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RESUMO

As Florestas Sazonalmente Secas (FSS) estão distribuídas por toda a região

Neotropical, e se caracterizam por apresentar espécies adaptadas à seca, com

grande número de especialistas desse tipo de bioma. Schoeniophylax

phryganophilus é uma ave que ocorre nesse tipo de floresta, possuindo atualmente

duas populações alopátricas localizadas nos seus dois principais núcleos: a

Caatinga e o Chaco. Um modelo desenvolvido para explicar este padrão de

distribuição é a Hipótese do Arco Pleistocênico, proposta por Prado e Gibbs em

1993. Segundo esse modelo, os processos de glaciação e os intervalos entre eles

teriam sido responsáveis pela expansão e retração das FSS. Durante os períodos

glaciais (épocas mais secas e frias), estas florestas teriam se expandido criando

Florestas Sazonalmente Secas contínuas, cobrindo grande parte da região circun-

amazônica (o Arco Pleistocênico). Nos períodos interglaciais (como na atualidade)

estas florestas teriam se fragmentado. Consequentemente algumas populações de

espécies de animais e plantas que viviam neste Arco teriam ficado isoladas em

núcleos de FSS, sofrendo posteriormente processos de diferenciação. Para testar a

relação da Hipótese do Arco Pleistocênico com o padrão de distribuição de

Schoeniophylax phryganophilus e sua história evolutiva, modelamos o nicho

ecológico destas populações no presente e no passado, produzimos uma filogenia

usando grande parte do genoma mitocondrial (10 genes codificadores de proteínas)

e avaliamos a coancestralidade das populações através de milhares de loci

nucleares obtidos de regiões Ultra Conservadas do genoma. Nossas análises

sugerem que a separação das populações de Schoeniophylax phryganophilus da

Caatinga e do Chaco teria ocorrido a aproximadamente 150.000 anos atrás,

coincidindo com o Último Interglacial, e que a adequabilidade de nicho deste

organismo variou da mesma maneira que as FSS, oferecendo suporte à hipótese do

Arco Pleistocênico.

Palavras-chave: Filogenética. Genoma. Pleistoceno. Nicho Ecológico.

Passeriformes.



ABSTRACT

Seasonally Dry Forests (SDF) are distributed throughout the Neotropical region, and

are characterized by presenting species adapted to drought, with a large number of

specialists in this type of biome. Schoeniophylax phryganophilus is a bird that occurs

in this type of forest, currently having two allopatric populations located in its two

main nuclei: the Caatinga and the Chaco. A model developed to explain this pattern

of distribution is the Pleistocene Arc hypothesis, proposed by Prado and Gibbs in

1993. According to this model, the glaciation processes and the intervals between

them would have been responsible for the expansion and retraction of the SDF.

During glacial periods (drier times), these forests would have expanded to create

continuous dry forests, covering much of the circum-Amazon region (the Pleistocene

Arc). In interglacial periods (as now) these forests would have fragmented.

Consequently, some populations of animals and plants species that lived in this Arc

would have been isolated in SDF nuclei, subsequently undergoing differentiation

processes. To test the relationship between the Pleistocene Arc Hypothesis and the

distribution pattern of Schoeniophylax phryganophilus and its evolutionary history, we

modeled the ecological niche of these populations in the present and in the past, and

produced a phylogeny using much of the mitochondrial genome (10 protein-coding

genes) and evaluated the coancestrality of populations through thousands of nuclear

loci obtained from Ultra Conserved genomic regions. Our analyzes suggest that the

separation of the Schoeniophylax phryganophilus populations from the Caatinga and

Chaco would have occurred approximately 150.000 years ago, coinciding with the

Last Interglacial, and that the niche suitability of this organism varied in the same way

as the SDF, supporting the Pleistocene Arc hypothesis.

Keywords: Phylogenetic. Genome. Pleistocene. Ecological Niche. Passeriformes.
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1 INTRODUÇÃO

As Florestas Sazonalmente Secas (FSS) da América do Sul representam um

ecossistema ideal para estudar os processos de diferenciação e especiação, pois é

formado por 11 núcleos principais isolados distribuídos por toda a região Neotropical

(PENNINGTON et al., 2009). No entanto, sua atual conformação fragmentada pode

não representar necessariamente sua forma ancestral. Evidências fito e

zoogeográficas sugerem conexões ancestrais entre o que hoje são núcleos isolados

de FSS. Estas evidências se apresentam em múltiplas espécies de organismos que

possuem populações isoladas nos diferentes núcleos de FSS (PRADO, 1991). Os

dois maiores blocos de FSS, a Caatinga e o Chaco, apresentam este tipo de

fenômeno, com pares de taxa/populações se substituindo geograficamente (SHORT,

1975; PRADO, 1991). O compartilhamento de linhagens aparentadas nestas duas

Florestas Sazonalmente Secas, com populações alopátricas, sugere que essas

populações já estiveram conectadas no passado, provavelmente influenciadas por

eventos climáticos que afetaram a distribuição das FSS na América do Sul (PRADO,

1991; PRADO e GIBBS, 1993; ZANELLA, 2000; WERNECK e COLLI, 2006).

Utilizando o compartilhamento de taxa entre diversos núcleos de FSS, Prado

e Gibbs (1993) desenvolveram a Hipótese do Arco Pleistocênico, um modelo de

diversificação proposto para explicar a existência de populações isoladas nos

diferentes núcleos de Florestas Sazonalmente Secas na região Neotropical.

Seguindo as ideias elaboradas por Haffer (1969), essa hipótese propõe que durante

os períodos interglaciais, as épocas mais quentes e úmidas do Pleistoceno, as FSS

teriam ocorrido de forma fragmentada (Figura 1), devido à expansão de outras

formas vegetacionais, favorecidas por estas condições climáticas, sobre o território

anteriormente ocupado pelas FSS. Já durante as épocas mais frias e secas, os

períodos glaciais, essas florestas teriam ocorrido de forma contínua (Figura 2), tendo

sua expansão favorecida pelas condições climáticas. Assim, as mudanças climáticas

ocorridas no Pleistoceno teriam conectado e separado essas populações. Uma

forma de testar esta hipótese evolutiva é utilizando diversos taxa codistribuídos com

populações isoladas nestas florestas sazonalmente secas. Esta abordagem também

permite avaliar o padrão temporal de separação entre as populações dos diferentes

núcleos de FSS. Se o tempo de diferenciação genética entre os pares coincidirem

entre si, e com os eventos climáticos do Pleistoceno, seria possível argumentar que
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estes eventos teriam afetado a biota de forma semelhante. Caso o tempo de

diferenciação entre os táxons seja distinto, é possível inferir que eles apresentam

diferentes histórias evolutivas, e que os potenciais eventos climáticos não teriam

afetado todo o bioma de forma concomitante.

Figura 1: Distribuição das Florestas Sazonalmente Secas nos Neotrópicos.

Fonte: BANDA et al., 2016.
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Figura 2: Arco Pleistocênico formado pelas Florestas Sazonalmente Secas da América do Sul.

Fonte: MOGNI et al., 2015.

Na classe Aves existe aproximadamente 13 espécies, ou pares de espécies,

com populações alopátricas nos dois principais núcleos de Florestas Sazonalmente

Secas da América do Sul: a Caatinga e o Chaco (SHORT, 1975; PRADO, 1991).

Dados ainda não publicados têm sugerido que as populações alopátricas de piu-piu

(Myrmorchilus strigilatus) na Caatinga e no Chaco teriam se separado há

aproximadamente 600.000 anos (NAKA et al., in prep), ao passo que a separação

das subespécies de Stigmatura budytoides, que apresentam o mesmo padrão de

distribuição, teriam uma origem de divergência genética mais antiga (~1.500.000

anos) (DÁLIA, 2015). Por outro lado, um estudo realizado com Phacellodomus

rufifrons estimou o tempo de divergência entre as populações da Caatinga e o

Chaco, entre 240.000 e 560.000 anos (CORBETT, et al. 2020), concordando com o

pressuposto na Hipótese do Arco Pleistocênico. Por isso é necessário que as idades

de divergência desses organismos sejam esclarecidas, para que se possa obter uma

maior concisão nos resultados, respaldando ou se contrapondo à Hipótese do Arco

Pleistocênico.
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Uma alternativa ao processo de vicariância, é a dispersão de longa distância.

Esta alternativa não pressupõe tempos de divergência semelhantes em táxons

codistribuídos, mas depende da capacidade de dispersão das espécies e ainda pode

ser influenciada pelas mudanças espaciais dos biomas, aproximando ou

distanciando áreas com elevada adequabilidade ambiental para cada espécie.

Diversos estudos baseados em ecologia e genética podem ser realizados

para investigar a história evolutiva e a conexão histórica entre populações. Dentre os

métodos mais utilizados destaca-se a Modelagem de Nicho Ecológico, que além de

avaliar a adequabilidade ambiental do presente, pode incluir modelos climáticos do

passado, para assim projetar no tempo as condições ambientais de possível

ocorrência do organismo. Esta metodologia permite identificar onde as espécies

atuais poderiam ter ocorrido no passado, e melhor caracterizar as variações

ocorridas no seu habitat ao longo do tempo (ALVARADO-SERRANO e KNOWLES,

2014). Por isso, esta análise pode ser utilizada para avaliar e explicar relações

filogenéticas e distribuições geográficas de organismos que possam ter sido

afetados geografica e ecologicamente durante as mudanças climáticas ocorridas no

Pleistoceno (SAVIT e BATES, 2015).

No âmbito da genética, por sua vez, o uso de ferramentas mitocondriais tem

se destacado para a elucidação de questões filogenéticas (AVISE et al., 1979;

AVISE et al., 1988). Mas recentemente, o genoma nuclear tem proporcionado novos

marcadores moleculares que se beneficiam de novas técnicas de sequenciamento

para fornecer milhares de loci (FAIRCLOTH et al., 2012). Em especial, o uso dos

Polimorfismos de Nucleotídeo Único (SNPs - Single Nucleotide Polymorphisms) tem

ganhado visibilidade em estudos filogenéticos, devido sua grande abundância no

genoma, o que o possibilita ser um excelente marcador para estudos de demografia

populacional, adaptação e evolução de genoma (BRUMFIELD et al., 2003).

Compondo, atualmente, um importante cenário na elucidação de questões

filogeográficas e filogenéticas, principalmente no que diz respeito a escalas de

tempo moleculares (LEACHÉ e OAKS, 2017; MORIN et al., 2004; WINKER et al.,

2018 ).

Neste trabalho, com o intuito de compreender aspectos evolutivos das aves

das Florestas Sazonalmente Secas e testar a Hipótese do Arco Pleistocênico,

estudamos a diferenciação genética e a adequabilidade de nicho de duas

populações de Schoeniophylax phryganophilus (Família Furnariidae), uma ave que



14

apresenta duas subespécies com distribuição alopátrica na região do complexo

Chaco-Espinal-Pampas (S. p. phryganophilus) e na região do complexo Caatinga-

Cerrado (S. p. petersi), para fins didáticos tratados neste trabalho apenas como

região Chaco e Caatinga respectivamente. No intuito de testar a Hipótese do Arco

Pleistocênico. Estes dois táxons alopátricos se diferenciam principalmente pelo

tamanho corporal, onde a população da Caatinga é menor que a forma nominal

(SANTOS et al., 2010). Assim, no intuito de estimar o tempo de divergência desses

organismos, realizamos a modelagem de nicho ecológico, onde pudemos observar a

adequabilidade de nicho desse organismo para o tempo passado e presente. Bem

como analisamos a diferenciação genética entre organismos das duas populações

através do genoma mitocondrial e dos SNPs, oriundos das regiões flanqueadoras

dos Elementos Ultraconservados (UCEs - Ultraconserved Elements). Que são

trechos pequenos de DNA localizados em regiões altamente conservadas do

genoma de aves, peixes e mamíferos (FAIRCLOTH et al., 2012), os quais permitem

que as regiões flanqueadoras possam ser acessadas e utilizadas em estudos

filogenéticos devido ao seu bom desempenho em demonstrar variações genéticas a

nível populacional (HARVEY et al., 2016).

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivos Gerais

Utilizar dados genéticos e ecológicos para testar a hipótese do Arco

Pleistocênico utilizando como modelo uma ave especialista das Florestas

Sazonalmente Secas (Schoeniophylax phryganophilus), no contexto das conexões

históricas entre a Caatinga e o Chaco.

1.1.2 Objetivos Específicos

I. Avaliar a diferenciação genética entre as duas populações de Schoeniophylax

phryganophilus, atualmente reconhecidas como diferentes subespécies;

II. Inferir o tempo de divergência entre Schoeniophylax p. phryganophilus e

Schoeniophylax p. petersi;
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III. Modelar a distribuição histórica das linhagens, buscando evidências que

sustentem conexões ou isolamentos históricos entre as populações;

1.2 HIPÓTESES

● As duas subespécies de Schoeniophylax phryganophilus representam

populações diferenciadas e reciprocamente monofiléticas.

● O tempo de divergência das duas populações alopátricas coincide com o

isolamento das Florestas Sazonalmente Secas durante dos períodos

interglaciais.

● Os modelos de nicho ecológico apontam conexões históricas e isolamento

atual das duas populações alopátricas.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 AS FLORESTAS SAZONALMENTE SECAS E O ARCO PLEISTOCÊNICO

Desde que Prado e Gibbs (1993) formularam a Hipótese do Arco

Pleistocênico, as Florestas Sazonalmente Secas (FSS) têm despertado muita

curiosidade científica no que diz respeito a questões evolutivas e biogeográficas dos

organismos que possuem esses ambientes como áreas de ocorrência. Tal hipótese

consiste na ideia de que no passado os núcleos atuais de FSS eram conectados

geograficamente, possibilitando um fluxo significativo de organismos entre si.

Autores sugerem que os padrões atuais de distribuição alopátrica de alguns

organismos dessas florestas se dá devido à processos vicariantes (ANDRADE-LIMA,

1982; PRADO e GIBBS, 1993) ou de dispersão em longa distância (CAETANO et al.,

2008), afirmando isto com base nas mudanças climáticas históricas e também nos

padrões de distribuição das espécies. Embasados nesses dados, Prado e Gibbs

(1993) inferiram que as Florestas Sazonalmente Secas e as florestas úmidas sul-

americanas teriam sofrido expansões e retrações como resposta às variações

climáticas. Durante os Máximas Glaciais do Pleistoceno, a baixa temperatura e

umidade teriam favorecido a junção dos fragmentos de FSS, enquanto que durante
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os períodos Interglaciais (mais quentes e úmidos), as Florestas Sazonalmente

Secas teriam sofrido retrações.

Apesar do número relativamente grande de táxons animais e vegetais

compartilhados entre os dois maiores núcleos de Florestas Sazonalmente Secas do

Neotrópico, o Chaco e a Caatinga, poucos estudos filogeográficos têm sido

realizados para esclarecer a história evolutiva destes organismos (PRADO, 1991;

ZANELLA, 2000; WERNECK e COLLI, 2006). Não existindo, ainda, um consenso

quanto à explicação da origem dos padrões de aves inferidos como relacionados

com a Hipótese do Arco Pleistocênico.

Além dos dados biológicos, existem informações ambientais, como as

encontradas em camadas rochosas, que demonstram que o Pleistoceno (2.588.000

a 11.700 anos atrás) foi uma época de diminuição da temperatura global, possuindo

ciclos de glaciação com baixas temperaturas, durante dezenas de milhares de anos

(HUGHES et al., 2007; MERCER, 1976). Diferentemente da época anterior, o

Plioceno (5.333.000 a 2.588.000 anos atrás), onde as temperaturas teriam sido

muito mais elevadas, como apontam os dados geológicos e os testemunhos de gelo

(BURKE et al., 2018; CLARK et al., 2006; LISIECKI e RAYMO, 2005). O Pleistoceno

Médio (355.000 a 82.800 anos atrás) e Tardio (82.800 a 10.000 anos atrás)

apresentaram ciclos glaciais intensos, com temperaturas baixas e o clima seco (VAN

DER HAMMEN, 1974). Com base nisso é possível imaginar que a conformação

anteriormente disjunta dos blocos de Florestas Sazonalmente Secas poderia ter sido

mudada, estando naquele tempo conectadas durante as fases mais frias e secas do

Pleistoceno Médio e Pleistoceno Tardio (BAKER et al., 2020). Essas inferências são

algumas das principais explicações para a distribuição atual das espécies de

Florestas Sazonalmente Secas na América do Sul e Central, explicadas pela

expansão e retração do território das Florestas Sazonalmente Secas qua teriam

alterado a conexão entre os blocos. Sendo assim, se estes modelos estiverem

corretos, teria sido possível que os organismos que atualmente possuem populações

alopátricas, tivessem se conectado ao longo do Arco nos momentos cíclicos de

expansões das Florestas Sazonalmente Secas; sofrendo interrupções durante

períodos interglaciais (CORBETT et al., 2020).

Alguns estudos sugerem que durante o Pleistoceno Médio e o Tardio teriam

acontecido numerosos processos de especiação em organismos das florestas

úmidas (THOM et al., 2020), enquanto que outros estudos apontaram este período
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como de alto índice de especiação para habitantes das Florestas Sazonalmente

Secas (PENNINGTON et al., 2004), devido ao isolamento alternado que esses

biomas apresentavam nesses momentos. Entretanto, ainda há controvérsias, pois

dados moleculares têm apresentado informações conflitantes sobre os momentos de

diversificação dos organismos de florestas úmidas no Neotrópico, mostrando que a

origem dos organismos dessa biota é mais antiga do que se imaginava (HOORN et

al., 2010; KLICKA e ZINK, 1997; RULL, 2011; WILLIS e WHITTAKER, 2000).

Segundo estudos recentes, a divergência de muitos organismos coincide com o

Pleistoceno Inferior ou o Plioceno (época anterior) (NAKA e BRUMFIELD, 2018;

SMITH et al., 2014; WEIR e SCHLUTER, 2007). O mesmo teria ocorrido nas

Florestas Sazonalmente Secas; estudos utilizando DNA mitocondrial e outros

marcadores genéticos têm encontrado momentos de divergência anteriores ao

Pleistoceno em populações alopátricas de plantas e lagartos (CORTES et al., 2015;

LANNA et al., 2018; WERNECK et al., 2009).

2.2 FILOGEOGRAFIA

A filogeografia representa a junção de duas diferentes áreas, a filogenética e

a biogeografia, sendo responsável por unificar os conhecimentos e apresentar novas

ideias e provas sobre as possíveis explicações sobre padrões biogeográficos,

relações filogenéticas ou problemáticas que envolvam questões desses dois

domínios (AVISE et al., 1987). Por ser uma união desses dois tópicos, é necessário

que exista uma junção de análises, tanto genética quanto biogeográfica. Quanto às

análises ecológicas é possível utilizar a Modelagem de Nicho Ecológico (MNE), que

tem demonstrado ser uma importante análise na elucidação de padrões

biogeográficos (SANCHEZ-FERNANDEZ et al. 2016). Esse tipo de análise se

embasa na utilização das variáveis ambientais da área de ocorrência do organismo,

e utiliza estas variáveis para prever onde um dado organismo apresentaria

adequabilidade ambiental e capacidade de sobrevivência (ALVARADO-SERRANO e

KNOWLES, 2014).

Estudos já têm utilizado MNE de forma comparativa entre passado e presente,

buscando vislumbrar possíveis respostas que expliquem padrões biogeográficos

complexos, tentando encontrar e compreender o comportamento e localizações dos

possíveis refúgios históricos (CARNAVAL e MORITZ, 2008). Neste contexto, as
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MNE podem apontar cenários que podem ser testados analisando a estruturação

genética e história demográfica de um organismo (SCOBLE e LOWE, 2010). Com

base nisso, é possível utilizar a Filogeografia estatística, utilizando genes e modelos

coalescentes para hipotetizar modelos demográficos e aspectos da população como

tamanho efetivo da população, taxas de migração e tempo de divergência (DUMINIL

et al., 2015).

Historicamente, o DNA mitocondrial (mtDNA) tem sido o principal marcador

genético utilizado na filogeografia, tendo em vista a facilidade de sequenciamento,

sua herança monoparental e a falta de recombinação (AVISE et al. 1987; MORITZ et

al., 1987; BEEBEE e ROWE, 2008). Mais recentemente, o mtDNA tem sido menos

utilizado por representar um único locus, favorecendo o uso de múltiplos genes

nucleares para descrever histórias evolutivas (EDWARDS e BENSCH, 2009;

EDWARDS, 2009). Apesar disso, o DNA mitocondrial ainda é bastante utilizado,

principalmente como ferramenta de datação (CORBETT et al., 2020; NAKA e

BRUMFIELD, 2018; SAVIT e BATES, 2015). Por outro lado, analises populacionais

têm se beneficiados pelo surgimento de métodos mais modernos e eficientes de

sequenciamento (NGS, Next Generation Sequecing).

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ESPÉCIE ALVO

Schoeniophylax phryganophilus (Passeriformes: Furnariidae) é uma ave

insetívora que habita as duas principais Florestas Sazonalmente Secas da América

do Sul, a Caatinga e o Chaco, mas também outros ecossistemas, como os pampas e

o espinal pampeano. Possui duas subespécies descritas: Schoeniophylax p.

phryganophilus (VIEILLOT, 1817), e Schoeniophylax p. petersi (PINTO, 1949). A

subespécie nominal ocorre desde a Argentina, atravessando o Uruguai, Paraguai e o

Sul do Brasil (Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul) até a Bolívia oriental. A

segunda subespécie, petersi, por sua vez, está localizada nas regiões de Caatinga e

Cerrado próximas ao Rio São Francisco (Minas Gerais, Bahia) e nos estados do

Piauí e Goiás. Desde que a espécie foi descrita por Pinto (1949) com base em

espécimes coletados na região de Pirapora em Minas Gerais, outros exemplares

dessa mesma população têm sido coletados ao longo da sua área de distribuição.
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As duas subespécies diferem no que diz respeito ao tamanho corporal, sendo a

população localizada na Caatinga (S. p. petersi) menor que a subespécie nominal.

3.2 ANÁLISE DA HISTÓRIA EVOLUTIVA

3.2.1 Amostragem

Ao todo foram utilizadas sequências do DNA mitocondrial e nuclear de 9

exemplares, 5 indivíduos da população nominal (sul) e 4 representando a população

da Caatinga. Desses indivíduos coletados foram retiradas amostras de tecido que

foram armazenadas em etanol 96%, e mantidas em freezer com temperatura de -20°

C para conservar o material do qual seria retirado o material genético utilizado no

estudo. (Tabela 1; Figura 3).

Tabela 1: Dados de coleta das amostras utilizadas no estudo.
Amostras Procedência Voucher Localidades Coordenadas População

Sch_phr_52039_ch LSUMNS 52039 Uruguai, Florida 34°12'32.0"S

56°13'09.0"W

Chaco

Sch_phr_38115_ch LSUMNS 38115 Bolivia, San Matias 16°40'00.0"S

58°30'00.0"W

Chaco

Sch_phr_37816_ch LSUMNS 37816 Bolivia, San Matias 17°12'00.0"S

59°20'00.0"W

Chaco

Sch_phr_26024_ch LSUMNS 26024 Paraguai,

Presidente Hayes

23°04'00.0"S

59°15'00.0"W

Chaco

Sch_phr_26013_ch LSUMNS 26013 Paraguai,

Presidente Hayes

23°04'00.0"S

59°15'00.0"W

Chaco

Sch_phr_80831_ca MPEG 80831 Brasil, Bahia 14°03'13.7"S

44°28'33.2"W

Caatinga

Sch_phr_70332_ca MPEG 70332 Brasil, Piauí 4°45'00.0"S

41°31'00.0"W

Caatinga

Sch_phr_70331_ca MPEG 70331 Brasil, Piauí 4°45'00.0"S

41°31'00.0"W

Caatinga

Sch_phr_70330_ca MPEG 70330 Brasil, Piauí 4°45'00.0"S

41°31'00.0"W

Caatinga

Fonte: O autor (2021).
MPEG: Museu Paraense Emilio Goeldi; LSUMNS: Louisiana State University Museum of Natural

Science.
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Figura 3: Distribuição geográfica das duas subespécies de Schoeniophylax phryganophilus.

Fonte: O autor (2021).
Distribuição de Schoeniophylax p. phryganophilus (polígono laranja), e a de Schoeniophylax p. petersi
(polígono amarelo); pontos representam localidades das amostras utilizadas nas análises genômicas,
em laranja representam as amostras da população de phryganophilus; em amarelo representam as

amostras da população petersi.

3.2.2 Dados Moleculares

A extração do DNA genômico e mitocondrial dos tecidos foi realizada

utilizando o kit de extração DNeasy® Blood e Tissue (Qiagen). O material resultante

da extração foi enviado para a RAPiD Genomics (Gainesville, FL, USA) para a

captura das sequências de UCE, seguindo protocolo estabelecido por Faircloth e

Glenn (2012) (http://ultraconserved.org/). Em seguida, o pool genético resultante foi

aprimorado através da utilização de sondas MY_Baits_Tetrapods-UCE-5k-probes

com 5060 loci, no intuito de identificar e captar as UCEs. Por fim, foi realizada a

captura das sequências alvo com uma sonda mais específica, de 150bp, para a

retirada dos artefatos restantes na amostra. Após o sequenciamento, utilizamos os

programas Illumiprocessor (FAIRCLOTH, 2016, https://github.com/faircloth-

lab/illumiprocessor) e Trimmomatic (BOLGER et al., 2012) para cortar e descartar
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contaminação do adaptador e bases de baixa qualidade. Em seguida, montamos as

leituras e realizamos o alinhamento final dos loci usando Phyluce 1.4 (FAIRCLOTH,

2016).

3.3 MITOGENOMA

3.3.1 Montagem da assembléia de mitogenomas

As leituras limpas (clean reads) obtidas a partir do pipeline de Phyluce 1.4

(FAIRCLOTH, 2016) contendo leituras nucleares e mitocondriais, foram lançadas

contra um banco de dados local (local blast) composto de genes mitocondriais de

Schoeniophylax phryganophilus (GenBank: FJ028248, FJ028249, FJ028250,

FJ028251, JQ176192, JQ176193, JQ176194, KP965508, JF974609, JF974924,

JF975186, AY998191) e o mitogenoma completo de Lepidocolaptes angustirostris

(GenBank: NC_037154). Este último foi usado como genoma de referência e usado

para mapear e alinhar as demais sequencias para construir uma nova referência

usando GENEIOUS PRIME 2020.2.4 (https://www.geneious.com). Os genomas

mitocondriais completos foram anotados manualmente e ajustados com base em

comparações com o mitogenoma de referência. As sequências foram alinhadas

usando MUSCLE com parâmetros padrões no GENEIOUS PRIME 2020.2.4.

3.3.2 Árvore filogenética de Inferência Bayesiana

Para a análise do genoma mitocondrial foi utilizado o arquivo com um input de

10 sequências, incluindo espécimes de cada população (5 para o Chaco e 4 para a

Caatinga; e a sequência de Lepidocolaptes angustirostris). Para a confecção da

árvore foram utilizados 10 genes do mitogenoma (Tabela 2). O modelo evolutivo

mais adequado para cada partição de genes foi indicado pelo ModelTest

(KALYAANAMOORTHY et al., 2017) usando o servidor do IQ- TREE

(TRIFINOPOULOS et al., 2016) sob critérios de Inferência Bayesiana. As taxas de

substituição usadas para calibrar a árvore foram específicas por genes, calculadas

por Nabholz et al. (2016) (Tabela 2). Para a construção da árvore propriamente dita

foi utilizado o programa Beast2 (BOUCKAERT et al., 2014). Os dados de entrada

para essas análises foram editados no software BEAUti, que faz parte do pacote do
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BEAST. A probabilidade posterior dos nós da árvore foi obtida via Cadeia de Markov

Monte Carlo usando também Beast2 (BOUCKAERT et al., 2014). Foram utilizadas

30.000.000 gerações, com amostragens a cada 5.000. Para avaliar a convergência

entre as árvores geradas, foi utilizado o programa Tracer v1.7.1 (RAMBAUT et al.,

2018). A árvore de maior consenso foi gerada pelo TreeAnnotator v.2.6.3

(DRUMMOND e RAMBAUT, 2007) que excluiu 20% das amostras iniciais como

burnin.

Tabela 2: Genes utilizados nas análises filogenéticas.
Gene utilizado Taxa de substituição Modelo evolutivo

utilizado

Tamanho do

alinhamento

ATP6 0,01084 HKY+F 684 bp

CO1 0,00838 TNe 1551 bp

CO2 0,00779 K2P 684 bp

CO3 0,00810 K2P 784 bp

CYTB 0,00891 K2P+I 1143 bp

ND1 0,00966 TNe 978 bp

ND2 0,01164 HKY+F 1039 bp

ND3 0,00934 K2P+I 351 bp

ND4 0,01099 TN+F 297 bp

ND5 0,01066 TIM2+F 1821 bp

Fonte: O autor (2021).

3.3.3 Rede Haplotípica

No intuito de averiguar a estrutura populacional de ambas subespécies,

construímos uma rede de haplótipos utilizando median-join no programa Network

5.0.0.0 (http://www.fluxux-technology.com/). Este programa que proporcionou uma

adequada visualização da relação e distribuição espacial dos diferentes haplótipos,

utilizando de similaridades e diferenças genéticas para avaliar a existência de um

determinado haplótipo.

3.4 POLIMORFISMOS DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO (SNPs)

Utilizando o Programa Phyluce 1.4 (FAIRCLOTH, 2016), e através da matriz

incompleta de 50%, foram selecionados os maiores contigs de cada locus para
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mapear os raw reads dos indivíduos no BWA (LI, 2013). As leituras mapeadas com

referências foram utilizadas para chamar os SNPs (SNP calling), utilizando o

UnifiedGenotyper do GATK e o VariantAnotator (MCKENNA et al., 2010), mantendo

apenas os SNPs com maior confiabilidade (phred de 30). Então, um arquivo .vcf

contendo todos os SNPs obtidos foi gerado, mostrando as variações genéticas por

indivíduo.

Para analisar esses dados foi utilizado o programa sNMF, disponível no R

Software através do pacote LEA (FRICHOT e FRANÇOIS, 2015), que utiliza uma

análise de coancestralidade multivariada para apresentar a estrutura populacional

utilizando SNPs (FRICHOT et al., 2014). Foram utilizados valores de K=1 e K=2 (K

representa o número de populações ancestrais), run=100, bem como foi selecionado

o melhor resultado de entropia para que os parâmetros fornecessem o resultado

mais confiável (FRICHOT et al., 2014). Também foi realizada uma Análise de

Componentes Principais (PCA) usando o pacote Adegenet v.2.0 (JOMBART &

AHMED, 2011) no R Software 4.0.4. O número de clusters foi selecionado através

do algoritmo da média de K (K=1 e K=2). Com o resultado dos sNMF foi possível

também realizar o plot em um mapa para melhor visualização dos resultados,

também utilizando para isso o pacote LEA (FRICHOT e FRANÇOIS, 2015).

3.5 MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO

3.5.1 Pontos de ocorrência

Para produzir os modelos de nicho ecológico foi necessário obter pontos de

ocorrência de S. phryganophilus na sua área de distribuição. As localidades foram

obtidas através de diferentes bancos de dados, incluindo i) GBIF (www.gbif.org/), ii)

registros da literatura, e iii) registros bioacústicos do Xenocanto (www.xeno-

canto.org/). Antes das análises os pontos foram triados, removendo aqueles com

localidades claramente erradas, identificados através da sobreposição dos pontos

em mapas, que evidenciou erros de georreferenciamento. Também foram removidos

das análises ocorrências que possuíam localidades repetidas e coordenadas

geográficas incompletas ou inexistentes (ANDERSON e GONZALES, 2011; BORIA

et al., 2014). Após estas triagens, foi realizado o tratamento dos pontos para a

remoção da autocorrelação espacial entre eles, utilizando para isto o índice de
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Pearson do pacote SDMtoolbox 2.0 (BROWN, 2014), parte do software ArcGis 10.1

(https://www.arcgis.com/), excluindo assim os pontos que apresentavam

características ambientais muito similares.

3.5.2 Obtenção das variáveis ambientais

As variáveis climáticas utilizadas foram obtidas através do banco de dados

PaleoClim (BROWN et al., 2018), que inclui um total de 19 variáveis para

temperatura e precipitação (Tabela 3). As variáveis para o Último Máximo Glacial

(LGM - Last Glacial Maximum; 21.000 anos atrás; KARGER et al., 2018), Último

Interglacial (LIG - Last Interglacial; 130.000 anos atrás; OTTO-BLIESNER et al.,

2006), Holoceno Médio (MH - Middle Holocene; ~6.000 anos atrás; FORDHAM et al.,

2017) e Presente (1979–2013; KARGER et al., 2018) foram selecionadas e

utilizadas no trabalho devido à relevância para as análises.

Com as variáveis disponíveis foi possível realizar uma análise de correlação

no intuito de averiguar quais variáveis poderiam ser usadas sem interferir no modelo

de forma incorreta, tal análise foi feita utilizando o pacote SDMtoolbox 2.0 (BROWN,

2014) no software ArcGis 10.1 (https://www.arcgis.com/), utilizando índice de

Spearman. Com o resultado obtido foi possível averiguar quais variáveis

apresentavam correlação acima de 80% no intuito de identificar quais poderiam

enviesar as análises por apresentarem altas correlações. Também foram utilizados

os valores de correlação para evitar a exclusão de variáveis com alta importância

biológica para as subespécies. Por conclusão dessas análises, as variáveis Bio1,

Bio4, Bio13, Bio14, Bio18 e Bio19 foram selecionadas.
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Tabela 3: Variáveis climáticas disponíveis no PaleoClim (www.paleoclim.org).
Sigla Variável Climática

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

Fonte: O autor (2021).
Em negrito encontram-se as variáveis utilizadas no estudo.

3.5.3 Modelagem de Nicho Ecológico

Os modelos de nicho ecológico foram obtidos usando o algoritmo de Máxima

Entropia, implementado no programa MaxEnt (PHILLIPS et al., 2006). Tais modelos

foram escolhidos a partir de uma combinação de beta-regularizadores e feature

classes utilizando-se a função ENMevaluate do pacote ENMeval (MUSCARELLA et

al., 2014), onde os melhores modelos para ambas populações foram escolhidos

levando-se em consideração sobre e sub-ajustes (RADOSAVLJEVIC e ANDERSON,

2014), a capacidade discriminativa do modelo e a taxa de omissões (ANDERSON e

GONZALEZ, 2011). Foram utilizados modelos de treino e testes, particionados com

o método block (MUSCARELLA et al., 2014). Dentre os modelos testados, cada um

apresentou um beta-regularizador próprio, variando de 0.5 a 4. O modelo mais

adequado para a análise possuía um beta-regularizador de 0.5. Os modelos

escolhidos foram então projetados para o passado utilizando-se a função Predict do
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pacote Stats (www.math.ethz.ch/sfs) e binarizados com o threshold Maximum

training sensitivity plus specificity, apresentando um modelo mais ajustado e com o

mínimo possível de omissões e comissões. Todas as análises foram executadas

com o Software R 4.0.4. Por fim, os arquivos resultantes foram aplicados no

software QGIS (www.qgis.org) para confecção dos mapas.

4 RESULTADOS

4.1 RELAÇÕES FILOGENÉTICAS

A árvore filogenética mitocondrial de Inferência Bayesiana mostra uma clara

separação filogenética entre as duas subespécies representantes pelas duas

populações existentes de S. phryganophilus (Figura 4). Com altos valores de

probabilidade posterior (1), a árvore demonstra que a separação geográfica desses

organismos é também refletida através de caracteres genéticos, que demonstram

que esses dois táxons representam clados reciprocamente monofiléticos com idade

de divergência de aproximadamente 150.000 anos (margem de erro: 50.000 a

290.000 anos).
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Figura 4: Árvore filogenética de Inferência Bayesiana para amostras de S. phryganophilus utilizando
10 genes do genoma mitocondrial (16960 bp) de S. p. phryganophilus e S. p. petersi.

Fonte: O autor (2021).
Também foi utilizada uma sequência do mitogenoma completo de Lepidocolaptes angustirostris

(GenBank: NC_037154) como grupo externo. O clado em laranja representa a população do Chaco
(S. p. phryganophilus); em amarelo, a população da Caatinga (S. p. petersi). O Valor indicado acima
do nó separando as populações representa a idade de divergência em Ma (Milhões de anos); valores
entre colchetes indicam o intervalo de confiança da idade de divergência em Ma; valores ao lado

direito dos nós representam a probabilidade posterior; a escala abaixo da árvore indica o tempo em
Ma.

4.2 REDE HAPLOTÍPICA

A rede haplotípica evidenciou 9 haplótipos diferentes (um para cada individuo

amostrado). Esta análise também mostrou a clara diferenciação entre os haplótipos

presentes na Caatinga (em amarelo) e o Chaco (em laranja) (Figura 5). O haplótipo

H_6 (Sch_phr_80831_ca), da região baiana do Rio São Francisco, apontou uma

forte estruturação dentro da Caatinga.
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Figura 5: Rede Haplotípica Realizada através das sequências de 10 genes (16960 bp) do genoma
mitocondrial de S. phryganophilus.

Fonte: O autor (2021).
Haplótipos em amarelo indicam indivíduos de S. p. petersi representando a população Caatinga;

haplótipos em laranja indicam indivíduos de S. p. phryganophilus representando a população Chaco;
traços nas linhas conectando os círculos indicam mutações entre os haplótipos.

4.3 POLIMORFISMOS DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO (SNPs)

Foram recuperados 2.761 SNPs independentes. Apesar da estrutura

filogenética observada na árvore bayesiana, segundo a análise de entropia, os

indivíduos amostrados provêm de uma única população ancestral (K=1) (Figura 6).

Este resultado sugere que as duas populações alopátricas de S. phryganophilus não

apresentam estruturação, mas que ancestralmente possuem uma grande mistura

genética. No entanto, quando as populações são forçadas a ser divididas em duas

populações ancestrais (K=2), esta análise distingue as duas populações. Através do

plot do resultado do sNMF (K=2) foi visualizada a distribuição dos clusters de acordo

com a área de coleta de cada amostra (Figura 8). A PCA (Principal Component

Analysis), por sua vez, demonstrou um agrupamento para cada população (Figura 9).
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Figura 6: Valor de entropia por número de populações ancestrais.

Fonte: O autor (2021).
Entropia (eixo y) por número de populações ancestrais (eixo x) utilizando SNPs; valores de entropia
mais baixos indicam maior probabilidade de o número de populações ancestrais ser mais condizente

com a realidade.

Figura 7: Análise de coancestralidade (sNMF).

Fonte: O autor (2021).
A) Análise de coancestralidade (sNMF) para S. prhyganophilus, (K=1), barras representam indivíduos;

cores representam a população. B) Análise de coancestralidade (sNMF) para S. prhyganophilus,
(K=2), barras representam indivíduos; cores representam a população: amarelo para Caatinga (S. p.

petersi) e laranja para Chaco (S. p. phryganophilus).

A) B)

K=2K=1
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Figura 8: Plot do sNMF em mapa.

Fonte: O autor (2021).
As representações genéticas dos indivíduos (círculos) em laranja são respectivos ao cluster da

população Chaco; os em amarelo representam o cluster da população Caatinga.

Figura 9: Análise de Componentes Principais (PCA - Principal Component Analysis).

Fonte: O autor (2021).
Agrupamento das populações; amarelo representa Caatinga (S. p. petersi) e laranja representa

Chaco (S. p. phryganophilus)
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4.4 MODELAGEM DE NICHO ECOLÓGICO

4.4.1 Pontos de ocorrência

Após a triagem das amostras, os pontos de localidade resultantes para as

duas subespécies totalizaram 2.097 amostras (84 de S. p. petersi e 2013 de S. p.

phryganophilus). Esses pontos representaram a distribuição do organismo, com os

pontos englobando bem a área das duas populações (Figura 10).

Figura 10: Mapa com pontos de ocorrência utilizados nas Modelagens de Nicho Ecológico.

Fonte: O autor (2021).
Pontos em laranja representam a população de S. p. phryganophilus presente no Chaco; pontos em

amarelo representam a população de S. p. petersi presente na Caatinga.

4.4.2 Modelagem de Nicho Ecológico para o presente

A área de adequabilidade de ambas as populações no Neotrópico mostrou,

através de sua sobreposição nos mapas, que não há sobreposição das áreas de
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adequabilidade entre ambas as populações (Figura 11). E que essas áreas

englobam a região do Chaco e seus entornos para S. p. phryganophilus e a região

da Caatinga e entornos para S. p. petersi (Figura 11). Os modelos indicam que

existe uma descontinuidade na distribuição da área de adequabilidade de ambas as

populações na região mais central do Cerrado, onde possivelmente poderia ser a

zona de contato entre essas populações.

Figura 11: Sobreposição das duas Modelagens de Nicho Ecológico de S. p. phryganophilus e S. p.
petersi para o tempo presente.

Fonte: O autor (2021).
Os valores indicados na legenda da figura representam a adequabilidade do organismo, variando de

verde (0) à vermelho (0,99).

4.4.3 Modelagem de Nicho Ecológico para o passado

Os modelos apontam uma grande redução na área de adequabilidade

ambiental de S. phryganophilus durante o Último Interglacial (LIG; ~130.000 anos

atrás), sobretudo na região da Caatinga (Figura 12). Este período teria sido sucedido

por uma expansão nesta adequabilidade durante o Último Máximo Glacial (LGM;
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~21.000 anos atrás) (Figura 12). Segundo os modelos, após o Último Máximo

Glacial, durante o Holoceno Médio (MH; ~6.000 anos atrás), teria ocorrido uma nova

redução nas áreas de adequabilidade de ambas as populações, isolando ainda mais

as áreas de distribuição das duas populações estudadas. Já no tempo presente,

período com temperatura mais baixa que o Holoceno Médio, a área de

adequabilidade desse organismo teria se expandido e englobado uma maior área

geográfica (Figura 12).

Figura 12: Sobreposição das Modelagens de Nicho Ecológico (MNE) de S. p. phryganophilus e S. p.
petersi para o tempo passado e presente.

Fonte: O autor (2021).
Os valores indicados na legenda da figura representam a adequabilidade do organismo, variando de

verde (0) à vermelho (1); a) MNE para S. p. phryganophilus e S. p. petersi durante o Último
Interglacial (LIG - Last Interglacial; ~130.000 anos atrás); b) MNE para S. p. phryganophilus e S. p.
petersi durante o Último Máximo Glacial (LGM - Last Glacial Maximum; ~21.000 anos atrás); MNE
para S. p. phryganophilus e S. p. petersi durante o Holoceno Médio (MH - Middle Holocene; ~6.000

anos atrás).
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5 DISCUSSÃO

Nesse estudo avaliamos a história evolutiva do S. phryganophilus, uma ave

com duas populações alopátricas que incluem os dois principais núcleos de FSS do

Neotrópico, o Chaco e a Caatinga, e modelamos sua distribuição para o presente e

passado, para testar a Hipótese do Arco Pleistocênico, desenvolvida por Prado e

Gibbs (1993). Nossos resultados podem ser resumidos em três pontos principais.

Primeiro, as duas populações de S. phryganophilus da Caatinga e o Chaco

representam populações reciprocamente monofiléticas, apontando falta de fluxo

gênico atual. Em segundo lugar, observamos que estas populações deixaram de

compartilhar genes recentemente, há cerca de 150.000 anos, o que é evidenciado

pela rasa estruturação das populações. E, finalmente, os paleomodelos apontam

uma expansão da área de adequabilidade após o Último Interglacial, posteriormente

conectando a Caatinga e o Chaco durante o Último Máximo Glacial, o que coincide

com o cenário proposto pela hipótese do arco Pleistocênico.

O padrão alopátrico de distribuição das duas subespécies de S.

phryganophilus sugere que esses organismos trilharam caminhos evolutivos distintos,

como apontado pelos resultados das análises utilizando o genoma mitocondrial. A

estrutura filogenética apresentada mostra duas linhagens reciprocamente

monofiléticas. Esta separação também é evidente na estruturação dos haplótipos.

Também como é possível observar que dentro da população de S. p. petersi existe

um dos indivíduos amostrados, coletado na região baiana do Rio São Francisco, que

apresenta uma considerável variação genética quando comparado com indivíduos

da mesma população que foram coletados no estado do Piauí, podendo indicar que

existe um relativo isolamento entre o grupo de indivíduos próximo ao Rio São

Francisco e o grupo localizado no Norte do Piauí.

A separação das duas populações foi estimada em 150.000 anos (intervalo de

confiança: 50.000 a 290.000 anos), um período consideravelmente recente. O que é

condizente com o período de fragmentação das FSS durante o Último Interglacial,

que ocorreu há aproximadamente 130.000 anos atrás. Este isolamento teria

resultado em caminhos evolutivos distintos trilhados por ambas as subespécies,

consequentemente gerando diferenciações genéticas entre ambas as populações.

Apesar dos resultados apontarem uma interrupção no fluxo gênico entre as duas

populações de S. phryganophilus, uma hipótese alternativa poderia apontar uma
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expansão geográfica das populações do Chaco com dispersão posterior para a

Caatinga. Utilizando para isto refúgios de floresta seca dentro do Cerrado,

encontrando disponibilidade de nicho na região da Caatinga, como já apresentado

por Caetano et al. (2008) para outros organismos dessas florestas. De forma similar,

essa dicotomia de possibilidades para o processo de especiação também foi

apresentada por Claramunt (2014) quanto ao processo de divergência entre S.

phryganophilus e Synallaxis propinqua.

Através dos resultados apresentados nas análises de coancestralidade

(sNMF), pôde-se averiguar que a estruturação das populações de S. phryganophilus

é rasa. Isso provavelmente ocorre devido ao fato da separação ser relativamente

recente, como evidenciado pelo mitogenoma desta espécie. O DNA mitocondrial é

conhecido por ter taxas de mutação mais rápidas que o genoma nuclear (BROWN et

al., 1979). Por esse motivo, os SNPs do DNA nuclear apontou poucas diferenças, o

que explicaria os resultados de coancestralidade para K=1.

Por fim, através das análises de MNE observou-se que, ao longo do tempo, a

área de adequabilidade para S. p. phryganophilus e S. p. petersi variou bastante

conforme o planeta enfrentava períodos glaciais e interglaciais. Segundo os modelos,

durante o Último Interglacial (~130.000 anos atrás) a área de adequabilidade desse

organismo teria enfrentado uma redução no seu tamanho, como inferido por Prado e

Gibbs (1993) para as FSS durante esse período. Os resultados genéticos obtidos

indicam um tempo de divergência de aproximadamente 150.000 anos, que estão de

acordo com a Hipótese do Arco Pleistocênico. Já durante o Último Máximo Glacial

(~21.000 anos atrás) a área de adequabilidade da espécie teria sofrido um grande

aumento, também em consonância com o pressuposto da Hipótese do Arco

Pleistocênico. No entanto, foi possível identificar uma espécie de barreira entre a

área das duas populações, podendo indicar que, mesmo com a expansão mais

recente do território dessas duas Florestas Sazonalmente Secas, não teria havido

contato entre as duas populações. Durante o Holoceno Médio (~6.000 anos atrás)

teria ocorrido uma nova redução da área de possível ocorrência desses organismos,

possivelmente devido ao fato de que este período foi mais quente e úmido do que o

tempo presente (FORDHAM et al., 2017). Na atualidade a área de adequabilidade

de ambas as populações não apresenta uma ligação entre as áreas de ocorrência

de ambas as subespécies, indicando que estes organismos apresentam, de fato,

duas populações isoladas.
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6 CONCLUSÃO

Este estudo mostrou que as duas subespécies de S. phryganophilus

representam linhagens evolutivas independentes, que possivelmente deixaram de

compartilhar genes há aproximadamente 150.000 anos, durante o último período

interglacial. Os modelos de nicho ecológico para o passado apontam um possível

mecanismo climático associado com os períodos glaciais e interglaciais que

poderiam explicar o isolamento das duas populações alopátricas. Sob esta óptica, os

resultados são condizentes com a Hipótese do Arco Pleistocênico, levantada por

Prado e Gibbs (1993) há quase três décadas. Segundo este modelo, as Florestas

Sazonalmente Secas da região Neotropical teriam sofrido expansões durante os

períodos glaciais e ficado isoladas durante durante os períodos interglaciais. Desta

forma, os dados genéticos e ecológicos parecem apontar um caminho que pode ser

testado com análises demográficas e modelos de diversificação.
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