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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 
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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 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 
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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. 

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, 
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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 

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 
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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 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).  
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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 
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a Mata Atlântica ser o segunda maior formação florestal da região Neotropical, até 

recentemente pouca atenção tinha sido dada à sua história biogeográfica. 

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 
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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 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 
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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). 

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). 
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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. 

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 
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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). 

 

 

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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 
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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, 
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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 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 
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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-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 



 19 

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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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. 
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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.  

 

 

 


