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RESUMO 

O objetivo geral da presente Tese foi estudar a evolução de organismos da Floresta Atlântica (FA), 

utilizando aves florestais como modelos e sob uma perspectiva filogenética – filogeográfica. As espécies 

estudadas foram três passeriformes: Xiphorhynchus fuscus (Dendrocolaptidae), Dendrocolaptes platyrostris 

(Dendrocolaptidae) e Schiffornis virescens (Tytyridae). Os marcadores utilizados foram seqüências do DNA 

mitocondrial e/ou um marcador nuclear. O trabalho foi dividido em seis capítulos. No primeiro é 

apresentado o problema geral e as principais hipóteses (basicamente refúgios, rios e geotectonismo) que 

foram exploradas nos capítulos dois a cinco. No segundo capítulo foi utilizado DNAmt para avaliar a 

estrutura genética populacional de Xiphorhynchus fuscus no sul da FA e testar algumas hipóteses de evolução 

das populações dessa ave. Os resultados principais do trabalho não sustentaram um modelo geotectônico 

como explicação para a origem da estrutura genética dessa ave, mas seriam compatíveis com o modelo de 

refúgios florestais. No terceiro capítulo X. fuscus foi novamente estudado, mas avaliamos a estrutura 

filogeográfica da espécie em toda sua distribuição e com dois marcadores genéticos independentes 

(DNAmt e o intron 5 do beta fibrinogênio). Alguns dos objetivos principais do estudo foram testar uma 

hipótese paleofitogeográfica da FA para  a última glaciação e avaliar as implicações dos resultados 

genéticos para o status taxonômico das quatro subespécies e de X. fuscus. Os resultados genéticos 

sustentaram parcialmente o modelo paleofitogeográfico testado e mostraram que unicamente X. fuscus 

atlanticus poderia ser considerada uma espécie plena. O quarto capítulo descreve a variação da plumagem e 

a estrutura genética populacional (DNAmt) de D. platyrostris. Os resultados sugeriram que não existe uma 

continuidade recente entre as populações do domínio central da FA e as populações da diagonal aberta 

(Cerrado, Caatinga e Chaco). Além disso, foi estudada a relação entre a plumagem de D. platyrostris com a 

história das populações e encontramos que a coloração da plumagem não tem relação com a história das 

populações. O quinto capítulo apresenta um estudo preliminar da estrutura filogeográfica (DNAmt) de S. 

virescens. O estudo indicou que não há estruturação filogeográfica profunda S. virescens como encontrada em 

outros organismos da FA. Uma possível origem deste padrão poderia ser um gargalo populacional e 

expansão demográfica recente, além de altas taxas de fluxo gênico. Nossos resultados com as três espécies 

estudadas, assim como os de outros autores, sugerem a existência de um padrão filogeográfico comun 

para alguns organismos da FA. Além disso, foi sugerido um modelo da FA no qual a distribuição temporal 

e espacial das florestas é muito dinâmica. O norte e sul da FA seriam as regiões mais instáveis devido à 
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influência de mudanças climáticas locais e globais. Esta dinâmica florestal pode ter contribuído na 

evolução dos padrões filogeográficos observados, com a evolução independente de linhagens em 

diferentes regiões ou refúgios. Além disso, nossos resultados e os de outros autores sugerem que a 

atividade geotectônica não teria sido importante na evolução recente de organismos da FA, e que alguns 

rios do bioma (ex. rio Doce) atuariam como barreiras secundárias e não como barreiras primárias. 
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ABSTRACT 

This dissertation explores the evolution of Atlantic Forest (AF) organisms. Specifically, we used endemic 

forest birds as models and a phylogenetic – phylogeographic perspective. Studied bird species are all 

passerines: Xiphorhynchus fuscus (Dendrocolaptidae), Dendrocolaptes platyrostris (Dendrocolaptidae) and 

Schiffornis virescens (Tytyridae). We used mitochondrial and nuclear DNA (mtDNA and ncDNA, 

resepectivelly) sequences. The dissertation was divided in six chapters. The first one explained objectives 

of the dissertation and presented hypotheses and problems that were addressed in the following chapters 

two to five. The sixth chapter presents a general discussion. We used in the second chapter mtDNA to 

evaluate the phylogeographic pattern of X. fuscus in southern AF. The main results indicated that a 

geotectonic model for the evolution of local populations was not supported and that the observed genetic 

pattern was compatible with the theory of refuges. In the third chapter we studied again X. fuscus, but 

using samples from all the species´ distribution and sequences of two independent markers (mtDNA and 

the the intron 5 of the beta-fibrinogen gene). Some of the main objectives of the chapter were to test a 

published model about the distribution of AF in the last 20,000 years and to use genetic data to address 

the taxonomic status of the four subspecies of X. fuscus, particularly of the endangered X. fuscus atlanticus. 

Results supported partially the model of forest distribution in the past and to consider X. fuscus atlanticus as 

a good species. In the fourth chapter we analyzed plumage and genetic (mtDNA) variation in the 

woodcreeper D. platyrostris. Results suggested a lack of recent genetic continuity between the Atlantic 

Forest central domain and the open vegetation biomes Cerrado and Caatinga. Besides, we found that 

plumage color variation in D. platyrostris was not related to population history, as evaluated by neutral 

markers.  In the fifth chapter we studied the phylogeographic pattern (mtDNA) of S. virescens. Results 

indicated that S. virescens lack a significant phylogeographic pattern, contrarily to what was observed in 

several other AF organisms. Possible explanations for this pattern may be a population bottleneck 

followed by a demographic expansion and current high gene flow rates. Our results, in combination with 

results of others, permitted to describe a common phylogeographic pattern for several AF organisms. 

Also, we suggested a model of the AF where forest distribution is very dynamic. Specifically, the northern 

and southern AF regions were proposed to be the regions with the most unstable area and continuity of 

forests. Perhaps, this forest dynamism contributed to the evolution of the observed common 

phylogeographic pattern. Furthermore, our results, in combination with other similar studies, suggested 
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for the studied birds that geotectonic activity at southeastern AF did not affect population evolution, and 

that some AF rivers (i.e., Doce river) act as secondary barriers instead of primary barriers.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Floresta Atlântica: limites, diversidade e conservação 

A Floresta Atlântica (FA) possui 1.713.000 km2 distribuídos ao longo de uma faixa no leste da América do 

Sul, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, sendo o limite leste a costa Atlântica e o 

limite oeste o sul do Estado do Mato Grosso do Sul, o leste do Paraguai e Misiones na Argentina (Galindo 

Leal e Câmara, 2003) (Fig. 1A). Originalmente, mais de 75% da superfície do bioma era coberto por 

formações arbóreas densas com estruturas e composições particulares (p. ex., floresta ombrófila mista 

com Araucaria angustifólia) e o restante possuía encraves de formações abertas ou secas (Rizzini, 1997).  

 A FA destaca-se pelo número de espécies e endemismos que abriga. Segundo Myers et al (2000) 8000 

espécies de plantas de um total mundial de 300.000 e 567 espécies de vertebrados de um total de 27.298 

são endêmicas do bioma, representando 2,7% e 2,1% das espécies do mundo, respectivamente. Dentre os 

vertebrados que ocorrem neste bioma, 90% dos anfíbios, 30% dos répteis, 27,9% dos mamíferos e 29,1% 

das aves são endêmicos.  

 Além disso, a FA é um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo, já que apenas 7,4% da sua 

superfície original ainda persiste (Galindo Leal e Câmara, 2003). Esse território constitui atualmente de 

uma paisagem de áreas dedicadas à exploração agropecuária e remanescentes de florestas isolados. A 

maioria desses remanescentes não supera 1000 ha (Fonseca, 1985), com exceção dos contínuos florestais 

maiores que 1.000.000 ha compreendidos por diversas unidades de conservação na Serra do Mar e no 

interior do estado do Paraná junto com a província de Misiones na Argentina.  

 

Diversificação da Floresta Atlântica  

A FA é um bioma heterogêneo, por isso é difícil descrever sua origem e evolução. O conhecimento dos 

fenômenos evolutivos atuantes em um bioma particular é importante para fins acadêmicos e de 

conservação biológica (Moritz, 2002). O problema específico estudado na presente Tese é a historia 

evolutiva de organismos da FA, no nível de populações e espécies. Ao longo do trabalho se assume que os 

mecanismos envolvidos na evolução de populações (geradores de estrutura genética populacional) são os 

mesmos que atuam na evolução de espécies (especiação). Assim, o estudo da evolução de populações seria 

uma maneira de inferir fenômenos e testar hipóteses acerca de especiação (Lara et al., 2005).  
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 Existem diversas hipóteses sobre a diversificação das biotas de florestas tropicais e subtropicais, sendo 

incluídas entre as mais discutidas para a FA, a teoria dos refúgios (Brown e Ab’Saber, 1979; Haffer, 1969; 

Haffer e Prance, 2001; Vanzolini e Williams, 1970), a hipótese dos museus (Fjeldsa, 1994; Fjeldsa e Lovett, 

1997), a teoria dos rios como fator de isolamento (Patton e da Silva, 2005; Wallace, 1852), a teoria do 

geotectonismo (revisada em Marroig e Cerqueira, 1997) e a hipótese dos gradientes de habitat ou de 

diversificação parapátrida por seleção (Smith et al., 1997).  

 No Neotrópico, a teoria dos refúgios foi levantada inicialmente para explicar a diversificação biológica 

na Floresta Amazônica durante o Pleistoceno. A hipótese considera os períodos secos e frios coincidentes 

com as glaciações como determinantes do retrocesso das florestas até remanescentes isolados 

(paleorefúgios) por áreas abertas (p.ex., pampas ou caatingas). Assim, os organismos florestais isolados nos 

paleorefúgios por um tempo suficiente, teriam divergido formando novos táxons (divergência em 

alopatria). A hipótese requer a expansão de áreas abertas e a formação de paleorefúgios florestais. Segundo 

alguns autores esses eventos na Amazônia não teriam ocorrido (Bush, 1994; Colinvaux e De Oliveira, 

2000; Colinvaux et al., 2000). Já para a FA existem trabalhos de palinologia (Behling, 1998, 2002; Behling e 

Lichte, 1997; Behling e Negrelle, 2001; Ledru et al., 1998) e de outras áreas (Brown e Ab’Saber, 1979; 

Carnaval e Moritz, 2008) que indicam que áreas abertas teriam substituído grande parte das florestas no 

máximo do último período glacial (25.000-18.000 anos atrás). A teoria dos refúgios é um modelo de 

especiação, mas estudos genéticos propuseram que a diversificação entre espécies seria mais antiga que o 

início do Pleistoceno e que os paleorefúgios desse período só teriam afetado as estruturas genéticas das 

populações (Joseph et al., 1995; Patton e da Silva, 2005; Schneider e Moritz, 1999).  

 A hipótese dos museus associa a especiação a locais específicos dentro de áreas de montanhas que 

tenham condições ambientais resilientes às mudanças climáticas (Fjeldsa et al., 1997; Fjeldsa e Lovett, 

1997). Essas regiões apresentariam um número grande de espécies novas e endêmicas devido à grande 

diversificação que ocorreria nelas, em contraste com regiões menos estáveis e com menor complexidade 

topográfica. Tal hipótese se baseia na maior proporção de espécies de aves com diversificação recente nas 

áreas montanhosas da África Central e na base dos Andes tropicais, em comparação com as matas de 

baixa altitude (p.ex., terras baixas da floresta Amazônica) onde existiria maior proporção de espécies 

antigas. Assim, o modelo considera que as matas de baixa altitude atuam como “museus” de espécies. 
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Embora o modelo seja mantido na literatura como uma hipótese distinta, o mecanismo proposto 

(isolamento e divergência em alopatria) é relativamente semelhante ao da teoria dos refúgios.  

 O modelo de diversificação dos rios como barreiras (revisão em Marroig e Cerqueira, 1997; Moritz et 

al., 2000) tem recebido atenção no contexto da FA. Alguns rios da floresta são limites de faunas regionais; 

em conseqüências, poderiam atuar como barreiras ao fluxo gênico e serem importantes para a evolução da 

biota. Um exemplo é o rio Doce, que é limite de distribuição de muitas aves, mamíferos e borboletas 

(Brown, 2005; Costa et al., 2000; Silva et al., 2004). Um trabalho particular que menciona o modelo dos 

rios na FA é o de Pellegrino et al. (2005), que descreve filogrupos do lagarto Gymnodactylus darwinii 

endêmicos de alguns interflúvios, sugerindo que os rios envolvidos são importantes na diversificação da 

biota Atlântica. 

 A atividade geotectônica do Terciário tardio e do inicio do Pleistoceno associada à formação e 

remodelamento do relevo do sudeste e sul da FA (p. ex., Serra do Mar e da Mantiqueira) (Petri e Fulfaro, 

1983; Riccomini et al., 1989) foi sugerida como importante na evolução da biota local (Grazziotin et al., 

2006; Lara e Patton, 2000; Leite, 2003; Mustrangi e Patton, 1997; Silva e Straube, 1996). Particularmente, 

foi proposto que os eventos geotectônicos teriam alterado a paisagem (biótica e abiótica) e gerado 

barreiras ao fluxo gênico. Por exemplo, Silva e Straube (1996) observaram que a distribuição de alguns 

táxons era limitada pelo vale geológico do rio Paraíba do Sul, e propuseram que a atividade tectônica que 

teria formado o vale haveria sido importante na separação e evolução de populações.  

 Finalmente, a hipótese de diversificação em parapatria propõe que em algumas situações a divergência 

entre organismos é mediada por diferentes pressões seletivas atuantes em ambientes diferentes e contíguos 

(Moritz et al., 2000; Smith et al., 1997). O modelo considera que a seleção constante sobre caracteres 

relacionados à aptidão biológica pode, ao longo do tempo, resultar em isolamento reprodutivo entre 

organismos presentes nos distintos ambientes. Como a FA abriga muitos tipos de florestas (p. ex., 

ombrófilas e decíduas) e diversas áreas de transição com biomas abertos (Veloso, 1991), tal hipótese é 

interessante para ser testada. Particularmente, o sistema de vegetação aberta formado pela Caatinga, 

Cerrado e Chaco, conhecido como diagonal aberta, é importante, pois vários organismos tipicamente 

florestais penetram nessa região usando as matas de galeria. Como as condições reinantes nessas matas de 

galeria (p. ex., clima e luminosidade) são diferentes às condições das matas contínuas, diferentes pressões 

seletivas podem existir em cada domínio (FA e diagonal aberta).  
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Modelos de estudo 

O presente trabalho utiliza três espécies de passeriformes de sub-bosque: Xiphorhynchus fuscus, Dendrocolaptes 

platyrostris e Schiffornis virecens. Estas espécies são bons modelos para o estudo da história biogeográfica da 

FA pois: i) possuem ampla distribuição, o que permite testar efeitos de diversos elementos ou fenômenos 

que podem ter influenciado sua estrutura genética populacional; ii) não são aves ameaçadas, com exceção 

de X. fuscus atlanticus (Aleixo, 2008; IBAMA, 2003), iii)  são dependentes de florestas, o que garante que 

qualquer modificação histórica na cobertura florestal poderia estar refletida na atual estrutura genética 

populacional de um modo mais intenso que no caso de uma espécie que também ocorre nas áreas abertas 

ou menos sensíveis à perturbação dessas florestas, iv) são aves abundantes e relativamente fáceis de serem 

capturadas em redes de neblina e sua manipulação para coleta de amostras de sangue é simples e não traz 

danos aos indivíduos (Cabanne não publicado e Ridgely e Tudor, 1996). 

 Xiphorhynchus fuscus (Dendrocolaptidae) é um passeriforme suboscine endêmico da FA, encontrado 

desde o Ceará até o Rio Grande do Sul e até o leste do Paraguai e na província de Misiones da Argentina 

(Fig. 1B) (Ridgely and Tudor, 1996). Existem quatro subespécies descritas para X. fuscus (Marantz et al 

2003). A subespécie fuscus (Vieillot 1818) habita a distribuição sul da espécie até o centro do estado de 

Minas Gerais (Rio Doce). No nordeste de Minas Gerais e litoral da Bahia ocorre a subespécie tenuirostris 

(Lichtenstein 1820), no interior da Bahia, brevisrostris (Pinto 1938) e nos estados de Pernambuco, Ceará e 

Alagoas, se encontra a subespécie atlanticus (Cory 1916). X. fuscus atlanticus é o único táxon ameaçado de 

extinção dentre todos os estudados nesta Tese (Aleixo, 2008; IBAMA, 2003). Até o presente trabalho não 

existia uma revisão taxonômica ou hipótese filogenética para estas quatro subespécies. X. fuscus é residente 

anual ao longo de toda sua área de ocorrência e habita os principais tipos de florestas da FA, desde 

altitudes próximas ao nível do mar até mais de 1000 m (Marantz et al., 2003). É uma ave abundante e 

habita o sub-bosque de matas primárias e secundárias tardias (Stotz et al., 1996), com preferência àquelas 

porções da floresta com sub-bosque denso, mas sem taquaras (Cabanne não publicado). 

Dendrocolaptes platyrostris (Dendrocolaptidae) é uma espécie florestal que se distribui no domínio 

central da FA e nas matas de galerias da diagonal aberta até  ~1300 m de altitude (Fig. 1C) (Ridgely e 

Tudor, 1996). Habita florestas primárias e secundarias, podendo ser também encontrado em 

agroecossistemas e plantações de Araucaria angustifolia (Cabanne et al., 2007). É residente anual em toda a 
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distribuição. Existem duas subespécies descritas (revisado em Marantz et al., 2003). A subespécie 

platyrostris (Spix 1824) habita o domínio central da FA e a subespécie intermedius (Berlepsch 1883) é 

associada às matas de galeria e encraves florestais no meio da Caatinga (brejos), Cerrado e leste do bioma 

chaco (diagonal aberta). As subespécies se diferenciam por variações de plumagem; sendo a plumagem de 

platyrostris mais escura e com estrias mais notórias, especialmente no dorso.  

Schiffornis virescens (Pipridae) é uma espécie monotípica que habita o sub-bosque do centro e sul da 

FA (Fig. 1D) (Ridgely e Tudor, 1996). É residente anual em toda a distribuição. Ocorre desde o nível do 

mar até  ~1200 m de altitude, como exceção das regiões de ocorrência da espécie irmã S. turdina (Nyari, 

2007), onde se encontra limitado às regiões de maior altitude (p.ex., acima de 500 m no Espírito Santo). S. 

virescens é abundante e habita o sub-bosque de florestas primárias e secundárias tardias (Stotz et al., 1996).  
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Figura 1: A) Área de estudo e distribuição da Floresta Atlântica (Olson et al., 2001). B) 

Distribuição de Xiphorhynchus fuscus. C) Distribuição de Dendrocolaptes platyrostris. C) Distribuição de 

Schiffornis virescens. Todas as distribuições de aves são baseadas em (Ridgely e Tudor, 1996). 
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Objetivos  

O objetivo geral desta Tese foi estudar a evolução de organismos da Floresta Atlântica, nos níveis de 

populações e de espécies, utilizando aves florestais como modelos e sob uma perspectiva filogenética – 

filogeográfica. Os objetivos específicos foram: 

1) Descrever e comparar padrões de distribuição de linhagens intra-específicos de aves selecionadas da 

FA, particularmente de Xiphorhynchus fuscus, Dendrocolaptes platyrostris e Schiffornis virescens;  

2) Estudar os fenômenos que modelaram essas linhagens e suas distribuições; 

3) Testar predições das principais hipóteses de diversificação da FA; 

4) Avaliar as implicações dos resultados para a sistemática e conservação dos táxons estudados.   

 

Síntese dos capítulos 

Nesse primeiro capítulo foi apresentado o problema geral e as principais hipóteses que serão exploradas 

ou testadas nos capítulos dois a cinco. O segundo capítulo corresponde a um artigo publicado no qual foi 

utilizado DNA mitocondrial (mtDNA) para avaliar a estrutura genética populacional de Xiphorhynchus 

fuscus no sul da FA e testar algumas hipóteses de evolução das populações dessa ave. Esee capítulo é a 

continuação do trabalho de mestrado do autor (Cabanne, 2004). O terceiro capítulo também corresponde 

a um artigo publicado no qual novamente foi X. fuscus estudado, mas se avaliou a estrutura filogeográfica 

da espécie em toda a distribuição por meio de dois marcadores genéticos independentes (mitocondrial e 

nuclear). O quarto capítulo é um manuscrito a ser submetido para publicação e descreve a variação da 

plumagem e a estrutura genética populacional (mtDNA) de D. platyrostris. O quinto capítulo é outro 

manuscrito a ser submetido para publicação e apresenta um estudo preliminar da estrutura filogeográfica 

(mtDNA) de S. virescens. Finalmente, o sexto capítulo é uma discussão geral e resume as conclusões de 

cada capítulo em particular. 
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DISCUSSÃO FINAL 

 

O objetivo geral desta Tese foi estudar a evolução de organismos da Floresta Atlântica (FA), utilizando 

aves florestais como modelos e sob uma perspectiva filogenética – filogeográfica. Foram estudadas as 

estruturas filogeográficas de três passeriformes: Xiphorhynchus fuscus, Dendrocolaptes platyrostris e Schiffornis 

virescens.  

 Os padrões filogeográficos de X. fuscus, e de D. platyrostris no domínio central da FA mostraram 

semelhança com o padrão de outros passeriformes endêmicos e de ampla distribuição na FA, 

especificamente Sclerurus scansor (D´Horta, 2009) e Conopophaga lineata (Pessoa, 2007). Nessas quatro 

espécies existe uma quebra filogeográfica na região central de São Paulo. Além disso, em S. scansor e X. 

fuscus existe outra disjunção filogeográfica na região do baixo Rio Doce (Espírito Santo). Além das quebras 

filogeográficas, em todas estas espécies mencionadas foram encontrados sinais de expansão demográfica 

nas populações do extremo sul de distribuição. Estruturas filogeográficas semelhantes são observados 

também em outros grupos, como uma abelha (Batalha, 2008) e uma serpente (Grazziotin et al., 2006), o 

que sugere a existência de um padrão filogeográfico comum para alguns organismos da FA. Isto sugere 

um histórico compartilhado por grupos diversos. 

 No entanto, nem todos os organismos da FA apresentam o mencionado padrão comum. A 

terceira espécie aqui estudada, S. virescens, apresentou um padrão filogeográfico sem disjunções (ausência 

de estrutura no DNA mitocondrial). Isso também é encontrado em outros passeriformes, como Automolus 

leucophtalmus (D´Horta, 2009) e Tachyphonus coronatus (Cabanne e Miyaki não publicado). A origem deste 

padrão indiferenciado não é clara, mas uma explicação possível seria considerar a existência combinada de 

gargalos populacionais seguidos de expansões demográficas e alto fluxo gênico em toda a área de 

distribuição.  

D. platyrostris é a única espécie estudada que habita grande parte das florestas de galeria e encraves 

florestais da diagonal aberta (Caatinga, Cerrado e nordeste do Chaco). Nessa região, foi encontrada uma 

linhagem isolada do domínio central da FA. Este resultado não era esperado, pois a continuidade entre as 

matas de galeria e o domínio central da FA deveria refletir se na ausência de divergência entre dominios. 

 Nossos resultados, assim como os obtidos por outros autores com outras aves (p. ex., D´Horta, 

2009; Pessoa, 2007), sustentam um modelo para a FA no qual a distribuição temporal e espacial das 
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florestas é muito dinâmica. O norte e o sul da FA seriam as regiões mais instáveis, devido à influência de 

mudanças climáticas locais e globais (p. ex., ciclos de glaciações e de períodos interglaciais). Esse cenário é 

congruente com dados de palinologia (p. ex., Behling, 2002) e os modelos obtidos com simulação de 

cobertura florestal (Carnaval e Moritz, 2008). Esta dinâmica florestal poderia ter contribuído para a 

evolução dos padrões filogeográficos observados, nos quais cada linhagem poderia ter evoluído em regiões 

com encraves ou refúgios distintos.   

 Nosso trabalho, assim como o de D´Horta (2009), não sustentou a idéia de que o geotectonismo 

(p. ex.,  eventos neotectônicos no sudeste da FA) tenha sido importante na evolução dos organismos da 

FA. Isto se contrapõe ao estudo de Pessoa (2007). Além disso, nosso trabalho e o de D´Horta (2009) 

tampouco sustentaram uma ação primária dos rios da FA como barreira ao fluxo gênico. Porém, alguns 

rios teriam atuado como barreiras secundárias (p. ex., Rio Doce para X. fuscus). 

 Embora a dinâmica florestal associada a mudanças climáticas parece importante para a evolução 

da estrutura populacional de algumas aves da FA, ainda não está claro se a fragmentação natural de 

florestas foi / é importante para a especiação ou para gerar variação em caracteres não neutros (p. ex., 

plumagem, medidas morfológicas, etc). Por exemplo, se encontrou em D. platyrostris que a variação de 

coloração da plumagem não acompanha a história das populações, mas que deve estar relacionada a 

mudanças de habitat / bioma. Isto sugere que, pelo menos para a plumagem, a ação de fatores não 

históricos (possivelmente seleção) seria importante na evolução da morfologia externa da ave. Este 

resultado sustenta a hipótese de gradientes ambientais. Além disso, não ficou claro se as linhagens 

diferentes que ocorrem dentro do domínio central da FA (p. ex., linhagens CAF e SAF de X. fuscus e de D. 

platyrostris), e que não possuem características diagnósticas morfológicas evidentes (Capítulos 4 e 5, e 

Cabanne não publicado), possuem algum grau de independência evolutiva. Futuras pesquisas podem se 

concentrar nas regiões de contato entre essas linhagens e estudar a existência de introgressão diferencial 

entre marcadores mitocondrias e autossômicos, pois a existência deste tipo de introgressão indicaria certo 

grau de isolamento genético entre linhagens (Carling e Brumfield, 2008). 

 No contexto sistemático, nossos resultados sugerem que: 1) X. fuscus atlanticus seja uma espécie 

plena e 2) que as subespécies de D. platyrostris platyrosris e D. platyrostris intermedius não deveriam ser 

consideradas como espécies, pois não foram encontradas linhagens evolutivas independentes.  
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