
Henrique Batalha Filho 

 

 

 

 

 

 

Padrões e processos de diversificação em 

aves da Amazônia e da Mata Atlântica 

 

Patterns and processes of diversification in 

birds from the Amazon and the Atlantic 

Forest 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2012



Henrique Batalha Filho 

 

 

 

 

Padrões e processos de diversificação em 

aves da Amazônia e da Mata Atlântica 

 

Patterns and processes of diversification in 

birds from the Amazon and the Atlantic 

Forest 

 

 Tese apresentada ao Instituto de 
Biociências da Universidade de São 
Paulo, para a obtenção de Título de 
Doutor em Ciências Biológicas, na 
Área de Biologia - Genética. 
 
Orientadora: Cristina Yumi Miyaki 

 

 

São Paulo 

2012



Ficha Catalográfica  

 

 

  
Batalha Filho, Henrique 
 Padrões e processos de 
diversificação em aves da Amazônia e da 
Mata Atlântica 
 166 páginas 
 
 Tese (Doutorado) - Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo. 
Departamento de Genética e Biologia 
Evolutiva. 
 
 1. Filogeografia 2. Filogenia 3. 
Passeriformes 4. Região Neotropical  
I. Universidade de São Paulo. Instituto de 
Biociências. Departamento de Genética e 
Biologia Evolutiva. 
 

 

Comissão Julgadora: 

 
 
________________________________ ________________________________ 

Prof.(a) Dr.(a)      Prof.(a) Dr.(a)  

 
 
________________________________ ________________________________ 

Prof.(a) Dr.(a)      Prof.(a) Dr.(a)  

 
 

________________________________ 

Prof.(a) Dr.(a) Cristina Yumi Miyaki 

Orientadora



 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nothing in biology makes sense 

except in the light of evolution" 

Theodosius Dobzhansky, 1973 
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Resumo  

 

Nesta Tese foram descritos padrões de diversificação de pássaros que ocorrem na 

Amazônia e na Mata Atlântica, os quais permitiram fazer inferências sobre os 

processos que podem ter influenciado a evolução das biotas residentes nestes 

biomas. Nós produzimos sequências de genes mitocondriais e nucleares para fazer 

inferências sobre a biogeografia histórica destes biomas. A Tese foi dividida em seis 

capítulos. Nos capítulos 1 a 4 os táxons Basileuterus leucoblepharus, Myrmotherula 

gularis e o complexo Synallaxis ruficapilla foram estudados para se entender a 

diversificação da Mata Atlântica. Estes estudos revelaram que os ciclos glaciais do 

fim do Pleistoceno tiveram importante papel na diversificação destes táxons. Ainda, 

atividades tectônicas ocorridas durante o Quaternário possivelmente contribuíram 

para a diversificação do complexo S. ruficapilla. No capítulo 5 o complexo 

Thamnomanes caesius/T. schistogynus foi analisado visando inferir a história 

evolutiva da Amazônia. Os resultados deste estudo mostraram que tanto a origem 

recente dos rios amazônicos (do Plioceno ao Pleistoceno) quanto os ciclos glaciais 

possivelmente foram responsáveis pela diversificação deste grupo. No capítulo 6 o 

grupo Suboscines foi estudado para compreender a dinâmica das conexões 

históricas entre as florestas Amazônica e Atlântica. Os resultados mostraram que os 

contatos históricos entre estes dois biomas correspondem a duas conexões espaço-

temporais distintas: uma mais antiga durante o Mioceno através da porção sul da 

diagonal seca da América do sul, e uma mais recente durante o Plioceno e o 

Pleistoceno através da Caatinga e Cerrado no Nordeste do Brasil. Os dados desta 

Tese permitiram testar o papel de algumas hipóteses concorrentes na diversificação 

da Amazônia e da Mata Atlântica. A hipótese dos rios parece ter contribuído para a 

diversificação da Amazônia. A hipótese dos refúgios florestais possivelmente teve 

um papel crucial da diversificação da biota da Mata Atlântica. A hipótese dos 

refúgios também não pode ser rejeitada como um das forças que deu origem à 

biota da Amazônia que observamos atualmente. Eventos tectônicos e mudanças 

climáticas contribuíram para conexões históricas entre a Amazônia e Mata Atlântica. 
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Abstract 

 

This PhD Dissertation describes patterns of diversification of species of passerines 

that occur in the Amazon and the Atlantic Forest and that allowed making 

inferences on the processes that may have influenced the evolution of the 

organisms that live in these forests. We generated sequences of mitochondrial and 

nuclear genes to study the historical biogeography of these biomes. This work 

includes six chapters. In chapters 1 to 4 we analyzed Basileuterus leucoblepharus, 

Myrmotherula gularis, and the Synallaxis ruficapilla complex in order to depict the 

diversification within the Atlantic Forest. These studies revealed that late 

Pleistocene glacial cycles played an important role on the diversification of these 

taxa. Furthermore, tectonic activities in the Quaternary may have contributed for 

the diversification of the S. ruficapilla complex. In chapter 5 we analyzed the 

Thamnomanes caesius/T. schistogynus complex in order to infer about the 

diversification in the Amazon. The results of this study showed that both the recent 

origin of Amazonian rivers (Pliocene to Pleistocene) as glacial cycles could be 

responsible for the diversification of these organisms. In chapter 6 we analyzed the 

New World suboscines in order to depict the historical connection dynamics 

between the Amazon and the Atlantic Forest. Our results pointed to two distinct 

spatiotemporal pathways connecting these forests in the past: (1) older connections 

during the Miocene through southern South America dry diagonal; (2) younger 

connections during the Pliocene to Pleistocene through Cerrado and Caatinga in 

northeastern Brazil. The results of this PhD Dissertation allowed us to test the role 

of concurrent hypotheses of diversification in the Amazon and the Atlantic Forest. 

The riverine hypothesis seems to have contributed to the evolution of the 

Amazonian biota. The refuge hypothesis seems to be the main force of 

diversification of organisms from the Atlantic Forest. Moreover, we could not reject 

the refuge hypothesis as a force of diversification of organisms that occur in the 

Amazon forest. Tectonic events and climate changes played important roles in the 

historical connection between the Amazon and the Atlantic Forest. 
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1. Introdução geral 

1.1 Biogeografia histórica: uma abordagem filogeográfica 

 A biogeografia é uma ciência que procura entender como os organismos 

estão distribuídos geograficamente, tanto no passado como no presente, e quais 

padrões e processos ocorridos na Terra, tanto no passado quanto no presente, 

estão relacionados à biodiversidade que observamos atualmente (Brown & 

Lomolino, 2006). Há algum tempo os biogeógrafos reconhecem duas escolas 

clássicas dentro da biogeografia: a biogeografia ecológica e a biogeografia histórica. 

A biogeografia ecológica tem como foco entender como os processos ecológicos 

que aconteceram há um relativo curto intervalo de tempo atuaram nos padrões de 

distribuição dos seres vivos; enquanto a biogeografia histórica concentra-se em 

entender como os processos que ocorreram no passado (ao longo de milhares a 

milhões de anos) influenciaram os padrões que observamos atualmente (Crisci et 

al., 2003). O objetivo central da biogeografia histórica vem sendo elaborar e 

desenvolver hipóteses sobre como a distribuição dos organismos se modificou 

sobre a Terra ao mesmo tempo em que a diversificação evolutiva das linhagens 

ocorria (Brown & Lomolino, 2006).  

O advento das análises por meio do acesso ao DNA na década de 1970 

proporcionou uma revolução no modo pelo qual os biogeógrafos poderiam olhar 

para trás no tempo. Em 1987 John Avise e seus colaboradores cunharam o termo 

filogeografia, que pode classificada como uma subárea da biogeografia (Crisci et al., 

2003). A filogeografia tem como objetivo central entender os princípios e processos 

que governam a distribuição geográfica das linhagens intra-específicas ou de 

espécies relacionadas, baseada na distribuição espacial de genealogias gênicas 

(Avise, 2000). Os estudos filogeográficos procuram interpretar a extensão e o modo 

pelo qual os processos históricos na demografia da população levaram às mudanças 

evolutivas na distribuição geográfica contemporânea das genealogias gênicas das 

espécies (Avise et al., 1987; Avise, 2000). O marcador molecular inicialmente 

escolhido para os estudos filogeográficos de animais foi o DNA mitocondrial, pois 

possui algumas características que o tornam bastante adequado para esse tipo de 

estudo, tais como: ser herdado maternalmente, ser haplóide, não apresentar 



 

3 

 

recombinação significante, evoluir rapidamente e ser de fácil extração (Avise et al., 

1987). Nas plantas a molécula geralmente utilizada em estudos filogeográficos é o 

DNA plastidial (Avise, 2008). 

A filogeografia também tem sua essência na genética de populações, 

principalmente no campo da teoria da coalescência. A formulação desta teoria foi 

proposta por John Kingman na década de 80. Kingman propôs um teorema que 

permite estimar a probabilidade de que alelos presentes em uma genealogia 

coalesçam ao longo das gerações do presente para o passado (Felsenstein, 2004). 

Deste modo a coalescência pode ser definida como o processo pelo qual uma 

amostra de alelos atuais encontra um ancestral comum no passado. Felsenstein 

(2004) brilhantemente descreveu uma analogia para a teoria coalescente. Nesta 

analogia ele descreve o processo como uma caixa (população) contendo k besouros 

(alelos amostrados), e estes besouros seriam hiperativos, indiscriminados, vorazes e 

insaciáveis. Então estes besouros estariam caminhando nesta caixa de maneira 

aleatória, e ocasionalmente dois destes besouros podem se colidir, e quando isto 

acontece um deles come o outro (evento coalescente). Assim, como os besouros 

são insaciáveis, eles continuam a caminhar aleatoriamente até colidirem com o 

próximo besouro e então comê-lo ou ser comido. Com isso o número de besouros 

tende a cair gradualmente de k para k-1, k-2, e assim sucessivamente conforme os 

besouros vão se encontrando, até que então reste somente um único besouro na 

caixa (coalescência até o ancestral comum). Desta forma é possível formular que o 

número de pares de besouros que podem se colidir é k(k-1)/2. 

A teoria da coalescência têm permitido aos filogeógrafos inúmeras 

possibilidades de inferência sobre os processos históricos, uma vez que sua 

formulação é baseada voltando no tempo. Diversos incrementos metodológicos 

associados a esta teoria vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos (Hickerson et al. 

2010), e abordagens Bayesianas da coalescência têm possibilitado realizar 

estimativas robustas de tamanho efetivo populacional e de sua variação ao longo 

do tempo, de taxas de crescimento populacional, de fluxo gênico, de tempo até o 

ancestral comum mais recente, e de tempo de divergência (Kuhner, 2009). 
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Entretanto, o processo coalescente é estocástico e em diversificações 

recentes cada genealogia gênica pode gerar uma árvore distinta, fazendo com que 

a árvore de genes não reflita a árvore de espécies ou populações, ou seja, a análise 

de um único loco pode não refletir a história do organismo, mas somente do loco 

analisado (Edwards & Beerli, 2000). Com o intuito de diminuir o ruído desta 

estocasticidade, nos últimos anos vem se desenvolvendo a filogeografia multilocos 

(revisado por Brito & Edwards, 2009). Essa abordagem utiliza vários marcadores 

dispersos ao longo do genoma nuclear e baseia-se em abordagens coalescentes 

complexas (Khuner, 2009). Embora diferentes locos possam recuperar diferentes 

genealogias, eles devem compartilhar uma história demográfica em comum, e desta 

maneira as análises multilocos podem proporcionar uma maneira mais robusta de 

se reconstruir a história demográfica das populações. Entretanto, também existem 

alguns problemas associados ao DNA nuclear que podem atrapalhar as estimativas, 

tais como altas taxas de recombinação intragênica, existência de genes parálogos, 

baixa taxa de mutação em comparação com o DNA mitocondrial, dificuldade na 

obtenção da fase gamética e sorteamento incompleto de linhagens (incomplete 

lineage sorting) por retenção de polimorfismo ancestral (Avise, 2008; Brito & 

Edwards, 2009). Contudo, apesar destes problemas, a filogeografia multilocos 

parece ser bastante robusta na reconstrução da história evolutiva das espécies, uma 

vez que permite recuperar grande riqueza de informações históricas, demográficas 

e é particularmente informativa quando considerada no âmbito dos modelos 

genealógicos, e recentemente vem surgindo inúmeros algoritmos que visam 

acomodar estes problemas associados às estimativas multilocos (Brito & Edwards, 

2009). 

Nos últimos anos abordagens que também vêm crescendo são as inferências 

filogeográficas baseadas em modelos estatísticos (Knowles & Maddison, 2002; 

Hickerson et al., 2010) e Aproximate Bayesian Computation (ABC; Beaumont et al., 

2002), que são simulações coalescentes que visam testar cenários demográficos 

históricos (hipóteses) que teriam acontecido com o táxon estudado. Nesta 

abordagem vários cenários demográficos são testados com o intuito de aceitar as 

hipóteses que apresentem maiores probabilidades em relação a outros cenários. 
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Desta maneira, as probabilidades de todos os cenários simulados são avaliadas com 

base em estatísticas sumárias com o objetivo de se detectar qual o cenário que mais 

se aproxima dos dados estimados (Knowles, 2001). 

 

1.2 Amazônia e Mata Atlântica: extensão e biodiversidade 

As florestas da Amazônia (AM) e da Mata Atlântica (MA) estão entre os 

ecossistemas com os maiores índices de biodiversidade do mundo (Galindo-Leal & 

Câmara, 2005; Hubbell et al., 2008), e estão separadas pela diagonal seca da 

América do Sul, que é formada pelos biomas Chaco, Cerrado e Caatinga (Fig. 1; 

Ab’Saber, 1977). 

 
Figura 1. Distribuição geográfica da Amazônia (cinza claro) e da Mata Atlântica (cinza escuro). 

 

A AM é conhecida mundialmente por sua grande biodiversidade, tanto 

aquática e terrestre, e contém cerca de 40% dos remanescentes florestais do 

planeta (Hubbell et al., 2008). Números exatos para quantificar sua biodiversidade 

ainda não existem, e as estimativas sobre quantas espécies existem no bioma ainda 

estão aumentando. Contudo suspeita-se que a AM abrigue nada menos do que 7500 

espécies de lepidópteros (possivelmente cerca de 40% das espécies de borboletas 

do mundo), 1500 espécies de aves (cerca de um terço das aves do planeta) e cerca 

de 11200 espécies de árvores (Hubbell et al., 2008; Hoorn & Wesselingh, 2010). A 

drenagem da bacia Amazônia cobre mais de 8 milhões de km2 e tem a maior floresta 
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tropical da Terra. O Rio Amazonas possui uma extensão de 6400 km e estende-se 

desde a sua origem na Cordilheira dos Andes até a sua foz no Oceano Atlântico, 

sendo considerado o maior rio do mundo em extensão. A bacia Amazônia inclui uma 

variedade de paisagens, como os enigmáticos Tepuis ao norte, as florestas de 

encosta no sopé dos Andes a oeste, e as florestas de várzea e terra firme na parte 

central da bacia (Hoorn & Wesselingh, 2010). 

Por sua vez, a MA é um dos 25 hotspots de biodiversidade reconhecidos no 

mundo por abrigar altos índices de biodiversidade e estar entre os biomas mais 

degradados do mundo (Myers et al., 2000). Estimativas recentes mostram que a MA 

está reduzida em 11,4% a 16% de sua extensão original (Ribeiro et al., 2009). A biota 

da MA é extremamente rica e provavelmente abriga entre 1 a 8% de toda 

biodiversidade do planeta (Silva & Casteleti, 2003). Esse alto índice de diversidade 

possivelmente está associado à heterogeneidade de habitats presentes na MA. Essa 

diversidade pode ser explicada pelas variações latitudinais, longitudinais e de 

altitude presentes no bioma: sendo que sua latitude se estende entre 1º ao 30º grau 

no continente sul americano, sua longitude vai de 35º a 60º graus, e a altitude varia 

desde o nível do mar até 2700 metros (Silva & Casteleti, 2003). A combinação destes 

fatores proporciona uma grande possibilidade para existência de vários macro e 

micro-habitats ao longo do bioma. 

 

1.3 Hipóteses sobre a diversificação da biota Neotropical 

 Uma das questões que surge sobre a biogeografia histórica da região 

neotropical é como e quando surgiu tamanha biodiversidade (Antonelli & 

Sanmartín, 2011), em especial na AM e MA? À primeira vista essa grande diversidade 

parece estar relacionada com a heterogeneidade de habitats destas florestas, 

entretanto determinar quais fatores históricos atuaram nessa diversificação e a 

quantidade destes padrões históricos não é uma tarefa trivial. 

Para alguns autores, boa parte da diversificação na região neotropical teria 

ocorrido em um período bastante recente, o Quaternário, com destaque para o 

Pleistoceno (Whitmore & Prance, 1987). Isso porque durante o Pleistoceno o 

planeta passou por muitos ciclos glaciais e interglaciais, durante os quais as geleiras 
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continentais avançaram e recuaram (Sant’Anna Neto & Nery, 2005), o que teria 

provocado fragmentação nas distribuições geográficas de uma série de organismos. 

Nos trópicos pode não ter acontecido um avanço destas geleiras, mas uma 

diminuição da umidade e da temperatura que, consequentemente, pode ter 

causado a fragmentação das florestas. A hipótese mais discutida sobre a 

diversificação nos neotrópicos durante o Quaternário é a teoria dos refúgios 

florestais (Haffer, 1969; Vanzolini & Williams, 1970; Brown & Ab’Sáber, 1979). 

Segundo a teoria, os refúgios são ilhas de florestas densas úmidas isoladas por 

vegetação aberta. Essas florestas úmidas se retrairiam durante os períodos de 

máximo glacial (formando os refúgios) e se expandiriam durante os períodos mais 

quentes (ciclos interglaciais), enquanto as áreas de vegetação aberta se 

comportavam de maneira contrária. Assim, espécies dependentes de ambientes 

florestais devem ter acompanhado esses ciclos de retração e expansão das florestas 

durante o Pleistoceno, fazendo com que populações associadas a diferentes 

refúgios se diversificassem de maneira alopátrica caso o tempo de isolamento tenha 

sido suficiente para acumular diferenças entre elas. 

Entretanto, devido às criticas à hipótese dos refúgios florestais (Colinvaux et 

al., 2000; Bush & Oliveira, 2006), o possível envolvimento de rios, de gradientes 

ecológicos e de eventos tectônicos surge (ou ressurge) como hipóteses alternativas 

para explicar a origem da diversificação dos organismos neotropicais: 

i) a hipótese de rios como barreira ao fluxo gênico para animais terrestres, que 

inicialmente foi proposta pelo naturalista Alfred Russell Wallace (1852), advoga que 

o surgimento de um rio foi a barreira primária para os eventos vicariantes que 

levaram a especiação (Patton et al., 1994; Patton et al., 2000); 

ii) a hipótese de gradientes ecológicos (Smith et al., 1997; Smith et al., 2001), que 

sugere que a diversificação pode ocorrer em parapatria, ou seja, a diferenciação 

entre espécies ou linhagens pode ocorrer devido a diferentes pressões seletivas 

atuantes em ambientes diferentes e adjacentes; 

iii) a hipótese de diversificação por tectonismo (Cracraft, 1985; Silva & Straube, 

1996), que prediz que o evento de especiação ocorreu como consequência de uma 

atividade tectônica que levou a vicariância entre duas populações de uma espécie, 
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como, por exemplo, o soerguimento de uma montanha ou o surgimento de um 

vale. 

 Um dos principais objetivos dos estudos sobre diversificação da biota 

neotropical é entender quais destes processos mencionados acima estiveram 

envolvidos na diversificação evolutiva dos organismos. Os estudos biogeográficos 

que utilizam sequências de DNA permitem que sejam feitas inferências temporais 

do processo de diversificação dos organismos, como por exemplo, estimativas dos 

tempos de divergência entre as espécies; e inferências demográficas com base na 

teoria da coalescência. Com base nestas estimativas algumas predições das 

hipóteses mencionadas acima podem ser feitas, e desta forma permitindo testá-las 

e consequentemente aceitá-las ou refutá-las (Moritz et al., 2000), embora muitas 

vezes algumas delas apresentem certas ambiguidades que impossibilitam distingui-

las. Contudo, é bastante desafiador construir predições genéticas para as hipóteses 

de diversificação nos neotrópicos, uma vez que o conhecimento de quando os 

eventos vicariantes e a evolução da paisagem ocorreram é incerto para maioria das 

regiões (Brumfield, 2012).  A tabela 1 descreve predições genéticas de três das 

principais hipóteses de diversificação da biota neotropical com base em Moritz et al. 

(2000). No entanto, na presente Tese, algumas das predições foram readequadas 

de acordo com nosso melhor entendimento. 

 
Tabela 1. Descrição das predições genéticas das principais hipóteses de diversificação para as 
florestas tropicais com base em Moritz et al. (2000).  

Hipótese Predições 

Refúgios 

1 – estrutura genética com a presença de linhagens que se divergiram em 
alopatria, e que agora podem estar em contato secundário; 2 – datação dos 
eventos vicariantes concordante com máximos glaciais (não se restringido 
somente ao último máximo glacial, mas podendo também coincidir com 
glaciações anteriores a este período); 3 – sinal de expansão demográfica em 
cada linhagem que divergiu em alopatria. 

Rios 

1 – estrutura genética com presença de clados delimitados pelo rio; 2 – 
datação do evento de separação congruente com a origem do rio; 3 – 
ausência de sinais de expansão demográfica, ou seja, estabilidade 
populacional. 

Gradiente ecológico 

1 – estrutura genética com presença de clados concordantes com uma 
variante ecológica, como por exemplo, ao longo de uma transição entre dois 
biomas; 2 – presença de uma zona de contato (por exemplo, um ecótone) 
onde existe uma mistura entre as linhagens; 3 – ausência de sinais de 
expansão demográfica, ou seja, estabilidade populacional. 
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1.4 Estado da arte da diversificação da Amazônia  

 Durante muitos anos a hipótese dos refúgios (Haffer, 1969; Vanzolini & 

Williams, 1970) foi atribuída como o mecanismo principal que deu origem à 

biodiversidade Amazônica. Entretanto, dados paleoecológicos revelaram a 

presença de florestas durante o último máximo glacial na AM (Colinvaux et al., 

2000; Bush & Oliveira, 2006), o que sucumbiu a teoria dos refúgios como força 

evolutiva na bacia Amazônica. 

 Recentemente uma nova perspectiva sobre a origem da biodiversidade 

Amazônica tem emergido (Antonelli & Sanmartín, 2011; Hoorn et al., 2010). Segundo 

esta teoria o soerguimento dos Andes em conjunto com as incursões marinhas 

durante o Mioceno superior influenciaram na formação da drenagem atual da bacia 

Amazônica, bem como do sistema fluvial do norte da América do Sul (Hoorn et al., 

2010). Ainda, o soerguimento dos Andes desencadeou uma mudança climática no 

continente, pois esta cordilheira atua como um “paredão” que retém toda umidade 

que vem do Oceano Atlântico e, com isso, a AM se torna uma das florestas mais 

úmidas do mundo. Entretanto, ainda existem controvérsias em relação a esta 

hipótese (Rull, 2011b), pois vários grupos se diversificaram durante o Quaternário 

(Rull, 2008) e uma diversificação contínua ao longo do tempo seria atribuída como a 

hipótese mais plausível para a origem da biota neotropical (Rull, 2011a). 

 Ainda mais recentemente alguns estudos têm mostrado que a hipótese dos rios 

como barreira ao fluxo gênico para animais terrestres (Wallace, 1852) foi 

responsável por eventos de especiação recentes na AM (Fernandes et al., 2012; 

Patel et al., 2011; Ribas et al., 2012). Estes estudos mostraram a presença de 

linhagens ou espécies limitadas pelos grandes rios Amazônicos, sendo estes rios as 

barreiras primárias que levaram a separação entre estes táxons. As datações 

concordam com a hipótese do estabelecimento recente da drenagem moderna da 

bacia Amazônica nos últimos 3 milhões de anos (Ribas et al., 2012). 

 Deste modo mais estudos sobre a evolução da biota Amazônica são 

necessários, principalmente aqueles que testam hipóteses concorrentes sobre a 

evolução do bioma. Assim com o acúmulo destes estudos será possível traçar um 
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panorama sobre quais eventos históricos deram origem a enorme biodiversidade 

que observamos atualmente. 

 

1.5 Estado da arte da diversificação da Mata Atlântica  

A história evolutiva da MA parece ter sido bastante influenciada pelos 

períodos de máximo glacial ocorridos no Pleistoceno. Registros paleopalinológicos 

mostram que o último máximo glacial na MA ocorreu entre 18 e 48 mil anos A.P., 

com a expansão de áreas abertas (grasslands) pelo sudeste brasileiro (Behling & 

Pillar, 2007). Essas áreas abertas se estenderam por cerca de 750 km, do sul ao 

sudeste do Brasil da latitude 28º/27º S até 20º S (Behling & Lichte, 1997; Behling, 

2002). A expansão das áreas florestadas modernas ocorreu somente no Holoceno 

(Behling, 2002; Behling & Pillar, 2007). 

Carnaval & Moritz (2008) realizaram um estudo com modelagem 

paleoclimática do último máximo glacial ocorrido na MA (~21 mil anos atrás) e 

revelaram a existência de hipotéticos refúgios florestais pleistocênicos no corredor 

central da MA (Bahia) e em Pernambuco. Os autores ainda mostraram a possível 

existência de uma região florestada instável em São Paulo durante o final do 

Pleistoceno. Estas possíveis zonas de estabilidade e instabilidade florestal durante o 

último máximo glacial (refúgios) mostram bastante concordância com alguns 

estudos filogeográficos (Cabanne et al., 2007, 2008; Carnaval et al., 2009; d’Horta et 

al., 2011; Maldonado-Coelho, 2012; Martins et al., 2009; Ribeiro et al., 2010). 

 Contudo, a despeito da grande biodiversidade da MA poucos estudos 

filogeográficos detalhados foram realizados até o momento, e ainda são pouco 

conclusivos sobre a riqueza de padrões de diversificação que ocorreram neste 

bioma. Porém estes estudos apontam para a existência de descontinuidades 

filogeográficas recorrentes para diferentes grupos de organismos (ver Fig. 1a no 

Capítulo 1). Entretanto, essas quebras filogeográficas recorrentes são congruentes 

no espaço, porém não totalmente congruentes no tempo. Alguns estudos reportam 

que os ciclos glaciais pleistocênicos possivelmente teriam atuado como o efeito 

vicariante que originou as linhagens observadas (Cabanne et al., 2007, 2008; d’Horta 

et al., 2011; Carnaval et al., 2009; Martins et al., 2009; Ribeiro et al., 2010), porém em 
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outros estudos, além da teoria dos refúgios, a hipótese de diversificação por 

tectonismo foi invocada para explicar os resultados (Amaro et al., 2012; Batalha-

Filho et al., 2010; Thomé et al., 2010). Ainda, alguns estudos reportaram eventos 

vicariantes com datação anterior ao Quaternário, no Plioceno (Amaro et al., 2012; 

Grazziotin et al., 2006; Thomé et al., 2010). 

Ainda conhecemos muito pouco sobre a história evolutiva da MA e a 

existência de uma grande biodiversidade remete à possibilidade de existência de 

uma gama de processos que geraram essa diversidade. Nesse sentido, torna-se 

necessário maior acúmulo de estudos filogeográficos de organismos que habitam 

esse bioma com o intuito de fornecer dados que irão contribuir para o 

entendimento da complexa história evolutiva da MA. 

 

1.6 Contatos históricos entre Amazônia e Mata Atlântica 

 Acredita-se que a AM e a MA foram conectadas várias vezes através da 

diagonal seca da América do Sul durante períodos climáticos mais úmidos que o 

atual nesta região (Auler et al., 2004; Auler & Smart 2001; Behling et al., 2000; Costa, 

2003; Oliveira et al., 1999; Por, 1992; Wang et al., 2004). Estudos paleopalinológicos 

e de espeleotemas têm mostrado que durante o final do Pleistoceno (últimos 900 

mil de anos) estes dois biomas foram conectados por matas de galerias que se 

estenderam através do domínio atual dos biomas Cerrado e Caatinga (Auler et al., 

2004; Auler & Smart 2001; Behling et al., 2000; Oliveira et al., 1999; Wang et al., 

2004). Além disso, em um estudo filogeográfico comparando pequenos mamíferos 

não voadores da AM e MA, Costa (2003) encontrou linhagens de ambos biomas 

distribuídas no domínio atual do Cerrado, e em alguns casos as populações do norte 

da MA foram mais próximas da AM do que do sul MA. 

 Porém algumas questões referentes ao tempo e espaço destas conexões 

ainda permanecem enigmáticas, como por exemplo: quantas vezes estas conexões 

aconteceram? Somente as mudanças climáticas do Quaternário tiveram influência 

nestas conexões? Quando estas conexões aconteceram? Diante destas questões 

abordagens filogenéticas e filogeográficas de organismos com distribuição disjunta 
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entre AM e MA poderão auxiliar na compreensão dos padrões e processos 

inerentes a estas conexões. 

 

1.7 Os modelos do estudo 

Na presente Tese foram analisados os padrões biogeográficos de espécies 

de pássaros florestais endêmicos da AM e MA. As aves figuram entre os grupos de 

vertebrados terrestres com maior riqueza de espécies no mundo, e a ordem 

Passeriformes (grupo das espécies analisadas nesta Tese) é a que apresenta maior 

numero de espécies. A América do Sul é a porção do planeta com maior riqueza de 

espécies de aves, abrigando 2645 espécies (Sick, 1997). A AM possui um terço de 

todas das aves do planeta (~1500 espécies; Hubbell et al., 2008; Hoorn & 

Wesselingh, 2010). A MA também está entre os biomas mais ricos em espécies 

endêmicas de aves, tornando essa área de extremo interesse conservacionista 

(Bibby et al., 1992; Myers et al., 2000), com 620 espécies, sendo 181 endêmicas 

(Myers et al., 2000). 

As aves possuem várias características que as tornam bons modelos para 

estudos sobre biogeografia histórica, tais como: ocupam uma ampla diversidade de 

habitats, possuem uma grande diversidade comportamental e de hábitos 

alimentares e muitas espécies florestais podem ser bastante sensíveis a mudanças 

no habitat. Dessa maneira, espécies de aves florestais endêmicas da AM e da MA 

são bons modelos para estudos de diversificação destes biomas, pois possuem 

dependência florestal e provavelmente flutuaram demograficamente de maneira 

contígua com as florestas e assim podem refletir suas histórias evolutivas. Além 

disso, muitas espécies estão associadas a micro-habitats diferentes no bioma e 

possivelmente possuem histórias evolutivas relacionadas às suas dependências 

ecológicas. 

As espécies de pássaros aqui analisadas para buscar entender a 

diversificação na MA foram: Basileuterus leucoblepharus, Myrmotherula gularis e o 

complexo de espécies Synallaxis ruficapilla/whitneyi/infuscata. Para a análise dos 

padrões de diversificação da AM nós analisamos o complexo Thamnomanes 

caesius/T. schistogynus. Este último estudo, além de uma análise multiespécies do 
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grupo Suboscines utilizando-se sequências disponíveis no GenBank, também 

permitiu inferir a dinâmica das conexões históricas entre a AM e a MA. Mais 

detalhes sobre cada táxon e das respectivas análises são abordados nos capítulos 

desta Tese. 

 

2. Objetivos 

A presente Tese teve por objetivos analisar a sistemática molecular, a 

estrutura filogeográfica e a demografia histórica de pássaros florestais endêmicos 

da AM e da MA, bem como entender o padrão de diversificação desses taxa nesses 

biomas e fornecer dados que possam contribuir para o entendimento da história 

evolutiva da biota residente nestas florestas. Além disso, nós analisamos a dinâmica 

de conexões históricas entre a AM e a MA com intuito de fornecer uma perspectiva 

espaço-temporal sobre os contatos históricos entre estes dois biomas. Os objetivos 

específicos são apresentados em cada capítulo desta tese. 
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Nesta Tese foram descritos padrões de diversificação de pássaros que 

ocorrem na Amazônia (AM) e na Mata Atlântica (MA), os quais permitiram fazer 

inferências sobre os processos que tiveram papel na evolução das biotas residentes 

nestes biomas. Nos capítulos de 1 a 4 foi inferida a diversificação dentro da MA, 

adicionalmente, no capítulo 3 foi abordada sua relação com as florestas Andinas 

associada ao padrão de distribuição Circum-Amazônico. No capítulo 5 foi estudada a 

diversificação da AM, bem como sua relação com o norte da MA. No capítulo 6 foi 

analisada a dinâmica das conexões históricas entre AM e MA. 

 

Diversificação na Mata Atlântica 

 Os padrões filogeográficos de Basileuterus leucoblepharus, Myrmotherula 

gularis e do complexo Synallaxis ruficapilla revelaram facetas interessantes da 

evolução da MA. B. leucoblepharus revelou um padrão de ausência de forte 

estrutura genética ao longo do sudeste da MA que é incongruente com de outros 

organismos do bioma, onde foram observadas descontinuidades filogeográficas 

nesta região. Além disso, B. leucoblepharus inesperadamente mostrou estabilidade 

populacional ao longo do último máximo glacial (UMG), o que é incongruente com 

o modelo paleogeográfico para o UMG na MA. A sistemática molecular do 

complexo S. ruficapilla mostrou que o mesmo não é reciprocamente monofilético, 

com duas linhagens independentes dando origem às espécies Atlânticas deste 

grupo. Os dados deste estudo também apontam para uma dinâmica de contatos 

históricos entre as florestas Atlântica e Andina de táxons com distribuição Circum-

Amazônica. Os estudos de M. gularis e do complexo S. ruficapilla revelaram 

estrutura filogeográfica ao longo da região centro-sul da MA. M. gularis mostrou 

uma descontinuidade filogeográfica localizada entre os rios Doce e Jequitinhonha 

datada no fim do Pleistoceno. Já no complexo S. ruficapilla foram detectadas 

quebras filogeográficas profundas no vale do Rio Jequitinhonha que deram origem 

a três filogrupos que se divergiram durante o Pleistoceno. Ainda no complexo S. 

ruficapilla foi observada uma extensa zona de contato secundário entre as três 

linhagens ao longo do no vale do Rio Jequitinhonha. Também no complexo S. 

ruficapilla foi detectada uma quebra filogeográfica fraca no norte do Paraná. No 

entanto estes padrões observados nestes táxons não foram totalmente 
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concordantes com estudo prévios (veja respectivos capítulos). O papel dos rios 

como barreira primária aos eventos vicariantes observados foi rejeitado para MA 

nesta Tese. As análises mostraram que a hipótese dos refúgios florestais teve 

grande importância na diversificação das espécies estudadas, e isto corrobora 

outros estudos com organismos endêmicos da MA. Além disso, foi mostrado que 

atividades tectônicas ocorridas no Quaternário possivelmente atuaram na 

diversificação do complexo S. ruficapilla. 

Os resultados desta Tese mostraram que embora alguns organismos 

compartilhem uma história em comum, não existe um único padrão ou processo 

capaz de explicar a diversificação dentro da MA. Esta gama de padrões de 

diversificação dentro da MA possivelmente está relacionada às dependências 

ecológicas e requerimento de habitats inerentes às idiossincrasias de cada 

organismo. Assim a presença de barreiras históricas ao fluxo não influenciaram 

igualmente a todos os organismos, pois aqueles com ecologias mais generalistas 

teriam maior capacidade de manter fluxo gênico através destas barreiras e 

consequentemente não sofreriam o efeito histórico das mesmas. Deste modo, é 

possível predizer que diferentes processos históricos ocorreram ao longo da 

história evolutiva da MA, e os organismos residentes nela reponderam a estes 

eventos de forma heterogênea conforme suas dependências ecológicas. Portanto, 

com o estudo filogeográfico de mais organismos outros padrões ainda não 

detectados devem ser revelados, desta forma reiterando a hipótese de que a 

diversificação dentro da MA não pode ser explicada por uma única hipótese. 

Futuros estudos que correlacionem o componente climático do nicho destas 

espécies com os padrões filogeográficos observados poderão ajudar a 

compreender o porquê destas congruências e incongruências de padrões. 

 

Diversificação na Amazônia 

 O estudo filogeográfico do complexo Thamnomanes caesius/T. schistogynus 

mostrou que tanto a origem recente dos rios (do Plioceno ao Pleistoceno) 

Amazônicos quanto os ciclos glaciais possivelmente foram responsáveis pela 

diversificação que deu origem aos filogrupos observados, não permitindo assim 

excluir uma das duas hipóteses. Foram observados 12 clados, dos quais 10 
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correspondem aos interflúvios delimitados pelos principais rios da bacia Amazônica. 

Os outros 2 clados correspondem à MA e ao norte dos Tepuis. As datações das 

divergências dos mesmos concordam com a origem recente dos rios Amazônicos e 

com ciclos glaciais do fim do Pleistoceno. No entanto, este estudo discorda da 

hipótese de origem antiga da biota da AM, onde o soerguimento dos Andes durante 

o Neogeno em conjunto com incursões marinhas teriam sido responsáveis pelo 

estabelecimento da drenagem atual da bacia Amazônica, e consequentemente 

desencadeado a diversificação da biota residente no bioma. 

 Entretanto, análises recentes mostraram que o cenário mais plausível seria 

de uma diversificação constante desde o Neogeno até o Pleistoceno, e certamente 

ainda ocorre hoje. No caso do estudo do complexo T. caesius/T. schistogynus 

somente os últimos 3 milhões de anos deste processo evolutivo foram investigados, 

ao passo que outros grupos se diversificaram em épocas mais pretéritas. 

 

Contatos históricos entre a Amazônia e a Mata Atlântica 

 Os resultados desta Tese mostraram uma perspectiva interessante sobre a 

dinâmica espaço-temporal das conexões históricas entre AM e MA. O fato de que 

padrões biogeográficos similares refletem uma história em comum nem sempre é 

uma regra geral, ao passo que esta concordância de padrões em alguns casos pode 

se tratar de uma pseudo-congruência, ou seja, padrões similares podem ter sido 

originados por processos distintos. No capítulo 6 desta Tese foi testado isto para a 

hipótese de contatos históricos entre pássaros do grupo Suboscines que ocorrem 

de maneira disjunta entre AM e MA. Os resultados mostraram que os contatos 

históricos entre estes dois biomas compreendem duas conexões espaço-temporais 

distintas: 1) uma mais antiga durante o Mioceno através da porção sul do Cerrado 

pelo Mato Grosso, e na transição do Chaco e da savana de palmeiras no Paraguai e 

Bolívia possivelmente associada com eventos tectônicos; 2) a outra seria mais 

recente durante o Plioceno e o Pleistoceno através da Caatinga e Cerrado no 

Nordeste do Brasil e estaria associada com as mudanças climáticas neste período 

que promoveram expansões das florestas de galeria para dentro da diagonal seca 

da América do Sul. Ainda, este cenário de conexões recentes está de acordo com os 

resultados do capítulo 5 desta tese, onde o clado da MA em T. caesius/T. 
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schistogynus se originou de uma separação no fim do Pleistoceno do clado do 

interflúvio mais a leste da bacia Amazônica. 

 

Conclusões 

 Os dados desta Tese permitiram testar o papel de algumas hipóteses 

concorrentes na diversificação da AM e MA. A hipótese dos rios parece ter 

contribuído significativamente para a diversificação da AM ocorrida durante o 

Plioceno e Pleistoceno, no entanto ela não se aplica na diversificação da MA, uma 

vez que os estudos filogeográficos desta Tese rejeitaram sua influência neste 

bioma. A hipótese dos refúgios florestais possivelmente teve um papel crucial da 

diversificação da biota da MA, embora em um dos estudos desta Tese tenha sido 

observada estabilidade demográfica ao longo do UMG. A hipótese dos refúgios 

também não pode ser rejeitada como um das forças que deu origem à biota que 

observamos atualmente. Na MA também foi observada uma possível influência de 

atividades neotectônicas na origem de algumas linhagens. Ainda, as mudanças 

climáticas ocorridas no Plio-Pleistoceno e as atividades tectônicas durante o 

Mioceno proporcionaram eventos de contatos entre a AM e MA. 

 De certa forma a origem da biodiversidade neotropical é produto de uma 

evolução bastante complexa, e assumir que esta diversificação foi originada por um 

ou poucos processos evolutivos é simplista demais. O que parece ter acontecido nas 

florestas Amazônica e Atlântica foi um processo de diversificação contínuo ao longo 

do tempo, e extremamente complexo com diversas forças atuantes. Porém é 

factível de se observar nos pássaros estudados nesta Tese dominância de alguns 

processos evolutivos na AM do que na MA, e vice-versa. 

 Os avanços nos campos da filogenética e filogeografia nos últimos anos vêm 

trazendo novas perspectivas sobre como os biólogos evolutivos podem olhar para o 

passado. Além disso, cada vez mais os filogeógrafos e filogeneticistas têm 

procurado associar seus resultados a dados geológicos e paleoambientais com o 

intuito de tornar suas discussões mais realistas. O recente surgimento da nova 

geração de sequenciamento de DNA é um campo extremante promissor nestas 

áreas, porém o modo pelo qual os dados são extraídos e analisados nas técnicas de 

next generation sequencing ainda está em sua “infância” e muito pouco prático para 
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estes estudos. Contudo nos próximos anos estes métodos estarão completamente 

acessíveis e permitirão testar as hipóteses levantadas nesta Tese e em outros 

estudos. 


