor, S. caudacutus e S. guatemalensis; e outra, reunindo S. 

mexicanus e S. rufigularis. Embora o gênero Sclerurus se caracterize pela grande 

homogeneidade morfológica, as duas principais linhagens são congruentes com dois 

grupos morfológicos observados, um definido pelos táxons de coloração marrom-escuro 

(S. albigularis, S. scansor, S. caudacutus e S. guatemalensis) e outro por aqueles que 

apresentam coloração avermelhada (S. mexicanus e S. rufigularis). 

Verifica-se na linhagem representada pelos táxons marrom-escuro, em níveis menos 

inclusivos, a existência de dois grupos. Um grupo monofilético formado por S. scansor e 

S. albigularis, táxons que se distribuem, respectivamente, na América Central, base dos 

Andes e sudoeste da Amazônia; e outro, com distribuição restrita à Floresta Atlântica. 

Outro, formado por S. caudacutus e S. guatemalensis, espécies que ocorrem, 

respectivamente, desde o sul do México ao extremo noroeste da América do Sul; e ao 

longo de toda a região Amazônica e porção setentrional da Floresta Atlântica (Figura 1). 

Esses grupos também são resgatados nas análises realizadas como Fib7, com todos os 

nós apresentando valores altos de bootstrap e probabilidade posterior. 

Embora a monofilia das espécies do gênero sejam apoiadas em nós com valores altos de 

bootstrap e probabilidade posterior nas análises realizadas com os genes mitocondriais 

concatenados, as análises com Fib7 não resgatam aqueles nós associados às espécies 

com origem mais recente como S. scansor e S. albigularis. Da mesma forma, os padrões 

filogeográficos exibidos pelas análises baseada nos genes mitocondriais, apresentados a 

seguir, também não foram resgatadaos pelo Fib7. 
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Figura 1: Árvore estimada pelo método de Máxima Verossimilhança com base nas seqüências de citb, ND2 e 
ND3 concatenadas (2408 pb). Nos nós são apresentados os valores de bootstrap (500 réplicas) e de 
probabilidade posterior (%) (análise Bayesiana), respectivamente). 
 

Embora a representatividade geográfica (e mesmo taxonômica) das amostras de S. 

albigularis não seja ideal, na porção meridional da distribuição desta espécie, ao longo da 

qual se distribuem as subespécies albicollis e kempfii são identificadas três linhagens, 

uma basal, representada pelas amostras provenientes da área de distribuição de kempfii 
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(em vermelho), e duas outras, ao longo da distribuição de albicollis  (em tons de azul) 

(Figura 2). As linhagens identificadas em albicollis se separam latitudinalmente, uma 

ocorrendo no extremo norte da distribuição deste táxon (em azul claro) e outra ao longo 

da porção central e sul (em azul escuro) (Figura 2). 

 

 
 

 

 
Figura 2: Detalhe da filogenia apresentada na figura 1 destacando as linhagens de Sclerurus 
albigularis (em diferentes cores) e as localizações geográficas das amostras estudadas. 
 

Os resultados obtidos para S. caudacutus evidenciam uma alta estruturação (Figura 3). 

Foram identificadas duas linhagens principais. Embora só tenha sido amostrado um único 

indivíduo da porção nordeste da Amazônia (região do Centro Guiana de endemismo – 

Cracraft 1985), aparentemente essa região abriga uma das principais linhagens de S. 

caudacutus (em cinza). A outra linhagem, relativamente bem amostrada, é representada 

por dois grupos monofiléticos, um que se estende, ao sul do Rio Amazonas, desde o 

extremo leste da Floresta Amazônica, a oeste, até a margem direita do Rio Madeira (em 

tons de azul); e outro que reúne as aves procedentes da região amazônica a oeste do Rio 

Madeira, alcançado a margem esquerda do Rio Amazonas (em laranja e vermelho). Na 

linhagem a leste do Rio Madeira (em tons de azul), verifica-se, ainda, a existência de 

dois grupos menos inclusivos, cuja região de contato não pode ser inferida dada a falta 

de amostras do interflúvio Tapajós-Xingú. Por outro lado, são observadas também, dois 

grupos monofiléticos na linhagem que se distribui a oeste do Rio Madeira, um deles 

reunindo as amostras provenientes da região compreendida entre a margem esquerda do 

Rio Madeira e a margem direita do Rio Amazonas (em vermelho), e outro, aquelas 

amostras (três) de localidades situadas à norte do Rio Amazonas (em laranja).  
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Figura 3: Detalhe da filogenia apresentada na figura 1 destacando as linhagens de Sclerurus 
caudacutus (em diferentes cores) e as localizações geográficas das amostras estudadas. 
 
Em Sclerurus guatemalensis duas linhagens são bastante evidentes (Figura 4). Uma é 

definida por aqueles espécimes oriundos do norte da América Central (em vermelho) e 

outra da porção sul desta região (em azul), exibindo um padrão geográfico de 

substituição entre linhagens conhecido para outros grupos de aves florestais. 

 
 
 
 
 

 

Figura 4: Detalhe da filogenia apresentada na figura 1 destacando as linhagens de Sclerurus 
guatemalensis (em diferentes cores) e as localizações geográficas das amostras estudadas. 
 

Em Sclerurus scansor foram identificadas três linhagens (Figura 5). Duas, que se 

segregam latitudinalmente, ao longo da distribuição de S. s. scansor formando um grupo 

monofilético; e outra (em azul), representada pelos indivíduos amostrados ao longo da 

distribuição de S. scansor cearensis. 
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Figura 5: Detalhe da filogenia apresentada na figura 1 destacando as linhagens de Sclerurus 
scansor (em diferentes cores) e as localizações geográficas das amostras estudadas. 
 
Em S. mexicanus (Figura 6) verifica-se a existência de duas linhagens associadas à 

América Central (cujos limites são congruentes com aquele observado para 

guatemalensis). Essas linhagens formam um grupo monofilético bastante divergente e 

basal à todas as outras linhagens observadas para a espécie. Outra linhagem, bastante 

inclusiva, reúne aquelas populações amostradas da América do Sul. A região do Chocó 

(para onde é descrita a subespécie obscurior) abriga duas linhagens que não formam um 

grupo monofilético. Uma primeira (marrom escuro) basal, ao norte e outra (marrom 

claro) ao sul desta região, sendo esta última basal a todas as outras linhagens, que se 

distribuem pela região amazônica a leste dos Andes. Nesta porção amazônica são 

identificadas duas linhagens principais, uma confinada à base dos Andes (tons de azul) e 

outra que se distribui a leste ao longo de grande parte da região amazônica (vermelho e 

tons de laranja). No clado da base dos Andes são identificadas duas linhagens cuja 

substituição geográfica exibe um padrão similar àquele observado entre as linhagens de 

S. albigularis da base dos Andes. Por outro lado, no outro clado verifica-se a existência 

de três linhagens, uma basal, que reúne os especimes amostrados ao norte do Rio 

Amazonas (laranja claro), e outras duas, ao sul deste rio, que se separam, 

provavelmente, em alguma região do interflúvio Tapajós-Xingu.  
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Figura 6: Detalhe da filogenia apresentada na figura 1 destacando as linhagens de Sclerurus 
mexicanus (em diferentes cores) e as localizações geográficas das amostras estudadas. 
 
Por fim, em S. rufigularis, nota-se a existência de dois clados principais, um (tons de 

azul) formado pelas populações da margem esquerda do Rio Amazonas e outro 

(vermelho e tons de laranja) por aquelas que ocorrem na margem direita deste rio 

(Figura 7). Ao norte do Rio Amazonas são identificadas duas linhagens cujos limites de 

distribuição coincide com uma importante quebra biogeográfica descrita para a região, ou 

seja, o Rio Negro (e, eventualmente o Rio Branco). Na margem direita do Amazonas são 

identificadas três outras linhagens, uma que, aparentemente, se distribui ao longo da 

região compreendida entre os rios Madeira e Amazonas (laranja claro); outra, entre os 

rios Madeira e Tapajós (vermelho); e uma terceira, representada por um único indivíduo, 

procedente do baixo Xingú (laranja). 

 

 

 

 

Figura 7: Detalhe da filogenia apresentada na figura 1 destacando as linhagens de Sclerurus 
rufigularis (em diferentes cores) e as localizações geográficas das amostras estudadas. 
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Estimativas de Tempo de Divergência 

Foram obtidas estimativas de tempo de divergência para 28 nós distribuídos ao longo da 

filogenia do gênero Sclerurus, conforme apresentado na figura 8.  O tempo estimado 

para o evento de cladogênese que deu origem às linhagens principais S. albigularis-

scansor-caudacutus-guatemalensis x S. rufigularis-mexicanus foi de 6,91 Ma (IC95% de 

5,01-10,36 Ma), entre o Mioceno Superior e o Plioceno.  

 

Figura 8: Cronograma baseado nos genes mitocondriais concatenados (citb, ND2 e ND3). 
Para o nó 24 foi obtida estimativa de tempo com o IM (descrito no capítulo 3) sendo utilizada 
como ponto de calibração para a análise.  
 

Entre as linhagens que deram origem à S. mexicanus e S. rufigularis foi estimado um 

tempo médio de 4,55 Ma (IC95% de 2,88 a 6,32 Ma), durante o Plioceno. Ainda, durante 

o Plioceno, é estimada a divergência entre S. albigularis-scansor x S. guatemalensis-

caudacutus (valor médio de 3,82 Ma; IC95% de 2,97 a 5,24 Ma). Em um evento 

temporalmente próximo teriam divergido S. guatemalensis e S. caudacutus, com 

estimativa média de 3,35 Ma (IC95% de 2,32 a 5,08 Ma). O evento de cladogênese que 

teria dado origem à S. scansor e S. albigularis, por outro lado, é estimado para o 

Pleistoceno (estimativa pontual de 1,12 Ma; IC95% de 0,63 a 1,60 Ma). 

Entre pares de linhagens irmãs, foram identificadas 11 disjunções biogeográficas já 

documentadas em estudos com outros táxons (Figura 9) centro da América Central (AC); 

Andes (AN); Base dos Andes Central (BC) Base dos Andes/Amazônia (BA); Rio Amazônas 

(AM); Rio Negro/Branco (NB); Rio Madeira (MD); Rio Tapajós (TP); Rio Xingú (XG); 

Diagonal Aberta (DA); e Rio São Francisco (SF).  
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Figura 9: Estimativas de tempo de divergência e disjunções biogeográficas identificadas entre 
linhagens irmãs. Os números dos nós correspondem àqueles apresentados na figura 8. 
 

As disjunções registradas apenas uma vez foram: NB entre linhagens de S. rufigularis 

(1,13 Ma - IC95% de 0,67 a 1,63 Ma); BA entre linhagens de S. albigularis (0,84 Ma - 

IC95% de 0,7 a 1,02 Ma); XG entre linhagens de S. caudacutus (0,33 Ma - IC95% de 

0,18 a 0,58 Ma); DA entre S. scansor e S. albigularis (1,12 Ma – IC95% de 0,63 a 1,60 

Ma); e SF entre linhagens de S. scansor (0,46 Ma - IC95% de 0,33 a 0,64 Ma). Por outro 

lado, as disjunções do BS, TP, MD e AM, são registradas duas vezes ou mais.  BC é 

documentada em S. mexicanus (0,34 Ma - IC95% de 0,17 a 0,50 Ma) e em S. albigularis 

(0,67 Ma - IC95% de 0,48 a 0,89 Ma). MD também é registrada duas vezes, em S. 

rufigularis (1,00 Ma - IC95% de 0,61 a 1,82 Ma) e em S. caudacutus (1,08 Ma - IC95% 

de 0,77 a 1,85 Ma). Da mesma forma TP é documentada na história de duas espécies: S. 

caudacutus (0,55 Ma - IC95% de 0,36 a 0,77 Ma) e S. mexicanus (0,48 Ma - IC95% de 

0,30 a 0,72 Ma). AM, por sua vez, é registrada quatro vezes, em S. mexicanus (0,59 Ma 

- IC95% de 0,36 a 0,88 Ma), S. rufigularis (1,61 Ma - IC95% de 1,05 a 2,29 Ma), e em 

S. caudacutus duas vezes (0,50 Ma - IC95% de 0,30 a 0,78 Ma / 1,85 Ma - IC95% de 

1,17 a 2,91 Ma).  
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Demografia Histórica 

Os testes baseados em estatísticas sumárias sugerem cenários demográficos distintos. 

Os resultados do Fs foram significativos para o conjunto de dados mitocondriais e para o 

Fib7 da linhagem de S. rufigularis associada a Napo, assim como o resultado do R2 das 

análises dos dados mitocondriais. Para as linhagens de S. caudacutus e S. rufigularis, 

associadas à Rondônia também foram obtidos valores significativos, indicando cenários 

de expansão demográfica. Para S. caudacutus foram obtidos valores significativos como 

resultado dos testes Fs realizado com o Fib7 e R2 realizado com o mitocondrial e com o 

fib7. Os testes Fs e R2 com S. rufigularis  foram significativos apenas para o mitocondrial 

(Tabela 5).  Os resultados do teste D de Tajima não foram significativos para nenhuma 

das populações estudadas, não sendo possível de rejeitar a hipótese das populações 

estarem em equilíbrio. 

 

Tabela 5: Resultados dos testes estatísticos sumários para os genes mitocondriais 
concatenados (citb, ND2 e ND3); e para o íntron 7 do β fibrinogênio.  

Testes Região Táxon Gene N 
D Fs R2 

Mit 05 -1,16 ns 1,21 ns 0,33 ns Base dos Andes S. mexicanus 
Fib7 10 1,32 ns -0,63 ns 0,22 ns 
Mit 06 -0,53 ns 1,10 ns 0,20 ns Guiana S. rufigularis 
Fib7 10 0,05 ns -0,91 ns 0,16 ns 
Mit 08 -1,60 ns -8,19 ** 0,06 ** Napo S. rufigularis 
Fib7 08 -0,43 ns -11,67 ** 0,11 ns 
Mit 11 -0,45 ns -0,48 ns 0,19 ns Inambari S. caudacutus 
Fib7 16 -0,41 ns -1,75 ns 0,16 ns 
Mit 05 -0,68 ns -0,75 ns 0,14 * S. caudacutus 
Fib7 10 -0,85 ns -5,99 ** 0,11* 
Mit 07 -1,18 ns -2,94 * 0,12* 

Rondônia 

S. rufigularis 
Fib7 14 0,36 ns -1,12 ns 0,17 ns 

N – Número de sequencias; *p<0,05 e **p<0,01. 
 

Os resultados das análises demográficas realizadas no lamarc são congruentes com os 

resultados da estatística sumária. Sugere diferentes cenários demográficos entre as 

linhagens estudadas. As linhagens de S. rufigularis e S. mexicanus, associadas, 

respectivamente, à Guiana e à Base dos Andes, apresentaram valores de taxa de 

crescimento populacional “g” cujo intervalo de confiança inclui o zero (rufigularis – 

estimativa pontual de 279,51 com IC 95% de -439,17 a 1261,12; e mexicanus – 396,64 

com IC 95% de -1204,15 a 2467,98), ou seja, não rejeitam a hipótese de não-

crescimento populacional (Figura 10).  
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Figura 10: Valores das estimativas de taxa de crescimento populacional (g) para linhagesn 
associadas a diferentes unidades biogeográficas da região amazônica. Em cinza claro estão 
representadas aquals linhagens para as quais os intervalos de confiança (95%) incluem o zero e em 
cinza escuro aquelas cujo intervalo de confiança não inclui o zero. 
 
Por outro lado, para as linhagens associadas a Napo (S. rufigularis – estimativa pontual 

de 7443,81 com IC 95% de 1619,41 a 12102,08), Inambari (S. caudacutus - estimativa 

pontual de 2659,98 com IC 95% de 1740,32 a 3598,17) e Rondônia (S. caudacutus – 

estimativa pontual de 3847,78 e IC 95% entre 2359,73 e 5448,4; e S. rufigularis – 

estimativa pontual de 1801,02 com IC 95% de 323,53 a 5175,42) foram obtidos valores 

de g  positivos, o que sugere cenários de expansão populacional (Figura 10). 

 
 

2.4 DISCUSSÃO 

 

Origem e Sistemática 

O início da diversificação do gênero Sclerurus é estimada para cerca de 6,91 milhões de 

anos (IC95% de 5,01 a 10,36 Ma). Embora sua origem seja bastante antiga, os táxóns 

pertencentes ao gênero exibem fenótipo extremamente homogêneo. Mesmo alguns 

grupos de populações extremamente divergentes são reunidos sob a mesma designação 

específica dada a homogeneidade morfológica, caso, por exemplo, de S. mexicanus. A 

baixa variação morfológica verificada no grupo pode estar ligada a um constraint seletivo 

decorrente da pressão de predação, devido ao hábito de vida dessas aves que raramente 

se afastam do chão da floresta, onde forrageiam revirando o folhiço.  

O gênero é composto por duas linhagens principais, uma reunindo S. rufigularis e S. 

mexicanus e outra reunindo S. guatemalensis, S. caudacutus, S. albigularis e S. scansor, 

com divergência estimada para o Mioceno-Plioceno (entre 5,01 a 10,36 Ma). Os 

resultados do presente trabalho corroboram a hipótese de monofilia das espécies do 

gênero, com todos os nós relacionados exibindo altos valores de bootstrap e de 
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probabilidade posterior (Figura 1). Por outro lado, parte das subespécies descritas para o 

grupo, não representam grupos monofiléticas.  

Em S. albigularis apenas duas das seis subespécies reconheciadas foram amostradas. 

Enquanto kempfii apresenta uma única linhagem, em S. albigularis albicollis foram 

identificadas duas linhagens irmãs. Não é possível, entretanto, afirmar se albicollis é 

monofilética, dada a falta de amostragem das outras populações andinas. No caso de S. 

scansor, entretanto, os resultados apontam de modo consistente para a monofilia das 

duas subespécies, scansor e cearensis. 

Das seis subespécies de S. caudacutus duas não foram amostradas: insignis e umbretta. 

Os resultados obtidos apoiam a monofilia das subespécies caudacutus e pallidus. Por 

outro lado, as subespécies brunneus e olivascens não são suportadas como unidades 

evolutivas. Verificou-se a existência de duas linhagens, uma reunindo as populações da 

subespécies brunneus da margem esquerda do rio Amazonas e outra reunindo as 

populações de brunneus da margem dieita do rio Amazonas mais as populações 

representadas pela subespécie olivascens. Em S. guatemalensis, as duas subespécies 

(guatemalensis e salvini) parecem representar grupos monofiléticos.  

De S. mexicanus, apenas a subespécie bahiae não foi amostrada. Os resultados obtidos 

neste trabalho evidenciam grande discordância entre as subespécies e as linhagesn 

evolutivas identificadas. Apenas as subespécies da América Central (mexicanus e pullus) 

parecem representar unidades evolutivas. As demais subespécies (andinus, obscurior, 

peruvianus e macconnelli) são parafiléticas. Por outro lado, todas as subespécies de S. 

rufigularis (rufigularis, fulvigularis e brunescens) são monofiléticas. 

Nota-se que as espécies reunidas no gênero Sclerurus, embora monofiléticas, 

representam linhagens com origens temporais muito distintas, o que é expresso pela 

estimativa de tempo de divergência entre linhagens intraespecíficas. Enquanto entre as 

linhagens basais de S. scansor é estimado um tempo de divergência de 0,46 Ma (IC95% 

de 0,33 a 0,64 Ma) entre linhagens de S. mexicanus chega a 4,01 Ma (IC95% até 6,04 

Ma). A divergência entre populações de uma mesma espécie, como ocorre em S. 

mexicanus e S. guatemalensis, supera os valores de divergência observado, por 

exemplo, entre S. scansor e S. albigularis e entre vários pares de espécies irmãs 

pertencentes a outros gêneros de passeriformes (ex. Garcia-Moreno et al. 1999 a, b; Roy 

et al. 1997, Chesser 2004). 

Apesar das espécies do gênero serem monofiléticas, a elevada diversidade genética 

exibida por algumas espécies, associada à alta estruturação filogeográfica evidenciam a 

necessidade de se realizar uma revisão sistemática deste grupo de modo que a 

diversidade seja traduzida de forma adequada pela taxonomia. Uma vez que parte das 

subespécies descritas não correspondem a unidades evolutivas torna-se imprescindível a 

realização de estudo formal de variação geográfica de caracteres morfológicos. 
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Distribuição, Disjunções e Relações entre Linhagens 

Os resultados de estudos de distribuição de táxons associados às florestas da região 

neotropical (ex. Haffer 1974, Cracraft 1985, Stotz et al. 1996, Silva et al. 2005) assim 

como de linhagens evolutivas (ex. Marks et al. 2002, Aleixo 2004, Pereira e Baker 2004, 

Eberhard e Bermingham 2005, Ribas et al. 2005, Armenta et al. 2005, Weckenstein 

2005, Ribas et al. 2007) têm revelado grande reincidência de padrões de distribuição 

geográfica.  

A grande maioria das linhagens intraespecíficas identificadas no presente estudo exibem 

distribuições congruentes com regiões biogeográficas conhecidas para a região 

Neotropical (Cracraft 1985 e Stotz et al. 1996), ou seja: América Central Norte (ACN - 

guatemalensis, mexicanus) , América Central Sul (ACS - guatemalensis, mexicanus), 

Chocó (CHO - mexicanus), Base dos Andes Norte (BAN - albigularis, mexicanus), Base 

dos Andes Sul (BAS - albigularis, mexicanus), Inambari (INA - rufigularis, caudacutus), 

Rondônia (RON - albigularis (cabeceiras), mexicanus, rufigularis, caudacutus), Pará (PAR 

- mexicanus, rufigularis, caudacutus), Guiana (GUI - mexicanus, rufigularis, caudacutus), 

Napo (NAP - rufigularis, caudacutus), Floresta Atlântica Norte (FAN - scansor), Floresta 

Atlântica Sul (FAS - scansor).  

O limite entre as áreas de distribuição das linhagens de Sclerurus é definido por quebras 

(disjunções) fisiográficas e ecológicas. Entre as quebras fisiográficas destacam-se os 

Andes (AN) e os grandes rios da América do Sul cis-andina (AM – Amazonas, NB - 

Negro/Branco, MA – Madeira, TA – Tapajós, XI – Xingú, SF – São Francisco). Por outro 

lado, uma das mais evidentes disjunções biogeográficas da América do Sul é ecológica, 

definida pela diagonal das formações abertas (DA), formada pela Caatinga, Cerrado e 

Chaco, que isola as formações florestais da Amazônia e base dos Andes da Floresta 

Atlântica.  

 

Disjunção da América Central 

Um padrão reincidente é observado nas relações intrapopulacionais de S. mexicanus e de 

S. guatemalensis na América Central. Para ambos os táxons foi identificada uma quebra 

biogeográfica separando linhagens irmãs distribuídas na porção norte e sul da América 

Central. O mesmo padrão foi observado por Ribas et al. (2005) entre Gypopsitta 

coccinicollaris e G. haematotis. Embora represente uma disjunção, espacialmente 

congruente, entre linhagens irmãs, são produto de eventos temporalmente distintos.  

Entre as espécies do gênero Gypopsitta Ribas et al. (2005) obtiveram uma estimativa de 

3.62 a 5.3 Ma, o que não é compatível com nenhuma das estimativas obtidas para 

espécies do gênero Sclerurus. Entre linhagens de S. mexicanus as estimativas ficam 

entre 1,42 e 3,00 Ma, enquanto para linhagens de S. guatemalensis as estimativas foram 

de 0,45 a 1,26 Ma. A congruência geográfica registrada para linhagens irmãs associada à 

ausência de conguência nas estimativas de tempo de divergência sugerem que eventos 

de vicariância nessa região podem estar associados a processos de natureza cíclica.  
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A Disjunção Andina 

Uma das principais quebras biogeográficas da região neotropical é determinada pelos 

Andes que definem os limites de distribuição de inúmeros táxons, isolando as populações 

do leste (cis-andina, Haffer 1967) daquelas do oeste (trans-andina, Haffer 1967). Os 

Andes representam também uma importante disjunção entre linhagens irmãs. Vários 

estudos recentes têm identificado linhagens irmãs associadas às florestas do oeste (CHO) 

e leste dos Andes (Ribas et al. 2005, Cortés-Ortiz et al. 2003, Slade e Moritz 1998, 

Pereira e Baker 2004, e Ribas et al. 2007).   

A importância dos Andes como barreira é inquestionável, entretanto, sua função como 

barreira primária ou secundária tem sido objeto de discussão (ex. Brumfield e Caparella 

1996 e Ribas et al. 2007). Chapmann (1917) propôs que populações de espécies 

amplamente distribuídas pela América do Sul teriam sido isoladas pelo soerguimento dos 

Andes. De acordo com esta hipótese os Andes teriam desempenhado um papel de 

barreira primária às populações cis e trans-andinas. 

Haffer (1967), por outro lado, interpretou os Andes como barreira secundária e não 

primária para esses organismos. Propôs que os padrões atuais teriam se originado a 

partir de outro processo biogeográfico (refúgios). Conforme Haffer (1967) a avifauna 

florestal do noroeste da América do Sul (Chocó) seria resultante da expansão de 

populações amazônicas durante os períodos úmidos do Pleistoceno. Durante os períodos 

de maior aridez a floresta teria se contraído isolando as populações associadas às 

florestas cis e trans andinas remanescentes, criando, desta forma, um cenário para a 

diferenciação em alopatria. 

Na história evolutiva do gênero Sclerurus, identifica-se dois pares de linhagens irmãs que 

tem os Andes como limite de distribuição. Os Andes desempenham esse papel entre 

populações de S. mexicanus e entre S. caudacutus e S. guatemalensis. Nota-se, 

entretanto, que as estimativas de tempo de divergência entre esses pares de linhagens 

apontam para diferentes cenários temporais. Enquanto para as linhagens cis e trans-

andina de S. mexicanus as estimativas ficam entre 0,83 e 2,16 Ma, entre S. caudacutus 

e S. guatemalensis  variam entre 2,32 e 5,08 Ma (Tabela 6).  Dados disponíveis para 

psitacídeos florestais também evidenciam eventos de cladogênese separando linhagens 

cis e trans-andinas em diferentes momentos. Ribas et al. (2005) obtiveram estimativas 

de tempo de divergência entre linhagens de Gypopsitta de 6,84 a 8,82 Ma, enquanto 

Ribas et al. (2007) estimaram em 0,23 a 0,91 Ma a divergência entre linhagens de 

Pionus.  
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Tabela 6: Distribuição altitudinal e tempo de divergência entre linhagens. 

Linhagens Distribuição 

Altitudinal1 

(metros) 

Tempo de 

Divergência 

(milhões de anos) 

Fonte 

Pionus2 até 1800 0,23 a 0,91 Ribas et al. 2007 

S. mexicanus até 1800 0,83 a 2,16 presente estudo 

Gypopsita3 até 1200 6,84 a 8,82 Ribas et al. 2005 

S. caudacutus-guatemalensis até 1200 2,32 a 5,08 presente estudo 
1 Conforme Stotz et al. (1996) 
2 P. corallinus x P. mindoensis 
3 G. aurantiocephala-vulturina-caica-barrabandi-pyrilia x G. pulchra-haematotis-coccinicollaris 
 
Embora a grande variação entre as estimativas de tempo de divergência entre linhages 

cis e trans-andinas pareçam complicar a interpretação biogeográfica dessa disjunção, se 

forem consideradas as diferenças ecológicas das espécies estudadas, principalmente no 

que diz respeito à distribuição altitudinal, os resultados passam a fazer sentido. O tempo 

de divergência é menor justamente entre linhagens de táxons que ocorrem em altitudes 

mais elevadas do que daqueles associados a regiões de menor altitude. 

Pela hipótese do soerguimento dos Andes é esperado um efeito diferencial nos 

organismos em razão das diferentes capacidades de se dispersar.  Provavelmente, para 

organismos associadas às terras baixas, os Andes tornou-se um barreira à dispersão 

antes de tornar-se efetiva para organismos associados à zonas de maior altitude. Embora 

o soerguimento dos Andes seja um processo único, é contínuo, e, portanto, não deve ter 

isolado populações de organismos com características diferentes a um mesmo tempo.  

O mecanismo proposto por Haffer (1967, 1974) por ser cíclico, poderia ter gerado 

discordâncias de tempos de divergência entre linhagens, entretanto não haveria 

expectativa em relação à padrões diferenciados em relação a organismos associados a 

diferentes zonas altitudinais.  

 

Diversificação na Amazônia 

Disjunções e Tempo de Divergência - As principais disjunções observadas entre linhagens 

amazônicas de Sclerurus são determinadas pelos grandes rios, AM, NB, MA, TA e XI, 

definindo os limites de áreas de endemismo da região, ou seja, INA, RON, PAR, NAP e 

GUI. Se por um lado a distribuição e, portanto, as disjunções entre linhagens reincidem 

entre os táxons amazônicos estudados, por outro não foi observada congruência na 

relação entre áreas. Apenas entre RON e PAR, e entre BAN e BAS foi observado mais de 

um par de linhagens irmãs. Em S. mexicanus e S. caudacutus foram identificadas 

linhagens irmãs associadas a RON e PAR; enquanto para S. mexicanus e S. albigularis  

foram identificadas linhagens irmãs associadas a BAN e BAS. A relação das populações 

associadas a INA, GUI ou NAP não se repetiram entre as três espécies que apresentam 

ampla distribuição  pela Amazônia, S. caudacutus, S. mexicanus e S. rufigularis. 
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Se analisadas apenas as disjunções entre linhagens irmãs a reincidência é maior. TA 

representa uma disjunção para linhagens irmãs de S. caudacutus e S. mexicanus, 

enquanto MA é documentada entre linhagens irmãs de S. rufigularis e S. caudacutus, e 

AM é registradas para S. mexicanus, S. rufigularis e S. caudacutus. A congruência nas 

estimativas de tempo de divergência sugere que o evento vicariante que deu origem às 

linhagens de S. caudacutus (0,55 Ma com IC95% de 0,36 a 0,77 Ma) e S. mexicanus 

(0,48 Ma com IC95% de 0,30 a 0,72 Ma), associadas às margens opostas do rio Tapajós 

pode ter sido o mesmo e que tenha ocorrido durante Pleistoceno Médio, cenário 

reforçado pelos resultados obtidos por Ribas et al. (2005) para linhagens irmãs de 

Gypopsitta separadas pela mesma quebra e com tempo de divergência estimado entre 

0,66 e 0,76 Ma. Para as linhagens irmãs associadas às margens opostas do rio Madeira 

também é identificada congruência nas estimativas de tempo de divergência, porém 

indicando um evento vicariante durante o Pleistoceno Inferior/Médio (S. rufigularis – 1,00 

Ma com IC95% de 0,61 a 1,82 Ma; S. caudacutus – 1,08 Ma com IC95% de 0,77 a 1,85 

Ma). Em contraste, as estimativas de tempo de divergência entre as linhagens irmãs que 

ocorrem em margens opostas do rio Amazonas sugerem distintos eventos vicariantes. 

Por um lado, as linhagens de S. mexicanus (0,59 Ma com IC95% de 0,36 a 0,88 Ma) e S. 

caudacutus (0,50 Ma com IC95% de 0,30 a 0,78 Ma), apontam para um evento ocorrido 

durante o Pleistoceno Médio e, por outro, S. rufigularis sugere um evento sucedido 

durante o Pleistoceno Inferior (1,61 Ma com IC95% de 1,05 a 2,29 Ma). A divergência 

entre as linhagens de S. rufigularis, separadas pelo rio Negro/Branco é estimada para 

1,13 Ma (IC95% de 0,67 a 163 Ma). 

Assim como verificado para Sclerurus, as informações disponíveis sobre a história de 

diversificação de outras aves nas florestas da América do Sul cis-andina também 

evidenciam certa conguência na distribuição das linhagens, embora resultantes de 

histórias distintas. Aparentemente, esses padrões surgiram mais de uma vez e por 

sucessões distintas de eventos de cladogênese, o que é sugerido pelas diferenças 1) nos 

tempos estimados (ou distâncias) para o início da diversificação que deu origem aos 

padrões atuais, e 2) nas relações entre áreas. Exemplos disto é documentados por Marks 

et al. 2002 (Gyphorhynchus spirurus); Pereira et al. 2002 (Mitu tuberosa-unicornis-

salvini-mitu-tomentosa); Aleixo 2004 (Xiphorhynchus spixii-elegans); Ribas et al. 2005 

(Gypopsita); Eberhard e Bermingham 2005 (Pteroglossus inscriptus-humboldti-viridis e 

Pteroglossus beauharnaesii-bitorquatus-flavirostris-mariae); e Cheviron et al. 2005 

(Lepidothrix coronata). Nota-se, entretanto, que a origem de grande parte das linhagens 

que atualmente se distribuem pelas áreas de endemismo na Amazônia datam do período 

compreendido entre o Plioceno Superior e Pleistoceno.  
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Mudanças no Tamanho Efetivo das Populações - Distintas histórias demográficas são 

observadas para as linhagens de Sclerurus. Por um lado, as linhagens associadas à BAS e 

GUI não parecem ter sofrido alterações significativas no tamanho efetivo de suas 

populações. Por outro, as linhagens associadas à NAP, INA e RON exibem claras 

assinaturas de expansão populacional (Figura 10). 

Conforme Bates (2001), Rossetti et al. (2005) e Aleixo e Rossetti (2007), a região 

amazônica pode ser dividida grosso modo em duas unidades, uma formada pelos 

escudos da Guiana e Brasileiro compostos por rochas paleozóicas e pré-cambrianas; e 

outra composta por uma bacia sedimentar recente que abrange todo o oeste da 

Amazônia desenvolvendo-se a leste, através antiga bacia intra-cratônica onde se 

desenvolve o rio Amazonas e o baixo curso de seus afluentes. Dois cenários, conforme 

Aleixo e Rossetti (2007) surgem daí: um de estabilidade associado às terras altas 

(escudos da Guiana e Brasileiro, assim como base dos Andes) e outro de instabilidade 

associado às terras baixas (oeste amazônico e vale intra-cratônico do Amazonas).  

Este cenário é compatível com os resultados obtidos neste trabalho, que sugerem 

eventos de expansão demográfica das populações associadas aos oeste amazônico (INA 

– S. caudacutus; e NAP – S. rufigularis) e por outro lado não rejeitam a hipótese de 

estabilidade demográfica das populações associadas à BAS (S. mexicanus) e GUI (S. 

rufigularis), regiões de terras altas. Entretanto, as duas linhagens associadas a RON (S. 

caudacutus e S. rufigularis) também exibem claros sinais de incremento no tamanho 

efetivo de suas populações, diferente do observado pro Aleixo (2004) para 

Xiphorhynchus. Embora grande parte do interflúvio Madeira-Tapajós encontre-se em 

terras altas, as populações associadas passaram por uma expansão, contrastando com as 

predições de Aleixo e Rossetti (2007). Os resultados do presente trabalho apóiam um 

cenário de mudanças ambientais recentes dessa região, onde os ambientes típicos de 

terra firme teriam se expandido, permitindo, assim, incremento significativo do tamanho 

efetivo dessas populações. Os padrões observados são compatíveis, portanto, com 

predições de diferentes hipóteses. Tanto os mecanismos propostos por Bates (2001) e 

Aleixo e Rossetti (2007), podem ter originado esse padrão, como aqueles propostos pela 

hipótese dos Refúgios (Haffer 1969, Vanzolini e Williams 1970) que propõem um 

processo cíclico de contração (fragmentação) e expansão (coalescência) das formações 

florestais, associadas às alterações climáticas ocorridas, principalmente, durante o 

Quaternário. Um terceiro cenário alternativo deve ser considerado, o de colonização 

recente da área seguida de expansão.  
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2.5 CONCLUSÕES 

 

A reincidência na distribuição geográfica das linhagens, e a falta de estruturação 

filogeográfica nas áreas de endemismo (Cracraft 1985 e Haffer 1985) da região 

neotropical sugerem certa homogeneidade intrínseca a essas áreas. Por outro lado, nas 

relações entre áreas são observados diferentes cenários. Mesmo táxons aparentados que 

apresentam características ecológicas e demográficas semelhantes, como as espécies do 

gênero Sclerurus, parecem ter respondido de forma distinta à mesma história das 

paisagens dessa região. Tal cenário nos remete à importância das disjunções. A 

compreensão da origem dos padrões observados (congruência na distribuição x 

incongruência nas relações) passa, necessariamente, pelo estudo dessas quebras 

biogeográficas. A análise da natureza (ex. se única, contínua ou cíclica) dessas diferentes 

quebras e de seus efeitos na diversificação da biota neotropical são os alicerces das 

diferentes hipóteses biogeográficas propostas para explicar os padrões de diversidade 

biológica das regiões tropicais (Wallace 1852, Sick 1967, Ayres e Clutton-Brock 1992; 

Endler 1977, Smith et al. 1997; Colinvaux 1998;  Nores 1999, Marroig e Cerqueira 1997; 

Patton et al. 2000; Bates 2001; Aleixo e Rossetti 2007; Haffer 1969; Vanzolini e Williams 

1970).   

Creio que a principal conclusão que chegamos até agora sobre a origem de diversidade 

biológica da região neotropical é que é produto de uma história extremamente complexa 

que não pode ser explicada por um único modelo de diversificação. As informações 

acumuladas até o momento apontam, justamente, no sentido oposto. Apenas as 

combinações de processos de abrangência espacial e temporal distinta podem ter gerado 

os padrões até agora documentados. 

Para distinguir entre cenários biogeográficos alternativos faz-se necessário ampliar as 

informações utilizando múltiplos táxons, de características ecológicas conhecidas, para 

tentar responder quais teriam sido os fatores determinantes das mudanças ambientais 

ocorridas na região neotropical. 

 



 55 

2.6 BIBLIOGAFIA 

 

Aleixo, A. 2004. Historical diversification of a terra-firme forest bird superspecies: a 

phylogeographic perspective on the role of different hypotheses of Amazonian 

diversification. Evolution 58: 1301-1317. 

Aleixo, A.; and Rossetti, D. 2007. Avian gene trees, landscape evolution, and geology: 

towards a modern synthesis of Amazonian historical biogeography? Journal of 

Ornithology 148: 443-453. 

Aleixo, A.; Burlamaqui, T.; Goncalves, E.; and Schneider, P. 2006. Molecular systematics 

of the Ocellated Woodcreeper complex (Dendrocolaptidae) in tropical South 

America: Implications for taxonomy, conservation, and historical biogeography. 

Journal of Ornithology 147: 125–126. 

Armenta, J. K.; Weckstein, J. D.; and Lane, D. F. 2005. Gerographic variation in 

mitochondrial DNA sequences of an Amazonian nonpasserine: the black-spotted 

barbet complex. The Condor 107: 527-536. 

Ayres, J. M. C.; and Clutton-Brock, T. H. 1992. River boundaries and species range size 

in Amazonian primates. American Naturalist 140: 531-537. 

Bates, J. M. 2001. Avian diversification in Amazonia: evidence for historical complexity 

and a vicariance model for a basic pattern of diversification. In: Vieira, I.; D’Incão 

M. A.; Silva J. M. C.; and Oren, D. (eds) Diversidade biológica e cultural da 

Amazônia. Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém Pp 119–138. 

Bates, J. M.; Hackett, S. J.; and Goerck, J. 1999. High levels of mitochondrial DNA 

differentiation in two lineages of antbirds (Drymophila and Hypocnemis). The Auk 

116:1093–1106. 

Bruford, M.W.; Hanotte, O.; Brookfield, J.F.Y.; and Burke, T. 1992. Single-locus and 

multilocus DNA fingerprinting. In: Hoelzel, A.R. (ed.) Molecular Genetic Analysis of 

Populations – a Practical Approach. Oxford University Press, New York. Pp.225-

269. 

Brumfield, R. T.; and Caparella, A. P. 1996. Historical Diversification of Birds in 

Northeastern South America: A Mlecular Perspective on the Role of Vicariant 

Events. Evolution 50:1607-1624.  

Chapmann, F. M. 1917. The distribution of bird-life in Colombia. Bulletin of the American 

Museum of Natural History 36:1-729. 

Chesser, R.T. 1999. Molecular systematics of the rhinocryptid genus Pteroptochos. 

Condor 101, 439-446. 

Chesser, R. T. 2004. Systematics, evolution, and biogeography of the South American 

ovenbird genus Cinclodes. The Auk 121:752-766. 

Cheviron, Z. A.; Hackett, S. J.; and Capparella, A. P. 2005. Complex evolutionary history 

of a Neotropical lowland forest bird (Lepidothrix coronata) and its implications for 



 56 

historical hypotheses of the origin of Neotropical avian diversity. Molecular 

Phylogenetics and Evolution 36: 338-357.  

Colinvaux, P. A. 1988. A new vicariance model form Amazonian endemics. Global Ecology 

and Biogeography. Letters 7:95-96. 

Cortés-Ortiz, L.; Bermingham, E.; Rico, C.; Rodriguez-Luna, E.; Sampaio, I.; and Ruiz-

Garcia, M. 2003. Molecular systematics and biogeography of the neotropical 

monkey genus Alouatta. Molecular Phylogenetics and Evolution 26: 64-81.  

Cracraft, J. 1985. Historical biogeography and patterns of differentiation within the South 

American avifauna: areas of endemism. In: Buckley, P.A. et. al. (eds.) Neotropical 

Ornithology. American Ornithologists’ Union, Washington. Ornithological 

Monographs. 36:49-84. 

Eberhard, J. R.; and Bermingham, E. 2005. Phylogeny and comparative biogeography of 

Pionopsitta parrots and Pteroglossus toucans. Molecular Phylogenetics and 

Evolution 36:288-304.  

Endler, J. A. 1977. Geographic Variation, Speciation, and Clines. Princeton University 

Press, Princeton. 

Fjeldså, J. 1994. Geographical patterns of relict and young species of birds in Africa and 

South America and implications for conservation priorities. Biodiversity and 

Conservation 3:207-226. 

Fjeldså, J.; Irestedt, I.; Ericson, P. G. P. 2005. Molecular data reveal some major 

adaptational shifts in the early evolution of the most diverse avian family, the 

Furnariidae. Journal of Ornithology 146:1-13. 

Fu, Y.-X. 1997. Statistical tests of neutrality against population growth, hitchhiking and 

background selection. Genetics 147: 915-925. 

Garcia-Moreno, J.; Arctander, P; and Fjeldså, J. 1999. A case of rapid diversification in 

the Neotropics: phylogenetic relationships among Cranioleuca spintails (Aves, 

Furnariidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 12: 273-281. 

Garcia-Moreno, J.; Arctander, P; and Fjeldså, J. 1999. Strong diversification at the 

treeline among Metallura hummingbirds. The Auk 116: 702-711. 

Grau, E.T.; Pereira, S. L.; Silveira, L. F.; Hofling, E.; and Wajntal, A. 2005. Molecular 

phylogenetics and biogeography of Neotropical piping guans (Aves: Galliformes): 

Pipile Bonaparte, 1856 is synonym of Aburria Reichenbach, 1853. Molecular 

Phylogenetics and Evolution 35:637–645. 

Guindon, S.; Gascuel, O. 2003. A simple, fast, and accurate algorithm to estimate large 

phylogenies by maximum likelihood. Systematic Biology 52, 696-704. 

Hackett, S. J. 1996. Molecular phylogenetics and biogeography of tanagers in the genus 

Ramphocelus (Aves). Molecular Phylogenetics and Evolution 5:368-382. 

Haffer, J. 1974. Avian Speciation in Tropical South America. Publ. Nuttall Ornithol.l Club, 

Cambridge 14.  



 57 

Haffer, J. 1967. Speciation in Colombian forest birds west of the andes. American 

Museum Novitates. 294:1-57. 

Haffer, J. 1969. Speciation in Amazonian forest birds. Science 165:131-137. 

Haffer, J. 1974. Avian speciation in tropical South America. Nuttall Ornithol. Club, 

Cambridge, MA.  

Haffer, J.; and Prance, G. T. 2001. Climate forcing of evolution in Amazonia during the 

Cenozoic: on the refuge theory of biotic differenciation. Amazoniana 16: 579-607. 

Hall, T.A.  1999.  BioEdit: a user-friendly biological sequence alignment editor and 

analysis program for Windows 95/98/NT.  Nucleic Acids Symposium Series 41:95-

98.   

Hey, J; and Nielsen, R. 2004. Multilocus methods for estimating population sizes, 

migration rates and divergence time, with applications to the divergence of 

Drosophila pseudoobscura and D. persimilis. Genetics 167: 747-760.  

Irestedt, M.; Fjeldsa, J.; Johansson, U. S.; and Ericson, P. G. P. 2002. Systematic 

relationships and biogeography of the tracheophone suboscine (Aves: 

Passeriformes). Molecular Phylogenetics and Evolution 23:499-512. 

Johnson, K. P.; and Sorenson, M. D. 1998. Comparing molecular evolution in two 

mitochondrial coding genes (citochrome b and ND2) in the dabbling ducks (tribe: 

Anatini). Molecular Phylogenetics and Evolution 10:82-94. 

Kocher, T.D.; Thomas, W.K.; Meyer, A.; Edwards, S.V.; Paabo, S.; Villablanca, F.X.; and 

Wilson, A.C. 1989. Dynamics of mitochondrial DNA evolution in animals: 

amplification and sequencing with conserved primers. Proceedings of the National 

Academy of Sciences USA 86:61196-61200. 

Kuhner, M.K.; 2006. LAMARC 2.0: maximum likelihood and Bayesian estimation of 

population parameters. Bioinformatics 22, 768-770. 

Lougheed, S.C.; Freeland, J.R.; Handford, P.; Boag, P.T. 2000. A molecular phylogeny of 

warbling-finches (Poospiza): Paraphyly in a neotropical emberizid genus. 

Molecular Phylogenetics and Evolution 17, 367-378. 

Lovette, I. J. 2004. Molecular phylogeny and plumage signal evolution in a trans Andean 

and circum Amazonian avian species complex. Molecular Phylogenetics and 

Evolution 32: 512-523.  

Marks, B. D.; Hackett, S. J.; and Capparella, A. P. 2002. Historical relationships among 

the Neotropical lowland forest areas of endemism as determined by mitochondrial 

DNA sequence variation within the Wedge-billed Woodcreeper (Aves: 

Dendrocolaptidae: Glyphorynchus spirurus). Molecular Phylogenetics and 

Evolution 24:153–167. 

Marroig, G. e Cerqueira, R. 1997. Plio-Pleistocene South American history and the 

Amazon Lagoon hypothesis: a piece in the puzzle of Amazonian diversification. 

Journal of Comparative Biology 2: 103-119. 



 58 

Nores, M. 1999. An alternative hypothesis for the origin of Amazonian bird diversity. 

Journal of Biogeography. 26:475-485. 

Patton, J. L.; da Silva, M. N.; and Malcolm, J. R. 2000. Mammals of the rio Juruá and the 

evolutionary and ecological diversification of Amazonia. Bulletin of the American 

Museum of Natural History. 244:1-306. 

Pereira, S. L.; and Baker, A. J. 2004. Vicariant speciation of curassows (Aves, Cracidae): 

a hypothesis based on mitochondrial DNA phylogeny. The Auk 121: 682-694. 

Pereira, S. L.; Baker, A.; and Wajntal, A. 2002. Combined nuclear and mitochondrial DNA 

sequences resolve the generic relationships within the Cracidae (Galligormes, 

Aves). Systematic Biology 51: 946-958.  

Posada, D.; and Crandall, K. A. 1998. MODELTEST: testing the model of the DNA 

substitution. Bioinformatics 14:817-818. 

Prychitco, T.M.; and Moore, WS. 1997. The Utility of DNA Sequences of an Intron of β-

Fibrinogen Gene in Phylogenetic Analysis of Woodpeckers (Aves: Picidae). 

Molecular Phylogenetic and Evolution 8: 193-204. 

Quinn, T. W. 1997. Molecular evolution of the mitochondrial genome. In: Mindell, D. P. 

(ed.) Avian Molecular  Evolution and Systematics. Academic Press, San Diego. Pp. 

3-28. 

Ramos-Onsins, S. E.; and Rozas, J. 2002. Statistical properties of new neutrality tests 

against population growth. Molecular Biology and Evolution 19: 2092-2100.  

Ribas, C. C.; and Myiaki, C. Y. 2004. Molecular systematics in Aratinga parakeets: 

species limits and historical biogeography in the “solstitialis” group and the 

systematic position of Nendayus nenday. Molecular Phylogenetics and Evolution 

30: 663-675.  

Ribas, C. C.; Moyle, R. G.; Miyaki, C. Y.; and Cracraft, J. 2007. The assembly of montane 

biotas: linking Andean tectonics and climatic oscillations to independent regimes 

of diversification in Pionus parrots. Proceedings of the Royal Society B 274: 2399-

2408. 

Ronquist, F.; and Huelsenbeck, J. P. 2003. MrBayes 3: Bayesian phylogenetic inference 

under mixed models. Bioinformatics 19:1572-1574. 

Rossetti, D. F.; Toledo, P. M.; and Góes, A. M. 2005. New geological framework for 

Western Amazonia (Brazil) and implications for biogeography and evolution. 

Quaternary Research 63: 78-89. 

Roy, M. S.; Silva, J. M. C.; Arctander, P.; García-Moreno, J.; and Fjeldså, J. 1997. The 

role of montane regions in the speciation of South American and African birds. In: 

Mindell, D. P (ed.). Avian molecular evolution and systematics. Acad. Press, New 

York. Pp. 325–343. 

Rozas, J.; Sanchez-DelBarrio J. C.; Messeguer X.; and Rozas R. 2003. DnaSP,DNA 

polymorphism analyses by the coalescent and other methods. Bioinformatics 

19:2496–2497. 



 59 

Rylands, A. B. 1987. Primate communities in Amazonian forest: their habitats and food 

resources. Experientia 43: 265-279. 

Sanderson, M. J. 2002. Estimating absolute rates of molecular evolution and divergence 

times: A penalized likelihood approach. Molecular Biology and Evolution 19: 101–

109. 

Sick, H. 1967. Rios e enchentes na Amazônia como obstáculo para a avifauna. Atas do 

Simpósio sobre a Biota Amazônica 5 (Zoologia):495-520. 

Silva J. M. C.; Rylands A. B.; Silva, J. S. Jr.; Gascon, G.; and Fonseca, G. A. B. 2005. 

Primate diversity patterns and their conservation in Amazonia. In: Purvis, A.; 

Gittleman, J. L.; and Brooks, T. (eds) Phylogeny and conservation. Cambridge 

University Press, Cambridge. Pp 337–364. 

Slade, R. W.; and Moritz, C. 1998. Phylogeography of  Bufo marinus from its natural and 

introduced ranges. Proceedings of the Royal Society of London B 265:769-777. 

Smith, T. B.; Wayne, R. K.; Girman, D. J.; and Bruford, M. W. 1997. A role for ecotones 

in generating rainforest biodiversity. Science 276:1855-1857. 

Stotz. D. F.; Fitzpatrick, J. W.; Parker III, T. A.; and Moskovits, D. K. 1996. Neotropical 

Birds: Ecology and Conservation. University of Chicago Press, Chicago. 

Tajima, F. 1989. Statistical method for testing the neutral mutation hypothesis by DNA 

polymorphism. Genetics 123:585-595. 

Thompson J. D.; Gibson T. J.; Plewniak F.; Jeanmougin F.; and Higgins D. G. 1997. The 

Clustal–windows interface: flexible strategies for multiple sequence alignment 

aided by quality analysis tools. Nucleic Acids Research 24: 4876–4882. 

Vanzolini, P.E.; and Williams, E.E. 1970. South American anoles: The geographic 

differentiation and evolution of the Anolis chrysolepis species group (Sauria; 

Iguanidae). Arquivos de Zoologia 19:1-298. 

Wallace, A. R.1852. On the monkeys of the Amazon. Proceedings of the Zoological 

Society London 20: 107–110. 

Weckenstein, J. D. 2005. Molecular phylogenetics of the Ramphastos toucans: 

implications for the evolution of morphology, vocalizations, and coloration. The 

Auk 122: 1191-1209.  

 

 



 60 

Capítulo 3 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filogeografia e Demografia Histórica de Sclerurus scansor 

(Scleruridae: Aves): gradiente latitudinal e a história de 

diversificação na Floresta Atlântica 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas ocorridas durante o Pleistoceno tiveram profundas conseqüências 

sobre a distribuição dos ecossistemas em diversas regiões do planeta (Pielou 1991, 

Hewitt 2000). Os efeitos dessa dinâmica são registrados em um grupo bastante diverso 

de organismos, principalmente, nas regiões de maior latitude (Hewitt 1996, 1999). 

Durante as glaciações, o clima mundial tornou-se, de um modo geral, mais frio e seco. 

Em conseqüência, hábitats dependentes de maior umidade, como as florestas tropicais, 

se retraíram e fragmentaram, enquanto ambientes mais áridos e abertos se expandiram. 

Inversamente, durante os interglaciais, as florestas expandiram suas distribuições 

enquanto as formações abertas, geralmente associadas a regiões de clima mais seco, 

tiveram suas áreas diminuídas (Newton 2003, Frenzel 1968, Frenzel et al. 1992, Prentice 

et al. 2000).  

As conseqüências dos ciclos glaciais nas altas latitudes são amplamente aceitas e 

documentadas (ex. Willis e Whittaker 2000), mas os efeitos desses ciclos na biota 

tropical, assim como suas conseqüências na evolução dos atuais padrões de diversidade 

é objeto de controvérsia (ex Colinvaux 2000, Haffer 1997, Haffer e Prance 2001, Aleixo 

2004, Lessa et al. 2003). 

Os efeitos dos ciclos climáticos ao longo do gradiente latitudinal têm sido estudados em 

diferentes regiões do globo e em diferentes escalas geográficas, e suas conseqüências 

filogeográficas e demográficas têm sido analisadas (ex. Lessa et al. 2003, Pinho et al. 

2007). Os resultados gerais obtidos por esses estudos revelam, de modo consistente, a 

influência do gradiente latitudinal na definição de diferentes cenários biogeográficos. 

Lessa et al. (2003), baseado em análise de táxons evolutivamente distantes, distribuídos 

ao longo de diferentes zonas latitudinais na América do Norte e na Amazônia, verificaram 

diferentes assinaturas demográficas. Os táxons do norte exibiram claras assinaturas de 

expansão populacional recente enquanto os táxons do sul (amazônicos), aparentemente, 

permaneceram estáveis. Pinho et al. (2007), por sua vez, exploraram um cenário 

geograficamente mais restrito, trabalhando com táxons proximamente aparentados, 

espécies do gênero Podarcis, que se distribuem por parte da península ibérica e norte da 

África. Os autores estudaram os efeitos dos ciclos climáticos na origem da subdivisão e 

do crescimento populacional. Os resultados obtidos, assim como para Lessa et al (2003), 

indicaram maior estabilidade em ambientes associados às latitudes mais baixas, revelado 

pela maior estruturação e diversidade genética. 

Portanto, a hipótese geral é de que as populações de organismos associados a ambientes 

dependentes de maior umidade, situados em zonas de maior latitude, tiveram alterações 

mais pronunciadas no tamanho efetivo de suas populações, exibindo claras assinaturas 

de expansão demográfica recente, e uma menor estruturação e diversidade genética. Por 

outro lado, espera-se encontrar nas populações de organismos associados às formações 

dependentes de maior umidade, associadas às zonas de menor latitude, estabilidade dos 
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tamanhos efetivos ao longo do tempo, ausência de sinais de expansão ou retração 

populacional e alta diversidade e estruturação genética. 

Embora a importância dos cilcos climáticos na evolução das linhagens de organismos 

associadas às baixas latitudes seja objeto de questionamentos, um número crescente de 

evidências indicam que as alterações climáticas do Pleistoceno tiveram influência na 

distribuição das florestas tropicais como a Floresta Atlântica (Behling 2002, Behling e 

Negrelle 2001, Ledru et al. 1996, Ledru 1993, Prado e Gibbs 1993), mesmo nas zonas de 

menor latitude (ex. Auler e Smart 2001, Auler et al. 2004, Wang et al. 2004). 

De modo alternativo, outras hipóteses biogeográficas têm sido sugeridas para explicar a 

origem dos padrões de diversidade biológica observados, em particular, nas zonas de 

menor latitude (ex. Wallace 1852, Sick 1967, Ayres e Clutton-Brock 1992, Marroig e 

Cerqueira 1997, Nores 1999, Patton et al. 2000). Essas hipoteses apoiam-se, 

principalmente, nos possíveis efeitos de barreiras fisiográficas à dispersão desses 

organismos, promovendo a divergência em alopatria. Parte dessas hipóteses têm sido 

utilizadas para explicar a origem dos padrões observados na Floresta Atlântica (rios como 

barreira - Pellegrino et al 2005; refúgios – Brown 1987; Cabanne et al 2007, Lara et al. 

2005; e neotectonismo - Silva e Straube 1996, Pessoa 2007). 

Para investigar a história biogeográfica da Floresta Atlântica, foi selecionado neste estudo 

Sclerurus scansor (Ménétriès, 1835) um passeriforme endêmico deste bioma, 

estritamente associado a ambientes florestais que habita o sub-bosque vivendo próximo 

ao solo. Apresenta baixa densidade populacional sendo considerado raro a relativamente 

comum (Goerck 1997, Stotz et al. 1996; Ridgely e Tudor 1994) e extremamente sensível 

a alterações ambientais como aquelas produzidas pelo processo de fragmentação de 

ambientes florestais (Stotz et al. 1996, Hansbauer et al. 2008 a, b). Essas características 

fazem desta espécie um modelo interessante para investigar a história biogeográfica de 

ambientes florestais. Mudanças históricas nas características e distribuição da cobertura 

florestal certamente deixaram marcas na história evolutiva deste grupo. 

Por outro lado, a Floresta Atlântica representa um modelo ideal para se investigar os 

efeitos do gradiente latitudinal na história das florestas, por ocorrer em uma área de 

cerca de.477.500 km2, através da costa brasileira desde o Rio Grande do Sul ao Rio 

Grande do Norte, avançando para o interior até o leste do Paraguai e nordeste da 

Argentina, abrangendo uma região que compreende grande amplitude latitudinal, cerca 

de 25 graus (de 5o S a 30o S). 

Como observado por Pinho et al. (2007) trabalhos realizados com táxons evolutivamente 

próximos, como no caso do presente estudo, em que estudamos populações de uma 

única espécie, tornam as inferências mais simples e diretas, uma vez que os 

requerimentos ecológicos, capacidade de dispersão, assim com o importantes 

informações quantitativas para se obter estimativas de parâmetros demográficos (como 

taxa mutacional e tempo de geração) podem ser tratados de modo similar sem que seja 

introduzido ruído significativo na análise. Por outro lado, o uso de uma única entidade 
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biogeográfica, no caso a Floresta Atlântica, para testar as predições relacionadas à 

hipótese de gradiente latitudinal, torna mais robusta as inferências e interpretações dos 

resultados, uma vez que a manutenção desta é definida pelas mesmas condições 

ambientais gerais. 

Neste estudo é: 1) investigada as relações históricas da Floresta Atlântica com outros 

ecossistemas florestais da América do Sul, a partir da relação de Sclerurus scansor com o 

grupo irmão Sclerurus albigularis; 2) analisada a história de diversificação na Floresta 

Atlântica e comparados os diferentes modelos biogeográficos, a partir de um estudo 

filogeográfico de S. scansor; e 3) avaliado o efeito do gradiente latitudinal na história 

biogeográfica da Floresta Atlântica, a partir da história demográfica das linhagens 

filogeográficas identificadas em S. scansor. 

 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

Os trabalhos foram realizados com dois conjuntos de dados. Inicialmente, foi realizada 

uma etapa exploratória, visando identificar os padrões filogeográficos gerais de Sclerurus 

scansor. Para tanto foi utilizado o gene NADH desidrogenase subunidade 2 (ND2) que 

tem apresentado boa variação ao nível intraespecífico. Nesta etapa foram analisadas 85 

amostras de tecido (músculo e sangue) (conjunto de dados 1). Essas amostras foram 

obtidas do acervo das seguintes coleções: 1) Laboratório de Genética e Evolução 

Molecular de Aves - LGEMA; 2) Field Museum of Natural History – FMNH; 3) Museu 

Nacional do Rio de Janeiro – MNRJ; 4) Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG; e 

5) de coletas realizadas durante este projeto (Tabela 1). 

A partir dos resultados obtidos nas primeiras análises foram amostrados 49 indivíduos, 

contemplando as três principais linhagens filogeográficas identificadas. Para estes 

indivíduos foram seqüenciados os genes mitocondriais citocromo b (citb) e NADH 

desidrogenase subunidade 3 (ND3) e um marcador independente, o íntron 7 do β 

Fibrinogênio (Fib7), além do ND2 (conjunto de dados 2).  

Para as análises filogenéticas realizadas na primeira e segunda etapa foram utilizados 

como grupo externo as espécies Sclerurus albigularis e S. mexicanus. 
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Tabela 1: Amostras de Sclerurus scansor e S. albigularis analisadas, coleção onde se encontram depositadas, número de registro, localidade de coleta e 
marcadores seqüenciados. 

Táxion ID Localidade Coleção Número Genes 

LGEMA 50076 a 50079 ND2, ND3, citb, Fib7 1 Serra de Ibiapaba, Ubajara, CE 

LGEMA 50081, 50094 ND2 

2 Maranguape, Serra de Maranguape, CE LGEMA 10480 ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 10424 ND2 3 Guaramiranga, Serra de Baturité, CE 

LGEMA 10404, 10412 ND2 

LGEMA 50066, 50068 ND2, ND3, citb, Fib7 4 Serra de Baturité, Pacoti, CE 

LGEMA 50067 ND2 

LGEMA 10481, 10397, 10399 ND2 5 Sítio Sinimbu, Mulungu, Serra de Baturité, CE 

LGEMA 10394 ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 10460, 10462, 10469, 10471 ND2, ND3, citb, Fib7 6 Itatira, Serra do Machado, CE 
 LGEMA 10470 ND2 

LGEMA 10519 a 10521, 10524, 10525, 10535 ND2 7 RPPN Serra das Almas, Jatobá Medonho, CE 

LGEMA 10531, 10534 ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 50069 a 50071 ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 50072 a 50074 ND2 

8 Chapada do Araripe, Crato, CE 

FMNH 392476 ND2 

9 Faz. Nena, BA LGEMA 1225  ND2, ND3, citb, Fib7 

10 Jequitinhonha, MG UFV MMC10 ND2, ND3, citb, Fib7 

11 Jequitinhonha - Mata Escura, MG UFMG B1169 ND2, ND3, citb, Fib7 

12 Araponga – PE Serra do Brigadeiro, MG UFMG B0763, B0637 ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 23(A) ND2 13 EE Bananal, SP 

LGEMA 26(A), 51(A), 53(A), 54(A) ND2, ND3, citb, Fib7 

14 Boracéia, SP FMNH 395418 ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 423, 440, 450, 452, 508, 528, 614 ND2, ND3, citb, Fib7 15 Morro Grande, SP 
 LGEMA 431, 446, 472,527, 561 a 563, 640, 654 ND2 

LGEMA 686 a 688 ND2 

LGEMA P2049 ND2, ND3, citb, Fib7 

16 Piedade, SP 

LGEMA P2046 ND2 

17 Buri, SP LGEMA 863 ND2 

Sclerurus 

scansor 

18 Wenceslau Brás, PR LGEMA 979 ND2, ND3, citb, Fib7 
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Tabela 1: Contiunação 
 

Táxion ID Localidade Coleção Número Genes 

     

19 São Bernardo do Campo, SP LGEMA  ND2, ND3, citb, Fib7 

LGEMA 711 ND2 20 Juquitiba, SP 
 LGEMA 740, 754, P2034 ND2, ND3, citb, Fib7 

21 Núcleo Curucutu, PE Serra do Mar, SP LGEMA 1177, 1179 ND2, ND3, citb, Fib7 

22 Urtigueira, PR LGEMA A093 ND2, ND3, citb, Fib7 

23 Ribeirão Grande, SP LGEMA ???, G60109 ND2, ND3, citb, Fib7 

24 PE Vila Velha, PR LGEMA 06001 ND2, ND3, citb, Fib7 

25 Caaguazu, 7.5 km L San Carlos, Paraguai LSUMZ 25912 ND2, ND3, citb, FIB7 

26 Rancho Queimado, SC LGEMA P1790 ND2, ND3, citb, Fib7 

 
 

 

 

 

Sclerurus 

scansor 

27 Colonia Cerrito, Arroio do Padre/Pelotas, RS LGEMA P1779, P1780 ND2, ND3, citb, Fib7 

Aripuanã, MT LGEMA 93 ND2, ND3, citb, FIB7 

Gaúcha do Norte, MT LGEMA 970466 ND2, ND3, citb, FIB7 

ESEC Rio Acre, AC MPEG 58881 ND2, ND3, citb, FIB7 

Sclerurus 

albigularis 

 Cachoeira Nazaré, RO FMNH 389834 ND2, ND3, citb, FIB7 

 

Na figura 2 é apresentada a distribuição das amostras de S. scansor utilizadas. 
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Extração, Purificação se Sequenciamento 

A extração de DNA das amostras de tecido foi realizada utilizando-se proteinase K e 

fenol-clorofórmio de acordo com o protocolo de Bruford et al. (1992). Os genes ND2, 

ND3 e citocromo b foram amplificados por PCR utilizando primers (Tabela 2). As 

amplificações foram realizadas em reações de 10 µl contendo: 4,9 µl de H2O; 1,0 µl 

de tampão 10x; 1 µl de dNTP 8mM; 1 µl de cada primer 10 µM; 0,1 µl de Taq 

polimerase; e 1 µl de DNA (aprox. 40 ng/ µl). Essa solução foi, então, levada ao 

termociclador e submetida a 40 ciclos constituídos pelas seguintes etapas: 

desnaturação a 95 oC por 1 minuto; hibridação a 54 oC (Fib7) 56 oC (ND2 e ND3) e 

58 oC (cit b) por 30 segundos; e extensão a 72 oC por 40 segundos.  

Tabela 2: Primers utilizados para amplificação e sequenciamento. 
 

Gene Primer Seqüência (5’ – 3’) Referência 
ND2 LMet GGCCCATACCCCGAAAATGA J. Groth com. pes. 
 H6313 CTCTTATTTAAGGCTTTGAAGGC Johnson e Sorensen 1998 
ND3 ND3L GACTTCCAATCTTTAAAATCTGG Chesser 1999 

 ND3H GATTTGTTGAGCCGAAATCAAC Chesser 1999 
Citocromo b L14841 GCTTCCATCCAACATCTCAGCATGATG Kocher et al 1989 
 H16065 AACTGCAGTCATCTCCGGTTTACAAGAC Lougheed et al. 2000 

Fib7 U GGAGAAAACAGGACAATGACAATTCAC Prychitko and Moore 1997 Íntron 7 do 
Fibrinogênio Fib7 L TCCCCAGTAGTATCTGCCATTAGGGTT Prychitko and Moore 1997 

 

Os produtos da PCR foram verificados por eletroforese em gel de agarose e 

purificados. A etapa de purificação seguiu os seguintes passos: 8 µl do produto da 

PCR foram misturados com 8µl de PEG (20%); a mistura foi incubada a 37 oC por 15 

minutos, sendo então, centrifugada a 12.000 rpm por 15 minutos; foi retirado o 

sobrenadante e adicionado 125 µl de etanol 80% (gelado); a nova mistura foi 

centrifugada a 12.000 rpm por 2 minutos; foi retirado o sobrenadante; foram 

repetidos os últimos passos, adicionando-se 125 µl de etanol 80% (gelado), 

centrifugando a mistura a 12.000 rpm por 2 minutos e retirando-se o sobrenadante. 

A amostra foi secada na centrífuga a vácuo sendo, então, adicionados 10 µl de água 

Milli-Q. Para a reação de sequenciamento foi utilizado o kit de sequenciamento “Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems) seguindo as 

recomendações do fabricante. Os mesmos primers utilizados para a primeira 

amplificação foram utilizados na reação de sequenciamento. As seqüências foram 

obtidas no seqüenciador automático ABI 377. Ambas as fitas foram seqüenciadas 

para cada região estudada. 
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Análise dos Dados 

Para as análises filogeográficas e de demografia histórica de Sclerurus scansor, 

foram utilizadas seqüências dos genes mitocondirais ND2 (conjunto de dados 1 e 2), 

ND3 (conjunto de dados 2) e Cit b (conjunto de dados 2) e do íntron nuclear Fib7 

(conjunto de dados 2). As seqüências foram comparadas e editadas utilizando o 

programa CodonCode Aligner (CodonCode Corporation), As seqüências foram 

alinhadas utilizando o programa Clustal X (Thompson et al. 1997) e o alinhamento 

foi conferido manualmente. 

Para a identificação dos haplótipos em Sclerurus scansor e obtenção da rede de 

haplótipos pelo método de median joining (Bandelt et al. 1999) foi utilizado o 

programa Network 4.5.0.0. (http://www.fuxux-technology.com), sendo a análise 

realizada com o gene ND2 (Etapa 1) e Fib 7 (Etapa 2). 

Para testar a hipótese de seleção nos genes mitocondriais (citb, ND2 e ND3) foi 

aplicado o teste de MacDonald e Kreitman (MK test - MacDonald e Kreitman 1991). 

Para tanto foi utilizado como grupo externo Sclerurus albigularis. Este mesmo teste 

foi aplicado para as linhagens filogeográficas de S. scansor (sul x centro, sul x norte 

e centro x norte). 

Ainda, para verificar a presença de sinal significativo de recombinação no Fib7 foi 

aplicado o teste phi com o programa SplitsTree4.10 (Huson e Bryant, 2006). O teste 

phi foi utilizado por ser mais sensível à sinais de recombinação ao mesmo tempo que 

distingue estes sinais daqueles produzidos por homoplasias (Bruen et al. 2006). 

 

Analise Filogenética 

As inferências filogenéticas foram feitas utilizando dois métodos: Máxima 

Verossimilhança (MV) e Análise Bayesiana (AB). Para a seleção do modelo mais 

simples de evolução molecular com maior verossimilhança para os dados foi 

realizado o likelihood-ratio test (LRT) implementado pelo programa Modeltest 

(Posada e Crandall, 1998). Os parâmetros do modelo selecionado foram utilizados 

para as análises de MV realizadas com o programa PHYML 2.4.4. (Gudon e Gascuel, 

2003). Para determinar o suporte relativo de cada grupo monofilético inferido nas 

análises de MV foram utilizadas 500 réplicas de bootstrap.  

A AB, com amostragem por Cadeia de Markov Monte Carlo, foi realizada no 

programa MrBayes 3.1 (Ronquist e Huselsenbeck, 2003) considerando as partições 

(genes) do conjunto de dados utilizando o método paritioned likelihood (uma 

partição por gene). Os parâmetros foram estimados independentemente para cada 
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partição de dados (nst=6; rates=invgamma). Foram realizadas duas análises 

independentes, cada uma com 106 gerações, sendo amostrada a cada 1000 gerações 

e com um tempo de burn-in determinado pelo tempo de convergência dos valores de 

verossimilhança. Os valores de probabilidade posterior de cada nó foram calculados 

combinando todas as árvores amostradas. As análises filogenéticas foram realizadas 

para os dois conjuntos de dados. 

 

Análises populacionais 

Para as análises populacionais foram utilizados dois tipos de marcadores 

independentes: os genes mitocondriais citb, ND3 e ND2 (concatenados); e um 

marcador nuclear, o Fib7. 

Tempo de Divergência e Migração – Medidas de divergência entre espécies próximas 

ou populações de uma mesma espécie podem ser influenciadas pelo efeito da 

migração. Portanto, estimativas de tempo de divergência devem, preferencialmente, 

ser obtidas considerando o efeito do fluxo gênico entre as populações analisadas. 

Desta forma foram obtidas estimativas de tempo de divergência (t) e de migração 

(m) entre linhagens filogeográficas (inferidas a partir da rede de haplótipos e 

filogenia) utilizando o modelo isolation-migration implementado pelo programa IM, 

que aplica o método MCMC (Markov Chain Monte Carlo) para estimar a distribuição 

de valores de probabilidade posterior dos parâmetros considerados no modelo (Hey e 

Nielsen, 2004; Nielsen e Wakeley, 2001).  Foram obtidas estimativas de tempo de 

divergência (t) e migração (m – para efeito das análises considerou-se m1 � m2 = 

m1  m2) entre S. scansor e S. albigularis, assim como entre as linhagens de S. 

scansor, ou seja, entre sul e centro, sul e norte e centro e norte. Nessas análises foi 

estimado também o tamanho efetivo das populações (populações atuais - Ө1 e Ө2; 

ancestral - Өa). Foram realizadas corridas iniciais para definição dos priors e cinco 

corridas posteriores para cada par de população analisado utilizando diferentes 

valores de seed de modo a verificar a convergência das estimativas obtidas para 

parâmetros analisados. Para cada análise foi utilizado um burn-in de 500.000 

passos. As análises foram encerradas com pelo menos 300.000.000 de passos na 

cadeia após a fase de burn-in e valor de ESS (Effective Sample Size) mínimo igual a 

400. Para a obtenção do tempo de divergência em anos foi considerada t = t/u (Hey 

e Nielsen, 2004), sendo t estimado pelo IM e u a média geométrica das taxas 

mutacionais (por ano) dos genes mitocondriais concatenados (citb, ND2 e ND3) e do 

Fib7. Para a obtenção do valor de u foi considerado 1.9% de divergência por milhão 
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de anos para o citb, conforme Fleischer et al (1998), 2,5% para o ND2, 0,63% para 

o ND3 e 0.72% para o Fib7 de acordo com Axelsson et al. (2004). As taxas para o 

ND2 e ND3 foram obtidas através da comparação da diversidade nucleotídica 

observada no citb, ND2 e ND3 em Sclerurus scansor. Todas as análises foram 

realizadas utilizando-se Hasegawa-Kishino-Yano (HKY – Hasegawa et al.1985) como 

modelo evolutivo. Para a obtenção do número de indivíduos diplóides migrantes por 

geração (M) a partir de m (estimado pelo IM) foi utilizada a fórmula M=(Ө.m)/4 (Hey 

e Nielsen, 2004), sendo Ө também estimado pelo IM. 

 

Expansão/Declínio Populacional -  Foram aplicados os seguintes testes, baseados em 

estatísticas sumárias: D de Tajima (1989), Fs de Fu (1997) e o R2 de Ramos-Onsins 

& Rozas (2002). Estes testes permitem testar cenários de expansão populacional, 

baseado no espectro de frequencia de nucleotídeos. A significância dos valores 

obtidos foi determinada com base em 10.000 simulações de coalescência, realizadas 

supondo populações de tamanho constantes e condições de neutralidade. Essas 

análises foram realizadas no programa DnaSP 4.10.9 (Rozas et al. 2003). Estes 

testes foram selecionados devido ao maior poder de detecção de cenários de 

expansão populacional em diferentes situações de taxa de expansão populacional, 

tempo desde o início da expansão, tamanho amostral e número de sítios segregantes 

(Ramos-Onsins & Rozas, 2002).  

Adicionalmente, foram obtidas estimativas de níveis de diversidade genética (Ө) e 

taxa de crescimento populacional exponencial (g) utilizando o programa Lamarc 

(Kuhner, 2006). Baseado na amostragem de genealogias, através do método MCMC, 

este programa calcula a curva de verossimilhança onde os valores de Ө e g que 

maximizam a probabilidade de terem dado origem aos dados podem ser obtidos. 

Estimativas dos parâmetros citados foram obtidas para as três linhagens 

filogeográficas identificadas em S. scansor. Como os resultados do IM apontaram 

para valores maiores de migração entre as duas linhagens de Sclerurus s. scansor, e 

por estas apresentarem uma área de simpatria, as estimativas de Ө e de g para 

essas duas populações foram obtidas considerando-se duas taxas de migração (m1 

� m2 e m1  m2). Por outro lado, como os valores de migração entre quaisquer 

das linhagens da subespécie scansor (linhagem Sul e Centro) com a linhagem de 

cearensis (linhagem Norte) foram muito próximos de zero, e as mesmas ocorrerem 

em total alopatria, as estimativas de Ө e g foram realizadas fixando a taxa de 

migração em zero. Para as análises do Lamarc foram realizadas 5 réplicas de 
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análises com 10 cadeias pequenas (500 genealogias amostradas a cada 50 

interações e um burn-in de 1000 genealogias) e duas cadeias longas (20000 

genealogias amostradas a cada 50 interações e um burn-in de 1000 genealogias). 

Como o teste phi não rejeitou a hipótese nula de não-recombinação, o parâmetro r 

(recombinação) não foi considerado nas análises do Lamarc. 

 

 

3.3 RESULTADOS 

 

Análise das Seqüências 

Embora cópias nucleares de genes mitocondriais tenham sido registradas em aves 

(Quinn 1997), algumas características das seqüências obtidas são evidências de que 

se trata de gene mitocondrial: 1) as seqüências foram facilmente alinhadas com 

seqüências do gene ND2 de outras espécies de suboscines; e 2) foram utilizados 

apenas os primers externos (H6313 e LMet, para ND2; 14841 e H16065, para Citb; e 

ND3L e ND3H, para ND3), tendo sido obtidos fragmentos longos para todos os 

espécimes analisados. Na tabela 3 são apresentadas as características das 

seqüências obtidas de cada um dos marcadores analisados.  

Nas seqüências de genes mitocondriais foram identificados 38 sítios variáveis no citb, 

53 no ND2 e cinco no ND3, dos quais 27 informativos para parcimônia no citb, 41 no 

ND2 e apenas três no ND3. Nas seqüências do Fib7, por sua vez, foram identificados 

21 sítios variáveis, dos quais 18 são informativos. 

 

Tabela 3: Características das seqüências de ND2, ND3, Citb e Fib7 analisadas: número de 
sítios variáveis, número de sítios informativos para parcimônia e composição de bases. N – 
número de indivíduos seqüenciados. 

Sítios Composição Nucleotídica Gene N Tamanho 

(pb) Variáveis Informativos T (%) C 
(%) 

A 
(%) 

G(%) 

ND2 85 1041 53 41 26.0 32.0 32.5 9.5 

ND3 48 345 5 3 27.7 31.7 28.2 12.4 

Citb 48 1025 39 27 28.7 30.7 28.2 12.4 

Fib7 44 954 21 18 33.4 18.1 31.7 16.8 
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Diversidade Populacional e Distribuição de Haplótipos 

Foram observados 25 haplótipos nas análises baseadas no gene ND2 (85 indivíduos) 

e 30 haplótipos nas análises com o Fib7 (88 alelos). A análise da rede de haplótipos 

baseado no ND2 evidencia a existência de forte associação geográfica dos grupos de 

haplótipos (Figuras 1A e 2). Foram identificados quatro grupos, um representando a 

população Norte, dois a população Centro, e um a população Sul. Por outro lado, a 

rede de haplótipos obtida com base nos alelos do íntron Fib7, evidencia 

compartilhamento generalizado de haplótipos entre populações associadas à distintas 

regiões. Apenas a população Norte parece não compartilhar haplótipos com as 

demais (Figura1B). 

 

 

 

 
 
Figura 1: Rede de haplótipos (A) baseada em1041 pb do gene NADH desidrogenase - 
subunidade 2 (ND2) e (B) em 884 pb do íntron 7 do β Fibrinogênio (Fib7) de Sclerurus 
scansor. Em preto e cinza escuro são representadas os grupos de haplótipos da subespécie 
scansor (linhagem Sul – preto; e linhagem Norte cinza) e em cinza claro aqueles haplótipos 
correspondentes à subespécie cearensis (linhagem Norte). 
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Figura 2: Localidades de amostragem de Sclerurus scansor. As diferentes tonalidades de cinza 
representam as três principais linhagens filogeográficas (mitocondriais); norte (cinza-claro), centro 
(cinza) e sul (preto). O mapa em detalhe representada a zona de simpatria entre as linhagens do 
sul e do centro. Os círculos representados em duas cores (cinza e preto) representam as localidades 
onde são registradas ambas as linhagens mitocondriais (sul e centro). A linha tracejada representa 
as quebras entre linhagens filogeográficas menos inclusivas observadas nas linhagens do centro e 
norte. 

 

Os valores de diversidade nucleotídica (π) e diversidade haplotípica (H) exibidos para 

as três linhagens filogeográficas são relativamente baixos (Tabela 4). Entretanto, a 

população que apresentou o valor mais alto de π e H no genoma mitocondrial (ND2 e 

mit concatenado), foi a Centro, ou seja, 0.0043 e 0.731 para o ND2; e 0.0035 e 

0.908 para o mit concatenado, respectivamente. 
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Tabela 4: Diversidades nucleotídica e haplotípica do gene ND2; mitocondrial 
concatenado (citb, ND2 e ND3); e o íntron 7 do β fibrinogênio. 

Diversidade Linhagens Táxon Gene N 
S s π H 

ND2 30 10 6 0,00116 0,706 
Mit 14 11 5 0,00118 0,808 

Sul S. scansor scansor 

Fib7 12 10 1 0,00350 0,791 
ND2 19 18 8 0,00433 0,731 
Mit 16 28 13 0,00350 0,908 

Centro S. scansor scansor 

Fib7 14 15 5 0,00490 0,948 
ND2 36 6 1 0,00205 0,630 
Mit 17 14 6 0,00210 0,846 

Norte S. scansor cearensis 

Fib7 17 1 0 0,00061 0,499 
ND2 85 47 12 0,01241 0,871 
Mit 47 69 15 0,01042 0,941 

Total Sclerurus scansor 

Fib7 43 16 3 0,00403 0,875 
 

A população Sul, por sua vez, foi a que apresentou os valores de π e H mais baixos 

para as análises com genes mitocondriais (0.00116 e 0.706 para o ND2; e 0.00118 e 

0.808 para o mit concatenado). A população Norte (cearensis) apresentou valores 

intermediários de π e H (0.002 e 0.630 para o ND2; e 0.0021 e 0.0846 para o mit 

concatenado). Entre as três populações analisadas com Fib7, a população Norte é 

aquela que exibe os menores valores de π e H (0.00061 e 0.499, respectivamente), 

enquanto a população Centro apresenta os maiores valores (0.0049 e 0.948), o que 

pode ser explicado pelo amplo compartilhamento de haplótipos observado entre as 

linhagens Sul e Centro e, por outro lado, pelo não-compartilhamento entre a 

linhagem Norte e as demais (Figura 1b). 

 

Análises Filogenéticas 

A análise filogeográfica baseada nos haplótipos do ND2 (Figura 3) evidencia a 

existência de três clados bem suportados: 1) Sul – Sclerurus scansor scansor que 

reúne parte das amostras de São Paulo, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul; 

2) Centro – S. s. scansor que reúne parte das amostras de São Paulo, e aquelas do 

Rio de Janeiro; e 3) Norte – S. s. cearensis que reúne todas as amostras coletadas 

na área de distribuição deste táxon (Figura 3). Embora os agrupamentos 

monofiléticos sejam bem suportados (bootstrap de 100 para a linhagem do sul, 93 

para a linhagem do centro e 99 para a linhagem do norte), a relação entre eles não 

é. A topologia obtida, surpreendente do ponto de vista biogeográfico, reúne as 

linhagens Sul e Norte como um grupo monofilético estando a linhagem Centro em 

uma posição basal. O suporte do clado formado pelas populações Sul e Norte, 

entretanto, apresenta um valor de bootstrap baixo (69).  



 74 

 

Figura 3: Árvore estimada pelo método de Máxima Verossimilhança com base em 1041 pb da 
ND2. Nos nós são apresentados os Valores de bootstrap (500 réplicas). 
 

O cenário resultante da análise filogenética baseada no ND2 difere daquele obtido 

com base nos genes mitocondriais concatenados (ND2, ND3 e citb). A filogenia 

baseada nos genes mitocondriais concatenados, estimada a partir do método 

bayesiano e de máxima verossimilhança, evidencia outra topologia (Figura 4), com 

as linhagens principais mantidas, mas a relação entre elas não. Esse outro cenário 

biogeográfico, mais compatível com o esperado, apresenta a população Norte 

(cearensis) em uma posição basal às linhagens formadas pelas populações Centro e 

Sul (scansor). O suporte do clado formado pelas linhagesn Sul e Centro, neste caso é 

maior (77 de bootstrap e probabilidade posterior de 100). Nota-se que o padrão 

filogeográfico geral obtido para Sclerurus scansor é congruente com aqueles obtidos 



 75 

para outras espécies de passeriformes florestais como Xiphorhynchus fuscus 

(Cabanne et al., 2007) e Conopophaga lineata (Pessoa 2007). 

 

Figura 4: Árvore estimada pelo método de Máxima Verossimilhança com base nas seqüências 
de citb, ND2 e ND3 concatenadas (2432 pb). Nos nós são apresentados os valores de 
probabilidade posterior (Análise Bayesiana) e de bootstrap (500 réplicas – Máxima 
Verossimilhança). Nos terminais os número das localidades de onde procedem os indivíduos 
analisados. 
 

SUL 

NORTE 

CENTRO 
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Análises Populacionais 

Isolamento e Divergência 

As análises realizadas com S. scansor e S. albigularis resultaram em estimativas de 

migração muito próximas de zero, ou seja, estimativa pontual de 0.00057 indivíduos 

migrantes por geração (IC 90% 0.00057 a 0.04621), o que é compatível com o 

cenário atual de alopatria. As estimativas de tempo sugerem uma divergência 

durante o Pleistoceno Médio, ou seja, a cerca de 1.120.000 anos com intervalo de 

confiança (IC 90%) entre, aproximadamente, 630.000 e 1.600.000 anos. Os valores 

de Ө estimados, por outro lado sugerem que o tamanho efetivo da população 

ancestral era bastante reduzido e que após o inicio da divergência, essas linhagens 

teriam tido um incremento em suas populações (Figura 5). As estimativas de tempos 

de divergência entre linhagens, por outro lado, resultaram em valores que apontam 

para um processo de diversificação intraespecífica relativamente recente, estando os 

eventos de cladogênese concentrados no Pleistoceno Médio e Superior (Figura 5 e 

Tabela 5). Entre as linhagens do Sul e do Centro foi obtida como estimativa pontual 

cerca de 86.000 anos (IC 90% entre cerca de 35.000 e 550.000 anos). As 

estimativas de tempo de divergência entre as linhagens do Sul e do Norte, assim 

como entre aquelas do Centro e do Norte apresentam grande sobreposição, com 

estimativas pontuais aproximadas de 550.000 (IC 90% 250.000 a 1.200.000) e 

600.000 anos (IC 90%  com limíte inferior de 210.000), respectivamente. Nota-se 

que tais estimativas são mais compatíveis com o cenário obtido pela filogenia 

baseada nos genes mitocondriais concatenados, ou seja, as linhagens Sul e Centro 

formando um grupo monofilético e a linhagem do Norte basal a este, dado o 

encadeamento temporal dos eventos de cladogênese. 
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Figura 5: Resultados das análises realizadas no IM. Distribuição dos valores de probabilidade 
posterior das estimativas theta (A), tempo (em milhares de anos) (B, D, F, H) e migração 
(indivíduos migrantes por geração) (C, E, G), entre S. scansor e S. albigularis, e entre as 
linhagens filogeográficas de S. scansor. 

B 
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As estimativas de migração, por outro lado, apontam para um fluxo praticamente 

inexistente entre as linhagens. Apesar de muito baixas, as estimativas de indivíduos 

migrantes por geração ente as linhagens Sul e Centro (0,08 ind/geração; IC 90% de 

0,0007 a 0,6) são maiores do que aquelas observadas entre Sul e Norte (0,000005 

ind/geração; IC 90% de 0,000005 a 0,02) e entre Centro e Norte (0,01 

indivíduos/geração; IC 90% de 0,0002 a 0,15) (Figura 5). O cenário de ausência de 

migração entre as linhagens Sul e Norte, e Centro e Norte é compatível com o 

cenário de alopatria atual. Por outro lado, as estimativas de indivíduos migrantes por 

geração serem próximas de zero, entre as linhagens do Sul e Centro, é um resultado 

interessante dada a existência de uma zona de simpatria entre as mesmas (Figura 

2). 

 

Tabela 5: Estimativas de tempo de divergência (em milhares de anos) e de migração (em 
número de indivíduos migrantes por geração) entre as três principais linhagens filogeográficas 
de Sclerurus scansor. 

Tempo de Divergência Migração Linhagens 
Minimo 
(IC90%) 

Estimativa 
Pontual 

Máximo 
(IC90%) 

Minimo 
(IC90%) 

Estimativa 
Pontual 

Máximo 
(IC90%) 

S. scansor x S. 
albigularis 639.877 1.121.227 1.627.4211 0.000571 0.000571 0.04621 
Sul x Centro 34.641 86.327 554.286 0,00068 0,08224 0,62539 
Sul x Norte 254.031 557.549 1.212.972 0,0000052 0,0000052 0,02465 
Centro x Norte 210.043 603.737 ? 0,000195 0,0144 0,15082 
 

 

Demografia Histórica 

Os resultados do teste D de Tajima não foram significativos para nenhuma das 

populações estudadas, não sendo possível rejeitar a hipótese das populações 

estarem em equilíbrio. Os valores de Fs, por outro lado, apontam para cenários 

distintos em relação ao D de Tajima. Os resultados dos testes para a linhagem do 

Sul, realizados com o ND2 (30 indivíduos) e Fib7 (12 indivíduos), apresentaram 

valores negativos e significativos, apontando para expansão populacional. Os valores 

de R2 para esta linhagem também apontam para o mesmo cenário (quando utilizado 

o ND2). Dos testes realizados com a linhagem do Centro, apenas o Fs, utilizando o 

Fib7, resulta em valores significativos. Verifica-se, por outro lado, que nenhum dos 

testes aplicados para a população do Norte apresentou valores significativos, o que 

indicaria estabilidade demográfica (Tabela 6). 
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Tabela 6: Resultados dos testes de estatísticos sumários para o gene ND2; 
mitocondrial concatenado (citb, ND2 e ND3); e o íntron 7 do β fibrinogênio. 

Testes  Linhagens Táxon Gene N 
D Fs R2 

ND2 30 -1,6441 ns -7,300 ** 0,0571** 
Mit 14 -0,7652 ns -1,267 ns 0,1120 ns 

Sul S. scansor scansor 

Fib7 12 -0,3216 ns -6,528 * 0,1159 ns 
ND2 19 -0,5047 ns -0,588 ns 0,1090 ns 
Mit 16 -0,3645 ns -1,350 ns 0,1149 ns 

Centro S. scansor scansor 

Fib7 14 -0,5230 ns -13,366 ** 0,1002 ns 
ND2 36 0,6128 ns 1,198 ns 0,1456 ns 
Mit 17 0,4534 ns 0,016 ns 0,1464 ns 

Norte S. scansor cearensis 

Fib7 17 1,5592 ns 1,711 ns 0,2496 ns 
ND2 85 0,5944 ns -0,5430 ns 0,1154 ns 
Mit 47 1,2173 ns 0,904 ns 0,1472 ns 

Total Sclerurus scansor 

Fib7 43 -0,4057 ns -22,043** 0,0836 ns 
 

Embora o D de Tajima seja um teste relativamente sensível à cenários de expansão 

demográfica, as simulações realizadas por Ramos-Onsins & Rozas (2002) mostram 

que o mesmo tende a ter monos poder do que Fs (Fu 1997) e R2 (Ramos-Onsins & 

Rozas 2002) em situações onde o tempo desde o início da expansão é maior e/ou, o 

tamanho amostral e/ou a taxa de crescimento são menores. 

As análises demográficas, baseadas em amostragens de genealogias, realizadas com 

o Lamarc, para as três principais linhagens de S. scansor, apontam para cenários 

parcialmente distintos daqueles sugeridos pelos resultados dos testes estatísticos 

sumários. Em relação aos níveis de diversidade a população do Sul é a que 

apresenta os menores valores, muito inferiores àqueles observados para as 

linhagens do Centro e do Norte, o que é compatível com o cenário de maior 

instabilidade na distribuição das florestas associadas às zonas de latitudes mais 

altas. Por outro lado, as estimativas de taxa de crescimento populacional são muito 

distintas para as três linhagens. Para o Sul foram obtidos valores que indicam 

claramente um cenário de expansão populacional recente sendo o valor pontual 

(g=4314.370) e os limites inferiores e superiores do intervalo de confiança bastante 

deslocados em direção a valores positivos (IC 90% de 3711.105 a 4698.091). A 

população do centro, embora exiba valores de “g” também positivos tanto para a 

estimativa pontual (g=613.0905) como para os limites inferiores e superiores do 

intervalo de confiança (IC 90% de 180.2021 a 951.3234), são muito mais próximos 

de zero do que aqueles observados para a população do Sul (Figura 6). Em razão da 

tendência dos valores estimados para “g” apresentarem certo deslocamento a favor 

de valores positivos, principalmente quando é utilizado um ou poucos marcadores 

(Kuhner et al. 1998, Kuhner, 2006), não é possível descartar completamente o 



 80 

cenário de estabilidade para a população do Centro. A população do Norte (S. 

scansor cearensis), por sua vez, exibe valores de “g” que indicam um cenário 

demográfico completamente diferente daqueles observados para as outras 

populações. A estimativa pontual e dos limites mínimos e máximos do intervalo de 

confiança para g, apresentam valores claramente negativos, principalmente quando 

consideramos a tendência do Lamarc superestimar os valores de “g”. Os valores 

obtidos para a população do Norte (estimativa pontual de -1793.549 e IC 90% entre 

-4472.767 e -184.0114) são compatíveis com um cenário de gargalo populacional 

(Figura 6). Os resultados obtidos para a população do norte, portanto, se opõem ao 

proposto pela hipótese de gradiente latitudinal, dado que por esta seria esperada 

maior estabilidade demográfica das populações associadas às regiões de menor 

latitude. A população Norte, associada ao nordeste brasileiro, ao contrário, parece 

ter experimentado alterações significativas em seu tamanho efetivo, em decorrência, 

possivelmente de intensa dinâmica associada aos ambientes florestais dessa região. 

 

Figura 6: Taxa de crescimento populacional exponencial (g) das três linhagens filogeográficas 
principais identificadas para Sclerurus scansor. Junto ao eixo latitudinal é apresentada a 
distribuição das três linhagens. Em cinza claro a linhagem do norte (Sclerurus scansor 
cearensis); em cinza a linhagem central (S. s. scansor); e em preto a linhagem do sul (S. s. 
scansor). As barras representam a distribuição dos valores de g estimativas pontuais e, entre 
parênteses, o intervalo de confiança. 
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Tabela 7: Estimativas de diversidade genética 
realizadas com o lamarc para as três principais 
linhagens filogeográficas de Sclerurus scansor. 

Ө Linhagens 
Minimo 
(IC 

90%) 

Estimativa 
Pontual 

Máximo 
(IC 

90%) 
Sul 0.000242 0.000305 0.000500 
Centro 0.005665 0.009857 0.018469 
Norte 0.008084 0.016069 0.027504 

 

 

 

3.4 DISCUSSÃO 

 

Origem de S. scansor e Implicações Biogeográficas 

As estimativas de tempo de divergência obtidas indicam que o início da divergência 

entre as linhagens de scansor e albigularis ocorreu no Pleistoceno Inferior (cerca de 

1.200.000 anos com IC HPD90 entre 630.000 e 1.600.000 anos). Em razão do grupo 

irmão do clado scansor-albigularis, Sclerurus caudacutus, apresentar distribuição 

predominantemente amazônica e, ainda, pelo táxon irmão do clado scansor-

albigularis-caudacutus ter ocorrência restrita à América Central e norte da América 

do Sul, supõe-se que a origem da linhagem de scansor seja derivada de populações 

ancestrais associadas às florestas da América do Sul setentrional (Amazônia e base 

dos Andes) ou com ampla distribuição. O cenário de ampla distribuição da linhagem 

ancestral de scansor e albigularis, no entanto, é contraditório com o tamanho efetivo 

da população ancestral estimado nas análises do IM (Figura 5). De todo modo, 

qualquer cenário implica, necessariamente, no contato pretérito entre as formações 

florestais associadas à costa atlântica e aquelas associadas à bacia amazônica e/ou 

aos Andes. Para tanto, as paisagens da porção central da América do Sul, 

atualmente ocupada pela diagonal aberta (Chaco-Caatinga-Cerrado), 

necessariamente tem que ter sofrido mudanças significativas. Em razão da estreita 

relação das espécies do gênero Sclerurus com ambientes florestais torna-se 

improvável que a origem da linhagem de S.scansor tenha se dado por outro 

mecanismo que não vicariância associadas à mudanças na distribuição das florestas. 

Embora relativamente recentes, registros palinológicos para a região do Cerrado 

evidenciam uma dinâmica acentuada de substituição entre ambientes abertos e 

florestais associadas aos ciclos glaciais (eg. Ledru 1993, Ledru et al. 1996). 
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O contato entre a Floresta Atlântica e as florestas Amazônica e Andina tem sido 

analisado, com base na distribuição de espécies de aves (Willis 1992; Nores 1992, 

1994; e Silva 1994) assim como na distribuição e relações evolutivas entre linhagens 

de pequenos mamíferos (Costa, 2003). Baseado no padrão de distribuição intra e 

extra atlântica de espécies de aves Willis (1992) avalia cinco possíveis conexões 

entre a Floresta Atlântica e as Florestas Amazônica e Andina. Nores (1992, 1994) e 

Silva (1994), com base na distribuição de algumas espécies de aves, avaliam as 

possíveis conexões através da região atualmente ocupada pelo Chaco. Finalmente, 

Costa (2003), analisando padrões filogeográficos de pequenos mamíferos não-

voadores aponta para potenciais conexões históricas entre a Floresta Atlântica e as 

florestas do norte da América do Sul.  

Padrões de distribuição de espécies, ou grupo de espécies como S. scansor e S. 

albigularis, com populações associadas à Floresta Atlântica e às florestas da base dos 

Andes é recorrente. Espécies florestais como, por exemplo, Syndactyla 

rufosuperciliata, Phylidor rufus, Lochmias nematura, Chamaeza campanisoma, 

Thamnophilus caerulescens, Dysithamnus mentalis e Pyroderus scutatus, entre 

outras, exibem padrão similar. Na Floresta Atlântica muitas delas exibem distribuição 

restrita à porção meridional do bioma. Por outro lado, quando presentes na Floresta 

Atlântica setentrional, a maioria tem ocorrência limitada às formações do interior, 

associadas às regiões de serra, caso de Sclerurus scansor.  

Algumas evidências, baseadas na distribuição atual de S. scansor e S. albigularis, 

suportam um cenário de conexão entre a Floresta Atlântica e as florestas Amazônica 

e Andina, pela região atualmente ocupada pelo Cerrado: 1) o limite meridional da 

distribuição andina de S. albigularis encontra-se na região centro-sul da Bolívia, o 

que torna improvável um contato via Chaco, dado que nos encontramos em meio a 

um interglacial; 2) as populações amazônicas de S. albigularis têm ocorrência 

restrita à porção meridional deste bioma estendendo-se à leste até o alto Xingu, o 

que, por sua vez, torna, o cenário de contato via Caatinga, pouco provável; e 3) as 

espécies que apresentam padrões similares de distribuição, na maioria dos casos 

tem ocorrência restrita à Floresta Atlântica meridional. Ainda, os dados palinológicos 

existentes sobre o Cerrado evidenciam que a distribuição das florestas nesta região 

sofreu alterações significativas associadas aos ciclos climáticos. 
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Distribuição, origem e contato ente as linhagens filogeográficas 

Foram identificadas três linhagens filogeográficas principais 1) linhagem do sul que 

se distribui desde o limite meridional da distribuição da espécie até a porção central 

do estado de São Paulo; 2) linhagem do centro cuja distribuição vai desde a porção 

central do estado de São Paulo, onde ocorre em simpatria com a linhagem do sul, 

até o sul do estado da Bahia; e 3) linhagem do norte que ocorre associada aos 

enclaves florestais do interior da região da Caatinga (brejos-de-altitude), 

aparentemente em total isolamento das linhagens do sul e do centro (Figura 2). Em 

duas das linhagens, centro e norte, são identificadas sub-estruturas filogeográficas. 

Na linhagem do norte verifica-se a existência duas linhagens mitocondriais que 

reúnem de um lado as populações do oeste (Serra de Ibiapaba, Serra das Almas e 

Chapada do Araripe) e de outro aquelas da porção leste (Serra de Maranguape, 

Serra de Baturité e Serra do Machado). Na linhagem do centro, por sua vez, também 

são identificadas duas linhagens, uma reunindo as populações do norte e outra do 

sul de sua distribuição (Figuras 2 e 4). 

A origem das linhagens filogeográficas de Sclerurus scansor é relativamente recente 

sendo a divergência entre as mesmas estimadas para o Pleistoceno Médio e 

Superior. As estimativas de tempo de divergência obtidas com as análises do IM, 

onde foram considerados marcadores independentes (citb/ND2/ND3 concatenados e 

o fib7), assim como a topologia baseada nos genes mitocondriais concatenados, 

sugerem um primeiro evento de cladogênese (cerca de 550.000 anos, IC 90HPD 

entre 300.000 e 850.000 anos) dando origem à linhagem do norte (cearensis) e a 

linhagem centro+sul (scansor); e em um segundo evento, já no final do Pleistoceno 

originando as linhagens do sul e do centro (cerca 80.000 anos, IC 90HPD inferior de 

33.000 anos). 

Entre as linhagens filogeográficas de S.scansor verifica-se contato apenas entre a 

linhagem do sul e do centro. As estimativas de indivíduos migrantes por geração 

(0,000005 ind/geração, IC 90% de 0,000005 a 0,02, entre Sul e Norte; e 0,01 

ind/geração, IC 90% de 0,0002 a 0,15, entre Centro e Norte), assim como a 

distribuição atual de S. s. scansor (linhagens sul e centro) e S. s. cearensis 

(linhagem norte) sugerem um cenário de completa alopatria. Por outro lado, embora 

as estimativas de indivíduos migrantes por geração entre as linhagens sul e centro 

sejam baixas, as mesmas apresentam uma área de simpatria na região de cabeceira 

dos rios Tietê e Paraíba do Sul (Figura 2).  
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A distinção entre cenários de contato primário e secundário é complexa (Endler 

1977, Barton e Hewitt 1985). Algumas evidências, no entanto, ajudam a reconhecer 

por quais processos as zonas de hibridação se originam. No caso da zona de contato 

entre as linhagens do sul e do centro de S. scansor as evidências apontam para uma 

origem secundária. Primeiro, os resultados do MK test (MacDonald e Kreitman 1991) 

não suportam a idéia de que os padrões de variação no mitocondrial tenham sido 

gerados por seleção. Segundo, a zona de contato entre essas linhagens é 

espacialmente congruente com aquelas registradas entre linhagens filogeográficas de 

outras espécies de aves não-relacionadas como Xiphorhynchus fuscus (Cabanne et al 

2007) e Conopophaga lineata (Pessoa 2007), assim como com as zonas de 

intergradação morfológica observadas para Lepidocolaptes squammatus (Silva and 

Straube 1996) e Heliobletus contaminatus (Silva and Stotz 1992), o que é 

interpretado como uma evidência de origem secundária da zona de contato após 

diferenciação em alopatria (Cracraft 1985, Cracraft and Prum 1988). Terceiro, as 

informações paleoambientais existentes para a região apontam oscilações climáticas 

cíclicas, que teriam modificado de modo significativo a distribuição dos ecossistemas, 

em particular das florestas ao longo, pelo menos, durante o Pleistoceno (eg. Behling 

1995, 1997; Behling e Lichte 1997; Carnaval e Moritz 2008; Cruz et al. 2005, Ledru 

et al 1996; Ledru et al. 2005), o que gera um cenário favorável eventos vicariantes. 

Finalmente, as análises demográficas revelam assinaturas de expansão associadas 

às populações do sul e do centro. 

Portanto, todas as evidências apontam para uma origem secundária da zona de 

contato, entre as linhagens do sul e do centro, existente na região do alto curso dos 

rios Tietê e Paraíba do Sul. A origem por contato secundário, por sua vez, suporta 

um cenário de origem das linhagens por vicariância.  

 

Hipóteses de eventos vicariantes 

Muitas hipóteses que consideram modelos vicariantes têm sido propostas para 

explicar a origem dos padrões recorrentes de distribuição de linhagens/táxons nas 

florestas neotropicais. Esses modelos apoiam-se nos possíveis efeitos de barreiras 

fisiográficas (eg. hipótese dos rios – Wallace 1852, Sick 1967, Ayres e Clutton-Brock 

1992;.laguna – Marroig e Cerqueira 1997, ilhas – Nores 1999; arcos – Patton et al. 

2000) ou ecológicas (eg. refúgios – Haffer 1969; Vanzolini e Williams, 1970; Brown e 

Ab’Saber 1979; distúrbio-vicariância – Colinvaux 1998) à dispersão desses 

organismos, promovendo a divergência em alopatria. Algumas destas hipóteses têm 
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sido consideradas por alguns autores para explicar a origem dos padrões observados 

na Floresta Atlântica (rios como barreira - Pellegrino et al 2005; refúgios – Brown 

1987; Cabanne et al 2007, Lara et al. 2005; e neotectonismo - Silva e Straube 1996, 

Pessoa 2007).  

As diferentes hipóteses biogeográficas possuem predições explícitas ou implícitas que 

podem ser testadas. Os resultados apresentados neste trabalho sugerem que os 

padrões geográficos de variação genética intrapopulacional tenham se originado por 

processos biogeográficos compatíveis com o proposto pela hipótese dos refúgios. 

Primeiro, conforme já apresentado, as linhagens filogeográficas de S. scansor 

tiveram sua origem, provavelmente, por eventos vicariantes, tendo a zona de 

hibridação observada entre as linhagens do sul e do centro se originado por contato 

secundário. Segundo, as diferentes linhagens filogeográficas apresentam, em 

diferentes graus e com distintos sinais, assinaturas demográficas que apontam para 

mudanças no tamanho efetivo das populações, o que é esperado em um cenário de 

refúgios. Por fim, as estimativas de tempo de divergência entre linhagens apontam 

para o Pleistoceno Médio e Superior, período para o qual, conforme mencionado, 

existe extenso registro de alterações na distribuição das florestas associadas aos 

ciclos climáticos. 

Nota-se, ainda, que o padrão de distribuição geográfico das linhagens é congruente 

com aquele esperado em um cenário de “refúgios” associados às zonas de serra, 

onde o nível pluviométrico é maior devido ao efeito orográfico, aumentando a 

probabilidade de ocorrência de formações florestais mesmo nos períodos mais secos 

(Moreau 1966, Lara et al. 2005). Tal fenômeno é observado atualmente na região 

habitada pela linhagem norte, onde as florestas úmidas (brejos de altitude) ocorrem 

como relictos associados às áreas de serra em meio ao domínio da Caatinga. 

A hipótese dos rios como barreiras primárias (Pellegrino et al. 2005) não é suportada 

devido à origem muito recente das linhagens filogeográficas observadas em 

Sclerurus scansor, assim como para outras espécies de aves. Entretanto, isto não 

implica na rejeição da hipótese de que esses rios possam desempenhar importante 

papel como barreira secundária à dispersão desses organismos, diminuindo a 

migração entre populações, ou até mesmo isolando-as completamente. Por outro 

lado, a hipótese relacionada a atividade neotectônica também não é suportada pelos 

resultados obtidos neste estudo.  

Silva e Straube (1996) propõem que a atividade tectônica associada ao Vale do 

Paraíba teria causado o isolamento das populações distribuídas ao norte e ao sul 
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dessa região. Embora a localização da quebra filogeográfica entre as linhagens do 

Sul e do Centro seja relativamente congruente com a região do Vale do Paraíba, o 

tempo de divergência entre elas é muito mais recente (cerca de 76.000 anos IC90% 

35.000 a 550.000 anos) do que o período de maior atividade tectônica dessa região, 

entre o Mioceno-Plioceno (cerca de 15.000.000 anos) e o Pleistoceno Inferior (cerca 

de 1.000.000 anos) (Petri e Fúlfaro 1983). Embora haja evidências de 

movimentações tectônicas recentes, ao longo do Pleistoceno e Holoceno, nessa 

região (Riccomini 1989), seria necessário admitir que essas movimentações teriam 

provocado alterações em superfície capazes de impor restrições ao fluxo gênico entre 

as linhagens Sul e Centro ao longo de um longo perídodo de tempo de modo a criar 

um cenário favorável para a diferenciação em alopatria. Analisando a deposição de 

sedimentos cenozóicos que preenchem as bacias do Rift Continental do Sudeste do 

Brasil, Ricommini (1989) aponta não apenas a influência do tectonismo, mas dos 

paleoclimas, que teriam criado cenários mais favoáveis à erosão em função da 

menor cobertura de vegetação relacionada aos climas mais secos. 

 

História Demográfica e Gradiente Latitudinal 

A importância do efeito diferencial das glaciações ao longo do gradiente latitudinal e 

sua influência na determinação dos padrões de diversidade atuais é um dos temas 

centrais da biogeografia (eg. Brown e Lomolino 1998; Willig et al. 2003; Hewitt 

1996, 2001; Wier and Schluter 2007; Marshall et al. 2008). O gradiente latitudinal é 

algo que, como tem sido demonstrado (Pinho et al. 2007, Lessa et al. 2003), tem 

importante influência nos padrões de intensidade de eventos vicariantes, diversidade 

genética e alteração no tamanho efetivo das populações.  

Os resultados de diversidade genética para as diferentes populações de S. scansor, 

contrastam com o esperado pela hipótese do gradiente latitudinal. Embora a 

população sul de S. scansor apresente os valores mais baixos de diversidade 

nucleotídica (0,00118) e haplotípica (0,808) no mitocondrial, os valores obtidos para 

a população do centro (π = 0,00490 e H = 0,948) e não do norte (π = 0,00210 e H 

= 0,846) foram os mais altos. Da mesma forma os valores de diversidade do Fib7, 

resultam em um padrão diferente daquele esperado com população Norte 

apresentando valores de diversidade nucleotídica e haplotípica sensivelmente 

menores do que os das demais populações (π = 0,00061 e H = 0,499). A população 

Sul apresentou valores intermediários para o Fib7 (π = 0,00350 e H = 0,791), 

enquanto a população Centro os maiores valores (π = 0,00490 e H = 0,948). 
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Os resultados das análises demográficas evidenciam a acentuada dinâmica 

demográfica de populações associadas à porção da Floresta Atlântica relacionada às 

zonas de maior latitude (entre 23o e 32o S). Os resultados do presente estudo 

(linhagem Sul) assim como daqueles realizados por Cabanne et al (2007) e Pessoa 

(2007) apontam para claros cenários de expansões populacionais recentes. 

Para a população Centro, que ocorre entre 24o e 14o S também foi obtida uma taxa 

de crescimento populacional exponencial positiva. Embora o intervalo de confiança 

não inclua o valor zero, dada a tendência à super estimar os valores de g (Kuhner et 

al. 1998, Kuhner, 2006) pelo lamarc, não é possível refutar por completo um cenário 

de estabilidade recente do tamanho efetivo da população desta população. De 

qualquer modo, os resultados obtidos para as populações Sul e Centro corroboram a 

hipótese do gradiente latitudinal, ou seja, de maior instabilidade demográfica 

associada às regiões de maior latitude.  

No entanto, a população Norte, associada à zona de menor latitude (entre 3o e 10o 

S) exibe uma clara assinatura compatível com um gargalo populacional. As 

mudanças recentes no tamanho efetivo da população Norte parecem ter se dado no 

sentido oposto ao observado para as demais populações. Como os valores de g 

tendem a ser superestimados pelo lamarc (Kuhner et al. 1998, Kuhner, 2006) o 

cenário de gargalo populacional parece ser ainda mais suportado. Tal cenário se 

contrapõem àquele esperado pela hipótese de gradiente latitudinal, onde a maior 

estabilidade no tamanho efetivo das populações estaria associada às zonas de menor 

latitude.  

O cenário observado é congruente com as características ecológicas desta espécie, 

essencialmente florestal, e com sua distribuição fragmentada, associadas às florestas 

úmidas do interior do nordeste brasileiro (“brejos de altitude”). Os “brejos de 

altitude” são relictos florestais associados às regiões de serra, em meio ao domínio 

semi-árido da Caatinga, onde o nível de precipitação é significativamente maior 

(mais de 1200 mm/ano; Andrade-Lima 1966,1982) do que o reportado para as áreas 

adjacentes (240 – 900 mm, IBGE 1985, Lins 1989) 

O regime pluviométrico dessa região parece responder de forma oposta ao 

observado para as outras regiões da Floresta Atlântica, exibindo maiores níveis 

durante os períodos glaciais e menores durante os períodos interglaciais (Auler e 

Smart 2001, Auler et al. 2004, Wang et al. 2004), o que é compatível com os 

resultados obtidos para a linhagem Norte (S. s. cearensis), assim como com o 



 88 

resultados obtidos por Bates e Carnaval (2007) para os anfíbios Isochnocnema gr. 

ragmagii e Proceratophrys boiei. 

Embora o padrão geral esperado pela hipótese de gradiente latitudinal seja 

corroborado por vários estudos nem todas as regiões do globo responderam de 

forma uniforme. Outros fatores, muitos deles relacionados com os próprios ciclos 

climáticos (ex, mudanças na circulação de correntes marítimas e massas de ar) tem 

crucial importância na determinação das condições climáticas regionais, o que, por 

sua vez, será determinante das características das paisagens. Como observado, a 

história evolutiva e demográfica de organismos associadas a determinadas regiões, 

podem, em algumas situações, diferir daquela esperada pela hipótese de gradiente 

latitudinal. 

 

 

3.5 CONCLUSÕES 

 

As alterações na paisagem, decorrentes das diferentes condições climáticas ao longo 

do Pleistoceno parecem ter sido decisivas, promovendo o contato entre a Floresta 

Atlântica e outros ecossistemas florestais da América do Sul, assim como 

influenciando no processo de diversificação intrínseco à Floresta Atlântica. 

Entretanto, dada a complexidade da evolução fisiográfica e ecológica das paisagens, 

assim como dos organismos associados às mesmas, torna-se no mínimo ingênuo 

imaginar que uma única hipótese de diversificação possa explicar a origem dos 

atuais padrões biogeográficos, em particular de florestas tropicais como Floresta 

Atlântica. Da mesma forma, a hipótese de gradiente latitudinal, embora 

aparentemente tenha ampla aplicação, em diferentes escalas, certamente não á 

aplicável à todos os cenários, conforme observado neste estudo. Ainda, as alterações 

na paisagem não se dão de forma homogênea, diferentes regiões, ainda que de um 

mesmo bioma, podem responder de forma oposta a um mesmo período climático, 

gerando pulsos assincrônicos de expansão (e coalescência) e retração (e 

fragmentação). 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Atlântica é uma das regiões biogeográficas mais bem definidas da América 

do Sul, exibe uma biota única, produto, em parte, de uma história evolutiva 

independente. De uma perspectiva continental, pode ser considerada uma ilha (Silva 

et al. 2004), pois encontra-se completamente isolada das demais regiões florestais 

da América do Sul por formações vegetais predominantemente abertas, ou seja, 

Chaco, Cerrado e Caatinga, que formam um grande corredor denominado "diagonal 

de formações abertas" (Ab’Saber, 1977), a maior disjunção biogeográfica sul-

americana (Brieger 1969). Tal diagonal constitui uma barreira intransponível para 

grande parte das espécies animais típicas de ambientes florestais (Rizzini 1979, Mori 

et al. 1981, Costa 2003, Silva et al. 2004). 

Apesar de a Floresta Atlântica encontrar-se isolada das demais formações florestais 

sul-americanas, inúmeras evidências vêm mostrando que, em diversos momentos no 

passado, áreas atualmente ocupadas por formações vegetais abertas como o 

Cerrado, ou mesmo por vegetação adaptada a condições semi-áridas, como a 

Caatinga, foram cobertas por formações florestais (Auler et al. in prep., Bigarella et 

al. 1975, Ledru 1993, Ledru et al. 1996, Prado e Gibbs 1993). Por outro lado, as 

evidências relacionadas à distribuição de inúmeros táxons, assim como, à história 

evolutiva de grupos animais estritamente florestais, sugerem a existência no 

passado de ligações efetivas entre Amazônia e a Floresta Atlântica (Willis 1992, 

Costa 2003, Zamudio 1997, Cabanne et al. in press, Pessoa 2007, d’Horta in prep). 

Mesmo durante o Quaternário mudanças ambientais, induzidas por ciclos de 

alterações climáticas foram potencialmente capazes de promover o contato entre 

estes ecossistemas (Haffer 1974, Ledru et al. 1996, Ledru 1993, Auler e Smart 2001, 

Auler et al. 2004, Wang et al. 2004).  

Vários fatores históricos e ecológicos determinaram os padrões atuais de distribuição 

e de variação que as espécies animais, particularmente as aves, exibem ao longo da 

Floresta Atlântica. Esses padrões sugerem uma história biogeográfica bastante 

complexa, que envolve, não apenas fluxos pretéritos entre esta e outras regiões 

florestais do Neotrópico, mas também processos de diferenciação ao longo da 

mesma (Pellegrino et al. 2005, Lara e Patton 2000, Carnaval 2008, Cabanne et al. 

2007, Pessoa 2007, d’Horta in prep.).  

A avifauna associada à Floresta Atlântica é extremamente diversa. São registradas 

mais de 700 espécies de aves, das quais, aproximadamente, 30% são endêmicas, 
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sendo a grande maioria destas típicas do interior da floresta (Stotz et al. 1996). A 

história desses organismos está, portanto, estreitamente ligada à história da própria 

Floresta Atlântica. Processos intrínsecos a este bioma, durante o Pleistoceno, tiveram 

profundas conseqüências no processo de diversificação intraespecífica, assim como 

na história demográfica dessas populações. Estudos realizados com diversos grupos 

de organismos (ex Pellegrino et al. 2005, Cabanne et al. 2007, Pessoa, 2007; 

d’Horta et al. in prep.) vêm evidenciando alta congruência entre padrões 

filogeográficos, o que é uma poderosa evidência a favor de uma história comum de 

resposta a eventos vicariantes (Cracraft 1985). 

Foi selecionado como modelo para este estudo, Automolus leucophthalmus, uma 

espécie que ocorre por quase toda a extensão deste bioma, considerada dependente 

de ambientes florestais, típica do sub-bosque, com baixo poder de dispersão por 

formações abertas e que apresenta média sensitividade a alteração ambiental (Stotz 

et al. 1996).  

Em função da variação morfológica observada nesta espécie são reconhecidas três 

subespécies: A. l. leucophthalmus, que se distribui ao longo das florestas da costa 

brasileira desde o sul do estado da Bahia até a margem direita do rio São Francisco; 

A. l. sulphurescens que ocorre desde o Rio Grande do Sul até o norte do estado do 

Espírito Santo; e A. l. lammi cuja distribuição está restrita à Floresta Atlântica do 

nordeste, ou seja, da margem esquerda do rio São Francisco. Em recente artigo, 

Zimmer (2008), baseado em dados de plumagem e, principalmente, de vocalização, 

propõe que a subespécie lammi seja elevada à condição de espécie (Automolus 

lammi), sendo os outros dois táxons mantidos como Automolus leucophthalmus. 

Dada a variação morfológica, sugerida pela taxonomia (com descontinuidades 

associadas a quebras biogeográficas conhecidas), e as características ecológicas e de 

distribuição exibidas por esta espécie (ou complexo de espécies) espera-se encontrar 

padrões filogeográficos semelhantes àqueles observados para outros táxons 

florestais endêmicos da Floresta Atlântica (ave Xiphorhynchus fuscus – Cabanne et 

al. 2007, ave Conopophaga lineata – Pessoa 2007, lagarto Gymnodactylus darwinii – 

Pellegrino et al. 2005, ave Sclerurus scansor - d’Horta et al. in prep).  

Os objetivos do presente estudo são: 1) fazer inferências sobre as relações históricas 

entre a Floresta Atlântica e a Amazônia, a partir da relação de Automolus 

leucophthalmus com o grupo irmão Automolus infuscatus; 2) descrever a estrutura 

filogeográfica em Automolus leucophthalmus; 3) testar a hipótese de que os táxons 

descritos para o grupo (espécies e/ou subespécies) representam linhagens 
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evolutivas; 4) testar a congruência dos padrões filogeográficos de A. leucophthalmus 

com aqueles descritos para outras espécies de vertebrados endêmicos da Floresta 

Atlântica; 5) descrever a história demográfica das populações desta espécie. 

 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Amostragem 

O presente estudo foi realizado com dois conjuntos de dados. Inicialmente foi 

realizada uma primeira etapa exploratória, onde foram obtidas seqüências do gene 

NADH desidrogenase subunidade 2 (ND2) de 57 indivíduos (conjunto de dados 1). As 

amostras de tecido foram obtidas do acervo das seguintes coleções científicas: 1) 

Laboratório de Genética e Evolução Molecular de Aves - LGEMA; 2) Field Museum of 

Natural History – FMNH; e 3) Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Tabela 

1 e Figura 1). 

Baseado nos resultados obtidos a partir desta etapa exploratória, foram selecionados 

22 indivíduos, para os quais foram seqüenciados os genes citocromo b (citb) e o 

íntron 7 do β fibrionogênio (Fib7) (Tabela 1). O acréscimo de outro gene mitocondrial 

e de um íntron nuclear foi feito de modo a prover maior poder de inferência de 

parâmetros populacionais, principalmente daqueles relacionadas à demografia 

histórica. 
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Tabela 1: Amostras de Automolus leucophthalmus analisadas. Localidades de coleta (latitude e longitude), instituições de depósito e 
números de registro das amostras e marcadores seqüenciados. Ver na Figura 1 a distribuição das sub-espécies e as localidades de 
amostragem. 

ID Localidade Lat Long Inst. No. Registro Marcadores 

1  Pernambuco Não tem informações mais precisas? -8.43 -36.08 FMNH 399211 ND2, Citb 
10279 ND2 2 Fazenda Limoeiro (ou Bela Vista), Almenara, Vale do 

Jequitinhonha, MG 
-16.18 -40.70 USP 

10284 ND2, Citb, Fib7 
3 Fazenda Duas Barras, vale do jequitinhonha, MG -16.42 -40.07 USP 10289 ND2 
4 Mata Escura, Jequitinhonha, MG -16.43 -41.00 UFMG B1082, B1133, B1470 ND2, Citb, Fib7 
5 REBIO Sooretama, Sooretama, ES -19.05 -39.92 USP 10281 ND2, Citb, Fib7 

B1004 ND2, Citb, Fib7 6 PERD Slão Dourado, Marileria, MG -19.70 -42.60 UFMG 
B1055 ND2 

7 Rebio Augusto Ruschi, Santa Tereza ES -19.83 -40.53 USP 10285 ND2 
8 Mata do Jambeiro, Nova Lima, MG -19.98 -43.85 UFMG B0940, B0942 ND2, Citb, Fib7 
9 Mata do Paraiso, Viçosa, MG -20.74 -42.89 UFMG B1716 ND2 

2363 ND2, Citb 
2364, 2367, 2371 ND2 

10 P.E. Morro do Diabo, Teodoro Sampaio, SP (Area Trilha da 
Onça) 

-22.62 -52.35 USP 

2370 ND2, Citb, Fib7 
2050 ND2, Citb, Fib7 11 Fazenda Barreiro Rico, São Paulo -22.80 -48.12 USP 
2076 ND2 
1715, 1716 ND2 12 Picianguaba, SP -23.37 -44.83 USP 
1717 ND2, Citb, Fib7 
837, 931, 3124 ND2, Citb, Fib7 
994 ND2, Fib7 

13 Morro Grande, SP -23.70 -45.95 USP 

1004, 1061, 1435, 2487, 2895, 
3026, 3077, 3078, 3110 

ND2 

14 Piedade, SP -23.72 -47.40 USP 1090, 1091 ND2 
15 Buri, SP -23.72 -48.57 USP 1238 ND2 

1344 ND2, Citb, Fib7 16 Wencenslau Braz, PR -23.85 -49.80 USP 
1371 ND2 

17 E.Ec. Itaberá, SP -23.85 -49.13 USP 1533 ND2, Citb, Fib7 
18 Praias de Boracéia e Guaratuba, Bertioga -23.85 -46.15 USP 10317 ND2, Citb, Fib7 
19 Juquitiba, SP -23.93 -47.07 USP 1129, 1130, 1155, 2431 ND2 
20 Pinhalao, PR -23.97 -50.05 USP 1293 ND2 

nc1, nc2 ND2 21 Ribeirão Grande, SP -24.19 -48.36 USP 
nc3 ND2, Citb 
1602 ND2, Citb, Fib7 22 PETAR, Nucelo Caboclos, SP -24.52 -48.83 USP 
1615 ND2 

23 PARNA Foz do Iguaçu, FOZ DO IGUAÇU, PARANÁ -25.67 -54.43 USP 10276 ND2, Citb 
24 Paraje Maria Soledad, Dpto Gral Belgrano, Misiones, Argentina -25.85 -53.98 USP 10355 ND2 



 102 

 
Figura 1: Localidades de amostragem de Automolus leucophthalmus. Em cinza 
escuro a distribuição de A. l. sulphurescens, em cinza intermediário de A. l. 
leucophthalmus e em cinza claro de A. l. lammi. As linhas pontilhadas indicam 
as principais quebras filogeográficas observadas para outros passeriformes 
florestais endêmicos da Floresta Atlântica. 

 
 

Extração, Purificação e Sequenciamento do DNA 

A extração de DNA das amostras de tecido foi realizada utilizando-se proteinase K e 

fenol-clorofórmio de acordo com o protocolo de Bruford et al. (1992). Segmentos dos 

genes NADH desidrogenase subunidade 2 (ND2), citocromo b (citb) e íntron 7 do β 

fibrionogênio (Fib7) foram amplificados por PCR utilizando primers (Tabela 2). As 

amplificações foram realizadas em reações de 10 µl contendo: 4,9 µl de H2O; 1,0 µl 
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de tampão 10x; 1 µl de dNTP 8mM; 1 µl do primer L 10 µM; 1 µl do primer H 10 µM; 

0,1 µl de Taq polimerase; e 1 µl de DNA (aprox. 40 ng/ µl). Essa solução foi, então, 

levada ao temociclador e submetida a 40 ciclos constituídos pelas seguintes etapas: 

desnaturação a 95 oC por 1 minuto; hibridação a 54 oC (Fib7) 56 oC (ND2) e 58 oC 

(cit b) por 30 segundos; e extensão – 72 oC por 40 segundos.  

 
Tabela 2: Primers utilizados para amplificação e sequenciamento. 

Gene Primer Seqüência (5’ – 3’) Referência 
ND2 LMet GGCCCATACCCCGAAAATGA J. Groth com. pes. 
 H6313 CTCTTATTTAAGGCTTTGAAGGC Johnson e Sorensen 

1998 
Citocromo b L14841 GCTTCCATCCAACATCTCAGCATGATG Kocher et al 1989 
 H16065 AACTGCAGTCATCTCCGGTTTACAAGAC Lougheed et al. 2000 

Fib7 U GGAGAAAACAGGACAATGACAATTCAC Prychitko e Moore 1997 Íntron 7 do 
Fibrinogênio Fib7 L TCCCCAGTAGTATCTGCCATTAGGGTT Prychitko e Moore 1997 

 

Os produtos da PCR foram verificados por eletroforese em gel de agarose e 

purificados. A etapa de purificação seguiu os seguintes passos: 8 µl do produto da 

PCR foram misturados com 8 µl de PEG (20%); a mistura foi incubada a 37 oC por 15 

minutos, sendo então, centrifugada a 12.000 rpm por 15 minutos; foi retirado o 

sobrenadante e adicionado 125 µl de etanol 80% (gelado); a nova mistura foi 

centrifugada a 12.000 rpm por 2 minutos; foi retirado o sobrenadante; foram 

repetidos os últimos passos, adicionando-se 125 µl de etanol 80% (gelado), 

centrifugando a mistura a 12.000 rpm por 2 minutos e retirando-se o sobrenadante. 

A amostra foi secada na centrífuga a vácuo sendo, então, adicionados 10 µl de água 

Milli-Q. Para a reação de sequenciamento foi utilizado o kit de sequenciamento “Big 

Dye Terminator Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems) seguindo as 

recomendações do fabricante. Os mesmos primers utilizados para a primeira 

amplificação foram utilizados na reação de sequenciamento. As seqüências foram 

obtidas no seqüenciador automático ABI 377.  

 

Análise dos Dados 

As seqüências dos genes ND2, citb e Fib7 foram comparadas e editadas utilizando o 

programa CodonCode Aligner (CodonCode Corporation). As seqüências foram 

alinhadas utilizando o programa Clustal X (Thompson et al. 1997) e o alinhamento 

checado manualmente. 

Para a identificação dos haplótipos em Automolus leucophthalmus e obtenção da 

rede de haplótipos foi utilizado o programa Network 4.5.0.0. (http://www.fuxux-

technology.com), sendo a análise realizada com o gene ND2 e com Fib 7 (Etapa 2). 



 104 

Para testar a hipótese de seleção nos genes mitocondriais (citb e ND2) foi aplicado o 

teste de MacDonald e Kreitman (MK test - MacDonald e Kreitman 1991). Para tanto 

foi utilizado como grupo externo Automolus infuscatus. Ainda, para verificar a 

presença de sinal significativo de recombinação no Fib7 foi aplicado o teste phi com o 

programa SplitsTree4.10 (Huson e Bryant, 2006). O teste phi foi utilizado por ser 

mais sensível a sinais de recombinação ao mesmo tempo que distingue estes sinais 

daqueles produzidos por homoplasias (Bruen et al. 2006). 

 

Tempo de Divergência e Migração 

Para obter estimativas de tempo de divergência entre Automolus leucophthalmus e o 

táxon irmão A. infuscatus foi utilizado o método de coalescência 

Isolamento/Migração implementado pelo programa IM (Hey e Nielsen 2004). Este 

programa ajusta os dados a um modelo que inclui, ao mesmo tempo, isolamento e 

migração, reduzindo o ruído que um processo pode produzir na estimativa do outro. 

Com o emprego do programa IM foram estimados, simultaneamente, cinco 

parâmetros Өanc (4Neµ da população ancestral quando do início da divergência entre 

as linhagens que eram origem a A. infuscatus e A. leucophthalmus), Өleuc (4Neµ de A. 

leucophthalmus), Өinf (4Neµ de A. infuscatus), t (T/µ, onde T é o tempo em anos 

desde o início da divergência entre A. leucophthalmus e  A. infuscatus) e m (4xM/Ө, 

onde M é o número de indivíduos migrantes por geração). A partir das análises do IM 

foram, ainda, obtidas estimativas pontuais de tempo desde o ancestral comum mais 

recente (TMRCA). O valor da taxa mutacional µ foi obtido através do cálculo da 

média geométrica das taxas mutacionais (por ano) dos genes mitocondriais 

concatenados (citb e ND2) e do Fib7. Para a obtenção do valor de µ foi considerado 

1.9% de divergência por milhão de anos para o citb, conforme Fleischer et al (1998), 

1,4% para o ND2, e 0.72% para o Fib7 de acordo com Axelsson et al. (2004). A taxa 

para o ND2 foi obtida através da comparação da diversidade nucleotídica observada 

no citb e no ND2 em A. leucophthalmus e A. infuscatus. Todas as análises foram 

realizadas utilizando-se Hasegawa-Kishino-Yano (HKY – Hasegawa et al.1985) como 

modelo evolutivo. Para a obtenção das estimativas foi considerado 1 ano como 

tempo de geração. 

As análises no IM foram realizadas com corridas iniciais para definição dos priors e 

cinco corridas posteriores utilizando diferentes valores de seed, de modo a verificar a 

convergência das estimativas obtidas para parâmetros analisados. Para cada corrida 

foi utilizado um burn-in de 500.000 passos. As análises foram encerradas com pelo 
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menos 300.000.000 de passos na cadeia pós burn-in, e valor de ESS (Effective 

Sample Size) mínimo igual a 400. 

 

História Demográfica 

Para investigar a história demográfica de A. leucophthalmus foram utilizados três 

grupos de métodos de análise distintos: testes estatísticos sumários, análise de 

distribuição de diferenças par-a-par (mismatch distribution) e método de 

coalescência, baseado na amostragem de genealogias.  

Os testes estatísticos sumários D de Tajima (Tajima 1989), Fs (Fu 1997) e R2 

(Ramos-Onsins e Rosas 2002) foram aplicados utilizando o programa DnaSP 4.10 

(Rozas et al. 2003). Estes testes foram selecionados por apresentarem melhor 

desempenho em simulações onde a variabilidade genética é baixa e o tempo desde a 

expansão é pequeno (Ramos-Onsins e Rosas 2002). Foram aplicados para o ND2, 

para os genes mitocondriais concatenados (citb e ND2) e para o Fib7. 

Foram realizadas análises de distribuição de diferenças par-a-par e os resultados 

comparados com a distribuição esperada considerando o modelo de 

expansão/declínio populacional (Harpending 1994; Rogers 1995). O desvio da 

distribuição observada do modelo de expansão demográfica foi testado usando o 

índice raggedness (Harpending 1994). Essas análises foram realizadas, com base nas 

seqüências de ND2 (57 indivíduos) e nos genes mitocondriais concatenados (citb e 

ND2) (Tabela 1), utilizando os programas Arlequim 3.1 (Excoffier , et al. 2006) e 

DnaSP 4.10 (Rozas et al. 2003).. 

Para as análises de coalescência foram utilizadas as seqüências dos genes ND2, citb 

e Fib7 (conjunto de dados 2). Foram obtidas estimativas de níveis de diversidade 

genética (Ө - theta) e de taxa de crescimento populacional exponencial (g) utilizando 

o programa Lamarc 2.0.2 (Kuhner, 2006). Foram realizadas três corridas 

independentes utilizando o método bayesiano. Para cada corrida foram realizadas 

cinco réplicas de análises com 10 cadeias pequenas (500 genealogias amostradas a 

cada 50 interações e um burn-in de 1000 genealogias) e duas cadeias longas (20000 

genealogias amostradas a cada 50 interações e um burn-in de 1000 genealogias). 

Como priors para theta foram utilizados os valores extremos 0,00001 a 10, assim 

como para a taxa de crescimento (g) -500 a 15.000, definindo maior amplitude 

possível de valores. Nas análises realizadas não foi considerada migração, em razão 

dos resultados obtidos pelas análises do IM apontarem para um cenário de migração 
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≈ 0. Da mesma forma, o parâmetro “r” também não foi considerado, pois o 

resultado do teste phi não rejeitou a hipótese nula de não-recombinação. 

 

Tempo desde a Expansão 

As estimativas de tempo desde a expansão (t) foram obtidas a partir do parâmetro 

tau (calculado a partir da distribuição de diferenças par-a-par; Schneider et al. 

2000), usando a fórmula tau=2µt, onde µ é a taxa mutacional do loco estudado 

(Rogers 1995, Schneider e Excoffier 1999). Foi utilizada, assim como para a 

conversão dos parâmetros estimados nas análises do IM, a taxa mutacional de 1.9% 

de divergência por milhão de anos para o citb, e 1,4% para o ND2. Para a obtenção 

do intervalo de confiança (IC95%) de tau foi utilizado 10.000 réplicas de bootstrap 

não-paramétrico (Schneider e Excoffier 1999) 

 

 

5.3 RESULTADOS  

 

Diversidade Genética 

Nas seqüências dos genes mitocondriais (ND2 e citb) foram identificados apenas 29 

sítios variáveis, sendo 13 no ND2 e 16 no citb. Dentre os sítios variáveis, 13 são 

informativos para parcimônia, sete no ND2 e seis no citb. No Fib7 foram identificados 

15 sítios variáveis, sendo 12 informativos para parcimônia (Tabela 3). A diversidade 

genética observada em Automolus leucophthalmus é muito pequena. Os valores de 

diversidade nucleotídica e haplotípica foram de 0,00119 e 0,791 para o ND2; 

0,00242 e 0,926 para o citb; e de 0,00306 e 0,765 para o Fib7, respectivamente 

(Tabela 3). 

Tabela 3: Características das seqüências de ND2, Citb e Fib7 analisadas: número de indivíduos (N), 
composição de bases número de sítios variáveis, número de sítios informativos para parcimônia, 
diversidade haplotípica (H) e diversidade nucleotídica (π). 

Composição (%) Sítios Diversidade Gene N Tamanho 

(pb) 
T C A G Variáveis Informativos H π 

ND2 57 1041 26,4 31,8 33,1 8,7 13 7 0,791 0,00119 

Citb 22 1043 28,4 29,8 29,1 12,7 16 6 0,926 0,00242 

Fib7 19  916 33,5 17,7 32,2 16,5 15 12 0,765 0,00306 
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Estrutura Populacional 

As redes de haplótipos de A. leucophthalmus baseadas em seqüências do gene ND2 

de 57 indivíduos (Figura 2 A) e do Fib7 de 19 indivíduos (Figura 2 B) evidenciam a 

baixa variação genética que caracteriza o grupo e a completa ausência de 

estruturação geográfica. A maior distância entre haplótipos mitocondriais é de quatro 

passos (mutações), enquanto para o Fib7 é de nove passos. Diferentes haplótipos 

são compartilhados por localidades situadas em regiões muito distantes (Figura 2).  

 

Figura 2: Redes de haplótipos baseada em 1041 pb do gene NADH desidrogenase - 
subunidade 2 (ND2) de 57 indivíduos (A) e, de 916 pb do íntron 7 do β fiblrinogênio de 19 
indivíduos (38 alelos) (B) de Automolus leucophthalmus. As cores representam indivíduos 
procedentes das regiões de ocorrência das diferentes subespécies de A. leucophthalmus. Em 
preto e cinza escuro A. l. sulphurescens (preto – do Rio Grande do Sul ao norte de São Paulo; 
cinza escuro – do norte de São Paulo até a margem direita do Rio Doce); em cinza claro A. l. 
leucophthalmus (da margem esquerda do Rio Doce à margem direita do Rio São Francisco); e 
em branco A. l. lammi (margem esquerda do Rio São Francisco). 
 

As áreas de distribuição das subespécies de A. leucophthalmus (ou das quatro 

regiões biogeográficas - representadas por cores diferentes na figura 2) reúnem 

indivíduos que compartilham haplótipos. Todos os haplótipos mais comuns (n > 3 

ind) estão representados em mais de uma subespécie (ou região biogeográfica). 

Nota-se que, apenas o indivíduo oriundo da área de distribuição da subespécie lammi 

exibe haplótipo mitocondrial (ND2) único. Entretanto, está separado do haplótipo 

mais comum de A. leucophthalmus por apenas dois passos (mutações). 

 



 108 

Tempo de Divergência e Migração 

Os resultados das análises do IM sugerem um maior tamanho efetivo para a espécie 

irmã A. infuscatus (ca. 1.100.000 indivíduos; IC90% de 700.000 a 1.800.000) em 

relação à A. leucophthalmus (ca. 600.000 indivíduos; IC90% de 400.000 a 900.000). 

As estimativas obtidas para a população ancestral, ou seja, a do início da divergência 

entre as linhagens de A. leucophthalmus e A. infuscatus, sugere um tamanho efetivo 

menor do que o exibido pelas populações atuais (estimativa pontual de ca 100.000 

indivíduos), embora o intervalo de confiança (IC90% de 2.000 a 800.000) apresente 

grande sobreposição com os valores de A. leucophthalmus (Tabela 4 e Figura 3). 

 

Tabela 4: Estimativas de tamanho efetivo de A. leucophthalmus, A. infuscatus e da população 
ancestral (em milhares indivíduos), migração (em indivíduos migrantes por geração) e tempo 
de divergência (em milhares de anos) entre as linhagens de leucophthalmus e infuscatus. 

Valores Ne_ancestral Ne_leucophthalmus Ne_infuscatus Migração 

(m) 

Tempo de 

Divergência (t) 

Estimativa Pontual 107,97 610,64 1.152,26 0,000013 942,72 

Mínimo IC (90%) 1,770 415,945 723,921 0,000013 494,963 

Máximo IC (90%) 798,263 918,619 1.853,173 0,028991 1.309,563 

 

Os valores de indivíduos migrantes por geração entre A. leucophthalmus e A. 

infuscatus, estimados pelo IM apontam para um cenário de completo isolamento 

entre essas populações (ca de 13,12 x 10-6 indivíduos migrantes por geração; IC90% 

de 13,12 x 10-6 a 28,99 x 10-3). As estimativas de tempo de divergência entre essas 

linhagens apontam para o Pleistoceno Inferior/Médio com estimativa pontual de 

cerca de 900.000 anos (IC90% de ca 500.000 a 1.300.000 de anos) (Tabela 4 e 

Figura 3). 
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Figura 3: Resultados das análises realizadas no IM. Distribuição dos valores de probabilidade 
posterior das estimativas de tamanho efetivo (em milhares de indivíduos) (A); tempo de 
divergência entre Automolus leucophthalmus e a linhagem irmã A. infuscatus (em milhares de 
anos); e migração (número de migrantes por geração) (C). 

 

Demografia Histórica 

Estatística Sumária - Os resultados dos testes estatísticos sumários para os genes 

mitocondriais, apresentados na tabela 5 apontam para um cenário de expansão 

populacional. Apenas os valores do teste D de Tajima não apontam para um desvio 

significativo da neutralidade, o que pode ser explicado pelo baixo poder deste teste 

em casos onde existe pouca variação, ou que o tempo desde a expansão é pequeno, 

conforme evidenciado em simulações realizadas por Ramos-Onsins e Rosas (2002). 
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Por outro lado, nenhum dos testes aplicados com o Fib7 tem valor significativo 

(Tabela 5), o que pode ser explicado por esse marcador apresentar um tamanho 

efetivo duas vezes maior do que o mitocondrial. 

 

Tabela 5: Resultados dos testes estatísticos sumários baseados em seqüências 
do gene NADH desidrogenase subunidade 2 (ND2); dos genes ND2 e citocromo 
b concatenados (Mit); e do íntron 7 do β fiblrinogênio (Fib7) de Automolus 
leucophthalmus. 

 
Testes Sumários Gene N 

D Fs R2 
ND2 57 -1,649 n.s. -7,774 ** 0,0502 * 
Mit 22 -1,702 n.s. -10,207 ** 0,0593 * 
Fib7 19 -0,705 n.s. -3,688 0,0895 

 

Distribuição de Diferenças Par-a-Par – Assim como observado para os testes 

estatísticos sumários, as análises de distribuição de diferenças par-a-par (Figura 4) 

realizadas a partir das seqüências de ND2 (57 indivíduos) e do mitocondrial 

concatenado (ND2 e citb – 22 indivíduos) evidenciam padrões de distribuição de 

freqüências compatíveis com o esperado para populações que sofreram crescimento 

populacional. Nota-se que as maiores freqüências são de uma ou duas diferenças 

entre pares de seqüências analisadas no ND2 e de quatro a cinco diferenças no 

mitocondrial concatenado (ND2 e citb) (figura 4). 

 

Figura 4: Distribuição de freqüências de diferenças par-a-par. (A) Resultado da análise 
baseada em seqüências de ND2 de 57 indivíduos. (B) Resultado da análise baseada no 
mitocondrial concatenado (ND2 e Citb) de 22 indivíduos. A linha contínua representa a 
distribuição esperada e a linha tracejada a distribuição observada. 
 

Os baixos valores do índice raggedness (0,12017 para o ND2 e 0,02031 para o 

mitocondrial concatenado) (Figura 4) apontam também para um desvio não-

significativo entre a distribuição observada e a esperada pelo modelo de 

crescimento-declínio populacional. 
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Método de Coalescência - Os resultados obtidos com as análises realizadas no 

Lamarc evidenciam a baixa diversidade genética, com valores de Ө bastante baixos 

(0,0133 IC95% de 0,0074 a 0,0235), principalmente se consideradas as 

características ecológicas da espécie. Assim como para as outras análises realizadas, 

as análises do lamarc apontam para um claro cenário de expansão demográfica 

recente. Os valores estimados de “g” são evidentemente positivos. A estimativa 

pontual supera 2000, enquanto o intervalo de confiança (95%) apresenta valor 

mínimo de 801,65 e máximo de cerca de 5205,65 (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Distribuição dos valores de verossimilhança das estimativas da 
taxa de crescimento populacional exponencial (g). 

 

Tempo desde a Expansão 

As estimativas de tau obtidas a partir da distribuição de diferenças par-a-par foi de 

1,375 (IC95% de 0,875 a 2,047) para o ND2 e 4,701 (IC95% de 2,170 a 6,576) 

para os genes citb e ND2 concatenados. Assim, foram obtidas estimativas de tempo 

desde a expansão de cerca de 60.000 (Tabela 6). 
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Tabela 6: Estimativas de tempo desde a expansão (em anos), baseadas em seqüências do 

ND2 (57 indivíduos) e no mitocondrial concatenado (22 indivíduos). 

Genes Estimativa Mínimo (IC95%) Máximo (IC95%) 

ND2 94.346 60.038 140.455 

Mit (ND2+citb) 68.356 31.553 95.920 

 

 

5.4 DISCUSSÃO 

 

Intercâmbio de fauna entre Floresta Atlântica e Amazônia 

Os resultados obtidos neste trabalho apontam para uma divergência de cerca de 

950.000 anos (IC90% entre ca 500.000 e 1.300.000 anos) entre Automolus 

leucophthalmus e a espécie irmã A. infuscatus, o que é congruente com o observado 

para outros táxons endêmicos da Floresta Atlântica, como Sclerurus scansor, cuja 

divergência de S. albigularis é estimada em cerca de 1.200.000 anos (IC90% entre 

630.000 e 1.600.000 anos) (ver capítulo 3.). A congruência entre estimativas de 

tempo de divergência entre linhagens da Amazônia e da Floresta Atlântica reforçam 

um cenário de flutuações na distribuição das florestas na porção central da América 

do Sul durante o Pleistoceno Inferior/Médio. Este cenário é compatível, inclusive, 

com resultados obtidos em estudos com linhagens associadas à diagonal aberta 

(Bates et al. 2003; Heyes 2001; d’Horta et al. in press). Estudando espécies de aves 

associadas ao Cerrado Bates et al. (2003) identificam pequena divergência genética 

entre populações associadas aos extremos do bioma e sugerem, entre outras 

hipóteses, a recente expansão populacional associada à própria expansão do 

cerrado. Por outro lado, d’Horta et al. (in press) e Heyes (2001) estudando linhagens 

associadas à diagonal aberta (Icterus tibialis – pyrrhopterus e Suiriri suiriri – affinis, 

respectivamente) descrevem zonas de hibridização na região do cerrado, cenário 

compatível com uma recente expansão das formações abertas do centro da América 

do Sul. 

As estimativas de número de indivíduos migrantes por geração obtidas entre A. 

leucophthalmus e A. infuscatus apresentam valores muito próximos de zero 

(estimativa pontual de 0,00001312 e IC90% de 0,00001312 a 0,028991), assim 

como o verificado entre S. scansor e S. albigularis (estimativa pontual de 0.000571 e 

IC90% de 0.000571 à 0.04621; ver capítulo 3). Esses resultados sugerem um 

processo de diferenciação em alopatria entre as linhagens amazônicas e da Floresta 

Atlântica, o que é compatível com as características desses organismos, ou seja, 
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dependentes de ambientes florestais e com baixo poder de dispersão por ambientes 

como aqueles que caracterizam a região da diagonal das formações abertas (Chaco-

Cerrado-Caatinga). 

 

Estrutura Filogeográfica 

Em contraste com o observado para outros organismos endêmicos da Floresta 

Atlântica A. leucophthalmus não exibe qualquer sinal de estruturação filogeográfica. 

Populações das mais diferentes regiões de ocorrência desta espécie compartilham 

haplótipos mitocondriais e nucleares. Apresenta, ainda, valores extremamente baixos 

de distância intra-específica quando comparado a táxons co-distribuídos que 

possuem características ecológicas similares. Em relação à Sclerurus scansor 

apresenta um valor de distância-p média intra-populacional dez vezes menor (1,24% 

- S. scansor, ver capítulo 3; e 0,12% - A. leucophthalmus, para o ND2). 

Se A. leucophthalmus exibe características ecológicas similares às aves S. scansor, 

Xiphorhynchus fuscus e Conopophaga lineata e a história da linhagem que deu 

origem a este táxon é tão antiga quanto a de outros endêmicos da Floresta Atlântica 

(ex S. scansor, ver capítulo 3) porque não exibe estrutura filogeográfica similar ao 

documentado para essas espécies? Recorre-se a duas hipóteses: 1) manteve um 

tamanho efetivo extremamente pequeno desde sua origem (950.000 anos IC90% 

entre ca 500.000 e 1.300.000 anos) diferente do observado para as outras aves; ou 

2) assim como as demais linhagens sofreu um processo de diferenciação genética 

cujo sinal foi apagado por um drástico gargalo populacional, que não ocorreu nas 

outras espécies. 

Os resultados obtidos neste trabalho, associados às características ecológicas de A. 

leucophthalmus suportam o cenário de gargalo populacional. Considerando que a 

capacidade de dispersão de A. leucophthalmus é maior do que de outras espécies 

como S. scansor e X. fuscus é difícil imaginar alguma variável ecológica ou 

fisiográfica que tenha se constituído em uma barreira para A. leucophthalmus, 

restringindo sua distribuição no bioma (e mantendo um tamanho efetivo reduzido), 

mas não a dos demais táxons estudados. 

Por outro lado, embora a existência de padrões congruentes entre distintos táxons 

aponte para uma história comum de resposta a eventos vicariantes na Floresta 

Atlântica, o padrão observado neste estudo sugere a influência de outros fatores na 

história de A. leucophthalmus. Apesar de esta espécie ser estritamente florestal, é 

menos sensível a alterações ambientais do que outros táxons co-distribuídos como S. 
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scansor e X. fuscus (Stotz et al. 1996), o que torna improvável que populações de A. 

leucophthalmus tenham sido afetadas de modo tão drástico a ponto de serem 

extintas em situações onde foram mantidas populações viáveis das outras aves. 

Mesmo espécies mais sensíveis a alteração ambiental e que apresentam menor 

densidade populacional que A. leucophthalmus, embora tenham sofrido flutuações 

demográficas significativas, conservaram ao menos parte da diversidade genética 

adquirida antes do evento de expansão identificado nas análises, diferentemente do 

que aconteceu com A. leucophthalmus. 

 

História Demográfica 

Mudanças históricas na distribuição de um ambiente são comumente evocadas para 

explicar alterações no tamanho efetivo de uma população. A relação quantitativa 

entre área de distribuição de um determinado ambiente e o tamanho efetivo da 

população de um organismo a ele associado é uma das bases de inferências 

biogeográficas. A documentação da história demográfica de inúmeros táxons 

associadas a diferentes regiões do planeta, inclusive à Floresta Atlântica evidenciam 

a importância que os ciclos climáticos, durante o Pleistoceno, tiveram no tamanho 

efetivo de suas populações.  

Os resultados obtidos neste trabalho, a partir de diferentes análises, registram clara 

assinatura de expansão demográfica em A. leucophthalmus. Incrementos 

significativos no tamanho efetivo também são registrados para populações de outras 

espécies florestais endêmicas da Floresta Atlântica como Sclerurus s. scansor (ver 

capítulo 3), Xiphorhynchus f. fuscus (Cabanne et al. 2007), Conopophaga melanops 

(Pessoa 2007) e Conopophaga lineata (Pessoa 2007). 

Da mesma forma, as estimativas de tempo desde a expansão, também são 

congruentes entre populações de diferentes organismos (Tabela 7), reportando este 

evento ao Pleistoceno Superior (entre cerca de 10.000 a 120.000 anos).  
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Tabela 7: Estimativas de tempo desde a expansão de linhagens de espécies de aves 
endêmicas da Floresta Atlântica. Linhagens geográficas observadas, marcador analisado, 
estimativa de tempo e fonte. 

Tempo desde a 

Expansão (anos) 

Táxon Linhagem Marcador 

Mínimo 

IC95% 

Máximo 

IC95% 

Fonte 

A. leucophthalmus Única ND2 e citb 31.553 95.920 Presente estudo 

S. s. scansor Sul ND2, ND3 e citb 6.489 94.260 Capítulo 3 

Sul 4.690 19.460 X. f. fuscus 

Norte 

Região Controladora 

10.130 57.370 

Cabanne et al. 2007 

C. melanops Sul Região Controladora 13.612 86.557 Pessoa 2007 

C. lineata Sul Região Controladora 75.087 183.639 Pessoa 2007 

 

Embora exibam diferentes níveis de sensibilidade a alterações ambientais (Sclerurus 

scansor, Xiphorhynchus fuscus e Conopophaga melanops exibem alta sensibilidade; 

e Automolus leucophthalmus e Conopophaga lineata média sensibilidade; conforme 

Stotz et al. 1996), as modificações na paisagem, durante o Pleistoceno Superior, 

parecem ter sido profundas o suficiente para determinar alterações significativas no 

tamanho efetivo das populações dessas espécies. 

 

Implicações taxonômicas 

Os resultados obtidos neste estudo ajudam a compreender a história evolutiva e os 

padrões de variação genética em A. leucophthalmus. Desta forma, contribuem para o 

enriquecimento da discussão taxonômica que envolve o grupo.  

As principais discussões taxonômicas acerca de A. leucophthalmus envolvem a 

subespécie lammi. A similaridade morfológica das populações associadas ao nordeste 

brasileiro (porção da Floresta Atlântica na margem esquerda do rio São Francisco) 

com A. infuscatus, levou Zimmer (1947) a sugerir sua inclusão como subespécie 

deste táxon. Por outro lado, Zimmer (2008), baseado na variação morfológica 

exibida por A. leucophthalmus e, principalmente, em caracteres vocais, propôs, com 

base no conceito biológico de espécie, o reconhecimento da subespécie lammi como 

espécie (Automolus lammi).  

Embora a variação em caracteres morfológicos (principalmente de plumagem) e de 

vocalização possa sugerir divergência entre populações de A. leucophthalmus, os 

resultados deste trabalho rejeitam a hipótese de que qualquer das subespécies 

represente linhagens evolutivas. Os haplótipos identificados (tanto do ND2 como do 

Fib7) são compartilhados por indivíduos procedentes de diversas localidades ao longo 
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da distribuição de A. leucophthalmus. Mesmo a subespécie lammi, reconhecida por 

Zimmer (2008) como espécie, exibe um valor de distância p em relação às demais 

subespécies extremamente baixo, ou seja, de 0,27%, compatível com o observado 

entre haplótipos de A l. leucophthalmus. O haplótipo mitocondrial do único indivíduo 

amostrado da subespécie lammi está separado do haplótipo mais comum de A. 

leucophthalmus por apenas duas mutações. Embora seja necessária uma maior 

amostragem da população do nordeste, os resultados obtidos neste trabalho não 

suportam a proposta de elevar A. lammi à categoria de espécie. 

Por outro lado, a existência de variação geográfica de caracteres fenotípicos, 

conforme documentado por Pinto (1954), Zimmer (1947), Zimmer (2008), 

contrastando com a baixa diversidade genética e completa ausência de estruturação 

filogeográfica, oferece uma oportunidade para um estudo voltado não apenas para 

uma mera discussão taxonômica, mas principalmente à compreensão dos processos 

biológicos que geraram essas discordâncias entre a variação genética e fenotípica. 

Para tanto, torna-se necessária a realização de estudo formal da variação de 

caracteres morfológicos e de vocalização neste grupo. 
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Nos capítulos anteriores são descritos padrões biogeográficos de espécies de aves 

associadas às florestas da Região Neotropical e realizadas inferências sobre os 

possíveis processos que os originaram. Busca-se com isso contribuir para o 

entendimento da história desses ambientes. Diferentes perspectivas geográficas 

foram analisadas: Região Neotropical, a partir do estudo da diversificação do gênero 

Sclerurus; e Floresta Atlântica, a partir do estudo filogeográfico de S. scansor e A. 

leucophthalmus. 

 

O gênero Sclerurus 

 

� A diversificação do gênero Sclerurus é estimada para o período compreendido 

nos últimos 10 Ma; 

� São identificadas duas linhagens principais, uma reunindo as espécies S. 

mexicanus e S. rufigularis, e outra S. guatemalensis, S. caudacutus, S. 

albigularis e S. scansor; 

� Todas as espécies do gênero Sclerurus são apoiadas como grupos 

monofiléticos; 

� Os níveis de diversidade genética são bastante distintos entre grupos de 

populações reconhecidos como espécie; 

� As espécies que apresentam sobreposição de distribuição apresentam alta 

congruência na distribuição das linhagens filogeográficas; 

� As linhagens atualmente associadas às áreas de endemismo da Região 

Neotropical têm origem estimada para o período compreendido entre o 

Plioceno Superior e o Pleistoceno; 

� A relação entre as linhagens filogeográficas das espécies estudadas são muito 

heterogêneas, evidenciando histórias distintas; 

� Entre pares de linhagens irmãs co-distribuídos é verificada certa congruência 

nas estimativas de tempo de divergência; e 

� As populações associadas à diferentes regiões da Amazônia exibem 

assinaturas demográficas distintas evidenciando possíveis diferenças na 

história das paisagens dessas regiões. 
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Sclerurus scansor e Automolus leucophthalmus 

 

� Sclerurus scansor exibe três linhagens filogeográficas principais, compatível 

com o documentado para outras aves florestais endêmicas da Floresta 

Atlântica; 

� As duas principais linhagens correspondem às populações que recebem 

denominação subespecífica Scleurus s. scansor e S. scansor cearensis; 

� As linhagens filogeográficas de Sclerurus scansor apresentam histórias 

demográficas distintas. Enquanto para as populações do sul é documentada 

uma evidente assinatura de expansão populacional, para as populações no 

norte (nordeste brasileiro) os resultados apontam para a redução no tamanho 

efetivo das populações; 

� A história demográfica das populações de Sclerurus scansor exibe um padrão 

diferente daquele esperado ao longo de um gradiente latitudinal; 

� Diferentes regiões da Floresta Atlântica parecem ter respondido de forma 

discordante aos mesmos períodos climáticos;  

� Automolus leucophthalmus, outra ave florestal endêmica da Floresta 

Atlântica, não apresenta qualquer sinal de estruturação filogeográfica. Além 

da baixa diversidade genética evidencia-se um compartilhamento geral de 

haplótipos, mesmo entre populações das mais diferentes regiões de 

ocorrência da espécie; 

� O tempo de divergência entre Automolus leucophthalmus e Automolus 

infuscatus é compatível com o observado entre espécies endêmicas da 

Floresta Atlântica e suas irmãs amazônicas ou andinas; 

� A origem do padrão observado para Automolus leucophthalmus é atribuída a 

outros fatores não associados diretamente à história da Florestas Atlântica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

Padrões biogeográficos compartilhados por diversos grupos não-relacionados têm 

sido interpretados como reflexo de uma história de vicariância comum. Entretanto, 

conforme documentado neste e em outros trabalhos realizados com táxons 

neotropicais, apesar da distribuição geográfica de linhagens de diferentes grupos de 

organismos serem congruentes, a relação entre elas não são. Portanto, não é 

possível, na maioria dos casos, atribuir a origem dos padrões biogeográficos à uma 

história de vicariância comum. Diante dos padrões documentados fica evidente a 

importante contribuição de outros processos (ex. dispersão) na história de 

diversificação desses ambientes. 

Da mesma forma as informações disponíveis sobre a história demográfica de 

populações associadas à florestas neotropicais sugerem cenários bastante 

heterogêneos e contrastantes com o esperado. Mesmo em florestas associadas à 

zonas de baixa latitude, tidas como mais estáveis, verifica-se alterações 

significativas no tamanho efetivo das populações. 

A origem de diversidade biológica da Região Neotropical é, certamente, produto de 

uma história extremamente complexa que não pode ser explicada por um único 

modelo de diversificação. As informações acumuladas até o momento apontam, 

justamente, no sentido oposto. Apenas combinações de processos de abrangência 

espacial e temporal distinta, atuando sobre táxons com diferentes características 

ecológicas, podem ter gerado padrões tão discordantes. 

As histórias são evidentemente distintas, entretanto, os padrões resultantes são 

similares o que evidencia a importância das barreiras ecológicas (ex ambientes 

diferentes) e fisiográficas (ex. rios e montanhas) na determinação dos limites 

geográficos de ocorrência das linhagens. Desta forma, o incremento do 

conhecimento sobre a dinâmica dessas barreiras, associado ao estudo de múltiplos 

táxons com características ecológicas conhecidas podem contribuir de forma 

significativa para a compreensão dos processos que deram origem ao cenário 

biogeográfico atual.  

 

 

 


