
Universidade Federal de Pernambuco 

Centro de Ciências Biológicas 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO 

 

 

LAYS VITURINO DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA EVOLUTIVA E DIVERGÊNCIA DE NICHO DE Myrmorchilus strigilatus, 

UM TÁXON ENDEMICO DE DUAS FLORESTAS SECAS NEOTROPICAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2015 



 
 

LAYS VITURINO DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA EVOLUTIVA E DIVERGÊNCIA DE NICHO DE Myrmorchilus strigilatus, 

UM TÁXON ENDEMICO DE DUAS FLORESTAS SECAS NEOTROPICAIS 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de 

Graduação em Ciências Biológicas – 

Bacharelado, da Universidade Federal de 

Pernambuco como requisito parcial à obtenção 

do título de Bacharel em Biologia.  

 

Orientador: Prof. Dr. Luciano Nicolás Naka 

Co-orientadora: Mariana Isabel Delgado 

Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE 

2015 

  



 
 

 

 

 

 

 

A FICHA DEVE SER ELABORADA PELA BIBLIOTECA 

SETORIAL, DEPOIS DA DEFESA E ALTERAÇÕES 

SUGERIDAS PELA BANCA EXAMINADORA. 

 

 

 

 



 
 

LAYS VITURINO DE FREITAS 

 

 

 

HISTÓRIA EVOLUTIVA E DIVERGÊNCIA DE NICHO DE Myrmorchilus strigilatus, 

UM TÁXON ENDEMICO DE DUAS FLORESTAS SECAS NEOTROPICAIS 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado à 

Coordenação do Curso de Bacharelado em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Pernambuco, como requisito parcial à 

obtenção do título de Bacharel em Ciências 

Biológicas.  

 

 

 

Aprovada em: ___/___/____ 

 

 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Augusto Torres/Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

___________________________________________ 

Dra. Maria Cláudia Melo Pacheco de Medeiros/Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Murilo Sales Nunes/Universidade Federal de Pernambuco 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Dr. Luciano Nicolás Naka/Universidade Federal de Pernambuco 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Maria Aparecida Viturino de 

Freitas, meu motivo maior. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a todos aqueles que contribuíram de alguma forma para a contribuição dessa 

monografia. Seja com uma palavra amiga de apoio, ou de alguma outra forma igualmente 

especial. 

Agradeço ao meu querido orientador, Luciano Naka, por todo o apoio dado. Meu 

Deus, Boss, tu foi um “ori” incrível. Só de conseguir me guiar com meu nervosismo nos 

últimos dias com a preparação desta, tu merecia um troféu de orientador do ano. Sem contar 

todo o conhecimento passado e todo o suporte dado. 

Agradeço à minha querida co-orientadora, Mariana Isabel Delgado J, que tanto me 

ensinou, tanto ajudou e me fez rir nos momentos de desespero. 

A todos meus amigos do “ornitolab” e aos seus agregados, que estavam lá me 

apoiando e me fazendo rir nos momentos de desespero: Dani, Suzy (minha heroína, sua 

anja!!! kkkk), John, Yuri, Jonathas, Lucas, Lilia, Gigi, Marcos, Bruna, Raíssa, Thaís, 

Maurício, Flor, Iolanda, Samuel, Seu Mário (in memorian). E um agradecimento mais do que 

especial a Jonathan Ramos, que tanto me ensinou e ajudou e acalmou e fez rir praticamente 

todo dia durante a construção dessa monografia. Sem falar nas patadas marotas de todo dia 

né? Brincadeira, tuas patadas (quase sempre) vieram com muitos ensinamentos também.  

À turma reunida em 2010.1, cujos representantes (e agregados) me fazem rir pelos 

encontros da vida até hoje.  

Aos meu queridos do Laboratório de Dinâmica de Populações dos Invertebrados 

bentônicos, com quem diversas vezes fui falar nos momentos de estresse e cansaço. 

A Daríen Prado, cujos conhecimentos passados e solicitude tanto ajudaram no 

surgimento de ideias. 

Ao professor Rodrigo Torres e a todos que compõem o Laboratório de Genômica 

Evolutiva e Ambiental, pela solicitude e também prestatividade quando surgiam dúvidas.  

À Flávia Pinto, com suas dicas valiosas de modelagens. 

À Maria Phil, com sua grande ajuda e prestatividade. 

À Professora Thaís Emanuelle, coordenadora do TCC, que tanto ajudou a todos que 

precisaram. 

À Ivandete, sempre tão solicita e prestativa e disposta a ajudar. 

A Oscar Johnson, cuja participação foi essencial na obtenção das sequências de M. s. 

suspicax. 



 
 

Ao meu amado namorado, George Anjos de Araújo, que tanto me apoiou (e aguentou 

meu estresse, coitado) em tudo, sempre me ajudando a não desistir. Tu é incrível, lindinho! 

Essa vitória também é sua. 

À minha adorável, maravilhosa, mãe, Maria Aparecida, que sempre deu seu máximo 

por mim. Eu posso te agradecer pelo resto da vida e não vai ser suficiente, mãe. 

A meu querido padrasto, João, sempre tão bom para mim e me apoiando do seu jeito. 

À minha família e amigos, que estavam lá torcendo por mim. Tia Lurdes, Tia 

Carminha, Fernanda, Rodrigo, Tio “biu”, Lurdes, Tia Lígia, Vovó Rita, Gustavo, Attilio, Pial, 

Neo, Diego.  

Se essa monografia chegou aqui, foi graças a cada um de vocês. Cada um.  

Meu eterno “obrigada”. 

 

  



 
 

RESUMO 

O papel dos fatores ecológicos na origem e diversificação da biota tropical representa um dos 

mais complexos assuntos da biologia evolutiva, especialmente no que se refere ao estudo da 

diversificação da avifauna na região Neotropical. As Florestas Tropicais Sazonalmente Secas 

do Neotrópico, fragmentadas e disjuntas na atualidade, receberam propostas de conexões 

antigas entre seus remanescentes e o Chaco durante o Último Máximo Glacial (Hipótese do 

Arco Pleistocênico) e se apresentam como um bom modelo para se testar o papel da 

adaptação e do isolamento geográfico no processo evolutivo. Assim, este trabalho objetivou 

analisar a história evolutiva e a influência do isolamento geográfico em Myrmorchilus 

strigilatus, um táxon com duas subespécies alopátricas: M. s. strigilatus e M. s. suspicax, 

encontradas nos dois maiores blocos de florestas secas neotropicais: a Caatinga e o Chaco, 

respectivamente. Inferiu-se o tempo de divergência e a estrutura populacional entre suas 

populações através do gene mitocondrial ND2, além de terem sido desenvolvidos modelos de 

nicho ecológico buscando avaliar a influência da alopatria sobre a evolução de nicho da 

espécie. As distancias genéticas (brutas) medidas indicam uma diferenciação média de 1.8% 

no gene mitocondrial estudado. As estimativas do coalescente indicam que as populações do 

Chaco e da Caatinga de M. strigilatus se separaram durante a segunda metade do Pleistoceno 

(aproximadamente uns 634.000 anos atrás). A falta de haplótipos compartilhados e a 

monofilia recíproca de ambas populações apontam falta de fluxo gênico na atualidade, 

conforme pode ser inferido pelo padrão alopátrico de ambas subespécies. Apesar de viverem 

em biomas diferentes (Chaco e Caatinga), os estudos de nicho indicam que ambas subespécies 

ocupam nichos semelhantes, mais parecidos entre si do que seria esperado ao acaso, 

apontando para um caso de conservatismo de nicho. Os resultados deste estudo indicam que 

embora estas populações estejam em processo de diferenciação genética, elas não estariam se 

diferenciando do ponto de vista ecológico. Por outro lado, apontam para uma separação 

significativamente mais antiga do que o Último Máximo Glacial, como sustentado pela 

Hipótese dos Arcos Pleistocênicos. Este estudo representa o primeiro teste para esta hipótese 

em aves, e oferece evidencias importantes sobre a historia da conexão entre o Chaco e a 

Caatinga. Estudos evolutivos e de nicho ecológico com outras espécies de aves que 

apresentem padrões de distribuição geográfica semelhantes, com populações alopátricas 

nestas duas florestas secas, permitirá realizar inferências históricas que possam ajudar a 

elucidar a historia das florestas secas neotropicais. 



 
 

Palavras-chave: Modelagens de nicho ecológico; Arco Pleistocênico; Florestas Tropicais 

Sazonalmente Secas; Myrmorchilus;  

 

 



 
 

ABSTRACT 

The role of ecological factors in the origin and diversification of the tropical biota represents 

one of the most complex subjects in evolutive biology, specially in the study of the 

diversification of the avifauna in the Neotropical region. Neotropical Seasonally Dry Tropical 

Forests are currently fragmented and disjunct and are thought to have been connected with the 

Chaco during the Last Glacial Maximum under the Pleistocenic Arc Hyphothesis. These 

forests present themselves as good models to test the role of adaptation and geographic 

isolation in the evolutionary process. This study aims to analyze the evolutive history and the 

influence that geographic isolation on Myrmorchilus strigilatus, a taxon that has two 

allopatric subspecies: M. s. strigilatus e M. s. suspicax, found in the two largest blocks of 

Neotropical dry forest: the Caatinga and the Chaco. Divergence time and populational 

structure were inferred through the mitochondrial gene ND2. Ecological niche models were 

used to evaluate the influence of alopatry on niche evolution. Coalescent estimates indicate 

that Chaco and Caatinga populations of M. strigilatus separated during the second half of the 

Pleistocene (approximately 634.000 years ago). Lack of shared haplotypes and reciprocal 

monophily of both populations show lack of current gene flow, as inferred by the allopatric 

pattern of both subspecies. Besides living in different biomes (Chaco and Caatinga), the niche 

studies indicate that both subspecies occupy similar niches, which are more similar than what 

would be expected by chance alone, pointing to a case of niche conservatism. The results of 

this study indicate that although these populations are in the process of genetic differentiation, 

they are not differentiating ecologically. On the other hand, ours results point out a 

significantly older separation than the Last Glacial Maximum, as sustained under the 

Pleistocene Arch Hypothesis. This study represents the first test to this hypothesis in birds, 

and offers important evidence on the history of the link between the Chaco and the Caatinga. 

Evolutionary and ecological niche studies with other bird species that exhibit similar 

geographic distribution patterns, with allopatric populations in these two dry forests, will 

allow us to make historic inferences that might help to elucidate the history of the Neotropical 

dry forests. 

 

Key-words: Ecological niche modelling; Pleistocene Arch; Seasonally Dry Tropical  

Forests; Myrmorchilus; 
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1 INTRODUÇÃO  

O papel dos fatores ecológicos na origem e diversificação da biota tropical representa um 

dos mais complexos assuntos da biologia evolutiva, especialmente no que se refere ao estudo 

da diversificação da avifauna na região Neotropical (MCCORMACK et al., 2009). Embora o 

isolamento geográfico (especiação alopatrica) resultante de mudanças e reconfigurações na 

paisagem seja aceito como o principal motor da diversificação biológica (SMITH et al., 

2014), o papel da adaptação no processo evolutivo continua a ser avaliado (ORR & SMITH, 

1998; SCHLUTER, 2000; SMITH et al., 2001; FUNK et al., 2006; KENNETH & WIENS, 

2007). Entretanto, independente do processo de isolamento geográfico, apenas a adaptação 

das populações a um novo ambiente poderá determinar a capacidade das espécies de persistir 

na paisagem (WIENS et al., 2010). 

Em situações onde as espécies não possuem o potencial para adaptar-se a novas condições 

ambientais, estas mantem seus nichos conservados ao longo do tempo (HARVEY & PAGEL, 

1991). Em tais situações de conservatismo de nicho, as espécies tendem a ocupar regiões 

ambientalmente similares às ocupadas por seus antepassados, sendo incapazes de expandir 

suas áreas para regiões geográficas com novas condições ambientais (COLWELL & 

RANGEL, 2009). Por outro lado, quando as espécies conseguem se adaptar às novas 

condições, o nicho entre populações alopatricas pode se diferenciar, dando um passo 

importante no processo de especialização ecológica e conseguinte especiação. 

Uma das áreas na região Neotropical onde o conservatismo de nicho pode estar 

influenciando no estabelecimento de novas populações são as Florestas Tropicais 

Sazonalmente Secas (FTSS), as quais se distribuem de forma muito fragmentada e disjunta 

por toda a região (Figura 1). Estas florestas são marcadas por uma forte sazonalidade 

climática, encontradas em áreas com baixa precipitação anual (menos de 1.600 mm/ano), e 

com pelo menos 5-6 meses de seca severa, com índices de precipitação inferiores a 100 

mm/mês (MURPHY & LUGO, 1986; GENTRY, 1995). Ricas em leguminosas e 

bignoniaceas (GENTRY, 1995), as florestas secas apresentam-se altamente especializadas aos 

longos períodos de seca, e apontam um alto grau de endemismo do ponto de vista florístico, o 

que sugere uma longa história de isolamento e adaptação (MARES et al., 1985).   

Os dois principais blocos de florestas secas na América do Sul estão localizadas na 

Caatinga e no Chaco (PRADO, 1991; FERNANDES, 2003; PENNINGTON et al., 2009). A 

Caatinga, localizada no polígono semiárido no nordeste brasileiro, representa o maior núcleo 

contínuo de FTSS da região Neotropical (FERNANDES, 2003; PENNINGTON et al., 2009),
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enquanto que o Chaco se localiza na região norte da Argentina, sudoeste do Paraguai e leste 

da Bolívia, além de uma estreita porção no Mato Grosso do Sul, Brasil (PRADO, 1991).  

Propostas de conexões históricas entre a Caatinga e outras florestas secas, incluindo o 

Chaco, fazem parte da hipótese do Arco Pleistocênico (PRADO & GIBBS, 1993), a qual 

explicaria a existência de populações de plantas e animais distribuídas de forma alopatrica em 

vários núcleos dessas florestas (PRADO, 1991; PRADO & GIBBS 1993). Segundo esta 

hipótese, a Caatinga teria formado parte de um bloco de vegetação continua conectada à 

região do Chaco seco, e possivelmente a outros núcleos de FTSS na Bolívia, Peru e Equador, 

durante o Último Máximo Glacial (LGM) (CAETANO et al., 2008). Embora a ideia da 

conexão ancestral direta entre a Caatinga e o Chaco seja antiga (ANDRADE-LIMA, 1954; 

VANZOLINI, 1974), dados fitogeográficos sugerem que esta conexão, se de fato tiver 

existido, seria muito antiga e pouco significativa (PENNINGTON, 2000). Evidências 

faunísticas, por outro lado, sugerem uma conexão mais recente e importante do ponto de vista 

biogeográfico (PRADO & GIBBS, 1993; ZANELLA, 2000; WERNECK & COLLI, 2006).  

Estudos em andamento sugerem que pelo menos 13 espécies de aves endêmicas das 

florestas secas, de oito diferentes Familias, possuem populações alopatricas (diferentes 

subespécies) ou aloespécies (diferentes espécies, dentro de um complexo de especies) nas 

duas principais florestas secas do Neotrópico, a Caatinga e o Chaco (PRADO, 1991). Pouco 

se sabe sobre o processo evolutivo que gerou estas populações alopátricas, assim como os 

tempos de divergência destas populações, e o grau de diferenciação ecológica entre estas 

populações.  

Uma dessas espécies, com populações isoladas no Chaco e na Caatinga, trata-se de 

Myrmorchilus strigilatus, cujas subespécies compõem-se da subespécie nominal, de 

ocorrência na Caatinga e da subespécie M.s.suspicax, cuja população distribui-se no Chaco, 

na Bolívia, Paraguai e Argentina (ISLER et al., 2013). Tais populações ainda não foram 

analisadas nem seu grau de diferenciação foi averiguado, de forma a se esclarecer se tais 

subespécies são duas espécies fracamente diferenciadas, ou se podem ser consideradas como 

duas espécies com linhagens evolutivas independentes. 

Se por um lado, a biologia molecular pode oferecer informações importantes sobre o 

processo histórico evolutivo destas populações alopatricas, dados ecológicos e o uso de 

Modelagens de Nicho Ecológico (MNE) podem avaliar e prever a adequabilidade dos habitats 

usando variáveis ambientais, permitindo estudar a evolução de nicho num contexto 

filogenético (WARREN el al., 2010). Desta forma, utilizando dados moleculares e
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ambientais, é possível testar o grau de diferenciação ecológica e genética em populações 

isoladas, para testar a hipótese dos Arcos Pleistocênicos e a predominância de divergências 

ecológicas versus o conservatismo de nicho em populações animais adaptadas à seca. 

Neste estudo, buscamos inferir a historia evolutiva das duas populações alopátricas de 

Myrmorchilus strigilatus no Chaco e na Caatinga, avaliando o grau de divergência genética 

destas populações, assim como estabelecer o grau de diferenciação do seu nicho ecológico, 

usando Modelagens de Nicho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Distribuição das Florestas Secas no neotrópico:  

FTSS: 1, Caatinga; 2, Núcleo Misiones; 3, Região do Chiquitano Boliviano; 4, Núcleo 

Piedmont; 5, Vales Interandeanos Boliviano e Peruviano; 6, Equador costeiro pacífico; 

7, Vales interandeanos colombianos; 8, Costa caribenha da Colombia e Venezuela; 9, 

América Central; 10, Antillas; Ce, Cerrado; Ll, Llanos; Ru, Rupununi; e Ch, Chaco 

(Figura de Pennington  et al., 2009). 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a história evolutiva de Myrmorchilus strigilatus para testar a hipótese dos Arcos 

Pleistocênicos em aves, e testar a influência da evolução do nicho ecológico em duas 

populações alopátricas na Caatinga e no Chaco.  

  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1 Avaliar o grau de diferenciação de nicho ecológico de Myrmorchilus s. strigilatus e 

Myrmorchilus s. suspicax, testando as hipóteses de conservantismo vse divergência de 

nicho;  

2 Inferir o tempo de divergência das populações da Caatinga e do Chaco de Myrmorchilus 

strigilatus para testar a hipótese do Arco Pleistocênico em aves. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Florestas Tropicais Sazonalmente Secas  

As FTSSs da região Neotropical formam um bioma continental com 18 núcleos florestais 

isolados (Figura 1) (LINARES-PALOMINO et al., 2011; SARKINEN et al., 2011). Estes 

núcleos representam 60% dos remanescentes globais desse bioma (MILES et al., 2006), e são 

definidos de forma ampla, incluindo de florestas altas nos sítios úmidos a arbustivas ricas em 

plantas suculentas nos sítios secos (PENNINGTON et al., 2009).  

Marcadas por uma forte sazonalidade climática (MURPHY & LUGO, 1986; GENTRY, 

1995), são caracterizadas pela frequência de espécies espinhosas e suculentas principalmente 

nas formações secas, além da dominância de árvores com dossel continuo, que torna-se cada 

vez mais fragmentado com o decréscimo da precipitação anual para valores menores que 500 

mm/ano (PENNINGTON, 2004). 

14 



17 

 

O maior bloco de FTSSs do Neotrópico é representado pala Caatinga, localizado na 

região nordeste do Brasil, distribuída nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, sudeste do 

Piauí, grande parte da Paraíba e Pernambuco, oeste de Alagoas e Sergipe, região norte e 

central da Bahia, além de uma faixa em Minas Gerais acompanhando o Rio São Francisco, 

juntamente com um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha. 

(PRADO,2003). Em proporção a outras florestas sul-americanas, a caatinga não apresenta 

uma diversidade muito impressionante, mas quando se levam em comparação suas taxas de 

endemismo, sua relevância torna-se evidente (MULLER, 1973; CRACRAFT, 1985; 

HAFFER, 1985; RIZZINI, 1997), com tais taxas variando de 5% para aves, a 57% para peixes 

(SILVA et al. 2003; ROSA et al. 2003, OLMOS et al. 2005) e apresentando cerca de 510 

espécies de aves (caatinga latu sensu, SILVA et al., 2003), 932 espécies de plantas vasculares 

(GIULIETTI et al. 2004), 240 de peixes (ROSA et al. 2003), 167 de répteis e anfíbios 

(RODRIGUES, 2003), 187 de abelhas (ZANELLA & MARTINS, 2003) e 148 espécies de 

mamíferos (OLIVEIRA et al. 2003). 

Com condições climáticas extremas, a Caatinga tem sido considerada como uma das 

ecoregiões climaticamente mais complexas do mundo (NIMER, 1969). De natureza semi-

árida, resultada principalmente da predominância de massas de ar estáveis empurradas para o 

sudeste pelos ventos alísios vindos do anticlone do Atlântico sul (PRADO, 2003), possui 

secas e cheias muito frequentes, com a ausência completa de chuva em alguns anos sendo 

mais característica da região do que as ocorrências locais raras de um nível duplo ou triplo de 

precipitação (NIMER, 1972). Seus níveis de precipitação variam entre 240 e 1500 mm 

(RADAMBRASIL 1983, SAMPAIO 1995, LEAL et al., 2005), chegando a receber em 

determinadas áreas entre 50 e 70% de sua concentração de chuva anual em três meses 

consecutivos, sendo assim caracterizada por marcada sazonalidade (PRADO, 2003). Nos anos 

mais secos, seus cursos d’água, definidos normalmente como intermitentes sazonais de 

drenagem exorréica (AB’SÁBER, 1974), tornam-se esporádicos ou efêmeros (PRADO, 

2003).  

Fitofisionomicamente, a Caatinga é caracterizada, assim como as outras FTSSs, por 

presença de dossel e área basal menor que florestas tropicais úmidas (MURPHY & LUGO, 

1986), com espécies lenhosas e suculentas e intolerantes ao fogo (PENNINGTON, 2009).Este 

habitat também se caracteriza pela presença de muitas espécies que apresentam espinhos, 

microfilia e características xerofíticas (PRADO, 2003). Existe uma escassez de lianas 
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(ARAÚJO & MARTINS, 1999) e algumas espécies perenifólias ocorrem (KIRMSE et al., 

1983) 

 A segunda maior floresta seca da região neotropical é representada pelo Chaco 

(~1.000.000 km²) (BUCHER, 1982), localizado ao longo do norte da Argentina, oeste do 

Paraguai, sudeste da Bolívia e no extremo oeste do Mato Grosso do sul (PRADO, 1993; 

PENNINGTON et al., 2000). Esta formação vegetal seca também apresenta forte 

sazonalidade climática, porém com verões muito mais severos e presença de geadas de 

inverno (WERNECK et al., 2011). A precipitação anual varia entre 350 e 1267 mm, ao longo 

de um gradiente crescente de precipitação e de duração da estação seca no sentido Leste – 

Oeste (PRADO, 1991). Seus verões apresentam grande severidade, enquanto a presença de 

geadas em seus invernos é comum (PRADO, 1991; WERNECK et al., 2011). Trata-se de uma 

das poucas áreas no mundo onde a transição entre os trópicos e o cinturão temperado não 

ocorre na forma de um deserto, mas sim como florestas semiáridas e bosques (MORELLO & 

ADÁMOLI, 1968). 

O tipo do solo no Chaco está diretamente ligado a fatores ambientais, particularmente o 

clima, embora alguns solos não-climatogênicos também possam ocorrer (REF)?. Ainda, 

existem áreas próximas a cheias de rios extintos ou severamente diminuídos que provêm 

extensas camadas de sedimentos aluviais (PUTZER, 1972) que formam uma série de solos 

jovens e escassamente desenvolvidos como os que ocorrem ao leste da província de Salta. 

Depósitos do quaternário aluvial também ocorrem na parte leste da província de Formosa. 

Solos salinos são uma característica comum nas áreas baixas com drenagem empobrecida. 

(PRADO, 2003) Os solos do “Gran Chaco” são pobres em matéria orgânica e o horizonte 

húmico é relativamente raso, alcançando entre 20-25 cm de profundidade e quase 

desaparecendo no oeste (ESPINO et al., 1973).  

Sugestões de conexões históricas entre a Caatinga e o Chaco são antigas (ANDRADE-

LIMA, 1954; VANZOLINI, 1974), porém estudos mostraram que apesar de evidências 

faunísticas (PRADO & GIBBS, 1993; ZANELLA, 2000; WERNECK & COLLI, 2006), ele 

não possui afinidades florísticas ou biofísicas (em relação ao solo, clima e condições 

topográficas) relevantes (PRADO, 1991; PENNINGTON et al., 2000). De fato, estudos 

recentes não consideram o Chaco como uma floresta tropical sazonalmente seca 

(PENNINGTON, 2000). 
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3.2 ESPÉCIE ALVO: MYRMORCHILUS STRIGILATUS 

 

A espécie estudada, Myrmorchilus strigilatus, é o único representante do gênero 

Myrmorchilus (Família Thamnophilidae), e está composta por duas subespécies de 

distribuição alopátrica: a subespécie nominal com ampla distribuição no Nordeste do 

Brasil, em ambientes de Caatinga (desde o leste do Piauí e sul do Rio Grande do Norte até o 

norte de Minas Gerais) (ZIMMER & ISLER, 2003); e a subespécie suspicax, que possui una 

ampla distribuição na região do Chaco, desde o sudeste da Bolívia e adjacências do Brasil 

(sudeste e oeste do Mato Grosso), oeste do Paraguai e centro norte da Argentina (ZIMMER & 

ISLER, 2003) (Figura 2).  

De maneira semelhante à maioria das outras espécies da família, tratam-se de animais 

insetívoros com baixa capacidade de dispersão (ZIMMER & ISLER, 2003; REINERT, 2008; 

WOLTMAN & SHERRY, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Mapa da distribuição geográfica de Myrmorchilus strigilatus (ZIMMER et al., 

2008). A: Área de ocorrência de M.s.strigilatus; e B: Área de ocorrência de M.s.suspicax. 
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3.3 ANÁLISES DA ESTRUTURA ESPACIAL 

3.3.1 OBTENÇÃO DE PONTOS DE OCORRÊNCIA 

 

Para obter dados de distribuição que pudessem ser utilizados para modelar a distribuição 

de ambas as populações de Myrmorchilus strigilatus foram usadas localidades de diferentes 

fontes, incluindo 1) espécimes de museus e coleções, obtidos do GBIF (www.gbif.org/), 

SpeciesLink (http://www.splink.org.br/), e a coleção de aves da UFPE; 2) registros de 

gravações obtidos de bancos de dados online como Xenocanto (www.xeno-canto.org/) e 

Macaulay Library (www.macaulaylibrary.org/); 3)  registros de fotografias digitais obtidos a 

partir do site wikiaves (www.wikiaves.com.br); e 4) localidades resultantes de publicações, 

projetos de anilhamento, e observações de campo (fornecidos pelo Centro Nacional de 

Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE, ICMBio). Todas as localidades 

foram plotadas nos mapas para descobrir possíveis erros de georreferenciamento. Localidades 

com registros duvidosos, coordenadas geográficas ausentes ou insuficientes foram excluídas 

das análises. Foram também eliminadas localidades que apresentassem autocorrelação 

espacial, usando o método desenvolvido por PEARSON et al. (2007) buscando confirmar a 

congruência espacial e eliminar pontos autocorrelacionados.  

 

3.3.2 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

 

Muitos estudos têm demonstrado a importância das variáveis bioclimáticas derivadas da 

precipitação, temperatura e suas variações como bons preditores do nicho das espécies 

(PEARSON et al, 2007; ANDERSON & GONZALEZ, 2011; ANDERSON, 2012). Tais 

parâmetros estão atualmente representados por 19 variáveis disponíveis no Wordclim 

(http://www.worldclim.org/download). Porém, sabendo-se que muitas destas estão altamente 

associadas entre si e com a latitude e a longitude, fez-se uma analise de correlação com o 

auxílio do software ArcGis® 10.1 (ESRI, 2011) a fim de se eliminar variáveis 

autocorrelacionadas com menor contribuição (ANDERSON, 2013). Após esse procedimento, 

restaram 9 variáveis ambientais com autocorrelação abaixo de 80% (Tabela 1). Estas 

descrevem uma média da superfície terrestre de temperatura e precipitação, sazonalidade e 

extremos biológicos potencialmente limitantes (HIJMANS et al. 2005). Porem as variáveis 

bioclimaticas não são as únicas que podem influenciar na distribuição das espécies, assim foi 

usada também a variável topográfica representando os limites altimétricos. Esta foi baixada da
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 página do AMBDATA fornecida pelo Institudo Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE 

(http://www.dpi.inpe.br/Ambdata/download.php). O AMBDATA é um banco de dados geo-

morfométricos do Brasil, que fornece o Modelo Digital de Elevação (MDE) e suas derivações 

locais básicas em cobertura nacional. Ainda, utilizou-se o Normalized Difference Vegetation 

Index (NDVI) - uma medida da cobertura vegetal baseada na diferença entre o infravermelho 

e o vermelho próximo (ROUSE et al., 1974; TUCKER, 1979). 

 

Tabela 1: Variáveis obtidas para Modelagens de Nicho Ecológico (Fonte: WordClim, NASA, 

Ambdata/Topodata, MODIS/EOS). Asteriscos (*) indicam variáveis não correlacionadas, 

usadas no estudo.  

Abreviatura Variável 

BIO1   Temperatura Média Anual 

BIO2 *  Média Diurna (Mensal (temp max – temp min)) 

BIO3 *  Isotermía (BIO2/BIO7) (* 100)   

BIO4   Temperatura Sazonal (desvio padrão *100) 

BIO5   Temperatura Máxima do Mês mais Quente   

BIO6   Temperatura Mínima do Mês mais Frio   

BIO7 *  Temperatura Anual (BIO5-BIO6)   

BIO8   Temperatura Média do Trimestre mais Chuvoso   

BIO9   Temperatura Média do Trimestre mais Seco   

BIO10   Temperatura Média do Trimestre mais Quente   

BIO11 *  Temperatura Média do Trimestre mais Frio   

BIO12 *  Precipitação Anual 

BIO13   Precipitação do Mês mais Chuvoso   

BIO14 *  Precipitação do Mês mais Seco 

BIO15 *  Precipitação Sazonal (Coeficiente de Variação)  

BIO16   Precipitação do Trimestre mais Chuvoso   

BIO17   Precipitação do Trimestre mais Seco   

BIO18 *  Precipitação do Trimestre mais Quente   

BIO19 *  Precipitação do Trimestre mais Frio   

Alt* Topografia    

NDVI* Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

 

 

3.3.3 MODELAGENS DE NICHO ECOLÓGICO 

 

O desenvolvimento de técnicas de modelagens preditivas da distribuição de espécies, a 

partir de dados de ocorrência (presença/ausência) e camadas ambientais, é útil para estudar a 

conservação de espécies ameaçadas, avaliar o impacto de espécies exóticas invasoras, criar
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 unidades de conservação, realizar estudos ecológico-evolutivos, etc. (WARREN et al.,2008; 

MCCORMACK, 2010; ANDERSON, 2012). Entretanto, a incerteza e consequentes críticas a 

cerca dos dados de ausência mostram-se marcantes em diversos estudos (ELITH et al., 2006; 

KOZAK et al., 2008; ZIMMERMANN et al., 2010; ANDERSON, 2012). O desenvolvimento 

de Maxent (PHILIPS et al., 2006), que necessita apenas de dados de presença, trouxe grandes 

benefícios a tais estudos (ANDERSON, 2012).  

Foram desenvolvidos modelos separados para as subespécies das duas localidades. 

Inicialmente foram realizados testes com beta-regularizadores diferentes, a fim de evitar a 

inferência de modelos sobre-ajustados ou super-ajustados (ANDERSON & GONZALEZ, 

2011). Após esses testes, avaliando-se os valores gerais do AUC para os modelos e os valores 

gerados para o AUC de treino e de teste, escolheu-se o beta-regularizador 1 para rodar as 

análises. Selecionaram-se 25% dos pontos para teste e 50 réplicas foram usadas para cada 

modelo. 

 

3.3.4 ANÁLISES DE SIMILARIDADE DE NICHO 

 

 Para avaliar o grau de divergência de nicho foi usado um teste de randomização, o 

qual depende de duas métricas: D (SCHOENER, 1968) e I (VAN DER VAART, 1998; 

WARREN, 2008); ambas assumem a probabilidade de distribuição definida sobre o espaço 

geográfico, em que px,i (ou py,i) denota a probabilidade atribuída pelo Modelo de nicho 

ecológico - ENM para espécies X (ou Y) na célula i, as quais foram calculadas usando o 

Programa ENMtools versão 1.4.3 (WARREN, 2008). Os modelos de nicho criados para cada 

população foram comparados entre si (niche overlap) com a utilização de tais medidas 

mencionadas acima. Para as duas subespécies de M. strigilatus com seus respectivos registros 

de ocorrência (ver tópico 3.2.1), foram então criados polígonos de distribuição das espécies a 

partir de seus registros de ocorrência reais. A partir destes polígonos, criou-se um conjunto de 

pseudoréplicas através da obtenção de uma quantidade igual à real de pontos de ocorrência 

aleatórios agrupados dentro da área dos polígonos. Esse processo foi replicado 100 vezes para 

criar uma distribuição nula com valores hipotéticos de similaridade. Os valores para a 

distribuição nula foram então plotados num histograma e comparados ao valor de 

sobreposição dos pontos reais, para avaliar estatisticamente o grau de similaridade de nicho. 
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3.3.5 COMPORTAMENTO DAS SUBSPÉCIES NO ESPAÇO AMBIENTAL 

 

Dados das 21 variáveis ambientais foram extraídos dos pontos de ocorrência dos táxons e 

então as 21 variáveis foram reduzidas com uma Análise de Componentes Principais (PCA) 

das matrizes de correlação com o auxílio do Programa R (R core Team, 2014), Rstudio e IBM 

SPSS estatística 19.  

 

3.4      ANÁLISE DA HISTÓRIA EVOLUTIVA 

3.4.1 COLETA DE DADOS MOLECULARES 

 

 Ao todo, obtivemos 23 sequencias mitocondriais, incluindo 8 amostras de 

Myrmorchilus s. strigilatus, da Caatinga, e 15 amostras de M. strigilatus suspicax, do Chaco 

(Apêndice A). Escolheu-se o gene mitocondrial NADH Desidrogenase subunidade 2 (ND2) 

por ser eficiente para descrever a estrutura populacional, tanto para espécies de divergência 

mais recente, como de espécies mais antigas (PRICE, 2008; ZINK & BARROWCLOUGH, 

2008). A extração do DNA genómico foi realizada a partir de ~25 mg de tecido congelado ou 

armazenado em etanol com o kit de extração DNeasy
® 

Blood & Tissue (Qiagen), seguindo o 

protocolo do fabricante. O gene escolhido foi amplificado utilizando protocolos padrões de 

reações em cadeia da polimerase (PCR) usando os seguintes primers universais: L5215 

(HACKETT, 1996) e H6313 (JOHNSON & SORENSON, 1998) (Tabela 2). A amplificação 

do DNA foi realizada em 2.5 ul de DNA e kits de PCR (Vivantis). O protocolo do 

termociclador para PCR consistiu de uma desnaturação inicial a 94ºC por 2 minutos, seguida 

por 34 ciclos de 30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 50ºC e um minuto a 72ºC, com uma 

extensão final a 72ºC por sete minutos. Para a purificação das amostras de PCR utilizou-se o 

kit de purificação da Invitrogen (Purelink PCR Purification Kit). A extraçãoo, amplificação e 

purificação de DNA foi realizado no Laboratorio de Genômica Evolutiva e Ambiental 

(LAGEA) na Universidade Federal de Pernambuco e no Museum of Natural Science, 

Louisiana State University (LSU). O sequenciamento foi realizado nas instalações comerciais 

de Beckman Coulter (Massachusets, EUA). 
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Tabela 2. Primers universais utilizados para sequenciar o gene NADH Dehydrogenase 2 

(ND2) (HACKETT, 1996 e JOHNSON & SORENSON, 1998) 

Primer Sequencia (5’- 3’) 

H6313 CTCTTATTTAAGGCTTTGAAGGC 

L5215 TATCGGGCCCATACCCCGAAAAT 

 

3.4.2 ANÁLISES MOLECULARES 

 

Com a utilização do software Geneious 8.1.7 (KEARSE et al., 2012), os 

eletroferogramas foram verificados e editados, para finalmente obter sequências consenso. As 

sequencias foram alinhadas usando o método CLUSTAL W (HIGGINS et al., 1994), também 

disponível no Geneious. Todos os alinhamentos foram inspecionados visualmente. A matriz 

de distância bruta gerada pelo Geneious está exibida no apêndice B. 

Com a utilização do software JModeltest 2.1.7 (DARRIBA et al., 2012; GUINDON & 

GASCUEL, 2003) escolheu-se HKY como o melhor modelo evolutivo para o gene. Após isso, 

buscando inferir o tempo de divergência entre as populações, usou-se o software Beast 1.8.0 

(DRUMMOND et al., 2012) e posteriormente o software TRACER 1.6 (RAMBAUT & 

DRUMMOND, 2007) para avaliar se houve convergência entre as árvores. 

Uma rede haplótica baseadas no median-joining foram construídas com o auxílio da 

plataforma Networks 4.6.1.3 (BANDELT et al., 1998; FORSTER et al., 2001) buscando 

avaliar a relação entre os haplótipos. Por fim, utilizou-se o software DNAsp 5.10.01 

(LIBRADO & ROZAS, 2009) para avaliar a diversidade das sequencias e divergências entre e 

dentre as populações. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1  LOCALIDADES DE OCORRÊNCIA DE MYRMORCHILUS STRIGILATUS 

 

Ao todo foram recuperadas um total de 984 localidades: 659 para a Catainga e 325 para o 

Chaco, respectivamente. Entretanto, o número de localidades utilizadas nas modelagens foi de 

229 e 71 para a Caatinga e o Chaco após o tratamento dos dados (ver tópico 3.3.1) (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Localização dos pontos de ocorrência de Myrmorchilus s. strigilatus 

(em vermelho), e de M. s. suspicax (em azul), plotados sobre os polígonos. da 

Caatinga (em amarelo) e do Chaco (em verde). 
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4.2  MODELAGENS DE NICHO ECOLÓGICO 

 

Os modelos de nicho ecológico para M. s. strigilatus e M. s. suspicax alcançaram altos 

valores de AUC (0.958 e 0.981 para a Caatinga e o Chaco, respectivamente), indicando assim 

modelos de alta acurácia (Figura 4). As áreas de alta adequabilidade ambiental recuperaram 

bem as distribuições atuais de ambas subespécies. Entretanto, os modelos desenvolvidos 

apresentaram possíveis erros de comissão quando incluíram para M. s. strigilatus áreas de 

ocorrência potencial ao norte da Venezuela, oeste do Equador e Peru, sudeste da Bolívia e 

noroeste da Argentina; e para M. s. suspicax áreas de média adequabilidade para áreas dentro 

da Caatinga e Cerrado. Utilizando os dados (localidades) de M. s. strigilatus, os modelos 

previram ~28% da área de ocorrecia de M. s. suspicax , enquanto que os modelos deste último 

apenas previram ~12% da Caatinga, onde ocorre M. s. strigilatus.  

Os escores de Jackknife do Maxent indicaram que as variáveis BIO9 (Temperatura 

Média do Trimestre mais Seco) e BIO 11 (Temperatura Média do Trimestre mais Frio), 

apresentaram maior contribuição (45% e 40%, respectivamente) para a distribuição de M. s. 

suspicax com sua presença e ausência, respectivamente (Gráfico1A); e que a BIO 12 

(Precipitação anual) contribuiu (25%) mais para a distribuição de M. s. strigilatus tanto com 

sua presença, quanto com sua ausência (Gráfico 1B).  
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Gráfico 1: Contribuição das variáveis utilizadas nas modelagens de nicho ecológico 

de Myrmorchilus strigilatus de acordo com os scores de Jacknife, mostrando o quanto 

cada variável foi informativa com sua ausência (azul claro) ou presença (azul escuro). 

Barra em vermelho mostrando a contribuição de todas as variáveis juntas para os 

modelos.  
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Figura 4: Distribuição modelada para as subespécies de distribuição alopátrica de Myrmorchilus strigilatus. Cores quentes indicam regiões maior probabilidade de 

ocorrência devido à maior adequabilidade. Os valores de AUC se referem à área sob a curva característica de operação do recebidor, um indicativo da performance do 

modelo. 
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4.3 ANÁLISE DE SIMILARIDADE DE NICHO 

 

Os nichos ecológicos de M. s. strigilatus e de M. s. suspicax são mais semelhantes do que 

o esperado ao acaso, apontando para conservatismo de nicho nas duas populações em questão. 

Os valores de D de Schoener e o I de Hellinger variaram 0,078-0,0955 e de 0,27-0, 

respectivamente, utilizando dados e ocorrência reais da Caatinga, em relação ao background 

do Chaco; e usando dados de ocorrência reais do Chaco, em relação ao background da 

Caatinga os valores de D de Schoener e I e Hellinger variaram de 0,169-0,23 e de 0,41-0,52, 

respectivamente.  

Os valores desenvolvidos com a comparação entre as distribuições reais (niche overlap) 

em relação aos valores da distribuição nula de ambas as métricas apontou para conservatismo 

de nicho (Figura 4). Ainda é possível inferir através dos gráficos que os nichos são 

aproximadamente 30% similares em relação aos valores de D (Gráfico 2A) e 

aproximadamente 60% similares em relação aos valores obtidos para I (Gráfico 2B).  
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Gráfico 2: Teste de similaridade de nicho. Valores de sobreposição de nicho (“niche-overlap” 

– setas pretas) comparados à distribuição nula de background. Barras azuis são os valores de 

background obtidos para M.s.strigilatus e cinza os valores obtidos para M. s. suspicax. Tais 

métricas existem entre 0-1. Valores mais próximos a 1 indicam conservatismo de nicho, 

enquanto valores mais próximos a 0 indicam divergência de nicho.  
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4.4  COMPORTAMENTO DAS SUBSPÉCIES NO ESPAÇO AMBIENTAL 

 

Os primeiros quatro componentes (eixos) da PCA foram os que mais explicaram a 

variação dos dados, alcançando uma variação acumulada de aproximadamente 88% 

(Apêndices C, D). A comparação entre os componentes 1 e 2 (Gráfico 3) mostrou que as 

populações estão se diferenciando no nicho em relação a cobertura vegetal (NDVI), Média 

diurna (BIO 2), Temperatura sazonal (BIO 4), Temperatura anual (BIO 7) e Isotermía (BIO 

3). Os outros eixos não conseguiram separar as populações da Caatinga e do Chaco 

claramente. 

Outras comparações envolvendo os quatro componentes que mais influenciaram na 

variação mostraram que a M. s. strigilatus parece ocupar um nicho climático similar, porém 

mais heterogêneo que a M. s. suspicax (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 3: Interação entre os Componentes principais (eixos principais) 1 e 2, mostrando que as 

subespécies se diferenciam no nicho para as variáveis: cobertura vegetal (NDVI), Média diurna 

(BIO 2), Temperatura sazonal (BIO 4), Temperatura anual (BIO 7) e Isotermía (BIO 3).  
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Gráfico 4: Interação entre os componentes principais 1 e 3 (A) e 2 e 3 (B). É possível 

visualizar a similaridade de nicho encontrada entre os dois ambientes, e inferir ainda que a 

população da Caatinga tem um nicho ambiental mais heterogêneo que a população do Chaco.  
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4.5   DADOS MOLECULARES 

 

Foi obtido um alinhamento com 1009 pares de bases do gene mitocondrial ND2, com 

sequências de 23 individuos (8 da caatinga, representando a forma nominal, e 15 do Chaco, 

representando a forma suspicax) (Apêndice A). Não foram detectados stop códons, nem 

deleções nas sequências, confirmando a origem mitocondrial das mesmas, e descartando a 

presença de pseudo-genes. O melhor modelo evolutivo para as sequências, seguindo o 

Critério de Informação Bayesiana BIC, calculado através do JModelTest, foi HKY.  

Um total de 28 sítios variáveis foram identificados e 15 deles foram parcimoniamente 

informativos. As diversidades haplotidica e nucleotidica foram de 0.786 (±0.151) e 0.00209 

(±0.00065 )  para a população da Caatinga e de 0.781 (±0.102) e 0.00128 (±0.00031)  para a 

população do Chaco, respectivamente. 

A distância média (p-uncorrected) entre as amostras da Caatinga (M. s. strigilatus) e do 

Chaco (M. s. suspicax) foi de 1.83±0.26%, bem maior do que dentre cada uma das 

populações. As amostras da Caatinga (n=8) apresentaram uma distância média não corrigida 

de 0.485±0.383%, e as amostras do Chaco (n=15) uma distância de 0.211±0.185% (Apêndice 

B). 
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Tabela 3. Estatística descritiva das sequencias mitocondriais das populações da 

Caatinga e o Chaco de Mymorchilus strigilatus. 

Parâmetro Caatinga Chaco 

Número de indivíduos 

Numero de pares de bases 

8 

1009 

15 

1009 

Numero de indivíduos 8 15 

Numero de sítios variáveis 7 8 

Número de mutações 7 8 

Número de sítios informativos total 28 

 G+C 0.439 0.44 

Número de haplotipos 5 7 

Diversidade haplotípica (Hd) 0.786±0.151 0.781±0.102 

Variância da diversidade haplotipica 0.2274 0.01031 

Diversidade nucleotídica (por sítio) pi: 0.00209±0.00065 0.00128±0.00031 

Variância de pi 0.0000004 0.0000001 

Média da diferença nucleotídica (k) 2.10714 1.29524 

Theta (por sequencia) de S, Theta-w 2.69972 2.46036 

Theta (por sítio) de S, Theta-w 0.00268 0.00244 

Tajima's D -1.04453 -1.74389 

Fu e Li's D -0.89365 -1.73679 

Fu e Li's F -1.0263 -1.99268 

Fu's Fs -1.037 -3.327 

Strobeck's S 0.923 0.992 

Fu e Li' sD (FL-D) -1.3312 -2.1212 

Fu e Li's F (FL-F) -1.5059 -2.408* (p<0.005) 

Fay e Wu's H (FW-H) 1.6429 1.1619 

Divergência nucleotídica - Jukes e Cantor K(JC) 0.01482 0.01482 
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4.6  TEMPO DE DIVERGÊNCIA, ESTRUTURA FILOGENÉTICA E 

POPULACIONAL 

 

As duas populações alopatricas do Chaco e da Caatinga formaram dois clados 

reciprocamente monofiléticos, com alto suporte estatístico (probabilidade posterior de 1.0) 

(Figura 5). De acordo com o modelo do relógio relaxado (relaxed clock model), estas 

populações teriam parado de intercambiar alelos durante o Pleistoceno, aproximadamente a 

634.000 anos atrás (intervalos de credibilidade: 379.000-924.600). 

A rede de haplótipos construída com o método de Median-Joining apontou a falta de 

haplotipos comuns entre as duas populações estudadas. Um total de 12 haplotipos foram  

registrados nesta espécie (Figura 6).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 5: Topologia obtida pelo método da inferência Bayesiana do gene mitocondrial ND2. Barras 

azuis representam o intervalo de credibilidade das datações que foram inferidas no Beast 

(DRUMMOND et al.,2012). Valores positivos acima da barra indicam a probabilidade posterior de cada 

clado. 
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Figura 6: Rede de haplotipos desenvolvida pelo método de Median-Joining para as 23 

sequencias do gene ND2 obtidas para Myrmorchilus strigilatus..Círculos amarelos e azuis 

representam Myrmorchilus s. strigilatus e Myrmorchilus s. suspicax, respectivamente. Barras 

pretas representam mutações. 
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5. DISCUSSÃO 

 

A associação biótica entre a Caatinga e o Chaco na literatura é antiga, e foi baseada 

em conexões faunísticas e florísticas entre estes biomas (RIZZINI, 1963; MÜLLER, 1973; 

HAFFER, 1985). Tais conexões podem justificadas pela presença de populações disjuntas 

encontradas em ambos biomas (ZANELLA, 2003, ANDRADE-LIMA, 1982). Para explicar 

estas conexões ancestrais, foi levantada a hipótese denominada do Arco Pleistocênico, o qual 

teria conectado a Caatinga e o Chaco, além de outros blocos de FTSS, durante o Último 

Máximo Glacial (aproximadamente uns 21.000 anos atrás) (PRADO & GIBBS, 1993).  

Estudos posteriores sugeriram que estas conexões seriam bem mais antigas, 

possivelmente do Mioceno Superior e o Plioceno Inferior para plantas (PENNINGTON et al., 

2000, PENNINGTON, 2004) e do Plioceno Superior e Pleistoceno Inferior para lagartos 

(WERNECK & COLLI. 2006). Este estudo representa a primeira estimativa do tempo de 

divergência entre estes dois biomas, as quais indicam que as populações da Caatinga e do 

Chaco deixaram de trocar genes durante o Pleistoceno-médio. Estudos com abelhas 

(ZANELLA, 2003) e mamíferos (CARMIGNOTTO et al, 2012) também indicaram espécies 

comuns a essas áreas, mas não desenvolveram datações. 

 

5.1 CONSERVATISMO DE NICHO ECOLÓGICO 

 

Os resultados apontam para um cenário onde houve um pouca mudança no nicho 

ecológico das populações da Caatinga e do Chaco, mostrando que os nichos se assemelham 

em termos climáticos, apontando para um caso de conservantismo de nicho. Análises de 

similaridade de nicho e dos componentes principais corroboram os resultados das 

modelagens, evidenciando nichos conservados. Apesar de que M. s. strigilatus e M. s. 

suspicax possuem nichos mais semelhantes do que o esperado ao acaso, estas populações 

parece ainda preferir ambientes diferenciados. A forma nominal ocorre em áreas com maiores 

isotermias, enquanto M. s. suspicax necessita de uma maior cobertura vegetal, e temperaturas 

mais elevadas ao longo do ano todo. 
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5.2  MODELOS DE NICHO 

 

As distribuições preditas revelaram boas performances evidenciadas por: Altos valores 

de AUC (>0.9); áreas de adequabilidade congruentes com a distribuição conhecida das 

susbspécies (BRAVO et al., 2013); e ausência de omissões. As comissões ocorridas podem 

ser explicadas pela presença de nicho predito, porém não realizado para as subespécies. 

Ainda, as comissões ocorridas nas modelagens de M. s. strigilatus para o norte da 

Venezuela, oeste do Equador e Peru, sudeste da Bolívia e noroeste da Argentina são 

reconhecidas áreas de FTSS (PENNINGTON, 2009; SARKINEN et al.,2011). Sendo a região 

ao sudeste da Bolívia e noroeste da Argentina parte da área de distribuição confirmada de M. 

s. suspicax, o que é evidência para conservatismo de nicho.  

O mesmo pode ser dito para M. s. suspicax, cuja modelagem de distribuição 

apresentou comissões para pequenas áreas no Cerrado, prováveis fragmentos de FTSS dentro 

desse bioma, e na Caatinga - o maior bloco de FTSS do neotrópicos e área de ocorrência de 

M. s. strigilatus. 

Dentre as comissões obtidas, ressalta-se a área ao norte da Venezuela, que assemelha-

se fitofisionomicamente à área de ocorrência do táxon-irmão de Myrmorchilus,Myrmerciza 

disjuncta, espécie distribuída  em áreas abertas de: Cerrado na Venezuela e Campinas 

amazônicas no Brasil (BRAVO et al., 2013), indicio de conservatismo de nicho entre as 

espécies irmãs. 

 

5.3  HISTÓRIA EVOLUTIVA DE MYRMORCHILUS STRIGILATUS 

 

Os dados mitocondriais foram consistentes com um evento de vicariância que isolou 

as populações, permitindo assim uma estrutura populacional bem definida. Os padrões de 

isolamento por distância coincidem com a informação recuperada pela arvore de divergência 

genética, que indica um período de mais de 634 mil anos, significativamente mais antigo que 

o Último Máximo Glacial, ocorrido a aproximadamente 21.000 anos (PRADO & GIBBS, 

1993), como indicado por modelagens no passado (WERNECK et al., 2013). 

Ainda, apesar das diferenças encontradas nos nichos de ambas subespécies, o presente 

estudo evidenciou conservatismo de nicho ambiental entre as duas subespécies e estudos 

moleculares mais abrangentes são agora necessários para avaliar em que nível evolutivo elas 

se encontram. 

36 



44 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos evidenciam nichos conservados, porém com diferenças entre si 

em certas características do ambiente. De forma geral, Myrmorchilus strigilatus suspicax tem 

como preferência ecológica, ambientes mais quentes com maior sazonalidade e maior 

cobertura florestal, enquanto M. s. strigilatus tem maior preferência pelas maiores isotermias. 

Suas populações encontram-se bem estruturadas geneticamente e isoladas por 

vicariancia há tempos que ultrapassam o período do Último Máximo Glacial (21 m.a.), assim 

corroborando com hipóteses de conexões muito mais antigas entre as Florestas Secas 

Neotropicais, mas que não possuem um consenso sobre o período de transição entre tais 

Florestas.  
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APENDICE A – LISTA DOS TECIDOS COLETADOS 

Asteriscos (*) indicam tecidos sequenciados no presente estudo 

Sp Pais Municipio Lat Long 
Nome 

original 
  

strigilatus* Brasil Curaçá -9.15737 -39.84001 128 UFPB 

strigilatus* Brasil Triunfo -7.86452 -39.07639 1023 UFPB 

strigilatus* Brasil Serra do Paulo -8.09352 -36.67791 687 UFPB 

strigilatus* Brasil Serra do Paulo -8.09352 -36.67791 691 UFPB 

strigilatus* Brasil Rebio SerraNegra -8.65369 -38.01217 751 UFPB 

strigilatus* Brasil Rebio SerraNegra -8.65369 -38.01217 765 UFPB 

strigilatus Brasil São José da Lagoa Tapada -7.01081 -38.21749 781 UFPB 

strigilatus Brasil São José da Lagoa Tapada -7.01081 -38.21749 782 UFPB 

strigilatus Brasil São José da Lagoa Tapada -7.01081 -38.21749 794 UFPB 

strigilatus Brasil São José da Lagoa Tapada -7.01081 -38.21749 795 UFPB 

strigilatus* Brasil Serra do Paulo -8.09352 -36.67791 730 UFPB 

strigilatus* Brasil São José da Lagoa Tapada -7.01081 -38.21749 897 UFPB 

strigilatus Brasil BA: Estação Ecológica Raso da Catarina -9.87 -38.63444 T. 353 UFPE 

strigilatus Brasil BA: Estação Ecológica Raso da Catarina -9.87 -38.63444 T. 362 UFPE 

strigilatus Brasil BA, Floresta Nacional,contendas do sincorá,  -13.9261 -41.12056 T. 530 UFPE 

strigilatus Brasil CE: Potengi; Sítio Pau Preto (linha de rede) -7.08744 -40.08478 T. 946 UFPE 

strigilatus Brasil 
CE: Crato, APA Chapada do Araripe, 

Carrasco  
-7.50239 -39.92236 T. 955 UFPE 

strigilatus Brasil 
CE: Crato, APA Chapada do Araripe, 

Carrasco  
-7.50239 -39.92236 T. 674 UFFS 

strigilatus Brasil São Félix do Coribe – BA 
  

345 MNRJ 

strigilatus Brasil  São Félix do Coribe – BA 
  

395 MNRJ 

strigilatus Brasil São Félix do Coribe – BA 
  

417 MNRJ 

strigilatus Brasil São Félix do Coribe – BA 
  

380 MNRJ 

strigilatus Brasil São Félix do Coribe – BA 
  

404 MNRJ 

strigilatus Brasil São Félix do Coribe – BA 
  

399 MNRJ 

suspicax* Bolivia    6689 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    6699 LSUMNS 

suspicax* Paraguai -20.4333 -60.316667 25726 LSUMNS 

suspicax* Paraguai -20.6667 -59.83333 25795 LSUMNS 

suspicax* Paraguai -20.6667 -59.83333 25990 LSUMNS 

suspicax* Paraguai -23.0667 -59.25 25762 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    38897 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    18577 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    18722 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    18904 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    18818 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    38894 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    18853 LSUMNS 

suspicax* Bolivia    18833 LSUMNS 

suspicax* Bolivia 
   

18851 LSUMNS 
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APENDICE B – MATRIZ DE DISTÂNCIA BRUTA 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 CH6689   0 0.69 0.2 0.27 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.25 1.96 1.39 1.86 2.17 1.38 1.71 1.37 1.59 

2 CH6699 0   0.39 0.2 0.27 0.1 0.2 0.29 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.25 1.57 1.39 1.47 1.78 1.39 1.71 1.38 1.59 

3 CH18577 0.69 0.39   0.46 0.76 0.59 0.39 0.63 0.58 0.59 0.75 0.3 0.73 0.27 0.93 1.65 1.49 1.56 1.87 1.87 2.4 2.05 1.69 

4 CH18722 0.2 0.2 0.46   0.27 0.1 0 0.29 0.1 0.1 0.19 0.1 0.17 0.1 0.25 1.57 1.39 1.47 1.78 1.39 1.71 1.38 1.59 

5 CH18818 0.27 0.27 0.76 0.27   0.17 0.27 0.37 0.17 0.17 0.27 0.1 0.17 0.17 0.17 2.04 1.46 1.94 2.24 1.45 1.71 1.45 1.66 

6 CH18833 0.1 0.1 0.59 0.1 0.17   0.1 0.2 0 0 0.1 0 0 0 0.15 1.86 1.29 1.76 2.07 1.28 1.61 1.27 1.49 

7 CH18851 0.2 0.2 0.39 0 0.27 0.1   0.29 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.25 1.57 1.39 1.47 1.78 1.39 1.71 1.38 1.59 

8 CH18853 0.3 0.29 0.63 0.29 0.37 0.2 0.29   0.2 0.2 0.29 0.2 0.27 0.2 0.34 1.66 1.49 1.57 1.88 1.48 1.82 1.47 1.69 

9 CH18904 0.1 0.1 0.58 0.1 0.17 0 0.1 0.2   0 0.1 0 0 0 0.15 1.85 1.29 1.75 2.07 1.28 1.61 1.27 1.49 

10 CH25726 0.1 0.1 0.59 0.1 0.17 0 0.1 0.2 0   0.1 0 0 0 0.07 1.87 1.29 1.77 2.07 1.28 1.61 1.28 1.49 

11 CH25762 0.2 0.2 0.75 0.19 0.27 0.1 0.2 0.29 0.1 0.1   0.1 0.17 0.1 0.25 1.95 1.39 1.85 2.17 1.38 1.71 1.37 1.59 

12 CH25795 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0 0.1 0.2 0 0 0.1   0 0 0 1.51 1.31 1.4 1.71 1.3 1.61 1.3 1.51 

13 CH25990 0.1 0.1 0.73 0.17 0.17 0 0.1 0.27 0 0 0.17 0   0.07 0.15 1.85 1.29 1.75 2.07 1.28 1.61 1.27 1.49 

14 CH38894 0.1 0.1 0.27 0.1 0.17 0 0.1 0.2 0 0 0.1 0 0.07   0.15 1.38 1.3 1.28 1.6 1.3 1.62 1.29 1.49 

15 CH38897 0.25 0.25 0.93 0.25 0.17 0.15 0.25 0.34 0.15 0.07 0.25 0 0.15 0.15   2.2 1.36 2.1 2.33 1.36 1.7 1.52 1.56 

16 CAT00128 1.96 1.57 1.65 1.57 2.04 1.86 1.57 1.66 1.85 1.87 1.95 1.51 1.85 1.38 2.2   0.1 0.1 0.39 0.59 1.1 0.78 0.1 

17 CAT1023 1.39 1.39 1.49 1.39 1.46 1.29 1.39 1.49 1.29 1.29 1.39 1.31 1.29 1.3 1.36 0.1   0 0.3 0 0.3 0 0.2 

18 CAT00687 1.86 1.47 1.56 1.47 1.94 1.76 1.47 1.57 1.75 1.77 1.85 1.4 1.75 1.28 2.1 0.1 0   0.3 0.49 1.1 0.78 0.2 

19 CAT00691 2.17 1.78 1.87 1.78 2.24 2.07 1.78 1.88 2.07 2.07 2.17 1.71 2.07 1.6 2.33 0.39 0.3 0.3   0.79 1.4 1.08 0.5 

20 CAT00751 1.38 1.39 1.87 1.39 1.45 1.28 1.39 1.48 1.28 1.28 1.38 1.3 1.28 1.3 1.36 0.59 0 0.49 0.79   0.3 0 0.2 

21 CAT00765 1.71 1.71 2.4 1.71 1.71 1.61 1.71 1.82 1.61 1.61 1.71 1.61 1.61 1.62 1.7 1.1 0.3 1.1 1.4 0.3   0.3 0.3 

22 CAT00730 1.37 1.38 2.05 1.38 1.45 1.27 1.38 1.47 1.27 1.28 1.37 1.3 1.27 1.29 1.52 0.78 0 0.78 1.08 0 0.3   0.2 

23 CAT00897 1.59 1.59 1.69 1.59 1.66 1.49 1.59 1.69 1.49 1.49 1.59 1.51 1.49 1.49 1.56 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2 0.3 0.2   
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APENDICE C – VARIÂNCIA TOTAL EXPLICADA 

 

Componente 

Autovalores iniciais 

Soma das saturações ao quadrado da 

extração. 

Total 

% de 

variação % acumulado Total 

% de 

variância 

% 

acumulado 

1 6.571 31.290 31.290 6.571 31.290 31.290 

2 5.868 27.941 59.232 5.868 27.941 59.232 

3 4.075 19.403 78.635 4.075 19.403 78.635 

4 2.040 9.715 88.350 2.040 9.715 88.350 

5 .904 4.303 92.652    

6 .574 2.731 95.384    

7 .337 1.607 96.991    

8 .184 .878 97.868    

9 .166 .790 98.658    

10 .135 .644 99.302    

11 .051 .242 99.544    

12 .027 .128 99.672    

13 .022 .105 99.777    

14 .019 .090 99.867    

15 .011 .050 99.917    

16 .009 .041 99.958    

17 .004 .020 99.978    

18 .003 .014 99.993    

19 .001 .006 99.999    

20 .000 .001 100.000    

21 1.115E-

15 

5.311E-15 100.000 
   

Método de extração: Análise dos Componentes principais. 
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APENDICE D – PORCENTAGEM DE CONTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

NOS COMPONENTES PRINCIPAIS. 

 

Matriz de componentes
a
 

 
Componente 

1 2 3 4 

veg_new_3 -.639 .316 .238 .276 

bio_9 .964 -.009 .041 .132 

bio_18 -.762 .102 .205 .297 

bio_19 .236 -.213 -.427 .438 

bio_2 -.416 .563 .556 .002 

bio_3 .539 -.711 .205 -.019 

bio_4 -.513 .791 -.084 -.022 

bio_5 .330 .866 .299 .167 

bio_17 -.220 .005 -.806 .504 

bio_8 .345 .864 .178 .195 

bio_16 -.190 -.497 .705 .427 

bio_7 -.546 .767 .283 -.009 

bio_15 .197 -.273 .858 -.178 

bio_6 .943 -.238 -.105 .148 

Alt -.576 -.675 .108 -.202 

bio_1 .820 .468 .198 .224 

bio_10 .494 .824 .142 .192 

bio_11 .929 -.025 .214 .198 

bio_12 -.380 -.395 .394 .711 

bio_13 -.115 -.536 .692 .402 

bio_14 -.247 -.052 -.767 .525 

Método de extração: Análise de componentes principais a. 4 componentes extraídos 
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