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RESUMO

As espécies surgem em diversos contextos ecológicos e as adaptações a essas
diferentes configurações ecológicas, podem impulsionar a sua divergência evolutiva. A
tendência de espécies filogeneticamente próximas terem nichos fundamentais semelhantes é
denominada de conservantismo de nicho. Uma forma de testar o conservatismo ou a
divergência de nicho é caracterizando os nichos de táxons próximos (espécies irmãs em
aloespécies ou subespécies em espécies politípicas) que ocorrem em diferentes regiões
geográficas. Nesse contexto, o gênero Stigmatura é especialmente interessante, pois possui
duas espécies (S. napensis e S. budytoides) ambas com pelo menos duas populações
alopátricas. O Papa-mosca-do-sertão (Stigmatura napensis) possui duas subespécies descritas
uma na Amazônia e outra na Caatinga, enquanto que o Alegrinho-balança-rabo (Stigmatura
budytoides) possui quatro subespécies descritas: uma delas endêmica da Caatinga e as outras
três distribuídas na Bolívia, Paraguai e Argentina. Neste trabalho comparamos os nichos
fundamentais das populações da Caatinga de S. napensis e S. budytoides, em relação às outras
populações alopátricas. Nossos resultados apontam para um padrão de divergência de nicho
em S. napensis, e um padrão aleatório (diferenças no nicho não são diferentes das esperadas
ao acaso, levando em consideração que as populações testadas são alopátricas) em S.
budytoides. Quando comparada ao nichos ecológicos das populações simpátricas de S.
napensis e S budytoides (distribuídas na Caatinga) identificamos uma que há semelhanças
entre os seus nichos, mesmo que a distribuição dos seus pontos de ocorrência não possuem a
distribuição semelhante. Além disso, nossas análises apontaram diferenças climáticas na
distribuição das três subespécies de S. budytoides fora da Caatinga.

Palavras chave: Modelagem de nicho; Análise de nicho; Conservatismo de nicho;
Stigmatura; Limite de espécies alopátricas;
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ABSTRACT

The species occur in different ecological contexts and adapted to the different
ecological settings, can boost their evolutionary divergence. The trend of phylogenetically
closely related species have similar fundamental niches is called niche conservatism. One way
to test the conservatism or niche divergence is featuring the next niche taxa (species or
subspecies sisters in aloespécies in polytypic species) occurring in different geographic
regions. In this context, Stigmatura genre is especially interesting because it has two species
(S. napensis and S. budytoides) both with at least two allopatric populations. Lesser WagtailTyrant (Stigmatura napensis) has two subspecies described one in the Amazon and other
Caatinga, while Greater Wagtail-Tyrant (Stigmatura budytoides) has four described
subspecies: one endemic to the Caatinga and the other three distributed in Bolivia, Paraguay
and Argentina. In this paper we compare the fundamental niches of the populations of
Caatinga S. napensis and S. budytoides in relation to other allopatric populations. Our results
point to a pattern of niche divergence in S. napensis, and a random pattern (in the niche
differences are not different from those expected at random, taking into consideration that the
tested populations are allopatric) in S. budytoides. When compared to the ecological niches of
sympatric populations of S. napensis and S budytoides (distributed in Caatinga) identified a
that there are similarities between their niche, even if the distribution of its occurrence points
do not have a similar distribution. In addition, our analyzes showed climatic differences in the
distribution of the three subspecies of S. budytoides outside the Caatinga.

Keywords: Niche modeling; Niche analysis; Niche conservatism; Stigmatura; Limit’s
allopatric species;
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1. Introdução

A relação entre diferenças ecológicas (ou ambientais) e o grau de similaridade entre os
grupos taxonômicos é um tema chave para ecólogos e biólogos evolutivos. Algumas das
primeiras evidências dessa relação foram realizadas por Darwin (1859), do qual observou que
espécies do mesmo gênero, possuíam hábitos semelhantes. Mais recentemente, em especial
com o avanço de métricas para descrever e analisar o nicho ecológico das espécies tornou-se
possível perguntar como mudanças de nicho podem influenciar a história evolutiva das
espécies (Peterson et al, 1999; Graham et al, 2004; Wiens, 2004; Peterson et al, 2004; Kozak
e Wiens, 2006; Ruegg et al, 2006; Knowles et al, 2007; McCormack et al, 2009; Crisp e
Cook, 2012).
Pesquisas integrando hipóteses filogenéticas com dados geográficos e ecológicos tem
revelados novos insights sobre os fatores que influenciam a evolução e distribuição das
espécies (Lynch, 1989; Chesser e Zink, 1994; Barraclough et al, 1998; Schneider e Moritz,
1998; Schneider et al, 1999; Johnson e Cícero, 2002). Da mesma forma, a combinação de
hipóteses filogenéticas com modelos de base climática de algumas espécies, foi usada para
inferir a distribuição ancestral dos táxons, avaliar como o processo de especiação está
correlacionado com as mudanças ecológicas (Peterson et al,1999; Hugall et al, 2002).
Nas últimas duas décadas, a integração dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG)
no estudo da história natural das espécies tem fornecido ferramentas computacionais
fundamentais para esse tipo de estudos. As Modelagens de Nicho Ecológico (MNE) ou de
Distribuição de Espécies (MDE) são algumas delas (Peterson e Soberón, 2012). Essas
ferramentas utilizam localidades de ocorrência das espécies em forma de coordenadas
geográficas e variáveis ambientais (ex: precipitação, vegetação, temperatura, etc.) associados
a algoritmos (sequências finitas de comandos, executados através de códigos escritos em
alguma linguagem computacional) como Maxent, (Phillips et al, 2006) para definir a provável
área de ocorrência (ou de maior adequabilidade ambiental) dos táxons estudados (Anderson et
al, 2003; Peterson et al, 2002). Os MNE podem ser importantes para investigar padrões e
processos biogeográficos, possibilitando a previsão da distribuição geográfica de espécies a
partir de dados esparsos de ocorrência (Guisan e Thuiller, 2005), e podem ser capazes de
auxiliar em discussões sobre como as características ambientais determinam o nicho das
espécies (Guisan e Thuiller, 2005), como também as suas distribuições geográficas.
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O conceito de nicho é representado pelo conjunto de condições bióticas e abióticas em
que uma espécie é capaz de persistir e manter tamanhos das populações estáveis (Hutchinson,
1957). No caso dos MNE, o conceito torna-se mais eficiente quando se distingue entre o nicho
fundamental e o realizado. O nicho fundamental descreve as condições abióticas em que uma
espécie é capaz de persistir, enquanto que o nicho realizado descreve as condições em que
uma espécie persiste dada outros fatores bióticos, como a presença de outras espécies
(Hutchinson, 1957). Hoje observamos que muitos aspectos do nicho fundamental podem ser
conservados, como por exemplo, áreas geograficamente distantes podem possuir as mesmas
variações térmicas, umidade relativa, altitude, tipo do solo, entre outras características.
A tendência de espécies filogeneticamente próximas terem nichos fundamentais
semelhantes, e a tendência para que esse nicho mude pouco ao longo do tempo evolutivo é
denominada de conservantismo de nicho (Pearman et al, 2007). Nos últimos anos, o
fenômeno do conservatismo de nicho vem sendo aplicado para discutir questões referentes à:
especiação alopátrica (Wiens, 2004), biogeografia histórica (Wiens e Donoghue, 2004),
padrões de riqueza de espécies (Francis e Currie, 2003; Hawkins et al, 2003; Wiens e
Donoghue, 2004), estrutura de comunidade (Webb et al, 2002; Ackerly, 2003; Wiens e
Donoghue, 2004), espécies invasoras (Peterson e Vieglais, 2001; Peterson, 2003), respostas
para mudança global do clima (Peterson et al, 2002; Parmesan e Yohe, 2003; Thomas et al,
2004; Rice e Emery, 2003). Por outro lado, quando as características de nicho diferem
significativamente entre os táxons, pode-se dizer que os nichos ecológicos não são
conservados; são divergentes (Broennimann et al, 2008; Warren et al, 2008; McCormack et
al, 2009). Nesse contexto a comparação e analise do nicho fundamental de espécies irmãs,
pode ser útil para entender as distribuições atuais das espécies.
Estudos que enfatizaram a sobreposição da filogenia e ecologia (ver Pearman et ai,
2008), geraram informações que auxiliaram o entendimento do limite geográfico entre as
espécies, fortalecendo a ideia de que o conservatismo de nicho deve ser plenamente integrada
na biologia evolutiva e biogeografia (Knowles et al, 2007; Peterson, 2009; Waltari e
Guralnick, 2009). Uma forma de testar o conservatismo ou a divergência de nicho é
caracterizando os nichos de táxons próximos (espécies irmãs em aloespécies ou subespécies
em espécies politípicas) que ocorrem em diferentes regiões geográficas.
Estudos

de

modelagens

e

de

distribuição

utilizam principalmente

pontos

documentados de ocorrência, tais como espécimes coletados, fotografias e observações.
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Modelos mais precisos e robustos são geralmente obtidos com uma maior quantidade de
localidades. As Aves, por serem relativamente bem conhecidas, se comparados com outros
grupos zoológicos, tornam-se um bom grupo der estudo pelo fato do número de localidades
conhecidas disponíveis geralmente ser elevado. Apesar disso, existem numerosas incertezas
taxonômicas, principalmente em relação aos limites de espécies.
Embora os organismos ocupem todos os habitats da biosfera, a maioria das espécies
vive em apenas um conjunto limitado de condições ecológicas. A ecologia é importante no
processo de especiação, porque as espécies incipientes surgem em diversos contextos
ecológicos e as adaptações a essas diferentes configurações ecológicas, podem impulsionar a
divergência evolutiva (Wiens, 2004). A especiação alopátrica é considerada o modelo de
diversificação mais comum dentre os vertebrados (Futuyma, 1997; Barraclough e Vogler,
2000; Turelli et al, 2001), e um fator que perpetua esse mecanismo é a origem de barreiras
geográficas bloqueando os caminhos de dispersão das espécies. O papel do conservatismo de
nicho na especiação é mais evidente quando se aplica a esses modelos de especiação
alopátrica (Wiens, 2004), tornando-se um fator importante no limite da distribuição das
espécies.
Nesse contexto, o gênero Stigmatura é especialmente interessante, pois possui duas
espécies (S. napensis e S. budytoides) ambas com pelo menos duas populações alopátricas.
Stigmatura napensis possui duas subespécies descritas uma na Amazônia e outra na Caatinga,
enquanto que Stigmatura budytoides, possui quatro subespécies descritas: uma delas
endêmica da Caatinga e as outras três distribuídas na Bolívia, Paraguai e Argentina
(Fitzpatrick, 2004). No entanto, o tratamento das populações alopátricas como subespécies
não é um consenso. Na literatura recente, as populações da Caatinga foram consideradas
como espécies plenas (Ridgely, 2009), mas ainda existem incertezas no status dessas
populações isoladas.
Neste trabalho, eu proponho a comparação entre os nichos fundamentais das
populações da Caatinga de S. napensis e S. budytoides, em relação às outras populações
alopátricas. Estes resultados podem auxiliar nos estudos taxonômicos, e aliados a dados
moleculares que estão sendo coletados (Naka, dados não publicados), podemos entende se as
populações alopátricas dessas espécies possuem nichos diferenciados, ou se mostram um
padrão de conservatismo de nicho.
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2. Objetivo

O presente trabalho tem como principal objetivo testar a hipótese de conservatismo de
nicho em duas espécies de aves no gênero Stigmatura (Aves: Tyrannidae), que possuem
populações alopátricas em diferentes biomas Neotropicais. Especificamente procuramos:

1- Testar se os nichos ecológicos de Stigmatura n. napensis e Stigmatura n. bahiae são
mais diferentes do que o esperado ao acaso, por ocorrerem em regiões geográficas
distantes;
2- Testar se os nichos ecológicos das populações alopátricas de Stigmatura budytoides
são mais diferentes do que o esperado ao acaso;
3- Investigar se é possível separar as três subespécies austrais de Stigmatura budytoides
em termos do nicho ecológico;
4- Avaliar se os testes de nicho ecológico sustentam a hipótese de que as populações da
Caatinga de Stigmatura napensis e Stigmatura budytoides divergiram nos seus nichos
ecológicos e podem ser consideradas como espécies distintas, do ponto de vista
ecológico.
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3. Metodologia
3.1. Espécies Alvo

Stigmatura napensis é formado por duas subespécies: S. n. napensis (Chapman, 1926)
encontrada em várzeas amazônicas ao longo de grandes rios da Amazônia central e drenagens
do rio Orinoco na Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Brasil. E S. n. bahiae (Chapman,
1926) encontrado nas Caatingas da Bahia e Pernambuco do nordeste do Brasil (Figura 1).
Ambas as populações possuem semelhanças morfológicas marcantes embora habitem regiões
completamente diferentes (Amazônia e Caatinga). Entretanto, a estrutura da vegetação onde
essas subespécies ocorrem é relativamente parecida, composta por arbustos baixos em ambas
as regiões.

A

B
Figura 1. Representação das subespécies S. n. napensis (A) e S. n. bahiae (B) e suas distribuições geográficas na
Amazônia e a Caatinga, respectivamente (Fitzpatrick, 2004).

O táxon Stigmatura budytoides é representado por dois agrupamentos populacionais e
quatro subespécies (Figura 2): S. b. budytoides (d'Orbigny e Lafresnaye, 1837) encontrado na
Bolívia; S. b. inzonata (Wetmore e Peters, 1923) distribuído na Bolívia, Paraguai e Argentina,
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S. b. flavocinerea (Burmeister, 1861) na Argentina; e S. b. gracilis (Zimmer, 1955) registrado
apenas na região mais ao nordeste do Brasil, distribuído em Pernambuco, Bahia, sul do Piauí
e norte de Minas Gerais (Fitzpatrick, 2004). As populações fora da Caatinga (formas
budytoides, izonata e flavocinerea) habitam no Chaco, deserto do Monte, e pré-cordilheira dos
Andes. Essas regiões podem se caracterizar por climas sazonais seco com verões intensos e
geadas de inverno. Esses biomas são formados por vegetação seca em planícies aluviais no
sudeste da Bolívia, noroeste e centro-oeste da Argentina, e oeste do Paraguai assim como a
borda do extremo ocidental de Mato Grosso do Sul no Brasil (Werneck et al, 2011). Em
temos práticos, todos os ambientes dessa espécie fora da Caatinga, serão chamados
genericamente de Chaco, ambiente que ocupa a maior parte da distribuição dessas
populações.

A

B

C

D

Figura 2. Representação das subespécies S. b. budytoides (A), S.b. izonata (B), S. b. flavocinerea (C) e S. b.
gracilis (D) e suas distribuições geográficas (Fitzpatrick, 2004).
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3.2. Modelagem de Nicho Ecológico

Os modelos de nicho ecológico foram obtidos usando o programa MAXENT (Phillips
et al, 2006), cujo algoritmo se baseia no princípio da máxima entropia. Esse método tem sido
utilizado amplamente na modelagem por apresentar resultados mais satisfatórios que outros
algoritmos, e não exigir dados de ausência, mesmo quando utilizado com um número
reduzido de dados de ocorrência da espécie estudada (Wisz et al, 2008). Os modelos foram
rodados para toda a América do Sul, sendo para cada agrupamento populacional das espécies:
Stigmatura napensis da Amazônia (SNAM), Stigmatura napensis da Caatinga (SNCA),
Stigmatura budytoides do Chaco (SBCH) e Stigmatura budytoides da Caatinga (SBCA). Para
uma melhor representação dos modelos, geramos 100 (cem) réplicas para cada modelo dos
grupos populacionais, utilizando o método de reamostragem Subsample do qual é comumente
usado para modelos gerados a partir de muitas ocorrências para as espécies.
Os modelos foram validados incluindo 25% dos pontos de ocorrência, os quais foram
escolhidos aletoriamente. A acurácia dos modelos foi avaliada através do AUC, e das taxas de
omissão geradas para o limite de corte de treinamento máximo mais sensível de logística do
limiar específico (Maximum training sensitivity plus specificity logistic threshold), o qual
representa o limite de corte que maximiza os acertos, tanto das presenças quanto das
ausências verdadeiras durante o treinamento do modelo. Além disso, utilizamos um limite de
corte de acordo com o nível maior que 50% de adequabilidade ambiental da espécie,
sugerindo uma representação das áreas com maiores chances de haver a espécie. Para isso
utilizamos os níveis determinados pelo resultado do MAXENT, que indica a adequabilidade
ambiental com níveis de maior chance à cima de 52%, determinando um limite de corte mais
ajustados aos dados representados pelos pontos de ocorrência. Para obter uma projeção mais
ajustadas aos pontos de ocorrência foi determinado um beta regularizador de nível 2 do qual
serve para determina a amplitude do limite do erro das funções geradas em relação aos dados
empíricos de ocorrência da espécie (Phillips e Dudik, 2008).
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3.3.Pontos de ocorrência.

A maior parte dos pontos de ocorrência das espécies foi obtida a partir de: i) coleções
zoológicas como o Instituto de Pesquisas da Amazônia (INPA), Universidade de Brasília
(UNB), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Museo de Historia Natural Noel
Kempff Mercado (Bolívia), Museu de La Plata (Argentina) e Museo Argentino de Ciencias
Naturales (Argentina), além dos bancos de dados obtidos diretamente do Global Biodiversity
Information Facility (http://www.gbif.org) e Specieslink (http://www.splink.cria.org.br) ii)
banco de imagens como Wikiaves (www.wikiaves.com); iii) banco de sons como Xenocanto,
(www.xenocanto.org) e Macaulay Library (www.macaulaylibrary.org) e iv) dados de captura,
avistamento e da literatura das espécies (fornecidas pelo Centro Nacional de Pesquisa para
Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE – ICMBio).
Para as localidades cujas coordenadas não foram disponibilizadas no formato de graus
e minutos e sim por meio de registro do nome da localidade (como por exemplo o município),
foi utilizada a ferramenta Geoloc disponível no Specieslink (http://www.splink.cria.org.br)
onde indica as coordenadas das sedes municipais da localidade descrita. Para as modelagens,
foram removidos os pontos autocorrelacionados utilizando a ferramenta Spatially Rarefy
Occurence Data no ArcGis(ESRI, 2011).
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3.4. Tratamento e escolha das variáveis ambientais para modelagem

Para realizar as modelagens, utilizamos 19 variáveis bioclimáticas obtidas da base
Wordlclim (www.worldclim.org) (Hijmans et al, 2005) uma variável topográfica (elevação)
obtidas a partir da Missão do Radar Topográfico SRTM (Werner, M., 2001, Rodriguez et al,
2005) e uma variável de vegetação através do Índice de Vegetação por Diferença
Normalizada NDVI (Huete et al, 1999). As variáveis não climáticas são disponibilizadas pela
National Aeronautics and Space Administration (NASA, www.earthobservatory.nasa.gov).
Todas as camadas ambientais foram utilizadas com uma resolução espacial de 5 km² (Tabela
1). As variáveis mais correlacionadas foram excluídas para gerar os modelos evitando a sua
multicolinearidade (Guisan e Thuiller, 2005), usando a ferramenta SDMtoolbox no programa
ArcGis (Esri, 2011)

Tabela 1. Variáveis bioclimáticas (BIO), topográfica (SRTM) e de vegetação (NDVI) utilizadas para
analise de nicho e modelagens (Fonte: WorldClim e NASA). Variáveis utilizadas nos modelos foram
destacadasem negrito .

Abreviatura
BIO1
BIO2
BIO3
BIO4
BIO5
BIO6
BIO7
BIO8
BIO9
BIO10
BIO11
BIO12
BIO13
BIO14
BIO15
BIO16
BIO17
BIO18
BIO19
SRTM
NDVI

Variáveis
Temperatura Média Anual
Média Diurna (Mensal (max temp - min temp))
Isotermía (BIO2/BIO7) (* 100)
Temperatura Sazonal (desvio padrão *100)
Temperatura Máxima do Mês mais Quente
Temperatura Mínima do Mês mais Frio
Temperatura Anual (BIO5-BIO6)
Temperatura Média do Trimestre mais Chuvoso
Temperatura Média do Trimestre mais Seco
Temperatura Média do Trimestre mais Quente
Temperatura Média do Trimestre mais Frio
Precipitação Anual
Precipitação do Mês mais Chuvoso
Precipitação do Mês mais Seco
Precipitação Sazonal (Coeficiente de Variação)
Precipitação do Trimestre mais Chuvoso
Precipitação do Trimestre mais Seco
Precipitação do Trimestre mais Quente
Precipitação do Trimestre mais Frio
Elevação Acima do Nível do Mar
Índice de Vegetação por Diferença Normalizada
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3.6. Análise dos Componentes Ambientais

Para avaliar quais variáveis ambientais se correlacionam com a distribuição das
populações estudadas foi utilizada uma Análise de Componentes Principais (PCA, em inglês),
cuja função é encontrar os componentes que representam a variância nos dados multivariados
(Davis, 1986; Harper, 1999).
Para avaliar o grau de heterogeneidade ambiental das diferentes populações,
obtivemos dados ambientais médios (e seus desvios) a fim de calcular o Coeficiente de
variação (CV). O CV é uma medida de dispersão empregada para estimar a precisão de
experimentos e representa o desvio-padrão expresso como porcentagem da média. A
distribuição do CV possibilita estabelecer faixas de valores que orientem os pesquisadores
sobre a validade de seus experimentos (Snedecor e Cochran, 1980), determinando se os dados
utilizados são heterogêneos e homogêneos. Através disso iremos determinar a validade de
nossos dados e identificar quais populações possuem maior diferenciação entre suas
características ambientais.
Calculamos também a distância ecológica euclidiana entre as localidades levando em
consideração as características ambientais. Os registros foram organizados em função da sua
similaridade

Euclidiana

(UPGMA),

gerando

um

dendograma,

o

qual

agrupou

hierarquicamente as localidades. A partir desses agrupamentos, identificamos os grupos
climáticos nos mapas, com o intuito de verificar a relação entre as características ambientais e
o limite geográfico entre os táxons. As localidades foram obtidas usando a ferramenta Extract
Multivaluis to Point do ArcGis(ESRI, 2011). As análises foram realizadas no programa PAST
(Hammer et al, 2001).
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3.7. Análise de Nicho

Para a análise dos modelos de nicho fundamental, utilizamos os testes de Identidade
(Identity Test) e de Plano de Fundo (Background Test), realizados no programa ENMTools
(versão 1.4.4), que utiliza uma interface gráfica descrita pelo pacote Tk (Warren et al, 2008,
2010). O teste de Identidade é utilizado para comparar grupos de espécies com distribuição
simpátrica e o teste de Plano de Fundo para comparar modelos de táxons que possuem
distribuições alopátricas. Ambos os testes avaliam se suas distribuições são similares em
relação ao esperado ao acaso com base nas regiões geográficas em que as espécies residem
(Warren et al, 2010). As métricas resultantes desses testes são o D de Schoener e I de
Hellinger das quais são projetadas através de histogramas e comparadas com o teste de
Sobreposição de Nicho (Niche Overlap). A o teste de Sobreposição de Nicho faz comparações
entre os modelos de nicho ecológico, do qual rodamos 100 repetições para cada modelo,
comparando as estimativas de habitat (modelos de nicho) gerados pelo MAXENT para cada
célula da grade da área de estudo de modo que todos os escores de adequação somam 1. A
hipótese do teste de Identidade é rejeitada quando o valor observado para I e/ou D é
significativamente diferente dos conjuntos de dados pseudoreplicados. Já para o teste de
Sobreposição, se os valores observados para a similaridade obtidas das duas populações são
significativamente maiores (ou menores) do que o esperado a diferenciação entre os nichos é
rejeitada (Warren et al, 2010).
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4. Resultados
4.1. Pontos de ocorrência de Stigmatura

As distribuições das aves do gênero Stigmatura, foram descritas a partir de um total de
1.191 localidades. 501 para Stigmatura napensis e 690 para Stigmatura budytoides (Tabela 2).
Os registros de imagens apresentaram a maior quantidade de pontos coletados, mostrando a
importância desse tipo de banco de dados. Porém a fonte de dados com maior quantidade de
pontos de registro foi da coleção digital Global Biodiversity Information Facility (GBIF) com
544 pontos no total. Com relação à distribuição geográfica na literatura (Ridgely et al, 2005),
observou-se que os pontos de ocorrência se distribuem em áreas não descritas para as espécies
(Figura 2).

A

B

Figura 2. Distribuição geográfica do Papa-mosca-do-sertão (Stigmatura napensis) (A) e do Alegrinho-balançarabo (Stigmatura budytoides) (B) segundo o polígono produzido por especialistas (Ridgely et al., 2005) com a
projeção dos pontos de registro coletados, baseados em espécimes coletados, gravações, fotografias e literaturas.
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Tabela 2 – Total de pontos de ocorrência obtidos por espécie e suas fontes.

Espécies
S. napensis
S. budytoides
Total

Coleções Som
53
73
38
60
91
133

Imag
215
133
348

CEMAVE GBIF
53
95
X
449
53
544

Spelink
5
6
11

NatServe
7
4
11

Total
501
690
1191

4.2 Modelos de nicho ecológico

Devido à distribuição geográfica dos táxons serem formadas por populações separadas
geograficamente, geramos os modelos separadamente para Stigmatura napensis da Amazônia
(SNAM), Stigmatura napensis da Caatinga (SNCA) (Figura 3), Stigmatura budytoides do
Chaco (SBCH) e Stigmatura budytoides da Caatinga (SBCA) (Figura 4). O grupo com mais
pontos de ocorrência foi SBCH (Tabela 3). Apesar da população SNAM ter o menor numero
de pontos utilizados na modelagem, não interferiu na qualidade do modelo (AUC>0.96), pois
valores acima de 0,7 podem ser considerados modelos bons (Franklin, 2009). Com isso, todos
os modelos apresentaram uma boa precisão.

Tabela 3 – Total de pontos obtidos e utilizados na modelagem incluindo pontos para o treino e teste (acurácia
dos modelos) o AUC médio e os totais dos pontos de cada população das espécies do gênero Stigmatura.

Populações
Stigmatura napensis
Amazônia (SNAM)
Stigmatura napensis
Caatinga (SNCA)
Stigmatura budytoides
Chaco (SBCH)
Stigmatura budytoides
Caatinga (SBCA)
Total

Pontos
Obtidos

Pontos
Utilizados

Pontos
Treino

Pontos
Teste

AUC
Médio

115

51

39

12

0.963

386

128

96

31

0.976

496

164

123

41

0.955

194

68

51

17

0.982

1191

411

309

101
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A

B

Figura 3. Modelos do Nicho Ecológico das populações de Stigmatura napensis da Amazôna-SNMA (A) e
Stigmatura napensis da Caatinga-SNCA (B).

A

B

Figura 4. Modelos do Nicho Ecológico das populações de Stigmatura budytoides do Chaco-SBCH (A) e
Stigmatura budytoides da Caatinga-SBCA (B).
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4.3. Distribuição geográfica do gênero Stigmatura

Para descrever a distribuição geográfica das espécies no gênero geramos quatro mapas
para ambas espécies de (Figura 5 e 6) para comparar os métodos de representação dos pontos
coletados e seus modelos ecológicos com a distribuição geográfica descrita na literatura a
partir dos polígonos de Ridgely et al (2005). Os mapas feitos a partir do uso dos modelos de
nicho foram produzidos com a junção dos modelos de cada agrupamento populacional em
uma única imagem.

A

B

C

D

Figura 5. Distribuição geográfica do Stigmatura napensis segundo o polígono produzido por especialistas
(Ridgely et al., 2005) (A), a partir dos pontos de ocorrência (B),de acordo com os modelos de nicho ecológico
com o limite de corte Maximum training sensitivity plus specificity logistic threshold (C) e feito a partir dos
modelos de nicho ecológico com o limite de corte da adequabilidade ambiental que representam uma maior
chance da presença da espécie(D).

A

B

C

Figura 6. Distribuição geográfica do Stigmatura budytoides segundo o polígono produzido por especialistas
(Ridgely et al., 2005) (A), a partir dos pontos de ocorrência (B),de acordo com os modelos de nicho ecológico
com o limite de corte Maximum training sensitivity plus specificity logistic threshold (C) e feito a partir dos
modelos de nicho ecológico com o limite de corte da adequabilidade ambiental que representam uma maior
chance da presença da espécie(D)

D
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4.2. Análise dos Componentes Ambientais
4.2.1. Variáveis correlacionadas com a distribuição

Ao gerar a análise de PCA para os dados pontuais das variáveis ambientais utilizadas,
vimos que 3 componentes eram suficientes para explicar mais da metade da variabilidade do
nível de objetos individuais (Tabela 4). Ao projetar a análise por meio de gráfico, observamos
que existe um padrão de agrupamentos de pontos explicados por variáveis distintas.
Para Stigmatura napensis as variáveis ambientais que mais se correlacionam com a
distribuição do agrupamento populacional da Caatinga, foram as variáveis BIO4 e SRTM, e
para o grupo amazônico as variáveis BIO19, BIO16, BIO12, BIO17, BIO18 e BIO14 (Figura
7). Para Stigmatura budytoides as variáveis que mais se correlacionam com a distribuição do
agrupamento populacional da Caatinga, foram as variáveis BIO4 e BIO12, e para o Chaco são
as BIO12, BIO4 e SRTM (Figura 8).

Tabela 4 – Valores totais, % da variância e do acumulativo da representação dos componentes das espécies de
Stigmatura napensis e Stigmatura budytoides.

Stigmatura napensis
Componentes
Total
1
2
3

% da
Acumulativo
Variância
%

Stigmatura budytoides
Total

% da
Acumulativo
Variância
%

12,538

59,705

59,705

8,962

42,676

42,676

4,031

19,194

78,899

3,644

17,351

60,027

1,912

9,104

88,003

3,581

17,052

77,079

Componente 2
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Componente 1

Componente 2

Figura 7. Análise de Componentes Principais (PCA) das populações de Stigmatura napensis da Caatinga
(vermelho) e da Amazônia (azul)

Componente 1

Figura 8. Análise de Componentes Principais (PCA) das populações de Stigmatura budytoides da Caatinga
(marrom) e do Chaco (amarelo)
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4.2.2. Heterogeneidade ambientais

Para avaliar o grau de heterogeneidade ambientais das diferentes populações
obtivemos dados ambientais médios (e seus desvios) a fim de calcular os seus coeficientes de
variação. Seis variáveis avaliadas, em todas as populações para o gênero (BIO1, BIO2, BIO3,
BIO5, BIO8 e BIO10) foram homogêneas, por outro lado outras seis variáveis (BIO4, BIO15,
BIO17, BIO18, SDRTM e NDVI) foram identificadas como heterogêneas para todos os
grupos (Tabela 5). A população amazônica da espécie Stigmatura napensis foi o único com
variáveis homogêneas exclusivas (BIO12, BIO13, BIO16 e BIO19). As populações do
Chacoo de Stigmatura budytoides apresentou heterogeneidade exclusiva para as variáveis
BIO11, BIO6 e BIO9 (Tabela 5).
Tabela 5 – Valores médios (M), seus desvios padrão (DP) e coeficiente de variação (CV) das variáveis
ambientais de cada grupo populacional das espécies de Stigmatura. Valores heterogêneos marcados com
asterisco (*), os exclusivamente homogêneos em azul e os exclusivamente heterogêneos em vermelho.

Variáveis
SRTM
BIO1
BIO10
BIO11
BIO12
BIO13
BIO14
BIO15
BIO16
BIO17
BIO18
BIO19
BIO2
BIO3
BIO4
BIO5
BIO6
BIO7
BIO8
BIO9
NDVI

Stigmatura napensis da
Amazônia
M
DP
CV

Stigmatura napensis da
Caatinga
M
DP
CV

79
265
271
259
2469
322
110
38
904
365
444
793
94
83
455
323
211
112
262
267
155

449
238
252
218
666
131
9
74
337
36
188
107
104
71
1375
311
167
144
244
232
118

71
8
8
8
450
30
57
18
77
176
209
162
6
3
106
9
10
7
7
10
58

90%*
3%
3%
3%
18%
9%
51%*
49%*
8%
48%*
47%*
20%
6%
4%
23%*
3%
5%
7%
3%
4%
37%*

240
17
16
19
211
45
9
24
124
34
63
115
16
4
315
19
19
19
17
20
32

53%*
7%
6%
9%
32%*
35%*
101%*
32%*
37%*
93%*
34%*
108%*
16%
5%
23%*
6%
11%
13%
7%
8%
27%*

Stigmatura budytoides do
Chaco
M
DP
CV
924
192
237
140
545
99
8
72
273
30
253
37
138
56
3809
311
61
250
232
145
136

753
32
31
42
229
42
6
18
115
20
103
25
13
8
1514
34
44
50
34
45
49

81%*
17%
13%
30%*
42%*
42%*
73%*
25%*
42%*
66%*
41%*
67%*
9%
15%
40%*
11%
73%*
20%
15%
31%*
36%*

Stigmatura budytoides da
Caatinga
M
DP
CV
407
243
257
222
642
130
7
74
329
32
179
74
109
71
1414
319
167
152
247
233
114

163
11
11
13
166
49
9
24
127
33
71
65
16
4
311
14
14
18
11
14
27

40%*
4%
4%
6%
26%*
38%*
114%*
33%*
38%*
102%*
40%*
89%*
14%
6%
22%*
4%
9%
12%
5%
6%
24%*
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Quando comparado os dados de Altitude (Figura 9), Precipitação Anual (Figura 10) e
Temperatura Anual (Figura 11) entre todos os grupos populacionais, fica evidente que o
agrupamento do Stigmatura budytoides do Chaco tem números que variam muito na
temperatura e ainda mais na altitude. Com relação ao grupo do Stigmatura napensis da
Amazônia, em relação a todos os outros grupos, representou um alto nível de precipitação.

Altitude

Figura 9. Valores de Altitude (SRTM) das populações de Stigmatura budytoides e Stigmatura napensisda
Caatinga do Chaco e da Amazônia.

Precipitação
Anual

Figura 10. Valores da precipitação anual (BIO12) das populações de Stigmatura budytoides e Stigmatura
napensisda Caatinga do Chaco e da Amazônia.
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Temperatura
Anual

Figura 11. Valores da temperatura anual (BIO7) das populações de Stigmatura budytoides e Stigmatura
napensisda Caatinga do Chaco e da Amazônia.

4.2.5. Grupos climáticos em Stigmatura
Projetando os pontos representados no Cluster em um mapa, observamos que existem
agrupamentos climáticos bem distintos para Stigmatura napensis (Figura 11) e Stigmatura
budytoides (Figura 12). Identificamos que existe uma diferenciação considerável entre o
agrupamento amazônico e do nordeste brasileiro. Além disso, um ponto de registro mais ao
centro do Peru mostrou uma semelhança climática mais próxima da população que vive nas
regiões áridas da Caatinga que o ambiente úmido da Amazônia. Identificamos também, uma
fragmentação climática do agrupamento populacional do Chaco, além disso, existe uma maior
semelhança ambiental do grupo mais ao norte do Chaco (SB4) com as características do
agrupamento da Caatinga que entre os outros grupos geograficamente mais próximos.
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SN2

SN3

SN1

Figura 11. Análise de cluster baseado na distância
Euclidiana dos dados climáticos dos pontos de ocorrência
da Stigmatura napensis.

SB5

SB6

SB4

SB1

SB2
SB3

Figura 12. Análise de cluster baseado na distância
Euclidiana dos dados climáticos dos pontos de
ocorrência da Stigmatura budytoides.
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Para explicar as subdivisões climáticas, investigamos padrões climáticos que
representam possíveis barreiras biogeográficas das populações, identificamos diferenciações
climáticas nas populações de Stigmatura budytoides do Chaco (Tabela 5, Figura 9).
O grupo de pontos de registro representado como SB6 (Figura 12) se distribui em uma
região que apresenta altitudes elevadas (entre 1800m – 3700m) em relação aos outros
registros para a espécie (entre -16m – 1400m) ver figura 12 (A). Além disso, a maioria dos
registros para essa espécie está situada em uma região onde a temperatura anual é mais baixa
que nas outras áreas, representados pelos agrupamentos SB1, SB2 e SB3 na figura 12. Com
isso esses dois fatores (Altitude e Temperatura) podem ser fatores determinantes para o limite
entre grupos dessa espécie.

Figura 13. Pontos de registro e os seus grupos climáticos na população de Stigmatura budytoides do Chaco, e a
representação das variáveis de Altitude, SRTM (A) e temperatura anual, BIO7 (B).
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4.3. Divergências de Nicho em Stigmatura

Em nenhuma das espécies observamos conservatismo de nicho entre as populações
alopátricas. As distribuições de Stigmatura n. napensis e de S. n. bahiae possuem nichos
ecológicos mais divergentes do que esperado ao acaso (Figura 13) As populações da caatinga
e do Chaco de Stigmatura budytoides mostraram ser tão diferentes quanto o esperado ao acaso
(Figura 14). Para as populações simpátricas da Caatinga é presente uma semelhaça entre os
nichos (Figura 15). As medidas do teste de Sobreposição de Nicho utilizadas na comparação,
vistas na tabela 6.

Tabela 6. Valores de "I" e "D" do teste de Sobreposição de Nicho entre os agrupamentos populacionais
alopátricos( 1 e 2) e simpátricos (3).

Populações

D de Schoener

I de Hellinger

(1) S. napensis da Amazônia vs S. napensis da Caatinga
(2) S. budytoides do Chaco vs S. budytoides da Caatinga
(3) S. napensis da Caatinga vs S. budytoides da Caatinga

0.0313
0.1090
0.7968

0.1096
0.2883
0.9447

Figura 13. Valores de I de Hellinger e D de Schoener em relação aos modelos nulos de Stigmatura napensis da
Amazônia (SNAM, em azul) e da Caatinga (SNCA, em vermelho). Seta indica o valor obtido no teste de
Sobreposição de Nicho, mostrando que os nichos ecológicos são mais divergentes do que esperado ao acaso.
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Figura 14. Valores de I de Hellinger e D de Schoener em relação aos modelos nulos de Stigmatura budytoides do
Chaco (SBCH, em vermelho) e da Caatinga (SBCA, em azul). Seta indica o valor obtido no teste de
Sobreposição de Nicho, mostrando que os nichos ecológicos são mais divergentes do que esperado ao acaso.

Figura 15. Teste de Identidade para as populações da Caatinga de Stibmatura napensis e Stigmatura budytoides.
Valores de I de Hellinger (representados em vermelho) e D de Schoener (em azul). Seta indica o valor obtido no
teste de Sobreposição de Nicho, mostrando que os nichos ecológicos são semelhantes.
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5. Discussão
5.1. Divergência de Nicho em Stigmatura

Apesar de Stigmatura napensis apresentar divergência entre os nichos de sua
população alopátrica, para Stigmatura budytoides consideramos como um resultado não
significativo , apesar desse tipo de resultado, na literatura, já apresentado como divergência de
nicho (McCormak, 2009). Achamos que a variação das características ambientais dos pontos
do grupo populacional distribuído no Chaco e da notável diferenciação entre as características
climáticas onde distribuem os seus registros, são causadores desse tipo de resultado.
Com isso podemos afirmar que a invasão da Caatinga ou da Amazônia, representou
um avanço adaptativo para Stigmatura napensis. Porém, o clima é apenas uma variável (ou
grupo de variáveis) analisada para esse táxon.

5.1. Limites geográficos e Modelos de Nicho
A distribuição geográfica das espécies do gênero Stigmatura, é endêmica da América
do sul. As distribuições disponíveis na literatura através de polígonos de distribuição (Ridgely
et al, 2005) parecem subestimar a área de ocorrência de ambas espécies estudadas (Figura 2).
Para Stigmatura n. bahiae, além dos dois estados brasileiros do nordeste, existem localidades
conhecidas para outros cinco estados (Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e
Sergipe) mostrando que essa população se encontra amplamente distribuídos na Caatinga.
Para a população amazônica dessa espécie (Stigmatura n. napensis), os registros distribuídos
ao longo do Rio Branco, não são representados no polígono disponível, apesar de serem
registros de 2007 (Naka et al, 2007; Laranjeiras et al, 2014). Isso sugere que dados da
literatura não tem a agilidade necessária para adotar registros novos disponíveis, o que podem
excluir bacias inteiras da área de distribuição. Visto que S. n. napensis se encontra atualmente
ameaçada de extinção, esse tipo de omissão pode trazer consequências graves, como em
estudos de impacto ambiental de usinas hidrelétricas.
Já para o Stigmatura budytoides, a população do nordeste brasileiro, também contem
registros que aparecem fora do polígono apresentado por Ridgely et al. (2005). Além de
Pernambuco e Bahia (os dois estados contemplados na literatura) existem localidades
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modernas para os estados de Sergipe, Alagoas, Ceará, Piauí e uma pequena área de Minas
Gerais. Para a população do Chaco observamos poucos pontos fora do polígono, que é o caso
da região mais ao norte e nordeste do mesmo.
Os modelos de nicho ecológico além de representarem semelhanças à representação
dos pontos de ocorrência, como no caso dos grupos populacionais para a Caatinga,
representam também regiões da América do Sul com as características ambientais
semelhantes às das suas áreas de ocorrência. Além disso, quando seguimos as observações
tomadas por Peterson e Holt (2003) de que conservatismo de nicho pode ser sugerido quando
os modelos de um grupo alopátrico prevê a distribuição dos pontos de ocorrência do outro
grupo, em Stigmatura napensis, nenhum dos modelos representam ou predizem o outro
(Figura 3). Existem regiões onde os modelos de nicho não predizem onde há registros para
esse táxon, como os registros para as áreas do centro do Peru e os presentes entre a Colômbia
e Venezuela.
Já para o Stigmatura budytoides percebe-se que o modelo do grupo da Caatinga
(Figura 4A) prediz uma pequena área do extremo norte da distribuição geográfica dessa
espécie, fortalecendo a semelhança ambiental vista quando inferimos a distância euclidiana
entre os dados climáticos dos pontos de registro nessa região (Figura 12). Já o modelo do
grupo do Chaco prediz áreas que vão acompanhando desde regiões do Sul e Sudeste do Brasil
ao Nordeste, do qual pode estar relacionado com as regiões que possuem florestas
sazonalmente secas, já bem representadas na literatura (Sarkinen, 2011; Weneck, 2011).
Quando observamos os modelos de nicho dos grupos da Caatinga de ambas as
espécies, vimos que existe uma grande semelhança em suas áreas, porem quando comparados
os polígonos gerados a partir dos pontos de ocorrência desses dois grupos, o Stigmatura
budytoides não possui registro nos ambientes secos mais ao norte da região Nordeste, onde se
encontra áreas de dunas do Rio Grande do Norte por exemplo. Talvez esse padrão de
distribuição esteja indicando a interferência de algum fator ambiental que não foi bem
representado pelas variáveis ambientais utilizadas em nosso trabalho.
Em relação ao modelo de nicho gerado para a população do Stigmatura napensis da
Amazônia, uma pequena área no litoral Atlântico foi representada por haver características
ambientais semelhantes. Isso se deve possivelmente pelo alto nível de umidade e temperatura
nessa região onde é presente o bioma Mata Atlântica (Figura 3ª).
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Quando comparamos os mapas disponíveis na literatura (por ex., Ridgely et al, 2005)
aos que produzimos, observamos uma divisão ecológica entre as populações do gêneros
Stigmatura (Figuras 5 e 6). Se atendo a comparar os modelos de nicho de diferentes limites de
corte (Figura 5 mapas C e D) com os mapas produzidos a partir dos pontos de ocorrência,
observamos que o limite de corte que projeta a região com maior chance de haver os
indivíduos, representou melhor o grupo amazônico (Figura 5 mapa D) pelo fato da restrita
relação entre essa subespécie (S. n. napensis) com as várzeas dos rios e ilhas amazônicas
(Fitzpatrick, 2004). O uso de variáveis ambientais que possam demonstrar essa associação
ecológica pode aumentar a eficiência do modelo em relação à distribuição desse grupo
taxonômico.
Finalmente, observamos que o polígono de distribuição de Stigmatura budytoides
(Ridgely et al, 2005), possui semelhanças aos mapas feitos com pontos de registro para o
agrupamento do Chaco (Figura 6). Já os modelos de nicho para essa população, superestima
sua distribuição.

5.2. Grupos climáticos em Stigmatura

Nossos resultados mostram que o grupo do Stigmatura napensis da Amazônia se
caracteriza por sua precipitação elevada. Por outro lado, os pontos localizados na parcela
centrar do Peru apontam para características climáticas semelhantes à Caatinga, mesmo
havendo uma grande distância geográfica entre essas localidades.
Ao analisarmos como estão distribuídos os valores ambientais nos pontos de registro
das espécies, conseguimos avaliar a qualidade dos dados através do coeficiente de variação
das médias e desvios padrão dos dados. Essa informação não é representada nos modelos de
nicho ecológico ondes apresentaram altos níveis de AUC, indicando uma boa qualidade dos
modelos. Percebemos uma alta heterogeneidade nos dados do agrupamento populacional de
Stigmatura budytoides do Chaco (SBCH) assumindo que o modelo para tal grupo é de fato
superestimado. Essa heterogeneidade dos valores climáticos para o grupo SBCH foi explicada
quando identificamos registros com alta diferenciação das variáveis altitude (SRTM) e
temperatura (BIO7). S. b. budytoides ocorre na Bolívia; S. b. inzonata na Bolívia, Paraguai e
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Argentina e o S. b. flavocinerea na Argentina (Fitzpatrick, J. 2004), onde essas distribuições
se assemelham com o padrão de distribuição dos pontos de registros quando visualizados
climaticamente. Assim os agrupamentos indicados na figura 12 estariam representando: S. b.
budytoides como SB6; S. b. inzonata como SB4; S. b. flavocinerea através da soma entre
SB1, SB2 e SB3; e S. b. gracilis por SB5. Esse limite climático é reforçado quando
comparado aos mapas das variáveis ambientais de altitude (SDMS) e temperatura média
(BIO7), indicando que á de fato uma divisão entre três grupos climaticamente distintos. Com
isso, de acordo com nossos dados, o bioma Caatinga, apesar de suas características ambientais
únicas, possui uma semelhança ambiental a área mais ao norte do Chaco representado pelo
agrupamento SB4 na figura 12, que nos modelos de nicho ecológico mostra uma
adequabilidade ambiental semelhante.
No que se refere às características climáticas, Stigmatura napensis da Amazônia
(SNAM), apresentou valores únicos de homogeneidade. Isso esta relacionado com a
particularidade climática apresentada nessa região que é o alto índice de precipitação. Além
do mais todas as variáveis homogeneamente exclusivas para esse grupo, são dos dados
relacionados ao índice de precipitação.
.
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6. Conclusão

A partir de nossos resultados, concluímos que os nichos ecológicos de Stigmatura n.
napensis e Stigmatura n. bahiae são mais diferentes do que o esperado ao acaso, ou seja,
houve divergência de nicho de nicho. Além disso, assumimos que os nichos ecológicos das
populações alopátricas de Stigmatura budytoides são tão diferentes quanto o esperado ao
acaso.
Os polígonos e as representações das distribuições geográficas para as espécies do
gênero de Stigmatura estão desatualizados. Tornando a modelagem de nicho, tal como os
polígonos a partir dos registros, como boas informações para auxiliar nos estudos dessa
questão.

Em termos de nicho ecológico detectamos a possibilidade da existência de limites
entre as subespécies austrais de Stigmatura budytoides. Além disso, as subespécies S. b.
izonata e S.b gracilis possuem regiões bioclimáticas mais semelhantes entre si que entre as
outras subespécies, mesmo geograficamente distantes.

Por fim, vimos que as análises em cima dos componentes ambientais, podem gerar
mais informações sobre a qualidade dos dados e as suas possíveis influencias sobre os limites
geográficos das espécies, para gerar melhores modelos de nicho ecológico.
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