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Resumo 

Visando contribuir para a compreensão dos processos que originaram e mantiveram a 

biodiversidade na Mata Atlântica (MA), o presente estudo teve como objetivo inferir a história 

evolutiva - bem como os processos biogeográficos envolvidos - de duas espécies de aves da MA, 

P. atra (120 indivíduols) e P. leucoptera (434 indivíduos). Realizamos uma análise filogeográfica 

envolvendo marcadores com diferentes tipos de herança: materna (gene mitocondrial da 

subunidade II da NADH desidrogenase), biparental (três marcadores anônimos VIDY, GK439 e 

55J7) e ligada ao cromossomo Z (íntron 18 da helicase com cromo-domínio de ligação ao DNA, 

íntron 15 da helicase Brahma dependente de ATP e íntron 1 da fosfolipase A2). Duas questões 

principais foram abordadas: (i) Qual hipótese de diversificação é mais congruente com os 

resultados do presente estudo? (ii) Os resultados baseados em marcadores com diferentes tipos de 

herança são congruentes? Para responder a primeira questão, algumas das previsões de cada 

hipótese foram testadas. Foi encontrada evidência de que as mudanças climáticas no final do 

Pleistoceno parecem ter sido importantes na estrutura filogeográfica de Pyriglena atra e 

Pyriglena leucoptera na MA. Os resultados encontrados foram congruentes com a Hipótese dos 

Isolados de Montanha, mas aparentemente refutam outras hipóteses, tais como: a Hipótese dos 

Refúgios do Pleistoceno no contexto do modelo paleoclimático proposto por Carnaval & Moritz 

(2008), Hipótese de estruturas fisiográficas (rios ou montanhas) como barreiras, e a Hipótese de 

Gradientes Ecológicos. Além disso, os rios Doce e Contas parecem ser barreiras secundárias 

interrompendo parcialmente o gênico. Finalmente, os marcadores revelaram diferentes níveis de 

estrutura geográfica e sinais nem sempre totalmente congruentes. Assim, embora os marcadores 

mitocondriais sejam muito informativos em reconstruções filogeográficas, é importante usar 

vários tipos de marcadores para recuperar de forma mais completa a história dos processos 

evolutivos dos organismos e os possíveis fatores que geraram essa biodiversidade. 

  



Abstract 

 

To contribute to the understanding of the processes that originated and maintained biodiversity in 

the Atlantic Forest (AF), the present study aimed to infer the evolutionary history - as well as the 

biogeographic processes involved - of two AF bird species, P. atra (120 individuals) and P. 

leucoptera (434 individuals). We performed a phylogeographic analysis based on markers with 

different types of inheritance: maternal (mitochondrial gene of the NADH dehydrogenase subunit 

II), biparental (three annonymous markers: VIDY, GK439, 55J7) and Z-linked (intron 18 of the 

chromo-DNA-binding domain helicase, intron 15 of the ATP-dependent Brahma helicase and 

intron 1 of the Phospholipase A2). Two major questions were addressed: (i) Which diversification 

hypothesis best fits the results of the present study? (ii) Are the results based on markers with 

different types of inheritance congruent? In order to answer the first question, some of the 

predictions of each hypothesis were tested. We found evidence that climate changes in the late 

Pleistocene seem to have been important for shaping the phylogeographic structure of Pyriglena 

atra and Pyriglena leucoptera in the AF. The results are congruent with the Montane Isolation 

Hypothesis but apparently refute other hypotheses, such as: The Pleistocene Refuge Hypothesis 

in the context of the paleoclimatic model proposed by Carnaval & Moritz (2008), Hypothesis  of 

physiographic structures (i.e. rivers or mountains) as barriers, and the Ecological Gradients 

Hypothesis. Additionaly, the Doce and Contas rivers seem to act as secondary barriers partially 

disrupting gene flow. Finally, the markers revealed varying levels of geographical structure that 

were not totally congruent. Thus, although mitochondrial markers are very informative for 

phylogeographic reconstructions, it is important to use several types of markers in order to recover 

the history of the evolutionary processes of organisms and the possible factors that generate this 

biodiversity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

A observação de fenômenos recorrentes na natureza pode levar ao reconhecimento de padrões 

que permitem o levantamento de hipóteses. Em biologia evolutiva entender os processos 

biológicos e históricos que originam e mantêm a biodiversidade é um dos principais objetivos e, 

para tal fim, a biogeografia, que estuda a distribuição das espécies e dos ecossistemas, tem sido 

uma ferramenta muito valiosa permitindo detectar alguns padrões e levantar algumas hipóteses 

sobre a diversificação da biota (Kattan et al. 2016). Especificamente, nas últimas décadas e com 

o grande avanço da biologia molecular, a filogeografia, um ramo da biogeografia que estuda a 

distribuição geográfica de linhagens no espaço e no tempo, tem permitido testar e até delinear 

algumas hipóteses (Avise 2009). A contribuição dos estudos filogeográficos em regiões 

megabiodiversas e vulneráveis como a Mata Atlântica é muito valiosa já que não só ajuda a 

compreender a história de unidades biogeográficas e o surgimento e manutenção da 

biodiversidade mas também contribui com os esforços de conservação.  

 

I. Filogeografia  

A filogeografia procura entender os processos biogeográficos e evolutivos que têm configurado 

a distribuição das linhagens genéticas no espaço e no tempo (Avise et al. 1987). Combina a 

genética de populações e a filogenética de modo a analisar fenômenos micro e macroevolutivos 

de populações geralmente da mesma espécie ou de espécies estreitamente relacionadas (Avise 

2009) com base na estimativa sob a teoria coalescente de parâmetros estreitamente relacionados 

com a evolução das espécies (Hickerson et al. 2010). A análise filogeográfica revela a estrutura 

populacional das espécies (Beheregaray 2008) que pode ser resultado do efeito de barreiras 

fisográficas (Wallace 1852, Chapman 1910, Harvey & Brumfield 2015), ecológicas (Haffer 1969, 

Colvinaux 1998, Martins 2011) ou comportamentais (Avise 2009). Além disso, também permite 

estimar parâmetros populacionais e demográficos que descrevem a evolução do isolamento e que 

podem levar a inferências sobre mudanças temporais no ambiente físico e biótico das populações 

(Beheregaray 2008, Carstens et al. 2009) e a propor hipóteses de eventos históricos do planeta 

que possam ter influenciado processos evolutivos e a origem e manutenção da biodiversidade 

(Beheregaray 2008, Hickerson et al. 2010). Os estudos filogeograficos podem ser utilizados para 

inferir processos evolutivos e levantar hipóteses ou podem ser usados para testar hipóteses a 

priori. Segundo Carstens et al. (2009), o levantamento de  hipóteses pode ser mais propenso a 

interpretações erradas do que o teste de hipóteses, pois no primeiro caso as inferências podem 

estar sujeitas a um viés de interpretação devido a idéias preconcebidas do autor. De qualquer 

forma, análises filogeográficos podem ser úteis em diversas áreas, como em estudos relacionados 

com especiação, zonas híbridas, conservação, biogeografia, modelagem de nicho, diversificação, 



etc. (Hickerson et al. 2010) e ainda, podem aportar dados para apoiar outras áreas como a 

paleoclimatologia e a orogenia (Beheregaray 2008). 

 

Marcadores moleculares em Filogeografia  

Desde seu início e até alguns anos atrás a filogeografia de animais foi baseada quase 

exclusivamente na análise de DNA mitocondrial (mitDNA; Beheregaray 2008) devido a 

características que o tornam um excelente marcador para realizar reconstruções filogeográficas 

(Avise 2009). O mitDNA possui geralmente altas taxas de mutação e tamanho efetivo 

populacional (Ne) pequeno devido à sua natureza haplóide, características ideais para analisar se 

há estrutura populacional, um dos objetivos da filogeografia. Em contraposição, o DNA nuclear 

(nuDNA) apresenta geralmente taxas menores de mutação, recombinação (sendo necessário 

identificar segmentos não recombinantes), Ne maior do que o mitDNA e adicionalmente, como o 

nuDNA é diplóide, é necessário determinar a fase gamética (Hare 2001).  

Contudo, à medida que a biologia molecular e a bioinformática foram avançando foi possível 

lidar com algumas das problemáticas de analisar o nuDNA e os estudos utilizando esses 

marcadores foram aumentando (Brito & Edwards 2008). Com isso, foram observadas 

discrepâncias entre reconstruções utilizando diferentes tipos de marcadores (i.e nucleares e 

mitocondriais) e se evidenciaram os problemas relacionados com o uso exclusivo de marcadores 

mitocondriais (Toewl & Brelsford 2012). Ou seja, relações estimadas usando um ou mais genes 

mitocondriais poderiam não representar a real história das populações (Garrick et al. 2015). E a 

estimativa de parâmetros populacionais, sobretudo demográficos (Brito & Edwards 2008, 

Hickerson et al. 2010), podem ser pouco precisas. Assim, começaram a se tornar populares os 

estudos multilocos que utilizam marcadores nucleares independentes em conjunto com 

marcadores mitocondriais (Beheregaray 2008).  

Atualmente, devido aos avanços tecnológicos, que permitiram ter acesso a mais informação do 

genoma, e ao avanço de métodos analíticos coalescentes, que permitiram a integração de dados 

de vários locos nas análises, tornou-se possível analisar grandes conjuntos de dados -inclusive de 

marcadores com padrões de herança diferentes (i.e biparental, materno, ligados a cromossomos 

sexuais)-, obter maior resolução filogenética e melhores estimativas dos parâmetros 

populacionais. Com isso, foi possível realizar a reconstrução de histórias que incluem vários 

eventos, como a separação das linhagens, o crescimento ou declínio das populações e o fluxo 

gênico contínuo ou recorrente e assim, abordar questões e cenários mais complexos (Beheregaray 

2008). E ainda, tem-se tornado possível distinguir a importância dos processos neutros versus os 

seletivos (Garrick et al. 2015). No entanto, os marcadores mitocondriais são ainda altamente 

valorizados, em especial porque permitem estimar tempos de divergência baseados em taxas de 

substituição que tem sido melhor estudadas e aceitas.  



É importante ressaltar que reconstruções filogeográficas robustas devem incluir múltiplos 

marcadores e uma amostragem populacional representativa para poder caracterizar com precisão 

os níveis de diversidade, a estrutura genética, os parâmetros populacionais e a história 

demográfica das espécies (Garrick et al. 2015). 

 

Marcadores com diferentes padrões de herança 

Em relação à estrutura populacional, é esperado que marcadores mitocondriais apresentem maior 

estrutura quando comparados com os marcadores nucleares dado que o mitDNA tem um Ne 

menor do que o nuDNA. Com relação ao nuDNA, foi observado que em aves (que possuem 

machos homogaméticos- ZZ e  fêmeas heterogaméticas -ZW), genes ligados ao cromossomo Z 

são menos suscetíveis à introgressão do que genes autossômicos, portanto, espera-se que esses 

últimos apresentem menos estrutura populacional e a maioria dos polimorfismos compartilhados 

(Borge et al. 2005).  Devido às diferenças entre os marcadores com padrões de herança diferentes 

(mitocondrial, nuclear e ligado ao cromossomo Z) o análise em conjunto deles permite realizar 

uma abordagem mais abrangente sobre a ação dos fenômenos evolutivos atuando sobre os 

organismos (Zhang & Hewitt 2003).  

 

Filogeografia na região neotropical 

Apesar do número de estudos filogeográficos ter aumentado exponencialmente ao longo dos anos 

(Garrick et al. 2015), táxons de regiões com alta biodiversidade no hemisfério sul seguem pouco 

estudados (Beheregaray 2008). Especificamente, a Mata Atlântica, um dos domínios mais 

biodiversos e degradados do mundo, possui menos estudos filogeográficos do que outras regiões 

neotropicais. É importante ressaltar que em biomas vulneráveis estudos filogeográficos podem 

auxiliar na identificação e delimitação de áreas que deveriam ser prioritárias para a conservação 

biológica (Hickerson et al. 2010). Também, análises em regiões pouco estudadas podem revelar 

novos modelos históricos potencialmente difíceis de compreender comparados com outros mais 

estudados e melhor caracterizados (Beheregaray 2008) e originar novas hipóteses biológicas. 

Apesar disso, cabe ressaltar que em sistemas complexos (ex. muito heterogêneos ou cujos habitats 

modificam de forma imprevisível) e com poucos dados adicionais, como modelos de nicho 

paleoambiental, distribuição temporal de espécies ou registros fósseis, pode ser bastante difícil 

desenvolver novas hipóteses (Carstens et al. 2009). 

 

II. A Mata Atlântica  

 
A Mata Atlântica (MA) é um dos domínios mais biodiversos e ameaçados do mundo, considerado 

como hot spot de biodiversidade (Myers et al. 2000). Cerca de 95% da MA se estende do Nordeste 

do Brasil ao longo do litoral até a fronteira com o Uruguai e uma pequena porcenetagem cobre 



parte da Argentina e do Paraguai (Silva et al. 2004). Ocupa atualmente cerca de 1.400.000 km2 

em gradientes relativamente amplos de altitude (0 - 1700 msnm) e latitude (29º), o que lhe outorga 

grande heterogeneidade (Ribeiro et al. 2009). A MA se encontra isolada de outros domínios de 

vegetação úmida da América do Sul (i.e. florestas Amazônica e dos Andes) por um cinturão de 

vegetação xeromórfica (Oliveira-Filho & Ratter 1995) formado pelas áreas abertas secas e semi-

secas de Caatinga, Cerrado e Chaco (Ab’Saber 1977). Essa área mais aberta parece ter se formado 

no Eoceno médio (Roig-Juñent et al. 2006) e atua como barreira para o intercâmbio de organismos 

restritos às florestas úmidas (Costa 2003). A heterogeneidade e o isolamento podem ter 

influenciado no fato de a MA abrigar um grande número de espécies endêmicas (Myers et al. 

2000, Silva et al. 2004), entre elas cerca de 200 espécies de aves (Goerck 1997). Entretanto, 

muitas espécies estão atualmente ameaçadas, pois apesar de ser fonte de biodiversidade e dos 

serviços ecossistêmicos que fornece, a área atual da MA é de apenas 12 - 16% do que já foi a 

segunda maior eco-região da América, uma vez que o desmatamento nos últimos 500 anos, 

principalmente para pecuária e agricultura, atingiu praticamente toda a floresta (Ribeiro et al. 

2009). Assim, preservar o que resta da MA é altamente prioritário para organizações voltadas à 

conservação da biodiversidade (McNeely et al. 1990). 

Relevo  

Na MA há 4 cadeias montanhosas principais: A Serra do Espinhaço, a Serra da Mantiqueira, a 

Serra do Mar e a Serra dos Órgãos. A Serra do Espinhaço é a mais antiga e extensa , sua origem 

remonta do Pré-Cambriano como consequência do magnetismo no Proterozoico, há cerca de 1750 

milhão de anos atrás (Myr) aproximadamente (Almeida-Abreu & Renger 2002). Ela ocorre do 

centro-sul de Minas Gerais em direção norte até o centro de Bahia, é a cadeia de montanhas da 

MA mais afastada do litoral e se situa entre a MA e o cerrado (Lara et al. 2005). A Serra do 

Espinhaço separa a bacia do rio São Francisco das bacias dos rios Paraguaçu, de Contas, Pardo, 

Jequitinhonha, Mucuri e Doce (Leite et al. 2008). A origem das Serras do Mar e da Mantiqueira 

remonta do Paleoceno como consequência de eventos tectônicos iniciados nesse período (de 

Almeida & Carneiro 1998). A Serra da Mantiqueira possui a maior elevação na MA, se estende 

em direção sudeste-nordeste definindo o caminho do rio Paraíba do Sul nos estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro (Lara et al. 2005). A Serra do Mar se estende na direção norte-sul 

pelo litoral desde o Rio de Janeiro até o norte de Santa Catarina, possui composição orográfica 

complexa e muitas das suas montanhas drenam diretamente para o mar (de Almeida & Carneiro 

1998). A Serra dos Órgãos está restrita ao estado de Rio de Janeiro e pode ser considerada como 

uma extensão da Serra do Mar. Por estarem localizadas paralelamente ao litoral, as Serras da 

Mantiqueira, do Mar e dos Órgãos são muito úmidas na face leste e abrigam floresta ombrófila, 

enquanto que na face oeste mais seca, possui floresta semidecidual (Lara et al. 2005).  

Vegetação 



Atualmente a MA é composta de diversos tipos de floresta: ombrófila, estacional semidecidual, 

estacional decidual, e ainda, vegetação agregada como campos sulinos e áreas de clímax edáfico 

como restingas e manguezais (Rizzini 1997). Sendo que a composição florística dessa vegetação 

depende da disponibilidade de água proveniente da precipitação e /ou da umidade do solo, dos 

gradientes de temperatura, da variação na fertilidade do solo e da frequência de fogo (Oliveira-

Filho et al. 2006). Assim, parece que a variação temporal de fatores abióticos pode ter promovido 

mudanças na composição florística da MA. Segundo Ledru et al. (2009), a MA parece ter reagido 

notavelmente a dois fatores: a radiação solar e a umidade, fatores que podem ser controlados pelos 

ciclos de precessão do planeta (Cruz et al. 2005). O estudo paleopalinológico de Ledru et al. 

(2009) na região sul da MA correlaciona episódios de contração e expansão da floresta com 

períodos de baixa e alta radiação solar e umidade, respectivamente. Ele ainda indica que nos 

últimos 134 mil anos a MA passou por vários eventos de contração e de expansão de área e que 

sua composição florística mudou ao longo desse tempo em resposta às características climáticas 

específicas de certos períodos, mostrando uma relação positiva entre umidade e biodiversidade.  

Clima 

Os estudos palinológicos de Ledru et al. (1996, 2009) têm inferido condições climáticas na MA 

no passado baseados na variação da composição do pólen ao longo do tempo. Esses estudos 

sugerem que durante o último período glacial a temperatura se manteve baixa durante a maior 

parte do tempo até o início do Holoceno, com exceção de um curto período com temperaturas 

mais quentes ao redor de 58 mil anos atrás. Também indicam que no último máximo glacial a 

umidade variou possivelmente devido à variação da precipitação entre as estações do ano, com 

períodos com regimes de precipitação no inverno ou verão e inclusive períodos de chuva 

constante sem estação seca, mas também períodos muito secos, como há aproximadamente 20 

mil anos (último máximo glacial). As condições climáticas inferidas para o último máximo glacial 

foram atribuídas a um forte sinal de precessão da Terra. 

Atualmente na MA são reconhecidas duas principais estações climáticas anuais que são 

controladas pela posição da zona de convergência intertropical (ZCIT). Uma estação seca durante 

o inverno austral, onde a ZCIT está localizada ao norte do paralelo do Equador, e uma estação 

chuvosa durante o verão austral, onde a ZCIT está localizado ao sul do Equador (Cruz et al. 2005). 

Em latitudes maiores a umidade também é controlada pela posição da zona de convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS). No verão austral, os ventos alísios carregados de umidade viajam desde o 

Atlântico equatorial à bacia amazônica (monção Sul-Americana de verão) de onde são 

direcionados para o sudeste dos Andes e canalizados para a ZCAS. No inverno, a ZCAS pode 

receber ventos polares que geram grandes precipitações mitigando a seca sazonal (Garreaud 

2000).  

Áreas de endemismo 



As áreas de endemismo são regiões que se caracterizam por conter duas ou mais espécies com 

distribuição restrita a ela (Cracraft 1985). São úteis para testar hipóteses de parentesco entre 

unidades geográficas, bem como no estudo da evolução das biotas (Cracraft 1985, Cabanne et al. 

2008). Devem ser consideradas focos de conservação, pois são áreas únicas onde espécies únicas 

se originaram e foram mantidas (Silva et al. 2004). Devido à sua história e às suas características 

particulares, essas áreas podem ter sido centros de diversificação de múltiplos táxons, inclusive 

não estreitamente relacionados (Cabanne et al. 2008). 

Áreas de endemismo na MA têm sido identificadas ao longo dos anos por meio de diversas 

metodologias, mas não há consenso entre os autores. Alguns têm considerado a MA como uma 

única área de endemismo (Müller 1973, Haffer 1985). Outros estudos sobre a distribuição 

geográfica de aves endêmicas da MA (Cracraft 1985, Stattersfield et al. 1998, Silva et al. 2004) 

concordam que as regiões dos estados de Pernambuco e da Bahia e a Serra do Mar, devem ser 

três áreas de endemismo diferentes. Já Cracraft (1985) considera duas áreas de endemismo: o 

contínuo de litoral desde o Pernambuco até Santa Catarina (Serra do Mar de Cracraft [1985]) e o 

centro do Paraná. Já Silva et al. (2004) considera quatro áreas de endemismo: um continuo desde 

o litoral do centro de Espírito Santo até Santa Catarina (Serra do Mar de Silva et al. [2004]), o 

litoral da Bahia (“Bahia litoral”), o interior da Bahia (“Bahia interior”) e o Pernambuco. 

Finalmente Stattersfield et al. (1998) consideram cinco áreas de endemismo: uma área 

denominada Floresta Atlântica de baixada (que inclui a Serra do Mar e a Bahia litoral de Silva et 

al. [2004]), Bahia interior (mas com área menor do que a Bahia interior de Silva et al. [2004]), 

Pernambuco, a floresta decídua de Minas Gerais-Goiás e as montanhas da Mata Atlântica no 

estado de Paraná.  

Origem da biodiversidade na Mata Atlântica 

Em geral, as hipóteses de diversificação na região tropical enfatizam o contexto geográfico e 

focam nos modelos alopátricos que sugerem que o isolamento geográfico evita ou minimiza a 

homogeneização, enquanto a seleção e a deriva genética podem resultar em divergência das 

populações; porém há hipóteses alternativas que não implicam em alopatria (Lara et al. 2005). 

Estudos filogeográficos, paleoclimáticos e paleogeográficos têm buscado inferir como também 

testar algumas hipóteses (descritas brevemente a seguir) de processos geográficos e biológicos 

que possam explicar a origem e manutenção da grande biodiversidade da MA. Contudo, a 

biodiversidade da MA parece estar envolta numa história complexa que não pode ser explicada 

por apenas uma hipótese de diversificação (e.g. Pellegrino et al. 2005, Cabanne et al. 2007, 2008, 

Carnaval et al. 2009 Thomé et al. 2010,  D´Horta et al. 2011, Amaral et al. 2013) e por isso, é 

necessário ter análises robustas para testar as diferentes hipóteses e assim distinguir entre 

processos de especiação alternativos (Lara et al. 2005). 

Barreiras Fisiográficas: rios e morfoestruturas 



A distribuição de algumas espécies tem levado a sugerir que alguns rios (Wallace 1852; Cracraft 

& Pum 1988) e morfoestruturas (i.e. cadeias montanhosas; Chapman 1917, Kattan et al. 2016) 

podem ter atuado como barreiras geográficas primárias impedindo o fluxo gênico entre 

populações, permitindo sua diferenciação e eventualmente a diversificação dos táxons. No 

entanto, essas estruturas fisiográficas também podem atuar como barreiras geográficas 

secundárias que separam e impedem total ou parcialmente o fluxo gênico entre linhagens que 

divergiram por motivos alheios a elas, apenas sendo o ponto de encontro dessas linhagens (Patton 

et al. 1994, Cabanne et al. 2008).  

A inferência das relações filogenéticas entre populações no contexto geográfico junto com a 

estimativa de parâmetros populacionais (como tempo de divergência) pode ajudar a inferir o 

cenário no qual os organismos evoluiram. Espera-se encontrar nos lados opostos de uma estrutura 

que atuou como uma barreira geográfica primária linhagens irmãs com tempo de divergência 

posterior, mas próximo da origem da estrutura. Por outro lado, uma estrutura pode ser reconhecida 

como barreira secundária se sua origem for mais antiga do que a data de divergência entre as 

linhagens, ainda mais se for inferido que a população ancestral ocorria na área onde a barreira se 

localiza.  

Na região neotropical o rio Amazonas (Aleixo 2004, Hayes & Sewlal 2004, Fernandes et al. 2014) 

e as cadeias montanhosas do Andes (Cracraft 1985, Weir & Price 2011, Benham et al. 2015) 

foram apontados como possíveis barreiras primárias que promoveram especiação alopátrica. Já 

na MA a diversificação de alguns organismos já estudados não descarta os rios como possível 

barreira ao fluxo gênico. Por exemplo, há evidências que indicam os rios São Francisco (Silva & 

Straube 1996, Cabanne et al. 2008), Doce (Martins 2011) Jequitinhonha (Batalha-Filho 2012) e 

Paranapanema como barreiras importantes entre linhagens geneticamente diferenciadas (Pires et 

al. 2011). No entanto, esses rios não necessariamente atuaram como barreiras primárias, pois a 

origem deles (Ribeiro 2006) é em geral mais antiga do que as divergências encontradas. O rio 

Doce tem atraído grande atenção e é um marco bastante recorrente de quebra genética observada 

em diferentes tipos de organismos. Assim, a distribuição de alguns táxons irmãos diferenciados 

de anfíbios (Fouquet et al. 2012, Thomé et al. 2010), lagartos (Pellegrino et al. 2005) e mamíferos 

(Costa 2003) ocorrem ao norte e ao sul de suas margens. No entanto, para algumas aves o rio 

Doce parece ser uma barreira geográfica secundária que separa linhagens (Cabanne et al. 2008) e 

sublinhagens (D´Horta et al. 2011). Também as regiões ao norte e ao sul do rio Doce diferem 

drasticamente em sua composição florística com táxons de plantas restritos a cada uma delas 

(Oliveira-Filho & Fontes 2000, Carnaval et al. 2014, Zamborlini et al. 2016). 

Por outro lado, algumas morfoestruturas geológicas como a descontinuidade estrutural (dykes) 

entre a parte superior do rio São Francisco e o rio Grande da bacia do Paraíba (para peixes, Ribeiro 

2006) e o lineamento de Guapiara (para anfibios, Amaro et al. 2012; planárias, Alvarez-Presas et 

al. 2014) também foram identificadas como sendo barreiras geográficas importantes entre 



populações. O vale do rio Paraíba do Sul (VRPS) tem atraído grande atenção, dado que muitas 

quebras genéticas em aves parecem estar associadas com essa morfoestrutura. O trabalho de Silva 

& Straube (1996), baseado na análise de caracteres morfológicos, propõe o VRPS como uma 

barreira geográfica primária que conduziu à diversificação de duas espécies do gênero de ave 

Lepidocolaptes bem diferenciadas fenotipicamente. Segundo a proposta a formação do vale pelo 

levantamento das serras da Mantiqueira e do Mar no Plio-Pleistoceno mudou a composição 

florística na depressão, sendo a floresta substituída por vegetação aberta. A mudança na paisagem 

teria evitado o fluxo gênico entre as populações ao sul e norte do VRPS e promovido a 

diferenciação. Como Silva & Straube (1996) não puderam estimar o tempo de divergência entre 

as espécies, suas conclusões devem ser consideradas com cuidado. Além disso, a análise 

filogeográfica de D´Horta et al. (2011) descarta o VRPS como barreira primária na diferenciação 

das linhagens de Sclerurus scansor e sugere que seja um local de contato secundário, já que a 

formação do VRPS teria ocorrido há muito mais tempo do que a divergência das linhagens. 

Assim, ao contrário de outras morfoestruturas, parece que o VRPS pode não ter sido per se uma 

barreira geográfica, mas um local onde se estabeleceu uma barreira ecológica. 

Muitas vezes não é possível distinguir claramente potenciais barreiras primárias de um evento 

vicariante. Por exemplo, o rio São Francisco poderia ser responsável pela diferenciação das 

linhagens que ocorrem na região norte e central da MA, porém, como esse rio corre 

majoritariamente através de Caatinga não é possível distinguir claramente se o rio ou a Caatinga 

influenciaram a diferenciação das linhagens que são separadas por eles (Cabanne et al. 2008).  

Hipótese dos refúgios  

A hipótese de refúgios (RH, Haffer 1969, Vanzolini e Williams 1970) propõe que durante os 

períodos glaciais e interglaciais a floresta Amazônica úmida teria contraído e expandido, 

respectivamente. Em essência, segundo a RH, a floresta se contraiu em resposta à mudança 

climática no período glacial ficando reduzida a fragmentos isolados (refúgios) ocasionando a 

redução e fragmentação da distribuição de espécies associadas à essa vegetação. Como 

consequência do isolamento dessas populações devido à presença de áreas abertas que limitaram 

ou impediram o fluxo gênico entre elas, pode ter ocorrido diferenciação dessas populações. 

Também, segundo a RH, durante o período interglacial a floresta úmida se expandiu e com isso 

ocorreu o contato secundário de populações. Se esses grupos se diferenciaram suficientemente 

mesmo entrando em contato, elas podem ter atingido algum nível de isolamento reprodutivo e 

não haveria fluxo gênico, ou seja, poderiam constituir espécies diferentes. 

Na MA também foi proposta a existência de refúgios florestais durante o último período glacial 

no Pleistoceno. O modelo de Carnaval e Moritz (MCM, 2008) reconhece três regiões na Mata 

Atlântica: a região Norte (NMA) ao norte do Rio São Francisco, a região Central entre os rios 

São Francisco e Doce (CMA) e a região Sul (SMA) ao sul do rio Doce. Segundo esse modelo, as 



regiões norte e centro mantiveram a floresta úmida estável ao longo dos últimos 21.000 anos e 

constituíram refúgios florestais durante o último máximo glacial (LMG), enquanto na região sul 

a floresta foi substituída por vegetação mais seca. O refúgio na CFA no atual estado da Bahia, 

também identificado como refúgio florestal pelo estudo paleopalinológico de Ledru et al. (1996), 

teria sido mais estável do que o refúgio na NMA no atual estado de Pernambuco devido a 

condições abióticas locais que permitiram que a floresta permanecesse com maior área. 

Adicionalmente, a mudança climática teria permitido a expansão e contração assincrônica dos 

fragmentos florestais levando ao isolamento ou contato entre as suas populações em momentos 

distintos (Cabanne et al. 2008, d`Horta et al. 2011,). 

Ainda, a HR prediz que deve haver maior diversidade nas populações localizadas nas áreas que 

teriam sido refúgios em relação às populações que ocorrem nas áreas externas, pois o tamanho 

efetivo (Ne) seria maior nas regiões mais estáveis e/ou as regiões menos estáveis poderiam 

mostrar perda de diversidade devido ao efeito de gargalo populacional (Templeton 2006) ou 

devido ao processo de expansão populacional (Ibrahim et. al 1996). Assim, no contexto do MCM 

espera-se maior diversidade nas regiões NMA e CMA do que na SMA. Ainda, é esperado 

encontrar maior biodiversidade na região CMA por ter sido mais estável já que alguns estudos 

filogeográficos sugerem a contração de populações de aves na NMA durante o Holoceno, 

possivelmente relacionada a uma contração florestal (Cabanne et al. 2008, d`Horta et al. 2011) 

devido a um regime pluviométrico particular nessa região (Wang et al. 2004). Também, é 

esperado que as populações que ocorrem fora das áreas de refúgio apresentem sinal de expansão 

populacional recente como consequência da expansão da floresta e a colonização de novas áreas 

no período interglacial (Hewitt 1996). Assim, na MA se espera encontrar sinal de expansão nas 

populações no SFA.  

Estudos filogeográficos de algumas espécies da MA parecem estar em conformidade com os 

padrões esperados pela HR e o MCM. As linhagens dessas espécies mostram uma forte 

congruência com as regiões geográficas (NFA, CFA, SFA), apresentam características genéticas 

e demográficas esperadas conforme a região de ocorrência e indicam que as divergências das 

linhagens ocorreram no Pleistoceno Médio e Tardio (Cabanne et al 2008, d`Horta et al. 2011, 

Amaral et al. 2011). No entanto, tem sido questionado se os ciclos climáticos do passado 

fragmentaram a floresta de modo significativo (Colinvaux et al. 2000) como predito pelo MCM. 

Nesse sentido, alguns estudos identificaram grupos (Maldonado-Coelho 2012), linhagens 

(Cabanne et al. 2008, Amaral et al. 2013) e táxons endêmicos restritos à região sul (Silva et al. 

2004) que não seriam congruentes com a ausência de uma floresta estável no tempo no SFA. 

Ainda, há algumas espécies distribuídas ao longo ou em grande parte da MA que não apresentam 

estruturação populacional nem estão em conformidade com as previsões do MCM (Batalha-Filho 

et al. 2012, Cabanne et al. 2016,). 



Cabe mencionar que atualmente a NMA está reduzida a pequenos fragmentos (brejos de altitude) 

que atuam como refúgios contemporâneos e abrigam linhagens geneticamente bem diferenciadas 

(Cabanne et al. 2008, d`Horta et al. 2011). Por outro lado, atualmente a região SMA é a que abriga 

a maior área de floresta, sendo menos fragmentada e mais preservada do que a floresta na região 

central. 

Hipóteses dos isolados de montanha 

A hipótese dos isolados de montanha (HIM, Moreau 1966) foi inicialmente proposta para explicar 

a distribuição de alguns táxons irmãos de aves na África. Assim como a HR propõe que a 

diversificação foi promovida pelo isolamento dos indivíduos em diferentes remanescentes 

florestais devido à contração da floresta durante os períodos secos do período glacial no 

Pleistoceno, mas a HIM sugere que populações teriam ficado isoladas nas áreas montanhosas 

onde florestas úmidas teriam permanecido mesmo durante o período glacial devido ao nível 

pluviométrico ser maior graças à precipitação orográfica. Em seguida, essas populações isoladas 

poderiam ter expandido a sua distribuição a altitudes menores com a expansão da floresta durante 

o período interglacial. A HIM prediz que grupos irmãos devem ocupar áreas adjacentes. Na MA 

a HIM tem sido examinada com menos frequência do que outras hipóteses, apesar de a topografia 

montanhosa da MA poder ser congruente com esse cenário de diversificação (Geise et al. 2004, 

Lara et al. 2005). Porém alguns estudos de organismos da MA não descartam essa hipótese 

(mamífero, Lara & Patton 2000; ave, d`Horta et al. 2011).  

Hipótese dos gradientes ecológicos   

A hipótese dos gradientes ecológicos (HGE, Endler 1977; Smith et al. 1997) propõe que a 

diversificação pode ocorrer sem vicariância, mas pode ocorrer devido às mudanças ambientais 

em um gradiente ecológico que promove seleção divergente, inclusive na presença de fluxo 

gênico (Schneider et al. 1999). Segundo a HGE áreas de transição ecológica seriam pontos de 

encontro entre táxons irmãos ou outros grupos genéticos. Alguns estudos têm mostrado que 

ambientes de transição são comuns nas paisagens da floresta tropical (Lara et al. 2005). Na MA 

têm sido reportados casos de divergência genética em presença de fluxo gênico (ave, Cabanne et 

al. 2011). Assim, organismos nos biomas tropicais também poderiam se diversificar segundo a 

HGE (García-Moreno & Fjeldså 2000). Se a divergência genética, reprodutiva ou morfológica for 

maior entre populações que ocupam diferentes ambientes do que entre populações ocupando 

ambientes similares, a seleção pode estar levando à diversificação e a HGE não pode ser 

descartada. Mas se a divergência entre populações que ocupam ambientes similares e entre 

aquelas que ocupam ambientes diferentes for similar, então, fatores outros que não os ambientais, 

como a deriva, podem estar gerando diversificação e a HGE pode ser refutada (Coyne & Orr 

2004, Lara et al. 2005, Benham & Witt 2016). 

  



III. Modelos de estudo  

A ordem Passeriformes é a maior das aves, compreendendo cerca de 6000 espécies chamadas 

comumente de aves canoras (Chatterjje 2015). Estas aves são na sua maioria relativamente 

pequenas e encontram-se em todas as áreas do planeta, exceto na Antártida (Austin 1961, Ridgely 

& Brown 1994). São caracterizadas por possuírem siringe bem desenvolvida para o canto 

(Chatterjje 2015), disposição dos dígitos anisodáctila, redução das vértebras cervicais e palato 

com estrutura peculiar (Austin 1961). Esta ordem compõe um grupo monofilético bem suportado 

(Chatterjje 2015) composto por três subordens: Acanthisittidae, Tyranni (Suboscine) e Passeri 

(Oscine) (Barker et al. 2004), sendo Acanthisittidae grupo irmão das outras duas subordens 

(Chatterjje 2015). 

Na subordem Tyranni se encontra a família Thamnophilidae (Chatterjje 2015), separada da 

família Formicariidae baseada em estudos filogenéticos com bom suporte, e é  composta de aves 

chamadas comumente de formigueiros (Ridgely & Brown, 1994). Thamnophilidae possui cerca 

de 200 espécies distribuídas nas áreas tropicais e subtropicais das Américas do Sul e Central 

(Sfectu 2014), de porte pequeno a médio e com dimorfismo sexual na plumagem (Ridgely & 

Brown, 1994). São arborícolas, mas se alimentam geralmente de artrópodes no solo e algumas 

espécies seguem correições de formigas para capturar pequenos invertebrados que fogem da 

correição (Sfectu 2014). Thamnophilidae inclui o gênero Pyriglena, que compreende três espécies 

exclusivas da América do Sul: P. leuconota, P. atra e P. leucoptera, conhecidas comumente como 

olhos-de-fogo devido à cor vermelha dos seus olhos, com marcado dimorfismo sexual na 

plumagem e seguidoras de correções de formigas (del Hoyo et al. 2003). P. leuconota é o grupo 

irmão de P. atra e P. leucoptera, duas espécies muito próximas que formam um clado bem 

suportado e que divergiram-se aparentemente há pouco tempo na MA (Maldonado-Coelho 2010). 

Pyriglena atra (Swainson, 1825) (BirdLife International 2016, Figura S1) também conhecida 

como papa-taoca-da-Bahia é endêmica de uma pequena área no nordeste do Brasil (Collar et al. 

1992) ao norte do rio Paraguaçu (King 1879; Figura 1). Possui aproximadamente 17,5 centímetros 

de comprimento (BirdLife International 2016). Os machos são pretos e têm no dorso uma região 

com penas com base e franjas brancas (Ridgely & Brown 1994). Enquanto as fêmeas são marrom 

avermelhado no dorso e marrom no ventre; tem olhos vermelhos, cauda preta e pescoço 

esbranquiçado (USWFS 2010). A espécie ocorre em sub-bosque ou vegetação secundária onde 

pode ser encontrada em casais ou pequenos grupos, perto do solo evitando o interior da floresta e 

áreas muito descobertas (Willis & Oniki 1982). Enfrenta a contínua degradação de seu hábitat 

(Collar et al. 1992) devido ao desmatamento e ao desenvolvimento agrícola na Bahia (Willis & 

Oniki 1982), o que tem causado a redução da sua população (BirdLife International 2016). É 

considerada uma espécie ameaçada nacionalmente (Silva & Straube 2008, MMA 2014) e 

categorizada como ameaça de extinção (endangered) pela “International Union for Conservation 

of Nature”  (IUCN, BirdLife International 2016). 



Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) (Birdlife Internacional 2016, Figura S1) também conhecida 

como papa-formiga ou papa-taoca-do-sul (WWF-Brasil 2010) se distribui amplamente na Mata 

Atlantica. Tem distribuição no Brasil desde o sul da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul e ao 

sul de Mato Grosso. Já no Paraguai ocorre desde o sul de Canindeyú até Itapúa e na Argentina, 

na província de Misiones (Ridgely & Brown 1994; Figura 1). Possui aproximadamente 18 cm de 

comprimento e olhos vermelhos brilhantes. Os machos são preto brilhante, têm no dorso uma 

pequena área de penas brancas que fica pouco exposta e uma barra branca na curvatura das asas. 

Enquanto as fêmeas são indistinguíveis das fêmeas de P. atra (Ridgely & Brown, 1994). É 

geralmente vista em pares na floresta úmida de dossel baixo com vegetação densa (Ridgely & 

Brown 1994, WWF-Brasil 2010). A espécie é considerada comum (Stotz et al. 1996) e está 

categorizada como de menor preocupação (least concern) pela IUCN (Bird Life International 

2016). No entanto, a população parece estar diminuindo (Bird Life International 2016) devido à 

destruição do seu habitat (del Hoyo et al. 2003). 

P. atra e P. leucoptera têm distribuição parapátrica próximo ao médio curso da margem norte do 

rio Paraguaçu onde ocorre uma zona de hibridação entre as duas espécies (Maldonado-Coelho 

2012). Devido à provável recente divergência entre P. atra e P. leucoptera, elas são bons modelos 

para estudar processos evolutivos envolvidos em diversificação. Além disso, como essas duas 

espécies formam um clado bem suportado, provavelmente se divergiram na MA e pela sua ampla 

distribuição conjunta nesse domínio, são bons modelos para estudar a biogeografia da MA. 

O presente estudo teve como objetivo compreender a história evolutiva de duas espécies de aves 

da Mata Atlântica, P. atra e P. leucoptera, bem como os processos biogeográficos envolvidos. 

Assim, foi realizada uma análise filogeográfica baseada em marcadores com diferentes tipos de 

herança (materna, biparental e ligado ao cromossomo Z), com a intenção de contribuir para a 

compreensão dos processos evolutivos e biogeográficos que originaram e têm mantido a grande 

biodiversidade na MA. Nesse contexto, buscamos responder duas questões principais: (i) Qual 

hipótese de diversificação se ajusta melhor à história das espécies selecionadas no presente 

estudo? (ii) Os padrões filogeográficos de marcadores com diferentes tipos de herança são 

congruentes? Para responder a primeira questão foram testadas algumas das predições de cada 

uma das hipóteses de origem da biodiversidade para verificar se o padrão encontrado no modelo 

de estudo foi congruente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Conclusões 

O presente estudo apresenta evidências de que mudanças climáticas no Pleistoceno tardio podem 

ter sido importantes na estruturação filogeográfica de Pyriglena atra e Pyriglena leucoptera na 

Mata Atlântica (MA). O padrão filogeográfico encontrado foi congruente com a hipótese dos 

isolados de montanha, mas não, aparentemente, com outras hipóteses alternativas propostas para 

a MA, como a hipótese de refúgios florestais no contexto do modelo paleoclimático de Carnaval 

& Moritz (2008), a hipótese de estruturas fisiográficas como barreiras ou a hipótese dos gradientes 

ecológicos. Assim, as quatro linhagens de Pyriglena aqui encontradas parece poder terem se 

originado em alopatria possivelmente devido às mudanças climáticas do Pleistoceno tardio que 

podem ter restringido parte da floresta úmida (e as populações de Pyriglena) em diferentes cadeias 

montanhosas da MA. Ainda, os rios de Contas, Pardo e Doce parecem ser barreiras secundariás 

limitando o livre fluxo gênico entre margens o que ajudaria a manter a identidade das linhagens 

encontradas.  

Se faz necessário realizar uma análise com mais marcadores que permita confirmar ou refutar a 

estimativa de data de divergência entre a única linhagem de P. atra e a linhagem de P. leucoptera 

geograficamente mais próxima (LCN), bem como as linhagens encontradas em P. leucoptera. 

Isso é importante, pois o tempo estimado no presente estudo parece ser recente demais para que 

as duas espécies pudessem ter desenvolvido algumas características fenotípicas diferenciadoras e 

porque essa data foi mais recente do que o tempo de divergência entre linhagens intraespecíficas 

de P. leucoptera.  

Como observado no presente estudo, apesar de os marcadores mitocondriais serem bastante 

informativos para reconstruções filogeográficas é importante utilizar diversos tipos de marcadores 

de modo a recuperar de forma mais robusta a história dos processos evolutivos dos organismos e 

dos possíveis fatores geradores dessa biodiversidade. 
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