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RESUMO 
A presente Dissertação apresenta dados sobre dois estudos complementares: a filogenia do 

gênero Paroaria (Aves: Passeriformes: Oscines; Capítulo 2) e a filogeografia de Paroaria 

dominicana (Capítulo 3). O estudo filogenético do gênero Paroaria utilizou como fonte de dados 

seqüências do ND2 (1041 pb) obtidas a partir de indivíduos das cinco espécies desse gênero (exceto 

P. baeri com 925 pb) e de seis espécies de diferentes tribos da subfamília Emberizinae como grupos 

externos. As reconstruções filogenéticas obtidas indicam que: 1) táxons da atual tribo Emberizini 

não formam um grupo monofilético; 2) Gubernatrix cristata pertence à tribo Thraupini; 3) dentre as 

espécies amostradas, G. cristata é a mais próxima ao gênero Paroaria; 4) o gênero Paroaria é 

monofilético; 5) o gênero Paroaria está dividido em dois clados principais: (P. coronata, P. 

dominicana) e (P. baeri (P. gularis, P. capitata)). Para auxiliar a interpretação dos resultados, as 

distribuições dos registros das espécies do gênero Paroaria foram obtidas por meio da compilação 

de informações de localidades de coleta de onze instituições. O clado (P. coronata, P. dominicana) 

sugere que as florestas abertas dos arredores do Chaco e da Caatinga estão relacionadas. Já o clado 

(P. baeri (P. gularis, P. capitata)) sugere relação entre as matas ciliares do Cerrado, da Amazônia, 

do Pantanal e dos arredores do Chaco. Estimativas de datas de divergências sugerem que as 

diversificações mais antigas dentro do gênero Paroaria ocorreram no período Plioceno, enquanto 

apenas a mais recente ocorreu no Pleistoceno inferior. Eventos paleogeográficos e paleoclimáticos 

poderiam estar associados às diversificações. Já o estudo filogeográfico da espécie P. dominicana 

utilizou como fonte de dados seqüências do ND3 (351 pb) e do primeiro domínio da região 

controladora (391 pb) obtidas a partir de 51 indivíduos dessa espécie. A espécie irmã P. coronata 

foi selecionada como grupo externo. Porém, devido a problemas laboratoriais ela foi substituída por 

P. capitata em algumas matrizes. Testes de neutralidade foram aplicados aos dados e sugerem que: 

1) há fuga do modelo de populações em equilíbrio neutro causada por seleção positiva (fase pré ou 

pós-fixação) ou seleção negativa atuando concomitantemente ou não a uma expansão populacional 

recente; e 2) a não utilização do grupo externo mais adequado causou saturação nos dados, 

prejudicando a realização de inferências mais precisas sobre as forças causadoras do padrão de 

polimorfismos encontrado. Com isso, análises de demografia histórica e de tamanho populacional 

efetivo foram comprometidas. As análises de estrutura populacional indicam que: 1) a espécie P. 

dominicana não apresenta estruturação populacional para o DNAmt; 2) essa espécie deve ser 

tratada como uma única Unidade de Manejo; e 3) o rio São Francisco e os tipos de Caatinga não 

constituem barreiras geográfica e ecológica para essa espécie, respectivamente. 
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ABSTRACT 
 This Master’s Thesis comprises two complementary studies: phylogeny of the genus 

Paroaria (Aves: Passeriformes; Oscines; Chapter 2) and phylogeography of Paroaria dominicana 

(Chapter 3). The phylogeny of the genus Paroaria is based on complete ND2 (1041 bp) sequences 

from all five Paroaria species (except P. baeri with 925 bp) and from six species from different 

tribes of the subfamily Emberizini as outgroups. The results indicate that: 1) the current tribe 

Emberizini is not monophyletic; 2) Gubernatrix cristata should be placed within the tribe 

Thraupini; 3) among the outgroups sampled, G. cristata is the closest to genus Paroaria; 4) genus 

Paroaria is monophyletic; and 5) genus Paroaria is comprised of two major clades: (P. 

dominicana, P. coronata) and (P. baeri (P. gularis, P. capitata)). To help interpreting the results, 

the distribution of sampling localities of the genus Paroaria was compiled from eleven institutions. 

The clade (P. dominicana, P. coronata) indicates an association between the open forests of 

Caatinga and around the Chaco. The clade (P. baeri (P. gularis, P. capitata)) suggests that the 

riparian forests of Cerrado, Amazon, Pantanal and around the Chaco are related. Date estimates of 

diversification indicate that the oldest splits within the genus occurred during the Pliocene, and only 

the youngest diversification occurred during the early Pleistocene. Paleogeographic and 

paleoclimate events could be related to these diversifications. The phylogeography of the species P. 

dominicana is based on sequences from of ND3 (351 bp) and first domain of the control region 

(391 bp) from 51 individuals. The sister species P. coronata was used as outgroup. However, due to 

technical problems it was replaced by P. capitata in some data matrices. Neutrality tests results 

suggest that: 1) there is departure from the neutral equilibrium population model due to negative or 

positive selection (pre or post fixation phases) acting simultaneously or not with a recent population 

expansion; and 2) the use of a non-sister outgroup caused saturation of the data, jeopardizing more 

precise inferences on the forces shaping the polymorphism pattern found. Therefore, historical 

demography and effective population size analyses could not be performed. The population 

structure analyses suggest that: 1) the species P. dominicana is not geographically structured based 

on mtDNA data; 2) this species can be considered as a single Management Unit; and 3) the São 

Francisco river and the types of Caatinga are not geographic and ecological barriers for this species, 

respectively.  
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CAPÍTULO 1 

 

Introdução Geral 

 
A Sistemática é uma ciência que investiga e expõe as relações entre os seres vivos (Hennig, 

1979). Ela existe desde que o Homem começou a tentar organizar seus conhecimentos sobre os 

seres vivos (Amorim, 2002). Até os anos 60, a Sistemática não tinha preocupações evolutivas e 

havia diferentes classificações dos mesmos objetos de estudo, pois estas se baseavam em diferentes 

caracteres (morfologia, ecologia, fisiologia etc.). Nos anos 60 ocorreram duas grandes revoluções 

na Sistemática: uma delas foi conceitual, quando Willi Hennig desenvolveu a base teórica e 

metodológica da Sistemática Filogenética (Hennig, 1979); a outra foi tecnológica, que permitiu o 

acesso a dados moleculares (citogenética, hibridação de DNA, sequenciamento de DNA etc.) e deu 

início à Sistemática Molecular (Miyamoto & Cracraft, 1991). 

 Uma vez que a Biologia Comparativa é a ciência que reúne informações de diversos 

organismos em busca de generalizações (padrões); que a Biologia Evolutiva é a ciência que 

descreve a variabilidade e seus padrões com base na interação de fatores endógenos e exógenos 

(Diniz Filho, 2000) e que a Sistemática Filogenética é o estudo da história evolutiva dos organismos 

por meio de comparações entre seus caracteres (Graur & Li, 1999); podemos dizer então que a 

Sistemática Filogenética é uma ciência situada entre os campos da Biologia Evolutiva e da Biologia 

Comparativa (Amorim, 2002; Diniz Filho, 2000; Graur & Li, 1999). Pois, devido à natureza do 

processo evolutivo, as diferenças entre espécies não são independentes; estão ligadas em algum 

ponto do tempo passado por um ancestral comum (Diniz Filho, 2000). A Sistemática Filogenética 

tem como objetivos descrever a diversidade biológica, encontrar que tipo de ordem há nela, 

apresentar um sistema geral de referência sobre ela e compreender os processos que são 

responsáveis por sua geração (Amorim, 2002). 

Filogenias são hipóteses sobre as relações entre os organismos e, a partir delas, é possível 

formular hipóteses sobre a história das unidades biogeográficas às quais esses organismos estão 

associados. Com isso, a precisão e o refinamento das reconstruções biogeográficas são diretamente 

dependentes do rigor das reconstruções filogenéticas dos grupos estudados (Amorim, 2002) e a 

compreensão de ambas as reconstruções é crítica para tentar compreender os processos que 

causaram a diversificação biótica (Bates et al., 1998). 

Sob uma perspectiva evolutiva, uma hipótese biogeográfica representa um conjunto de 

hipóteses sobre a distribuição dos táxons e suas relações históricas (Morrone, 2006). Para a região 
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neotropical há várias hipóteses propostas, porém, apenas quatro serão discutidas devido à sua 

relevância ao presente estudo. Cabrera e Willink (1973), a partir de uma revisão de dados fito e 

zoogeográficos dividiram os neotrópicos em cinco domínios (Caribenho, Patago-andeano, Guiano, 

Chaquenho e Amazônico). Apenas dois domínios, onde os organismos estudados no presente 

estudo ocorrem, serão destacados: 1) Chaquenho, formado pelas províncias da Caatinga, do Chaco, 

do Chaco Serrano, dos Pampas, do Monte e da Prepunha; e 2) Amazônico, formado pelas 

províncias Amazônica, das Yungas, do Cerrado, Paranaense, Atlântica, Pacífica, Venezuelana, do 

Páramo e da Sabana (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1: Províncias biogeográficas de parte da América do Sul (figura modificada de Cabrera e 

Willink [1973]). 

 

Morrone (2006), a partir de estudos da entomofauna, divide a região neotropical em cinco 

domínios (o autor utiliza o termo sub-regiões): Amazônico, Chaquenho, Paranaense, Caribenho e 

Áreas de Transição (Figura 1.2). Ao classificarem as províncias da Caatinga e do Chaco dentro do 

mesmo domínio (Chaquenho), Cabrera e Willink (1973) e Morrone (2006) propõem uma relação 

histórica entre elas, que também foi sugerida por outros autores baseados em estudos 

fitogeográficos (Andrade-Lima, 1981), de lagartos (Vanzolini, 1974) e de aves (Haffer, 1985). 
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Domínio Províncias

Pacífico Norte 
Americano

Califórnia (1), Baixa Califórnia (2), Sonora (3), Platô Mexicano (4), 
Tamaulipas (5), Serra Madre Ocidental (6), Serra Madre Oriental (7), 
Cinturão Vulcânico Transmexicano (8), Bacia do Balsas (9) e Serra 
Madre do Sul (10)

Caribenho

Costa Pacífica Mexicana (11), Golfo do México (12), Peninsula de 
Yucatan (13), Chiapas (14), Leste da América Central (15), Oeste do 
Ístmo do Panamá (16), Bahamas (17), Cuba (18), Ilhas Cayman (19), 
Jamaica (20), Ilha de São Domingos  (21), Porto Rico (22), Pequenas 
Antilhas  (23), Chocó (24), Maracaibo (25), Costa da Venezuela (26), 
Trinidad & Tobago (27), Madalena (28), Lhanos Vanezuelanos (29), 
Cauca (30), Ilhas Galápagos (31), Oeste do Equador (32), Equador 
Árido (33) e Tumbes-Piura (34)

Amazônico
Napo (35), Imeri (36), Guiana (37), Guiana Úmida (38), Roraima (39), 
Amapá (40), Várzea (41), Ucayali (42), Madeira (43), Tapajós-Xingu 
(44), Pará (45), Pantanal (46) e Yungas (47)

Chaquenho Caatinga (48), Cerrado (49), Chaco (50) e Pampas (51)

Paranaense
Mata Atlântica (53), Floresta do Paraná (54), Floresta de Araucaria 

angustifolia  (55) e Páramo dos Andes do Norte (56)

Áreas de 
Transição

Deserto Costeiro do Peru (57), Puna (58), Atacama (59), Prepunha (60) 
e Montes (52)

Chile Central Coquimbo (61) e Santiago (62)

Subantártico
Ilhas de Juan Fernandez (63), Maule (64), Floresta Valdívia (65), 
Floresta Magelânica (66), Páramo Magelânico (67) e Ilhas Malvinas 
(68)

Patagônico Patagônia Central (69) e Patagônia Sub-andina (70)  
Figura 1.2: Domínios e províncias biogeográficas da América do Sul. Números se referem às 

províncias listadas na tabela (Morrone, 2006). Algumas províncias da tabela (1 a 23 e 31) não são 

apresentadas na figura. 

 

Porém, estudos fitogeográficos baseados em mapas pontuais de distribuição de táxons 

lenhosos rejeitaram as conexões entre Caatinga e Chaco (Prado, 1991; citado por Prado, 2000) e 

entre Caatinga e Cerrado (Prado & Gibbs, 1993) e uma outra proposta para a biogeografia da 

América do Sul foi sugerida (Prado, 2000). Nela, cria-se um novo domínio, Florestas Sazonais 

Tropicais, formado pelas províncias da Caatinga, Paranaense e da Floresta de Pedemonte Subandino 

(antigo distrito da província Yungas, ecótono entre Chaco e Yungas; Figura 1.3) e as demais 

províncias são mantidas nos domínios Chaquenho e Amazônico segundo Cabrera e Willink (1973). 

Áreas menores e mais isoladas de Florestas Sazonais Tropicais são encontradas nos vales secos dos 

Andes (Bolívia, Equador, Peru e Colômbia), nas costas do Equador e do norte do Peru, no centro-

oeste do Cerrado (vegetação denominada “Mato Grosso de Goiás”) e espalhadas ao longo do 

Cerrado em regiões de solos mais férteis (Ratter et al., 1997). Na hipótese de Prado (2000), o 

Pantanal não é atribuído a nenhum domínio, pois é considerado uma área de transição entre as 

províncias do Chaco, do Cerrado, Paranaense e Amazônica sensu Cabrera e Willink (1973), 

constituindo um mosaico dessas quatro formações (Prado et al., 1992). Vale ressaltar que a ausência 

de relação entre Caatinga e Cerrado também foi encontrada em estudos da avifauna do Cerrado 

(Silva, 1995a). Assumindo que o Chaco e seus arredores realmente pertençam a domínios 

diferentes, pode-se supor que a presença da Caatinga e do Chaco no mesmo domínio, como 

sugerida por Cabrera e Willink (1973) e Morrone (2006), pode estar relacionada ao fato de os 
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arredores do Chaco serem considerados parte do Chaco. A distinção dessas duas províncias foi 

obtida pela análise de mapas pontuais de distribuição (Prado, 2000), mostrando a importância do 

conhecimento das distribuições reais dos táxons para estudos biogeográficos. 

 

 
Figura 1.3: Mapa do domínio das Florestas Sazonais Tropicais. Hachurado oblíquo: província da 

Caatinga sensu lato (Prado, 1993; citado por Prado, 2000); vertical: província Paranaense sensu 

Prado (2000); horizontal: província da Floresta de Pedemonte Subandino sensu Prado (2000). ●: 

áreas com vegetações semelhantes às Florestas Sazonais Tropicais, mas que não podem ser 

seguramente atribuídas a nenhuma das três províncias (Prado, 2000). 

 

 Porzecanski e Cracraft (2005) realizaram uma análise cladística de distribuições e 

endemismos (CADE) da avifauna da América do Sul e encontraram um clado bem apoiado formado 

por Caatinga, Cerrado, Chaco e Mata Atlântica. No entanto, as relações entre essas áreas de 

endemismo não foram claras e só foram resolvidas ao excluir as aves do Cerrado dependentes de 

florestas (por exemplo, terras alagadas como o Pantanal, matas de galeria e florestas secas). Tal 

resultado era esperado, pois há espécies de aves da Mata Atlântica e da Floresta Amazônica que 

entram no Cerrado através das matas de galerias (Silva, 1995b), o que causa ruído nos dados. Com 

essa segunda análise, as áreas apresentaram a seguinte relação: (Mata Atlântica (Caatinga (Chaco, 

Cerrado))). Isso indica uma relação mais próxima entre Chaco e Cerrado do que entre qualquer uma 

dessas duas áreas e a Caatinga, corroborando estudos anteriores com aves do Cerrado (Silva, 

1995a). Em ambas as análises de Porzecanski e Cracraft (2005), a área de endemismo dos Pampas 

formou um clado à parte com as áreas da Patagônia, do Sul dos Andes e do Pacífico Subtropical. No 

entanto, quando apenas os Emberizinae ou Oscines foram analisados, os Pampas e o Chaco 

agruparam com um apoio alto e as relações entre as outras áreas apresentaram apoio baixo. Essa 

incerteza quanto às relações dos Pampas ocorre devido ao fato de essa área ser de transição entre as 

províncias do Monte, do Chaco, Paranaense e Atlântica, formando um mosaico dessas quatro 
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formações (Porzecanski & Cracraft, 2005). Com isso, a avifauna de diferentes hábitats nos Pampas 

pode ter relações biogeográficas distintas (Arballo & Cravino, 1999). Vale ressaltar que a área de 

endemismo definida como Chaco por Porzecanski e Cracraft (2005) coincide com a província do 

Chaco definida por Prado (2000). 

Como discutido anteriormente, reconstruções filogenéticas e biogeográficas são críticas para 

tentar compreender os processos que causaram a diversificação biótica (Bates et al., 1998). Estudos 

filogeográficos também auxiliam a compreensão desses processos, porém, em escala micro-

evolutiva. A filogeografia é o estudo dos princípios e dos processos que governam a distribuição 

geográfica de linhagens intra-específicas e entre espécies filogeneticamente próximas (Avise, 

2000). Apesar de haver estudos filogeográficos anteriores, o termo filogeografia só foi cunhado em 

1987 por Avise et al. para resumir observações de que ramos de árvores intra-específicas 

frequentemente apresentam um padrão geográfico. 

Estudos filogeográficos fornecem dados sobre processos de diferenciação e especiação, 

estrutura genética, época de colonização ou de separação, taxa de fluxo gênico, demografia histórica 

e tamanho populacional efetivo (Avise, 2000; Barrowclough et al., 1999; Dietzen et al., 2006; 

Garcia-Moreno et al., 2004; Gay et al., 2004; Milot et al., 2000). Para realizar as análises de época 

de colonização ou de separação, taxa de fluxo gênico, demografia histórica e tamanho populacional 

efetivo, é necessário assumir que as mutações presentes no conjunto de dados analisados são 

seletivamente neutras ou quase neutras, ou seja, que nenhuma dessas mutações seja vantajosa ou 

deletéria a ponto de a ação da seleção natural ser significativa (Gillespie, 2004; Li, 1997). A teoria 

da coalescência (Kingman, 1982) permitiu que testes estatísticos fossem desenvolvidos para tentar 

verificar a neutralidade das mutações presentes em um conjunto de dados (Gillespie, 2004; Li, 

1997); são os chamados testes de neutralidade (Fu, 1997; McDonal & Kreitman, 1991; Tajima, 

1989; Zeng et al., 2007b). Segundo essa teoria, utilizando uma amostra de uma população, é 

possível inferir o passado dela e identificar os eventos ocorridos desde a sua origem no ancestral 

comum mais recente da amostra (Fu & Li, 1999). Há duas principais categorias de metodologias 

relacionadas aos testes de neutralidade: 1) uma que analisa somente os padrões de polimorfismo, ou 

seja, que investiga a diversidade intra-específica; e 2) outra que considera dados de padrões de 

divergência e de polimorfismo (mutações inter e intra-específicas, respectivamente). Essas 

metodologias são brevemente descritas a seguir. 

 As análises isoladas dos padrões de polimorfismo podem ser sub-divididas em duas 

principais categorias: 1) testes de freqüência dos sítios; e 2) testes de freqüência de haplótipos. Os 

testes de freqüência dos sítios se baseiam na freqüência de mutações nos sítios polimórficos. Seus 

cálculos comparam duas diferentes estimativas do parâmetro central da teoria da evolução neutra 

(θ) obtidas utilizando classes diferentes de mutações (raras, abundantes e intermediárias; ver a 
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seguir); sendo θ = xNµ, onde x é igual a 2 para genomas haplóides e 4 para diplóides, N é o 

tamanho efetivo populacional e µ é a taxa de mutação por seqüência por geração. Sob neutralidade, 

a diferença entre as duas estimativas de θ deve ser zero (Li, 1997). A freqüência de uma mutação é 

determinada a partir do alinhamento de seqüências homólogas de DNA. Porém, não se pode 

diferenciar as mutações de freqüência baixa (mutações raras) das de alta (mutações abundantes) na 

ausência da seqüência de um grupo externo. Por exemplo, na Figura 1.4, a mutação no sítio 

polimórfico 1 pode ser rara ou abundante caso o nucleotídeo ancestral seja A ou G, 

respectivamente. Caso a seqüência 6 seja de um grupo externo, pode-se inferir que o nucleotídeo 

ancestral do sítio 1 é G e que, portanto, a mutação para o nucleotídeo A é rara. Seguindo o exemplo, 

as mutações nos sítios 2 e 4 possuem freqüência intermediária (mutações intermediárias) e no sítio 

3, alta (Fu, 1995). 

 
Seqüência

1 - - A - - G - - C - - T - -

2 - - G - - G - - C - - T - -

3 - - G - - C - - C - - A - -

4 - - G - - C - - C - - A - -

5 - - G - - C - - T - - A - -

6 - - G - - C - - T - - T - -
Sítio 

polimórfico
     1      2      3      4

 
Figura 1.4: Alinhamento de seis seqüências hipotéticas de DNA. Traços indicam sítios não 

polimórficos (modificado de Fu; 1995). 

 

 Resumidamente, diferentes tipos de seleção influenciam de maneira diferente nas 

proporções dessas três classes de mutações (raras, abundantes e intermediárias). A seleção positiva 

faz com que uma mutação vantajosa aumente rapidamente sua freqüência numa população até 

atingir a fixação, ou seja, antes da fixação (fase pré-fixação) ela aumenta a proporção das mutações 

abundantes em relação às intermediárias e raras. Após a fixação (fase pós-fixação), novas mutações 

podem surgir, aumentando a proporção das mutações raras em relação às intermediárias e 

abundantes. A seleção negativa elimina mutações deletérias e, devido a mutações recorrentes, há 

um aumento na proporção das mutações raras em relação às mutações intermediárias. Já a seleção 

balanceadora mantém, num mesmo sítio, diferentes mutações em proporção equilibrada na 

população, ou seja, aumenta a proporção de mutações intermediárias em relação às mutações raras e 

abundantes (Fu, 1996, 1997; Li, 1997). 

 Como o teste de freqüência dos sítios DT (Tajima, 1989) não utiliza dados do grupo externo, 

não distingue as mutações raras das abundantes. É realizada a comparação dos valores de θ 

estimados a partir de mutações com freqüência intermediária com aqueles estimados a partir de 
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mutações com freqüência não intermediária (raras e/ou abundantes). Com isso, o teste detecta 

desvios de neutralidade da seguinte maneira: DT é negativo caso haja excesso de mutações 

raras/abundantes e/ou déficit de mutações intermediárias (seleção positiva ou negativa) e é positivo 

caso haja déficit de mutações raras/abundantes e/ou excesso de mutações intermediárias (seleção 

balanceadora). 

Os testes H (Fay & Wu, 2000) e E (Zeng et al., 2006) consideram dados do grupo externo e, 

portanto, distinguem as mutações raras das abundantes. Com isso, o teste H compara valores de θ 

estimados a partir de mutações abundantes e mutações intermediárias, de modo que o valor de H é 

negativo caso haja excesso de mutações abundantes (fase pré-fixação da seleção positiva) e positivo 

caso haja excesso de mutações intermediárias (seleção balanceadora). Zeng et al. (2006) 

aumentaram o poder desse teste ao normalizá-lo. O teste E compara valores de θ estimados a partir 

de mutações abundantes e mutações raras, de modo que o valor de E é negativo caso haja excesso 

de mutações raras (seleção negativa e fase pós-fixação da seleção positiva) e positivo caso haja 

excesso de mutações abundantes (fase pré-fixação da seleção positiva). 

Os testes de freqüência de haplótipos consideram haplótipos como alelos. Com isso, se um 

gene apresenta uma proporção alta de haplótipos de freqüência alta, ele é considerado homozigoto. 

Caso apresente uma proporção alta de haplótipos de freqüência intermediária ou baixa, é 

considerado heterozigoto. Como exemplo dessa categoria de testes, pode-se citar o teste EW 

(Watterson, 1978), no qual a homozigosidade (proporção de haplótipos de freqüência alta) esperada 

é calculada a partir do número total de haplótipos e, sob neutralidade, deve ser semelhante à 

homozigosidade observada. Dessa forma, a ação da seleção balanceadora, por exemplo, causaria um 

aumento da heterozigosidade (proporção de haplótipos de freqüência intermediária) e a 

homozigosidade observada se torna menor do que a esperada. 

Os testes Fs (Fu, 1997) e S (Strobeck, 1987) são intermediários às duas categorias acima 

(testes de freqüência dos sítios e de freqüência de haplótipos), pois se baseiam na comparação entre 

um valor de θ estimado a partir do número de haplótipos (θh) e um a partir da média de diferenças 

nucleotídicas entre duas seqüências (θπ). Ambos não utilizam grupo externo, portanto, mutações 

raras não podem ser distinguidas das abundantes. Com isso, excesso de mutações raras/abundantes 

e déficit de mutações intermediárias (seleção positiva e negativa) fazem com que θπ seja menor do 

que θh. Enquanto o déficit de mutações raras/abundantes e o excesso de mutações intermediárias 

(seleção balanceadora) fazem com que θπ seja maior do que θh. Porém, Fs é sensível apenas ao 

primeiro cenário e S apenas ao segundo, ou seja, ambos são unilaterais. A insensibilidade de um 

teste a um desses cenários, aumenta o poder de detecção de desvios de neutralidade causados pelo 

outro cenário (Fu, 1996, 1997). O teste S foi modificado por Fu (1996) para aumentar seu poder. 

Vale ressaltar que o valor de Fs é negativo quando se analisa casos do primeiro cenário e que o teste 
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S é um cálculo de probabilidade e, com isso, seu valor varia entre 0 (dados não são neutros) e 1 

(dados são neutros). 

Dentre os testes que consideram dados de padrões de divergência e de polimorfismos 

(mutações inter e intra-específicas, respectivamente), quatro podem ser destacados: HKA (Hudson 

et al., 1987), MK (McDonald & Kreitman, 1991), DFL e F (Fu & Li, 1993). O teste HKA assume 

que mudanças populacionais afetam igualmente todo o genoma enquanto a seleção natural afeta 

apenas alguns locos, com isso, em condições de neutralidade, a razão entre as variabilidades inter e 

intra-específicas deve ser constante em vários locos independentes. Assim, o teste HKA deve ser 

utilizado com dados de locos independentes. O teste MK assume que, sob neutralidade, a razão 

entre divergências não-sinônimas e divergências sinônimas nos genes codificadores para proteína 

deve ser semelhante à razão entre polimorfismos não-sinônimos e polimorfismos sinônimos. Ou 

seja, o teste MK só é aplicável a dados de genes codificantes. Além disso, o teste MK é pouco 

conclusivo quanto às possíveis causas de desvio de neutralidade (Hughes, 2007). O teste DFL se 

baseia na diferença entre um valor de θ estimado a partir do número total de divergências (θd) e um 

a partir do número total de polimorfismos (θp). O teste F se baseia na diferença entre um valor de θ 

estimado a partir do número total de divergências (θd) e um a partir da média de diferenças 

nucleotídicas entre duas seqüências do grupo interno (θπ). Sendo θd uma estimativa das mutações 

antigas, θp e θπ das mutações recentes, pode-se interpretar os efeitos dos diferentes tipos de seleção 

da seguinte maneira: 1) seleção positiva faz com que uma mutação vantajosa aumente rapidamente 

sua freqüência numa população até atingir a fixação, aumentando a proporção de mutações recentes 

em relação às mutações antigas, ou seja, θp e θπ são maiores que θd; 2) seleção negativa elimina 

mutações deletérias e, devido a mutações recorrentes, há um aumento na proporção de mutações 

recentes em relação às mutações antigas, ou seja, θp e θπ são maiores que θd; e 3) seleção 

balanceadora mantém, num mesmo sítio, diferentes tipos de mutações em proporção equilibrada na 

população, diminuindo a proporção de mutações recentes em relação às mutações antigas, ou seja, 

θp e θπ são menores que θd. Os valores de DFL e F são negativos quando a proporção de mutações 

recentes (θp e θπ) é maior e positivos quando é menor (Fu & Li, 1993). 

 Uma das maiores dificuldades na interpretação e no desenvolvimento dos testes de 

neutralidade é separar forças seletivas de eventos demográficos (efeito gargalo, migração, expansão 

e estruturação populacional), pois esses também causam mudanças nas proporções das três classes 

de mutações (raras, abundantes e intermediárias). O efeito gargalo pode causar diminuição na 

proporção de mutações raras em relação às demais, pois, como uma população atual é fruto de uma 

sub-amostra da população ancestral, a probabilidade de as mutações raras permanecerem na 

população atual é baixa. As altas taxas de migração podem causar aumento na proporção de 

mutações raras em relação às demais, pois os migrantes podem introduzir novos haplótipos na 
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população. A expansão demográfica recente também pode causar aumento na proporção de 

mutações raras em relação às demais, pois o aumento do número de indivíduos resulta em grande 

número de seqüências de DNA nas quais podem ocorrer mutações independentes. A estruturação 

populacional pode resultar no aumento da proporção de mutações intermediárias em relação às 

demais, pois quando as sub-populações de mesmo tamanho são uniformemente amostradas, as 

mutações diagnósticas de cada uma estarão igualmente representadas (Fu, 1996, 1997; Fu & Li, 

1993; Nei & Kumar, 2000). 

Portanto, os testes de neutralidade não testam apenas a neutralidade dos dados, mas também 

se os dados obedecem ao modelo de populações em equilíbrio neutro (mutações seletivamente 

neutras, tamanho populacional constante e ausência de estruturação populacional; Nielsen, 2001). 

Com isso, valores significativos dos índices DT, H-normalizado, E, Fs, S modificado, DFL e F 

podem ser causados por efeitos seletivos e/ou demográficos. Na tentativa de obter testes sensíveis a 

apenas um efeito (por exemplo, seleção positiva) foram desenvolvidos novos testes a partir da 

combinação de dois ou mais índices (Zeng et al., 2006; Zeng et al., 2007b). O teste DH (Zeng et al., 

2006) combina os testes DT e H-normalizado e, com isso, a sensibilidade do DT à expansão 

populacional é anulada pela insensibilidade do H-normalizado ao mesmo efeito, ou seja, o teste DH 

se torna mais específico a forças seletivas. Simulações com esse teste indicam que ele é sensível às 

seleções positiva (fases pré e pós-fixação) e balanceadora (Zeng et al., 2006; Zeng et al., 2007a; 

Zeng et al., 2007b). O teste DHEW (Zeng et al., 2007b) combina os testes DH e EW associando a 

alta sensibilidade do EW a desvios do modelo neutro com a alta especificidade do DH. Com isso, o 

teste DHEW se torna mais sensível que o DH às seleções positiva (fases pré e pós-fixação) e 

balanceadora. Esses testes compostos não apresentam um valor de índice, mas somente um valor de 

significância (P). Vale ressaltar que todos os testes mencionados assumem o modelo de sítios 

infinitos (em uma seqüência suficientemente longa, as mutações devem ocorrer em diversos sítios 

sem reincidência; Kimura, 1969). A partir de tabelas apresentadas por Zeng et al. (2006, 2007b) e 

dos trabalhos de Fu (1996, 1997) e Zeng et al. (2007a), as sensibilidades de alguns dos testes 

discutidos foram resumidas na Tabela 1.1. Como ainda não foram desenvolvidos testes de 

neutralidade para detectar especificamente cada tipo de desvio do modelo de populações em 

equilíbrio neutro, é necessária a aplicação de vários testes para identificar os possíveis fatores 

atuando em um conjunto de dados (Fu, 1997; Hughes, 2007). 
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Tabela 1.1: Poder e sinal (negativo [<0] ou positivo [>0]) dos testes DT (Tajima, 1989), H-

normalizado, E (Zeng et al., 2006), Fs (Fu, 1997), S modificado (Fu, 1996), DFL, F (Fu & Li, 1993), 

DH (Zeng et al., 2006) e DHEW (Zeng et al., 2007b) para detectar diferentes efeitos. a: 

recombinação ausente ou muito baixa; b: todas sub-populações amostradas uniformemente. 1, 2, 3, 4 

e 5: poder dos testes analisados segundo as simulações de Fu (1996), Fu (1997), Zeng et al. (2006), 

Zeng et al. (2007a) e Zeng et al. (2007b), respectivamente. +++: poder do teste frequentemente 

acima de 50%; ++: poder do teste em geral entre 20% e 50%, +: poder do teste entre 10% e 20%, na 

maioria dos casos; -: poder do teste raramente acima de 10%; *: poder não analisado até o 

momento. Os valores do poder dos testes são comparáveis somente entre os analisados em um 

mesmo estudo. 
Teste

Efeito

++ (<0) +++ (<0)     *   (>0) +++ - ++  (<0) ++  (<0) +++ +++

++ (<0) - +++ (<0) +++ - ++  (<0) ++  (<0) + +

++ (>0)      ++    (>0)    *      - +++ +++ (>0) +++ (>0) - -

++ (<0) -  ++  (<0) ++ - +++ (<0) +++ (<0) - -

++ (<0) - +++ (<0) +++ - ++  (<0) ++  (<0) - -

+   (>0)      ++    (>0)     *   (>0) - ++ ++  (>0) ++  (>0) - -

++ (>0) -    * - ++ ++  (>0) ++  (>0) - -

Seleção positiva (pré-fixação)
a

Seleção positiva (pós-fixação)
a

Seleção balanceadora

Seleção negativa

Expansão populacional

Efeito gargalo

Estruturação populacional
b

DT
3, 4, 5

Fs 
2 S 1 

modificado

H 3, 4, 5 

normalizado
DHEW 

5
E 

3 DFL
1, 2

F 
1, 2

DH 
3, 4, 5

 
 

 Atualmente, um dos marcadores moleculares mais utilizados nos dois tipos de estudos 

discutidos acima (filogenia e filogeografia) é o DNA mitocondrial (DNAmt) (Burns & Naoki, 2004; 

Dietzen et al., 2006; Kvist et al., 2001; Omland et al., 1999; Yuri & Mindell, 2002; Zink et al., 

2005). Isso se deve ao fato de o DNAmt ser facilmente isolado e amostrado, ter uma estrutura 

relativamente simples (sem íntrons e transposons), apresentar uma transmissão genética direta 

(maternalmente, sem recombinação ou outros rearranjos) e ser informativo para análises macro e 

micro-evolutivas (Avise et al., 1987). Além disso, sua estrutura é relativamente bem conhecida, 

sabe-se que o DNAmt animal apresenta 37 genes, sendo 13 regiões codificadoras de proteínas, 22 

RNAt e 2 RNAr, e mais uma região não codificadora. Nas aves ele apresenta os mesmos genes que 

nos outros vertebrados, porém, possui ordem gênica única (Quinn, 1997). 

Estudos filogenéticos e filogeográficos auxiliam no entendimento da evolução das 

diferenças moleculares, morfológicas, comportamentais e fisiológicas dos organismos (Mindell et 

al., 1997), numa boa análise comparativa desses caracteres (Harvey & Pagel, 1991), nas inferências 

sobre os padrões de caracteres num contexto histórico (Miyamoto & Cracraft, 1991) e nas 

reconstruções biogeográficas (Amorim, 2002). A principal diferença entre esses dois tipos de 

estudos é que filogenias permitem realizar interpretações de processos macro-evolutivos, enquanto 

análises filogeográficas, de processos micro-evolutivos (Avise, 2000). Com isso, suas análises se 

tornam distintas e são tratadas, na presente Dissertação, em capítulos separados: Filogenia do 
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gênero Paroaria (Aves: Passeriformes: Oscines; Capítulo 2) e Filogeografia de Paroaria 

dominicana (Capítulo 3). 
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CAPÍTULO 4 
 

Considerações Finais 

 
 Pelo presente estudo percebe-se a grande influência que uma filogenia pode ter em um 

estudo filogeográfico, pois é somente com um estudo filogenético prévio que se pode inferir se a 

espécie alvo de um estudo filogeográfico é monofilética e, além disso, pode-se selecionar o grupo 

externo mais adequado para a análise filogeográfica. No Capítulo 3, verifica-se que a falta do grupo 

externo mais proximamente relacionado ao grupo interno pode prejudicar a análise chegando a 

conclusões errôneas sobre as forças que determinam os padrões de polimorfismos observados em 

um estudo filogeográfico, comprometendo, assim, análises de demografia histórica, de tamanho 

populacional efetivo, de taxa de fluxo gênico e de épocas de colonização ou de separação. 

 Os resultados da análise filogenética do gênero Paroaria apresentada no Capítulo 2 

permitiram concluir que: 

• Foi encontrada mais uma evidência de que a atual composição das tribos da subfamília 

Emberizinae necessita de revisão. 

• Gubernatrix cristata parece pertencer à tribo Thraupini. 

• G. cristata parece ser, dentre as espécies analisadas, a mais próxima filogeneticamente do 

gênero Paroaria. 

• Há evidências de que o gênero Paroaria seja monofilético. 

• A tradicional divisão do gênero Paroaria em dois grupos: 1) P. coronata e P. dominicana e 2) 

P. baeri, P. gularis e P. capitata baseada em caracteres morfológicos e ecológicos (Sick, 

2001), foi corroborada. 

• P. coronata e P. capitata parecem não ocorrer no Chaco sensu Prado (2000), mas nos seus 

arredores (províncias Paranaense e da Floresta de Pedemonte Subandino sensu Prado; 2000). 

• O clado (P. coronata, P. dominicana) sugere que a florestas abertas da Caatinga e dos 

arredores do Chaco estão relacionadas. 

• O clado (P. baeri (P. gularis, P. capitata)) sugere que as matas ciliares do Cerrado, da 

Amazônia, do Pantanal e dos arredores do Chaco sensu Prado (2000) estão relacionadas. 

• As diversificações mais antiga e mais recente parecem ser congruentes com a hipótese dos 

Refúgios (Haffer, 1997); enquanto as outras diversificações, com a hipótese Paleogeográfica 

(Emsley, 1965). 



 71 

• Baseado na distribuição obtida no mapa pontual supõe-se que a espécie P. gularis apresente o 

seguinte padrão filogeográfico: uma população no nordeste e uma no sudoeste amazônico, 

sendo a última ancestral. 

• Baseado na distribuição obtida no mapa pontual supõe-se que a espécie P. capitata apresente 

o seguinte padrão filogeográfico: uma população associada à província da Floresta de 

Pedemonte Subandino sensu Prado (2000) e outra ao oeste da província Paranaense sensu 

Prado (2000) e ao Pantanal, de modo que a última seria a população ancestral. 

• Baseado na distribuição obtida no mapa pontual supõe-se que a espécie P. coronata apresente 

o seguinte padrão filogeográfico: uma população associada à província da Floresta de 

Pedemonte Subandino sensu Prado (2000) e outra ao oeste da província Paranaense sensu 

Prado (2000), ao Pantanal e aos Pampas. 

• Estudos filogeográficos das espécies e uma filogenia com maior amostragem de marcadores e 

de todas as subespécies do gênero Paroaria seriam importantes para testar as hipóteses 

levantadas neste trabalho, bem como para auxiliar na compreensão da biogeografia histórica 

da América do Sul. 

 

 Os resultados do estudo filogeográfico de Paroaria dominicana apresentados no Capítulo 3 

indicam que: 

• O padrão de polimorfismos encontrado pode ser causado por seleção positiva (fases pré ou 

pós-fixação) ou seleção negativa atuando concomitantemente ou não a uma expansão 

populacional recente. 

• O rio São Francisco e os tipos de Caatinga não constituem, respectivamente, barreiras 

geográfica e ecológica. 

• A espécie P. dominicana não apresenta estrutura populacional. 

• P. dominicana poderia ser tratada como uma Unidade de Manejo segundo a definição de 

Moritz (1994). 


