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RESUMO 

Os limites biogeográficos de uma espécie são formados através de processos históricos e 

ecológicos estabelecidos através de modificações climáticas, geomorfológicas e antrópicas. O 

conjunto de condições bióticas e abióticas que determinam que uma espécie possa persistir é 

conhecida como nicho.  Fora do nicho, não se espera que os indivíduos deixem descendentes, 

nem possuam populações viáveis. Em situações onde as espécies não possuem o potencial 

para se adaptarem a novas condições ambientais, estas mantem seus nichos conservados ao 

longo do tempo. Quando espécies tem a capacidade de colonizar novos nichos, diferente 

daquele usado por seus ancestrais podem ter uma divergência de nicho, em relação aos seu 

parente mais próximo. O estudo de aves com padrões de distribuição únicos abre novas 

perspectivas para o estudo da evolução da biota Neotropical, pois permite a inclusão de 

paisagens negligenciadas do ponto de vista de estudos evolutivos. Um desses casos é 

representado pela figuinha-do-mangue (Conirostrum bicolor), que representa a única espécie 

de ave Neotropical que se distribui exclusivamente ao longo da costa Caribe e Atlântica da 

América do Sul (C. b. bicolor), e nas florestas ribeirinhas ao longo dos rios da Amazônia (C. 

b. minus). O principal objetivo deste projeto é entender os processos históricos e evolutivos 

que moldaram o atual padrão de distribuição de Conirostrum bicolor, usando dados espaciais 

para entender a diferenciação de nicho entre as duas subespécies descritas, e dados 

moleculares para descrever a estrutura genética atual entre as populações desta espécie, 

interpretando os resultados sob uma ótica evolutiva e de demografia histórica. A demografia 

histórica permite avaliar como as mudanças climáticas recentes ocorridas durante o Holoceno 

e no último máximo glacial (LGM) afetaram estas populações. Neste trabalho sequenciamos 

um gene mitocondrial completo (NADH desidrogenase 2, ou ND2) e analisamos a 

estruturação filogeográfica das populações de Conirostrum bicolor. Encontramos uma clara 

diferenciação de nicho entre as duas populações, apontando para um caso de evolução 

ecológica. Por outro lado, C. bicolor apresentou níveis muito baixos de diferenciação genética 

entre as populações, sem monofilia recíproca. Análises de redes de haplótipos e de Variância 

Molecular revelaram maior variação genética dentro das populações do que entre as 

populações estudadas, sugerindo que o isolamento das duas subespécies seja recente (fim do 

Pleistoceno).  

 

Palavras-chave: Biogeografia. Diversificação. Filogeografia. Genética de populações.
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ABSTRACT 

The biogeographic limits of a species are formed through historical and ecological processes 

established through climatic, geomorphological and anthropic modifications. The set of biotic 

and abiotic conditions that determine that  species can persist is known as a niche. Outside the 

niche, individuals are not expected to leave offspring, nor have viable populations. In 

situations where species do not have the potential to adapt to new environmental conditions, 

they keep their niche preserved over time, known as niche conservatism. When the ability to 

colonize new niches is acquired, different from that used by their ancestors, they may have a 

niche divergence from their closest relatives. The study of birds with unique distribution 

patterns opens new perspectives for the study of the evolution of the Neotropical biota, since 

it allows the inclusion of neglected landscapes from the point of view of evolutionary studies. 

One of these cases is represented by the Bicolored Conebill (Conirostrum bicolor), which 

represents the only Neotropical bird species that is distributed exclusively along the 

Caribbean and Atlantic coast of South America (C. b. bicolor), and in the flooded forests 

along Amazonian rivers (C. b. minus). The main objective of this project is to understand the 

historical and evolutionary processes that have shaped the current distribution pattern of 

Conirostrum bicolor, using spatial data to understand the niche differentiation between the 

two described subspecies, and molecular data to describe the current genetic structure among 

populations of this species, interpreting the results under an evolutionary perspective. 

Historical demography allows us to evaluate how recent climatic changes during the 

Holocene and the last glacial maximum (LGM) affected these populations. We sequenced a 

complete mitochondrial gene (NADH dehydrogenase 2, or ND2) and analyzed the 

phylogeographic structure of the populations of Conirostrum bicolor. We found a clear niche 

differentiation between the two populations, pointing to a case of ecological evolution. On the 

other hand, C. bicolor presented very low levels of genetic differentiation among populations, 

without reciprocal monophyly. Analysis of haplotype networks and Molecular Variance 

revealed greater genetic variation within populations than among populations, suggesting that 

the isolation of the two subspecies is recent (late Pleistocene). 

 

Key-words: Biogeography. Diversification. Phylogeography. Population genetics.  
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1  INTRODUÇÃO  

Os limites biogeográficos de uma espécie são formados através de processos históricos 

e ecológicos estabelecidos através de modificações climáticas, geomorfológicas e 

antrópicas, responsáveis pelas mudanças na biota associadas a áreas geográficas 

(MORRONE, 1994) refletindo na complexidade em compreender o surgimento e 

diversificação da biota neotropical, principalmente da avifauna (MCCORMACK et al, 

2009). Eventos históricos tais como o Soerguimento dos Andes, o estabelecimento do 

istmo do Panamá, e a aridificação das terras baixas do Caribe no norte da América do 

Sul, dentre muitos outros eventos, resultaram em mudanças e reconfigurações na 

paisagem (SMITH et al., 2014). Estas mudanças resultaram no isolamento geográfico 

de numerosas populações animais, resultando no processo de diversificação biológica 

através da especiação alopátrica. As condições biogeográficas atuais são reflexo da 

combinação de diferentes padrões espaciais, temporais e genéticos (SMITH et al., 

2014; PASCUAL et al 1996). Portanto, para entender os padrões de distribuição atual 

é importante entender como os eventos ecológicos e históricos se combinaram para 

ocasioná-los (COX & MOORE, 2000).  

O conjunto de condições bióticas e abióticas que determinam a região onde 

uma espécie pode viver e se reproduzir é conhecida como nicho (HUTCHINSON, 

1957). Fora do nicho, não se espera que os indivíduos deixem descendentes, nem 

populações viáveis. Em situações onde as espécies não possuem o potencial para se 

adaptarem a novas condições ambientais, estas mantem seus nichos conservados ao 

longo do tempo (HARVEY & PAGEL, 1991). Vários estudos sobre a evolução do 

nicho mostraram que os requisitos ecológicos das linhagens são freqüentemente 

conservados ao longo do tempo, com espécies estreitamente relacionadas mantendo 

seus traços ancestrais de nicho. Esse padrão é conhecido como conservação do nicho 

(WIENS et al., 2010). No entanto, espécies que se adaptam às novas condições tem 

seus nichos diferenciados entre populações alopátricas; a diferenciação (ou evolução) 

do nicho  representa um passo no processo de especiação (WIENS et al., 2011). 

A Floresta Amazônica e a Mata Atlântica são as florestas tropicais mais 

diversas da região Neotropical (GALINDO-LEAL & CÂMARA 2005, HUBBELL et 

al.2008), e dentre as mais biodiversas do planeta (MYERS et al 2000). A riqueza e 

complexidade da florestas Amazônica e Atlântica são evidenciadas pela presença de 

centros de endemismo (CRACRAFT 1985, HALL E HARVEY 2002, SILVA et al 
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2005). Na Amazônia existem oito centros de endemismo para vertebrados (Belém, 

Xingu, Tapajós, Rondônia, Inambari,  Napo, Imeri e Guianas) (sensu SILVA et al 

2005, RIBAS et al 2012) e na mata Atlântica quatro (Pernambuco, costa da Bahia, 

interior da Bahia e Serra do Mar ) (SILVA et al., 2004).  

Várias hipóteses foram propostas para explicar a enorme riqueza de espécies na 

Amazônia, incluindo a hipótese dos refúgios (HAFFER, 1969; VANZOLINI & 

WILLIAMS, 1970), rios como barreiras (AYRES , 1986; Capparella, 1991; Ayres and 

CLUTTON-BROCK, 1992), o soerguimento dos Andes como evento vicariante 

(HOORN et al. 2010), entre outras. Por outro lado, estudos recentes sugerem que a 

origem da biota neotropical possivelmente não seja o resultado de um único evento 

histórico ocorrido durante um determinado intervalo de tempo (RULL, 2011). Assim, 

a diversidade atual seria o resultado de um agregado de eventos que podem ter 

acontecido em diferentes escalas temporais, gerando um cenário complexo de 

evolução espaço-temporal (RULL, 2013). Um estudo recente que inclui uma análise 

de 27 linhagens de aves Neotropicais sugere que a diversificação não pode ser 

resumida a eventos vicariantes, como o soerguimento dos Andes ou o Istmo do 

Panamá, mas o resultado da habilidade de persistir no ambiente e a capacidade das 

aves de se dispersar através da paisagem (SMITH et al., 2014).  

Apesar da Amazônia e a Mata Atlântica estarem separadas pela diagonal seca 

da sulamericana (formada pela Caatinga, Cerrado e o Chaco) (AB’SABER, 1977), 

existem evidencias biogeográficas apontando a uma conexão histórica entre estas 

florestas (AULER et al. 2004, BEHLING et al. 2000, WANG et al. 2004). Estudos 

recentes em aves e mamíferos apontam a presença de espécies irmãs ou linhagens 

proximamente relacionados nas duas florestas (HAFFER 1969, 2008, COSTA 2003, 

BATALHA-FILHO et al. 2013b). Uma possível explicação geomorfológica para 

explicar a conexão ancestral e posterior isolamento de populações contínuas pode ser 

atribuído aos ciclos glaciais e interglaciais que propiciaram a expansão de áreas 

abertas  a partir do Plioceno (~5 Mya) (DA SILVA E PINTO-DA-ROCHA, 2011).  

Um padrão ainda pouco explorado é o chamativo caso da figuinha-do-mangue 

(Conirostrum bicolor), uma espécie de aves da família Thraupidae (Ordem 

Passeriformes) com duas subespécies descritas; a forma nominal, C. b. bicolor 

(VIEILLOT, 1809), distribuída nos manguezais da costa Atlântica e do Caribe, e a 

subespécie minus (HELLMAYR, 1935), distribuídas nas florestas ribeirinhas da 
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Amazônia. Ambas populações parecem ser especialistas de habitat onde elas ocorrem 

(florestas ribeirinhas e manguezais), e apresentam nichos ecológicos bem 

diferenciados. Entretanto, ainda não há estudos genéticos ou de nicho para caracterizar 

estas duas populações.  

Estudos biogeográficos de aves com padrões pouco comuns, como é o caso da 

figuinha-do-mangue, possibilita a inclusão de paisagens pouco estudadas ou até 

negligenciadas da região Neotropical, neste caso manguezais e florestas ribeirinhas 

amazônicas. Entretanto, apesar de ter um padrão de distribuição único entre as aves, a 

figuinha-do-mangue pode ajudar a elucidar a história dos manguezais Neotropicais.  

Estudos recentes com uma espécie de manguezal (Rhizophora mangle) revelou 

um provável cenário para o processo de expansão pós-glacial sob o manguezal após 

evento de resfriamento no período Quaternário (~22.000) (Pil, et al., 2011). Durante 

esse período de baixa temperatura e umidade a distribuição da espécie pode ter estado 

restrita a regiões equatoriais (SAENGER, 1998).Tal cenário sugere que após eventos 

climáticos no Quaternário, o aumento da temperatura e umidade propiciariam aos 

manguezais uma expansão gradual para regiões costeiras da América do Sul  

associado a ambientes estuarinos, assim como uma redução da diversidade genética 

das populações de R. mangle. Enquanto que as populações da região equatorial 

possuem uma maior variabilidade genética (PIL et al., 2011). 

Neste estudo, nosso objetivo foi descrever a distribuição geográfica atual de 

Conirostrum bicolor, através da investigação da existência de estruturação genética 

entre as duas subespécies descritas de C. bicolor distribuídas ao longo da costa 

atlântica (C. b. bicolor) e nas florestas ribeirinhas da Amazônia (C. b. minus), 

avaliando se estes dados sustentam a diferenciação morfológica descrita para as duas 

populações, além de estudar a história demográfica das populações de C. bicolor no 

litoral atlântico e na Amazônia, para avaliar se as mudanças climáticas ocorridas 

durante o LGM afetaram de forma diferenciada estas populações.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ORIGEM E DIVERSIFICAÇÃO DA BIOTA NEOTROPICAL 

A região Neotropical é considerada uma das mais diversas do mundo, e levanta 

questionamentos sobre a origem da diversidade biológica (RULL, 2008). Estudos 

paleogeográficos indicam que mudanças na paisagem ocorridas no Neógeno do 
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terciário tenham sido importantes propulsores na origem da biodiversidade 

Neotropical (PENNINGTON et al., 2004; HOORN et al., 2010; RULL, 2011). Para 

muitos autores, grande parte da diversificação na região neotropical teria ocorrido no 

Quaternário, com destaque para o pleistoceno (12.000 anos) (WHITMORE & 

PRANCE, 1987). Durante o Pleistoceno o planeta passou por vários ciclos glaciais e 

interglaciais, onde grandes extensões de terra foram cobertas com uma imensa camada 

de gelo, e seu sucessivo recúo (SANT’ANNA NETO & NERY, 2005), o que teria 

provocado fragmentação nas distribuições geográficas de vários organismo. Na região 

dos trópicos, apesar de não ter ocorrido um avanço das geleiras, houve a diminuição 

da umidade e da temperatura, o que pode ter proporcionado a possível fragmentação 

das florestas (RULL, 2011). Há evidências que alterações ambientais nas savanas e 

florestas Tropicais Sazonalmente Secas (FTSSs) foram espacialmente complexas 

durante os períodos glaciais. Em geral, os dados palinológicos do último período 

glacial, sugerem que condições mais frias e secas do que as atuais resultaram numa 

extensão de vegetação de savana e redução na floresta tropical chuvosa (BEHLING, 

2002). As áreas atuais de cerrado no Sudeste e Centro-Oeste do Brasil provavelmente 

são remanescentes dessa grande área contínua que existia no passado (AB`SÁBER, 

2000) e que foi pressionada pelo clima característico da última glaciação. 

Com relação às FTSSs, na América do Sul elas fazem parte da “diagonal seca” 

(VANZOLINI, 1963) que inclui os biomas da Caatinga, Cerrado e Chaco.  Duas 

hipóteses tentam explicar a origem das FTSS na América do Sul: o paleocenário 

proposto por Prado & Gibbs (1993), conhecido como Hipótese do Arco Pleistoceno 

(PLAH) e a Hipótese da Amazônia, sugerida por PENNINGTON et al. (2000) 

(PPPH). A primeira sugere uma expansão das Florestas Sazonais Deciduais por toda a 

América do Sul durante os períodos de secas-frias da glaciação do Quaternário. Esta 

expansão conectaria as florestas sazonais da "diagonal seca", ou seja, os núcleos 

Caatinga, os fragmentos no centro, sul-leste e sul oeste do Brasil, núcleos Misiones e 

as outras áreas disjuntas na América do Sul. A formação da Floresta Estacional 

Decidual, portanto, deve representar um remanescente da floresta contínua que 

interligou as caatingas do Nordeste e os chacos argentinos em períodos secos e frios 

do Pleistoceno (PRADO & GIBBS, 1993). Em contraste, PENNINGTON et al. (2000) 

propõem que as FTSSs deslocaram sua escala geográfica para as terras baixas 
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amazônicas durante as glaciações, especialmente no último máximo glacial, formando 

uma disjunção entre Caatinga e Núcleo Misiones. 

A hipótese mais discutida sobre a diversificação dos neotrópicos durante o 

quaternário é a teoria do refúgios florestais (HAFFER, 1969). Contudo, devido a 

controvérsias à esta hipótese (COLINVAUX et al, 2000, BUSH & OLIVEIRA, 2006) 

o possível envolvimento de rios como barreiras de fluxo gênico, o soerguimento dos 

Andes e do Planalto Brasileiro (Mioceno), bem como a formação do Istmo do Panamá 

(Plioceno), surge como possíveis alternativas para conduzir a especiação  de espécies 

que ocupavam  regiões previamente contínuas e que sofreram fragmentações, 

influenciando na variação das linhagens no Neotrópicos. (LEIGH et al., 

2014).Vestígios paleoclimáticos levam a crer que a temperatura no Neotrópico tenha 

sofrido grandes alterações ao longo do tempo e que mudanças na vegetação 

acompanharam essas mudanças climáticas do período quaternário (MORA et al., 

2002; RULL et al., 2015; RULL et al., 2013) Essas oscilações climáticas levaram à 

extinção de grupos locais e, ao mesmo tempo, estimularam a evolução e especiação de 

alguns grupos (COMES & KADEREIT, 1998) que tenham respondido de formas 

diferentes ao clima frio e seco do Último Glacial Máximo (LGM, em inglês) (CHENG 

et al., 2013), bem como à transição para um clima mais quente e úmido, no início do 

Holoceno (SUMMERHAYES & CHARMAN, 2014). Assim, várias espécies 

associadas a hábitas florestais devem ter acompanhado os ciclos de retração e 

expansão das florestas durante o Pleistoceno, onde populações associadas a diferentes 

refúgios se diversificassem de maneira alopátrica.   

2.2 LIMITAÇÃO DOS MODELOS DE DIVERSIFICAÇÃO  

Apesar do modelo de alopatria ser o mais utilizado para explicar a origem da 

diversidade neotropical, onde há o isolamento geográfico e diferenciação entre as 

populações. A discussão central da biogeografia é se a distribuição disjunta de uma 

espécie (ou pares de espécies) foi causada por vicariância ou dispersão (BROWN; 

LOMOLINO, 1998). Ambos os modelos são utilizados para entender as conexões 

entre as áreas biogeográficas (RONQUIST,1997) .Os modelos de diversificação atuais 

são basicamente vicariantes e pouco se tem falado em dispersão.  Existem modelos 

onde o isolamento geográfico não é o principal dirigente para a o impedimento do 

fluxo. Nesse caso, os gradientes ecológicos propõe a diversificação por especiação 
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parapátrica, onde pode haver um padrão de variação geográfica, formando uma zona 

híbrida, onde é capaz de formar uma barreira de fluxo gênico, resultando em um 

isolamento reprodutivo (GAVRILETS et al., 2000). Neste modelo, os atributos 

específicos da linhagem devem ser os principais determinantes da diversidade de 

espécies dentro das linhagens. Em resumo, as linhagens com maior ocupação da 

paisagem têm uma maior probabilidade de dispersão através de barreiras geográficas. 

Por outro lado, espera-se que as linhagens com menor capacidade de dispersão 

aumentem a diferenciação genética entre as populações a um nível relativamente 

maior do que linhagens mais dispersivas, possibilitando altos índices de especiação. 

Estudos recente já indicam hipóteses de rios como barreiras ao fluxo gênico, e podem 

ter sido responsáveis por processos de especiação recentes em aves da Amazônia.  

(FERNANDES et al. 2012, MALDONADO-COELHO et al. 2013, PATEL et al. 

2011, RIBAS et al. 2012). 

2.3 FILOGEOGRAFIA E MODELOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES 

A filogeografia é um campo que foi descrito como uma ponte entre a sistemática e a 

genética populacional (AVISE et al., 1987; EDWARDS et al. 2016). A filogeografia 

se preocupa em resolver filogenias intraespecíficas e  identificar a localização 

geográfica das quebras genéticas e estrutura populacional dentro das espécies (AVISE 

et al., 1987). Desde o seu início, o DNA mitocondrial (mtDNA) tem sido muito 

utilizado na filogeografia porque é herdado maternalmente impedindo a possibilidade 

de recombinação (AVISE et al. 1987; MORITZ et al., 1987; BEEBEE E ROWE, 

2008). Isso leva a um tempo de coalescência muito menor para o mtDNA, de modo 

que as populações isoladas alcançam monofilias recíprocas relativamente rápido em 

comparação com genes nucleares (BEEBEE & ROWE 2008, ZINK & 

BARROWCLOUGH 2008, EDWARDS et al., 2005). Embora o mtDNA tenha sido 

tradicionalmente o marcador de escolha na resolução de questões filogeográficas 

(AVISE et al. 1979; AVISE et al., 1987) e continua a ser uma ferramenta comumente 

utilizada em análises filogeográficas (SAVIT e BATES 2015; GUTIERREZ-TAPIA e 

PALMA 2016 , NEIVA et al. 2014; HOMBURG et al. 2013; ZINK e 

BARROWCLOUGH, 2008), alguns autores questionaram a capacidade de um único 

locus de mtDNA para resolver com confiança a história evolutiva de uma espécie 

(EDWARDS e BENSCH, 2009; EDWARDS, 2009). Qualquer locus único, 
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particularmente um maternalmente herdado, pode ter uma "história genética" que 

difere da história geral das espécies como um todo (EDWARDS e BENSCH 2009). 

Por esse motivo, outros sugeriram que o mtDNA sozinho pode revelar informações 

sobre o padrão de divergências intraespecíficas, mas não os processos através dos 

quais esse padrão surgiu (ZINK e BARROWCLOUGH 2008).  

Atrelado à análise genética, a modelagem de nicho ambiental (MNA) se torna 

uma ferramenta poderosa no desenvolvimento de modelos de história das espécies, 

particularmente quando incorporados com análises filogeográficas (SANCHEZ-

FERNANDEZ et al. 2016; KAMINO et al., 2012). Em termos gerais, os MNA usam 

uma combinação de variáveis ambientais e registros de ocorrências para prever regiões 

de condições para uma espécie (ALVARADO-SERRANO e KNOWLES 2014). 

Usando modelos climáticos passados, essas previsões podem ser projetadas no tempo 

para modelar a distribuição de espécies sob condições climáticas históricas, desde que 

seja mantida a relação entre as espécies e suas condições ambientais preferenciais 

(Alvarado-Serrano e Knowles 2014). Isto é particularmente útil ao examinar a 

influência das flutuações climáticas do Pleistoceno sobre a distribuição de espécies e 

pode ser examinado em conjunto com a análise filogenética para gerar hipóteses sobre 

a história biogeográfica de uma espécie (SAVIT e BATES 2015; GAVIN et al. 2014). 

Desta forma, estudos filogeográficos têm atualmente incorporado técnicas de 

Modelagem de Nicho Ecológico (MNE), visto que a comparação entre cenários 

recentes e passados (LIMA-RIBEIRO & DINIZ-FILHO, 2012; SVENNING et al., 

2011) pode fornecer evidências sobre a localização de possíveis refúgios 

pleistocênicos (CARNAVAL & MORITZ, 2008; WALTARI et al., 2007) e sobre 

como as flutuações climáticas desse período influenciaram a dinâmica de distribuição 

e diversificação das linhagens (BANKS et al., 2008; LEVSEN et al., 2012). Os 

métodos de MNE no geral são bastante simples, visto que se baseiam em avaliações 

estatísticas das relações entre a presença de espécies e um conjunto de variáveis 

ambientais (ELITH & LEATHWICK, 2009). Requisitos como acessibilidade a dados 

de distribuição e a softwares de modelagem, bem como a facilidade do processo, que 

não depende estritamente de dados fósseis ou genéticos para inferência, têm tornando 

o método uma ótima ferramenta exploratória para gerar hipóteses espaciais sobre a 

distribuição passada (PORTO et al., 2013) e dinâmica (WANG et al., 2015) de 

espécies, comunidades e / ou refúgios (GAVIN et al., 2014; ROBERTS & HAMANN, 
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2015). Por outro lado, uma abordagem moderna da genética de populações, a 

Filogeografia estatística (KNOWLES, 2009), identifica conjuntos discretos de genes e 

utiliza modelos coalescentes para inferir processos demográficos, como tamanho 

efetivo, migração e tempos de divergência, subjacentes à variação molecular 

observada dentro e entre populações (e.g. DUMINIL et al., 2015; RONCAL et al., 

2015). Simulações coalescentes permitem testar hipóteses biogeográficas alternativas, 

derivadas de modelos de distribuição de espécies ou dados fósseis (RICHARDS et al., 

2007; COLLEVATTI et al., 2012, 2013; LIMA et al., 2014). Portanto, os métodos 

moleculares complementam análises de MNE, pois permitem abordagens 

intrapopulacionais, normalmente ignoradas pela modelagem (SCOBLE & LOWE, 

2010), admitindo a inferência de processos passados que levaram à diferenciação da 

população e variabilidade genética (Richards et al., 2007). 

 

2.4 AVES COMO MODELOS DE ESTUDO 

As aves configuram o grupo de vertebrados terrestres com maior riqueza de espécies 

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

aves, possuindo cerca de 30.000 espécies (SICK, 1997). A Amazônia possui um sexto 

de todas as aves do planeta (~10.000 espécies, HUBBELL et al, 2008). Já a Mata 

Atlântica esta entre os biomas mais ricos em espécies endêmicas de aves, tornando a 

área de extremo interesse conservacionista, com o total de 620 espécies, sendo 181 

endêmicas (MYERS et al., 2000). 

Segundo Batalha-filho (2012), as aves possuem várias características que as 

tornam bons modelos para estudos filogeográficos, pois ocupam ampla variedade de 

habitats, bem como grande heterogeneidade comportamental e alimentar, além de 

muitas espécies florestais-dependentes apresentarem sensibilidade à mudanças no 

hábitat. Dessa maneira, espécies de aves florestais endêmicas da Amazônia e Mata 

Atlântica são bons modelos para estudos de diversificação desses domínios, pois 

possuem dependência florestal e provavelmente flutuam demograficamente de 

maneira conjunta com as florestas e assim podem refletir suas recíprocas histórias 

evolutivas. Em adição, muitas espécies estão associadas a micro-hábitats diferentes 

nos domínios fitogeográficos e possivelmente podem apresentar histórias evolutivas 

associadas às suas dependências ecológicas. 
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

O principal objetivo deste projeto é entender os processos históricos e evolutivos que 

moldaram o atual padrão de distribuição de Conirostrum bicolor, usando dados 

espaciais para entender a diferenciação de nicho entre as duas subespécies descritas, e 

dados moleculares para descrever a estrutura genética atual entre as populações desta 

espécie, interpretando os resultados sob uma ótica evolutiva e de demografia histórica. 

Especificamente, buscamos: 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Descrever a estrutura genética de C. bicolor, avaliando o grau de diferenciação das 

duas populações alopatricas, incluindo C. b. bicolor (distribuída nos mangueais ao 

longo da costa atlântica) e C. b. minus, endêmica das florestas ribeirinhas da 

Amazônia. 

 

2.Utilizar modelos de nicho ecológico para testar a diferenciação de nicho entre as 

duas sub-espécies. 

 

3.Integrar dados espaciais e genéticos para modelar a história biogeográfica de C. 

bicolor, avaliando o papel das mudanças climáticas ocorridas durante o Pleistoceno 

tardio e Holoceno na atual distribuição geográfica desta espécie. 

 

4 METODOLOGIA 

  4.1  ESPÉCIE ALVO 

Conirostrum bicolor (Ordem Passeriformes, Familia Thraupidae) é uma ave pequena 

(11-14 cm e ~ 11 g) de coloração cinza-azulada (Figura 1) de tonalidade mais clara e 

acinzentada nas partes inferiores, sendo a região da garganta esbranquiçada. Possui a 

íris alaranjada ou avermelhada, e abaixo dos olhos observam-se delicadas penas 

róseas. Não há dimorfismo sexual, e os jovens são oliváceos nas costas e amarelados 

no peito. Esta espécie possui duas subespécies descritas: C. b. bicolor (VIEILLOT, 

1809) se distribui na Colômbia próximo de Cartagena, e por toda a costa da Venezuela 

e das Guianas, incluindo a ilha de Margarita e Trinidad, e no Brasil, localmente desde 
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o Amapá até Santa Catarina, ocorrendo principalmente em manguezais e áreas 

adjacente a áreas alagadas ( (HILTY & KIRWAN, 2017). Já C. b. minus 

(HELLMAYR, 1935) ocorre no Rio Amazonas do Peru ao Pará, ocorrendo também no 

sudeste da Colômbia, no Brasil (Oeste do Rio Madeira e Rio Tapajós e próximo à foz 

do Rio Amazonas), encontrado em arbustos de ilhas em rios (HILTY & KIRWAN 

2017). Segundo esses autores, as populações do Rio Branco, Roraima representam a 

forma nominal, mas não há evidencias da identidade dessas populações. Espécimes de 

C. b. bicolor do leste do Brasil são, em média, azul-pálido no dorso e não muito claros 

e acinzentados nas partes inferiores. As fêmeas diferem dos machos tenuemente pelo 

tamanho menor e por um dorso menos azulado. Os pássaros com a plumagem dorsal 

oliváceo claro e partes inferiores amarelo-pálido representam a plumagem juvenil. 

Essa forma está restritamente associadas a manguezais ao longo da costa Atlântica, de 

água salobra. Semelhante à forma nominal, a subespécie minus, aparenta ser menor e 

as partes inferiores mais rosa-avermelhado, em vez de acastanhado-acinzentado. A 

região auricular é fortemente acastanhada. Esta forma parece substituir a forma 

nominal ao longo dos rios amazônicos. Pelo menos na Amazônia, esta espécie pode 

ser confundida com a figuinha-amazônica (Conirostrum margaritae), a qual é mais 

rara. Embora sejam consideradas duas subespécies, ambas possuem semelhanças 

morfológicas marcantes embora habitem regiões diferentes (Amazônia e manguezais 

da costa Atlântica).  
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Figura 1. Distribuição geográfica de Conirostrum bicolor (polígono de distribuição, em azul, obtida da 

SEDAC-NASA). A: Conirostrum bicolor minus. B: Conirostrum bicolor bicolor.  

 

 

4.2 ANÁLISE DA HISTÓRIA EVOLUTIVA 

 

 4.2.1 AMOSTRAGEM 

Ao todo, obtivemos sequências mitocondriais de 19 indivíduos, incluindo 11 amostras 

de Conirostrum b. minus e 8 amostras de Conirostum b. bicolor (Apêndice A). As 

amostras de tecido foram armazenadas em etanol 96% e mantidas a -20ºC até a 

extração do DNA. Para as análises populacionais, as amostras foram agrupadas em 

duas “populações” (uma para cada subespécie). Conirostrum b. bicolor inclui 

indivíduos Trinidad e Tobago, Guianas e do nordeste do Brasil (Paraíba e Bahia), e 

Conirostrum. b. minus do Rio Branco (RR) e do Peru.  

 

A 

B 
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Figura 2: Distribuição geográfica de C. bicolor (polígono de distribuição em azul, obtida da SEDAC-

NASA) e localização das amostras analisadas neste estudo.  

 

4.2.2 COLETA DE DADOS MOLECULARES 

A extração do DNA mitocondrial foi realizada com o kit de extração DNeasy® Blood 

& Tissue (Qiagen), seguindo o protocolo do fabricante para amplificação do DNA 

(PCR) utilizamos primers universais do gene NADH desidrogenase 2 (Tabela 1). A 

amplificação do DNA foi realizada em 25 ul de DNA e kits de PCR (Qiagen). Essa 

solução foi levada ao termociclador e submetidas a um passo inicial de dois minutos a 
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94 °C, 34 ciclos de 30s a 94 °C, 30s a 50°C, além de um passo de 1 minuto a 72 °C, 

com extensão de 72°C por sete minutos e extensão final de 10ºC.   

 

Tabela 1: Lista de primers utilizados para sequenciar o gene NADH desidrogenase 2 (ND2). 

 

 

 

 

 

Fonte: HACKETT, 1996; JHONSON; SORENSEN, 1998. 

 

Os produtos amplificados foram analisados por eletroforese em gel de agarose 

1,0% em tampão TBE 0,5X, corado com SYBR® green (Thermo Scientific), 

visualizado em um transiluminador de ultravioleta. Amostras obtidas dos fragmentos 

amplificados a partir da PCR foram purificadas com kits de purificação da Invitrogen 

(Purelink PCR Purification Kit), seguindo as especificações do fabricante. Os produtos 

de PCR resultantes foram encaminhados para o sequenciamento.  

A extração e amplificação foram realizadas no Museum of Natural Science, 

Louisiana State University (LSU). A purificação de DNA e o sequenciamento foi 

realizado na empresa MACROGEN. O alinhamento, edição, e comparação das 

sequências foram realizados no programa Geneious 8.1.3.  

 

4.2.3 ANÁLISES FILOGENÉTICAS E POPULACIONAIS 

Para a escolha do melhor modelo de evolução molecular foi utilizado o software 

Jmodeltest 2.1.4 (DARRIBA et al., 2012), escolhendo o critério de informação de 

Akaike (AIC; AKAIKE, 1973). A distância p corrigida foi obtida no software MEGA 

6.06 (TAMURA et al., 2013). As análises Bayesianas foram efetuadas no software 

BEAST 1.8.4 (DRUMMOND et al., 2007). Os dados de entrada para essas análises 

foram editados no software BEAUti 1.8.4, que faz parte do pacote do BEAST, onde 

foi utilizado o modelo evolutivo previamente escolhido pelo Jmodeltest. Os priors 

para modelos de substituição foram distribuição de lognormal, seguidos de 10 milhões 

de gerações com amostragem a cada mil gerações via Cadeias de Markov Monte Carlo 

(MCMC). Para analisar a convergência entre as árvores geradas foi utilizado o 

software TRACER 1.6 (RAMBAUT et al., 2014). Sequencias obtidas do GenBank de 

Gene e primer Sequencia (5’- 3’) 

ND2 H6313 CTCTTATTTAAGGCTTTGAAGGC 

ND2 L5215 TATCGGGCCCATACCCCGAAAAT 
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outras espécies foram utilizadas como grupo externo para as análises filogenéticas 

(apêndice A). As árvores apresentadas são as de consenso (Maximum clade credibility 

tree), com um limite de probabilidade posterior de 50%, produzida no software 

TreeAnotator 1.8.2 (pacote BEAST) com 20% das amostras iniciais excluídas como 

burn-in. As árvores geradas foram visualizadas e editadas no software FigTree 1.4.2 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree).  

Para investigar as relações filogenéticas entre os haplótipos, foi construída uma 

rede de haplótipos por median-joing no programa Network 5.0.0.0 

(http://www.fluxux-technology.com/). Para analisar a porcentagem de divergência 

genética entre as sequências foi usado o programa MEGA7 (TAMURA et al.,2007). 

Para verificar o número de haplótipos para cada população, foram avaliadas as 

diversidades haplotípica (Hd) e nucleotídica (π) nas populações e para testar evidência 

de expansão demográfica (testes de neutralidade D de Tajima e Fs de Fu) foi utilizado 

o software DnaSP versão 5.0 (LIBRADO; ROZAS, 2009). Os dados de estrutura 

populacional, tais como o índice de fixação (Fst) e o cálculo da Análise de Variância 

Molecular (AMOVA) foi realizado no software Arlequin 3.5.2.2 (EXCOFFIER; 

LISCHER, 2010). Para determinar se a diferenciação observada era um efeito de 

isolamento por distância, uma matriz de distância genética foi correlacionada com a 

matriz de distância geográfica (utilizando uma escala logarítmica) utilizando o teste de 

Mantel implementado pelo programa Alleles in Space versão 1.0 (MULLER, 2005). 

 

4.3 ANÁLISE DA ESTRUTURA ESPACIAL 

4.3.1 DADOS DE OCORRÊNCIA  

Para a obtenção dos pontos de registro das subespécies, foram utilizados bancos de 

dados online que disponibilizam informações sobre espécimes depositados em 

coleções zoológicas, avistamentos e capturas em redes de neblina, e registros 

fotográficos e acústicos. As fontes consultadas foram: Global Biodiversity Information 

Facility (www.gbif.org), Macaulay Library (www.macaulaylibrary.org), VertNet 

(www.vertnet.org), Specieslink (http://www.splink.cria.org.br), banco de imagens 

como Wikiaves (www.wikiaves.com), banco de sons como Xenocanto, 

(www.xenocanto.org), dados do Centro Nacional de Pesquisa para Conservação de 

Aves Silvestres (CEMAVE – ICMBio) e a coleção ornitológica da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE). Após o tratamento dos dados, onde foram excluídos 

http://www.fluxux-technology.com/
http://www.gbif.org/
http://www.vertnet.org/
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pontos pouco confiáveis, mal georeferenciados e localidades repetidas, 642 pontos de 

ocorrência foram obtidos, os quais foram usados para elaborar os modelos espaciais.  

Para as localidades foram disponibilizadas apenas com o nome da localidade 

(cidade, município, sem coordenadas geográficas específicas), foi utilizada a 

ferramenta Geoloc disponível no Specieslink (http://www.splink.cria.org.br), o qual 

indica as coordenadas de todas as sedes municipais brasileiras.  

 

  4.3.2 VARIÁVEIS AMBIENTAIS 

Modelos de nicho Ecológico (MNE) são projeções no espaço geográfico da 

probabilidade do local ser mais adequado à presença das espécies (BUERMANN et al. 

2008). Os MNE partem da relação entre dados de localidades das espécies com 

variáveis ambientais/climáticas associados a algoritmos. Para gerar os MNE, foram 

utilizadas 19 variáveis climáticas (Tabela 2) obtidas a partir da base Worldclim 

(www.worldclim.org) (HIJMANS et al. 2005). Essas variáveis são produzidas a partir 

da média de dados coletados por estações meteorológicas, projetados em quadrículas 

de diferentes resoluções 2,5 minutos. Worldclim também disponibiliza as mesmas 

variáveis climáticas para o passado e futuro. Para o passado, as variáveis climáticas 

são projetadas para o Holoceno médio (~6.000 anos) e para a ultima máxima glaciação 

(LGM em inglês, ocorrida ~22.000 anos atrás). Para uma comparação temporal, foi 

escolhida a base de dados 1.4 de Worldclim, gerando modelos para o Holoceno médio 

e LGM a serem projetados os modelos de nicho. Para desenvolver um modelo de 

nicho com menor margem de erro entre as fontes de variáveis climáticas do passado, 

foram escolhidas modelos climáticos em comum entre esse dois cenários do passado 

que são MPI-ESMP (ME), MIROC-ESM (MR) e CCSM4 (CC). Dessa forma, um 

modelo consenso entre esses três modelos climáticos foi elaborado. No geral, O 

consenso foi feito entre as variáveis de cada modelo climático (ME, MR e CC) para 

cada subespécie. E depois com as variáveis consenso utilizou para fazer os modelos 

para cada cenário escolhido do passado para cada subespécie. Além disso, foi utilizado 

também uma variável de densidade de vegetação denominada de Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI), disponibilizada pela National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), gerada a partir de imagens do Satelite Moderate 

Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS).  

 

http://www.splink.cria.org.br/
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4.3.3 MODELOS DE NICHO ECOLÓGICO (MNE) 

Com os dados de ocorrência e variáveis ambientais foram usadas para gerar o MNE 

usando o programa MAXENT versão 3.2 (PHILLIPS et al. 2006), que se baseia no 

princípio da máxima entropia. MAXENT usa uma probabilidade de distribuição de 

máxima entropia para predizer espécies com distribuição aproximada dos dados 

apresentados (PHILLIPS et al. 2006). Foi realizado modelos distintos para cada 

subespécie separadamente. O processamento foi feito no ambiente R (R Core Team 

2016) utilizando o pacote Dismo (HIJMANS et al. 2016), que tem sido utilizado 

amplamente na modelagem por apresentar resultados mais satisfatórios que outros, 

não exigindo dados de ausência, mesmo quando utilizado com um número reduzido de 

dados de ocorrência das espécies (WISZ et al. 2008). Para uma melhor precisão dos 

modelos, foram geradas 25 réplicas para cada conjunto de dados, onde a forma de 

replicação usada foi Subsample, que é comumente usada para modelos gerados a partir 

de muitas ocorrências para as espécies. Esse tipo de replicação divide repetidamente 

os pontos de presença em subconjuntos aleatórios, utilizando 25% dos pontos de teste. 

Com isso, foram gerados modelos médios para as réplicas dos quais foram projetados 

para as variáveis do presente, Holoceno médio e LGM.  

O tratamento das variáveis consta em cortá-las para a área onde o táxon 

escolhido ocorre, identificando e excluindo as variáveis mais correlacionadas a fim de 

evitar a multicolinearidade (GUISAN & THUILLER 2005). A partir de uma 

correlação simples foram identificadas e excluídas as variáveis que apresentavam 

acima de 80% de correlação. 
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Tabela 2: Lista das variáveis climáticas disponíveis em Worldclim versão 1.4 

(www.worldclim.org). Asteriscos (*) indicam variáveis não correlacionadas, usadas no estudo. 

Sigla Variáveis Climáticas 

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* 

NDVI* 

Precipitação do Trimestre mais Frio 

Índice de Vegetação por Diferença Normalizada  

 

4.3.4 TESTE DE SIMILARIDADE 

O teste de similaridade aqui usado foi proposto por Warren et al. (2010), que introduziu 

um conjunto de testes estatísticos que permitem a comparação quantitativa de MNE 

através do programa ENMTools, que se constitui em um script com uma interface 

gráfica de usuário, escrita com o pacote Tk (WARREN et al, 2008, 2010).  

Inicialmente, os valores de sobreposição de nicho (Overlap) foram calculados a partir 

de ENMs com a métrica D do Schoener (SCHOENER, 1968) usando ENMtools 

(WARREN et al., 2008). 
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  Para testar a hipótese nula que nichos são igualmente divergentes em 

comparação com o background ambiental, foi usado o procedimento de randomização 

de background no ENMtools, que compara os valores de sobreposição de nicho 

observado com uma distribuição nula de 100 valores de sobreposição gerados 

comparando o MNE de um táxon com MNE criado a partir de pontos aleatórios tirados 

da faixa geográfica do outro táxon   (WARREN et al., 2008). Como esse processo é 

repetido para ambos os táxons na comparação, duas distribuições nulas são geradas por 

análise. Como background para cada taxon é delimitada afeta a análise, inclui regiões 

que são mais ou menos similares para o nicho (WARREN et al., 2008). Idealmente, 

background deve incluir habitats acessíveis e, portanto, deve refletir informações na 

capacidade de dispersão (SOBER'ON E PETERSON, 2005). No geral, foram obtidas 25 

réplicas de teste de sobreposição. O resultado dessas comparações são apresentados em 

dois histogramas projetados em um mesmo gráfico (Figura 2). Assim, em uma escala de 

0 a 1, se o valor do teste de sobreposição de nicho for mais próxima de 0 que os valores 

do teste de background, isso indica que os MNG seriam mais dissimilares do que 

esperado ao acaso. Por outro lado, quando o valor do teste sobreposição de nicho for 

mais próximo que 1, significaria que os MNG das duas espécies / populações 

envolvidas seriam mais similares que esperado ao acaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Exemplo do histograma utilizado para comparação entre os valores de sobreposição de nicho 

observados (D observado) com os valores de sobreposição gerados no modelo nulo (D nulo). A 

divergência ocorre quando o D observado > D nulo (A). O conservantismo ocorre quando o D 

observado é < D nulo (B). Fonte: Warren et al. 2010. 
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4.3.5 ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS  

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

realizada uma análise de componentes principais com as 20 variáveis utilizadas para 

avaliar o comportamento das subespécies no espaço ambiental. Das 20 variáveis 

utilizadas, foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA, em inglês), 

com as variáveis que mais contribuíram para a análise. A função desta analise é 

encontrar os componentes que representam a variância nos dados multivariados 

(DAVIS, 1986; HARPER, 1999).  

 

5 RESULTADOS 

5.1 PONTOS DE OCORRÊNCIA DE CONIROSTRUM BICOLOR 

As distribuições das duas subespécies de Conirostrum bicolor foram descritas a partir de 

um total de 642 localidades (550 para C. b. bicolor e 92 para C. b. minus) (Tabela 3). Com 

relação à distribuição geográfica na literatura (Ridgely et al, 2005). Foram obtidos 25 e 7 

pontos de espécimes (C. b. bicolor e C. b. minus, respectivamente), 51 pontos de gravação 

para C. b. bicolor e 7 para C .b. minus. Além de 109 pontos de fotografias para C. b. 

bicolor e 13 pontos para C. b. minus. Foram compilados também  365 pontos de registros 

de C. b. bicolor e  65 pontos de registros para C. b. minus. 
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Conirostrum bicolor minus 

Conirostrum bicolor bicolor 

LEGENDA 

Figura 4. Localização dos pontos de ocorrência de Conirostrum b. bicolor (em verde), e de Conirostrum b. 

minus (em vermelho), plotados sobre os polígonos oriundos da literatura obtida da SEDAC-NASA (Ridgely et 

al, 2005, em Azul). A identidade subespecífica dos registros foi realizada em função da distribuição. 
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Tabela 3. Número de pontos de ocorrência obtidos para duas subespécies de Conirostrum bicolor 

obtidos por de diversas fontes. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

5.2 MODELAGENS DE NICHO ECOLÓGICO 

Para determinar como as condições climáticas onde C. bicolor ocorre na atualidade 

mudaram nos últimos 25 mil anos, foram produzidos modelos de distribuição de 

espécies construídas para o presente, para o Holoceno médio (~6.000 anos) e o último 

máximo glacial (~21.000) usando um grande conjunto de dados de registros de 

ocorrências e nove variáveis ambientais. Este modelo recupera bem a atual 

distribuição desta espécie (ver Figura 5). Contudo, O modelo também prevê um 

habitat adequado para a espécie na América Central e Ilhas do Caribe para a 

subespécie C. b. bicolor. Para C. b. minus o modelo prevê adequabilidade ambiental 

na parte septentrional dos Andes do sul ocidental ao norte oriental, 

entre Equador e Venezuela (ver figura 5) 

Devido à distribuição geográfica dos táxons serem formadas por populações 

separadas geograficamente, foram gerados dois modelos separadamente para cada uma 

das subespécies. O desempenho dos modelos (medidos através da área curva de 

operação do receptor, AUC) foi elevado para ambos taxa (0.961 para C. b. bicolor e 

0.958 para C. b. minus, respectivamente), indicando assim modelos de alta acurácia, 

pois valores acima de 0,9 podem ser considerados modelos muito bons (THUILLER, 

AND ERHARD (2005). Com isso, todos os modelos apresentaram uma boa precisão. 

As áreas de alta adequabilidade ambiental recuperaram bem as distribuições atuais e 

para o passado de ambas subespécies (Figura 5A e B).  

 

 

 Espécie 

 

UFPE 

 

Splink 

 

Macaulay 

 

Wikiaves 

 

Xenocanto 

 

GBIF 

 

ICMbio 

 

Vertnet           

 

Total  

 

C. b. bicolor 4 4 33 109 18 336 25 21 550 

C. b. minus 2 5 3 13 4 50 10 5 92 

Total 6 9 36 124 22 386 35 26 642 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cordilheira_dos_Andes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Equador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Figura 5. Distribuição modelada para as subespécies de Conirostrum bicolor para o presente.  Cores quentes indicam regiões com maior probabilidade de 

ocorrência devido à maior adequabilidade. Os valores de AUC se referem a um indicativo da performance do modelo. A: C. b.bicolor. B: C. b. minus. 

AUC: 0.958 AUC: 0.961 

B A 
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A variável climática BIO 7 (Temperatura Anual) apresentou maior 

contribuição (58%) para explicar a distribuição atual de C. b. bicolor (Figura 6A). A 

variável BIO 19 (Precipitação do Trimestre mais Frio) foi a que mais contribuiu 

(55.4%) para explicar a distribuição de C. b. minus (Figura 6B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Teste Jackknife da importância da Variável Ambiental Individual desenvolvido no modelo 

relativo Maxent para todas as variáveis ambientais (barra azul), para cada variável preditora sozinha 

(barras pretas). A queda no ganho de treino quando a variável é removida do modelo completo (barras 

cinza). A: Conirostrum b. bicolor; B: Conirostrum b. minus. 

A 

B 



37 
 

5.2.3 MODELAGEM DE NICHO PARA O PASSADO 

Ao comparar o modelo de distribuição atual e os modelos projetados para o 

passado (Holoceno médio e LGM) pode se observar uma expansão de C. bicolor desde 

as ilhas do Caribe e da costa caribenha da América Central para a costa atlântica da 

América do Sul, incluindo as áreas do rio Amazonas e seus tributários, revelando uma 

região de alta adequabilidade ambiental na boca do Rio Amazonas durante o Holoceno 

médio (Figura 7B). Havendo a possibilidade da costa atlântica do Brasil teria sido 

ocupada a partir do Holoceno. 

Segundo estes modelos, a ocupação da Amazônia poderia ter sido iniciada pela 

foz do rio Amazonas, no sentido leste-oeste ocupando as matas ribeirinhas associadas 

aos rios amazônicos (Figura 7E). Os modelos de distribuição apresentam uma certa 

concordância desde o LGM, sugerindo  uma distribuição mais setentrional no LGM, e 

uma expansão de distribuição durante o holoceno e na atualidade (Figura 7B e E ). Os 

modelos também apontam para uma distribuição potencial no Holoceno próxima da 

encontrado no presente (ver Figura 7).  
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A B C 

D E F 

Figura 7. Modelos do Nicho Ecológico: C. b. bicolor; LGM (A) e Holoceno (B), respectivamente e para o presente(C). C. b. minus; LGM ( D) e Holoceno 

(E), respectivamente e para o presente(F). 
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5.3 ANÁLISE DE SIMILARIDADE DE NICHO 

A comparação dos nichos entre as subespécies apontou para um caso de 

divergência de nicho (Figura 9), com 82% de diferenciação em relação aos valores de 

D (Figura 9). Para complementar a abordagem da similaridade de nicho, também foi 

observado a contribuição das variáveis através da PCA (Figura 8). Sete variáveis 

foram identificadas nos eixos, sendo estas associadas ao clima que explicaram a 

influência sobre as subespécies. As variáveis climáticas BIO7 (Temperatura Anual) e 

BIO15 (Precipitação anual), influenciaram negativamente as populações de C. b. 

bicolor e do contrário para C. b. minus, que teve influencia da BIO12 (Precipitação 

anual), BIO19 (Precipitação do trimestre mais frio), BIO3 (Isotermía) e BIO5 

(Temperatura máxima do mês mais quente). É possível inferir que a população dos 

manguezais tem um nicho climático mais heterogêneo que a população da Amazônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interação entre os Componentes principais, mostrando que as subespécies se diferenciam no 

nicho.  Pontos vermelho representam C. b. bicolor ; Pontos azuis representam C. b. minus, foi escolhido 

dois eixos com maior variação na PCA  
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Figura 9. Teste de similaridade de nicho D de Schoener. Valores de sobreposição de nicho (“niche-

overlap” – linha vermelha) comparados à distribuição nula de background. Barras verdes são os valores 

de background obtidos para C. b. minus em relação a C. b. bicolor e vermelho os valores obtidos para 

C. b. bicolor em relação a C. b. minus. 

 

5.4 ANÁLISES POPULACIONAIS  

Foram obtidos sequencias do gene ND2 completo (~1041pb) para 19 

indivíduos da espécie alvo, incluindo 11 amostras de Conirostrum b. minus e 8 

amostras de Conirostum b. bicolor (ver Apêndice 1; Figura 2). O número de sítios 

variáveis foi de 12 e 15. O número de sítios informativos para parcimônia obtido foi de 

9 e 10. Já o número de singleton (sítios de variação única) foi de 3 e 5 para (C. b. 

bicolor e C. b. minus, respectivamente) (Tabela 2).  

 

Tabela 2: – Descrição das sequências estudadas. N° de sítios variáveis, informativos para parcimônia, 

singleton e composição nucleotídica. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Populações Sítios 

Var. 

Sítios 

Inf. 

Singlet

on 

Composição nucleotídica (%) 

A C G T 

C.b. bicolor 12 9 3 24.39 11.30 36.14 28.22 

C.b. minus 15 10 5 24.21 11.35 36.18 28.26 
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          Os testes de neutralidade (D de Tajima e Fs de Fu) realizados para as 

populações avaliam se existem cenários de expansão/redução populacional, com 

10.000 permutações. O resultado obtido através do teste D de Tajima foi positivo para 

ambas populações, contudo parcialmente significativo apenas para C. b. bicolor. 

Resultados positivos sugerem uma diminuição de tamanho populacional, devido a 

existência de um possível gargalo ou uma seleção estabilizadora. Já o teste Fs de Fu 

revelou um valor negativo para população de C. b. minus e positivo para C. b. bicolor, 

este não significativo, sugerindo que a população está em expansão ou sob seleção 

direcional. (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Índices de diversidade: Nº de haplótipos (h), Diversidade haplotípica (Hd), diversidade 

nucleotídica (π), testes de neutralidade (D de Tajima e Fs de Fu). 

Populações  h Hd** Π D de Tajima* Fs de Fu* 

C. b. bicolor 5 0,893 0,00573 0,19409 0,912  

C. b. minus 7          0,873 0,00534        0,71493     -0,181  

*Valores de p não significativos (p > 0.10);  

**Sem correção gamma 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nas populações estudadas foi testada a Análise de Variância Molecular 

(AMOVA) para avaliar a diversidade na estrutura genética populacional. A quantidade 

de variação genética obtida pela análise de variância molecular (AMOVA) (Tabela 4), 

mostrou que 98,71% da variabilidade genética encontra-se entre os indivíduos dentro 

das populações analisadas. Segundo Wright (1978), Os valores do índice de fixação 

(Fst) entre 0 e 0.05 indicam pouca diferenciação genética, dessa forma o valor obtido 

de Fst = 0,01293 representa  muito pouca diferenciação genética entre as populações, 

apoiando os resultados da AMOVA (Tabela 4). 

 

Tabela 4:  Resultado da Análise de Variância Molecular (AMOVA) e índice de fixação (Fst). 

Fonte de 

 variação 

Grau de 

liberdade 

Soma dos 

Quadrados  

Componentes da     Porcentagem  

      Variação             Variação (%) 

 Entre populações     1      2.983               0.03485                       1.29 

Dentro das 

populações  
   17     45.227        2.66043                      98.71 

                      Total                   18                  48.211                  2.69528 

     Fst= 0.01293 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Foi encontrada uma associação positiva e significativa entre as matrizes de 

distância geográfica e distância genética, sugerindo um padrão evolutivo de 

divergência com a distancia. Entretanto, a correlação foi baixa, sugerindo que apenas 

4% da variação na distância genética pode ser explicada pela distância geográfica (r ²= 

0,0468; p= 0,04).  

 

Figura 10: Relação entre a distância genética e distância Geográfica (r²= 0,0468; p=0,04). 

*significativo (p<0,05). 

 

Um total de 10 haplótipos foram registrados nesta espécie (Figura 11) O 

número de haplótipos observados para cada população é de 5 e 7,  C. b. bicolor e C. b. 

minus, respectivamente (Tabela 3).  A diversidade haplótipica foi de 0,893 para C. b. 

bicolor e 0,873 para C. b. minus (Tabela 3). Adicionalmente, a diversidade 

nucleotídica de C. b. bicolor foi de 0,00573 e em C. b. minus de 0,00534 (Tabela 3). A 

rede de haplótipos não apresentou estruturação genética entre as populações (Figura 

7). Foi observado que existe um compartilhamento de haplótipos entre indivíduos de 

Roraima (C. b. minus), com indivíduos da Guiana, Trinidade e Tobago e Bahia (C. b. 

bicolor) apesar da grande distância geográfica entre essas populações. Indivíduos do 

Peru (C .b. minus) e Paraiba (C. b. bicolor) não compartilham haplótipos com 
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nenhuma outra localidade. É possível observar que os indivíduos do Peru formam dois 

núcleos distintos, indicando que os indivíduos do Peru tem uma maior variabilidade. 

Vale ressaltar que as amostras de Roraima formam núcleos com todas as outras 

amostras, exceto pelo Peru, o que nos leva a crer que sejam amostras com índice de 

diversidade genética elevado. 

 

 

 

Figura 11: Rede de haplótipos de C. bicolor obtida a partir de 1041 pares de bases do gene 

mitocondrial ND2, gerada no software Network 5.0.0.0. Os círculos representam os diferentes 

haplótipos encontrados, e seu tamanho representa o número de amostras com cada haplótipo. Os 

números representam a quantidade de passos mutacionais entre os haplótipos. Em vermelho os vetores 

medianos. 

 

5.5 ANÁLISES FILOGENÉTICAS 

O modelo evolutivo escolhido para as análises filogenéticas foi o GTR+G 

(gamma distributed General Time Reversible model). As árvores geradas mostram 

clados que não apresentaram variação genética estruturada geograficamente, pois não 

formaram clados reciprocamente monofiléticos.  
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Figura 12: Árvore filogenética mitocondrial de inferência bayesiana de Conirostrum bicolor. A árvore obtida mostra pouca estrutura genética nesta espécie, a 

qual não se encontra estruturada geograficamente, sugerindo níveis elevados de fluxo gênico. 

(*) representam probabilidade posterior entre 0.9 e 1 

Fonte: Dados da pesquisa 
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6 DISCUSSÃO 

Neste estudo investigamos pela primeira vez aspectos ecológicos e da genética de 

populações de uma espécie de ave com uma distribuição única. Os resultados encontrados 

apontam para um cenário onde duas populações de Conirostrum bicolor, separadas 

recentemente (fim do Pleistoceno) possuem um alto grau de divergência ecológica, indicando 

uma divergência de nicho.  

Se bem a figuinha-do-mangue possui uma distribuição atípica dentre as aves, ela 

apresenta um padrão de distribuição semelhante ao boto gris ou tucuxi, do gênero Sotalia. 

Este gênero de cetáceo apresenta duas espécies (S. guianensis e S. fluviatilis), distribuídas na 

costa Atlântica sulamericana e do Caribe e nos rios amazônicos, respectivamente 

(CABALLERO et al., 2007). Uma década atrás, estas espécies representavam duas 

subespécies de uma única espécie expandida (S. fluviatilis). Estudos moleculares ajudaram a 

avaliar o ranking específico elevando ambas populações ao nível de espécie, com implicações 

na compreensão da historia evolutiva do gênero e com as estratégias de conservação de ambas 

espécies. 

Do ponto de vista espacial, as modelagens de nicho ecológico geraram modelos com 

ótimo desempenho. O desempenho dos modelos está relacionado à distribuição dos pontos de 

ocorrência da espécie e a quantidade de registros disponíveis, pois modelos que possuem 

muitos pontos de ocorrência e representam a variedade de ambientes que a espécie está 

presente geram modelos que se aproximam mais da área de distribuição dos táxons. A 

modelagem de nicho ecológico tem sido uma ferramenta importante para estudos evolutivos 

(KOZAK et al. 2008), servindo inclusive para delimitação de espécies (RISSLER e 

APODACA, 2007), além de projetarem  novas áreas com condições ambientais separadas da 

distribuição atual dos táxons. No caso de Conirostrum bicolor, tanto o modelo da subespécie 

C. b. bicolor quanto de C. b. minus não preveram áreas de condições ambientais propícias um 

para o outro. Essa particularidade indica que o habitat para cada subespécie é bem específica. 

A reconstrução da distribuição da espécie utilizada nesse estudo revelou que distribuição 

predita pelos modelos está de acordo com a distribuição atual dos táxon.  

As projeções indicam que para o LGM (~21.000 anos) houve mudanças consideráveis 

nas condições ambientais para a espécie. Para C. b. bicolor, as mudanças ocorridas durante o 

LGM teriam resultado numa retração nas condições ambientais propícias para a sua 

ocorrência, concentrando sua distribuição na zona equatorial. Já no Holoceno médio ocorreu a 

expansão das condições ambientais em direção ao sul da América do Sul. Essa mudança 
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sugere separação das condições ambientais nessa subespécie, revelando uma alta 

adequabilidade ambiental na foz do rio Amazonas. C. b. minus teve sua área de distribuição 

expandida no Holoceno médio, ocupando as matas ribeirinhas associadas aos rios amazônicos 

no sentido leste-oeste (Figura 5). Os modelos de distribuição apresentam uma certa 

concordância desde o LGM, sugerindo  uma distribuição mais setentrional no LGM, e uma 

expansão de distribuição durante o Holoceno e na atualidade (Figura 6, A e B). Os modelos 

também apontam para uma distribuição potencial no Holoceno próxima da encontrado no 

presente (Figura 6).  

Estudo com manguezais revelam um cenário provável para a expansão dos táxons nos 

últimos milhares de anos. Essas mudanças climáticas podem ser observadas através do 

comportamento de correntes oceânicas costeiras e das características biológicas de 

Rhizophora mangle L. (Rhizophoraceae) (PIL, et al. 2011), uma vez que a subespécie C. b. 

bicolor está diretamente associada. Durante o Quaternário, clima no oeste da costa atlântica 

estava mais frio, e seu último pico de gelo foi de cerca de 22.000 a 18.000 anos atrás 

(HEWITT, 2000, 2004). Devido a isso, manguezais que são fortemente determinados pela 

temperatura e umidade (DUKE et al., 1998), tiveram sua distribuição provavelmente restrita 

às regiões equatoriais durante o resfriamento do Quaternário (SAENGER, 1998). Com o 

aumento das temperaturas e umidade após o período glacial, as espécies de manguezais 

poderiam expandir seu alcance de distribuição às áreas costeiras do sul. Esta recolonização 

pode ser vista através de pesquisas palinológicas e genéticas (Kennedy et al. 2016). 

Evidências observadas demonstram que com o processo de expansão dos manguezais no 

Período Holoceno (~6.000 anos) pode ter refletido na expansão de Conirostrum bicolor que 

acompanhou gradualmente através da costa leste da América do Sul para o sul. Dados 

revelam que a população de C. b. bicolor está sofrendo uma diminuição no tamanho 

populacional, que pode estar associado à restrição do habitat (manguezal) ao longo do tempo, 

por fatores abióticos e também distúrbios antropogênicos ocasionando uma redução na faixa 

de habitat adequado para a ocorrência da subespécie. Entretanto, para C. b. minus, foi 

encontrado uma processo de expansão populacional.  

Os valores de sobreposição de nicho apontam diferenças entre as subespécies de 

Conirostrum bicolor. Esta situação é esperada se levarmos em consideração que os taxa 

ocorrem em áreas geográficas distintas em que existem diferenças nos componentes 

ambientais. Essa distinção reflete nas populações, sendo que a população dos manguezais 

possuem um nicho climático mais heterogêneo que a população da Amazônia. A divergência 

de nicho é rapidamente apontada no processo de especiação, quando populações apresentam 
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distribuições disjuntas, separadas por barreiras geográficas; isolando populações e bloqueando 

o fluxo gênico. Entretanto o caso da figuinha-do-mangue, permite uma outra abordagem. 

Apesar de possuírem nichos ecológicos divergentes (82%), a análise da estrutura genética 

populacional mostrou que 98,71% da variabilidade genética estava contida dentro das 

populações, corroborado pelo índice de fixação (Fst= 0,01293). Esse resultado indica que ter 

populações a diferenciação genética é muito baixa (1,29% variação), representando elevado 

fluxo gênico. Devido a isso, as populações ainda compartilham haplótipos fortemente (ver 

Figura 10). Os resultados da rede haplotípica demonstram que não há uma estruturação entre 

as populações, onde haplótipos da subespécie amazônica compartilha haplótipos com a 

subespécie C. b. bicolor apesar da longa distância geográfica. A falta de estruturação 

observada na rede haplotípica pode ser corroborada com topologia bayesiana, não se 

estruturando geograficamente. Essa topologia apesar de não formar grupos reciprocamente 

monofiléticos, indica dois clados com suporte de probabilidade posterior 1, para indivíduos da 

Paraíba e Peru, que também não compartilham haplótipos com nenhuma outra localidade. 

Ambos resultados da Rede de haplóticos e inferência Bayesiana corroboram com valores de 

Fst. A baixa diferença genética entre as populações apontada pela AMOVA indica que as 

condições físicas presentes na região da foz do rio Amazonas, que possui uma elevada 

adequebilidade para ambas subespécies,  apresente características que favoreçam a existência 

de um fluxo de genes. 

Contudo, embora a estruturação genética não seja visualizada nos cenários 

apresentados, a correlação entre a distância genética e geográfica se mostra significativa. 

Mesmo que apenas 4% da distancia geográfica explica a distância genética, isso representa 

um indicativo de que as populações estejam passando por um processo de isolamento por 

distância. 

 

7 CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos evidenciam divergência de nicho. De forma geral, Conirostrum 

bicolor minus tem como preferência ecológica, ambientes associados a mata ribeirinha, 

enquanto Conirostrum b. bicolor tem maior preferência por áreas de manguezais, sendo a elas 

diretamente associados.  

A partir das análises filogenéticas foi possível inferir que as populações estudadas 

parecem ter iniciado sua diversificação no Pleistoceno, corroborando os dados de nicho 

ecológico do presente estudo. Outro padrão observado foi a ausência de estrutura 
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filogeográfica, mesmo possuindo populações isoladas conhecidas de Conirostrum bicolor 

minus, elas não se diferenciaram de outras populações, sugerindo a presença de fluxo gênico 

ou um isolamento muito recente que ainda não permitiu uma estruturação filogeográfica. 

Análises populacionais inferem que mesmo possuindo nichos divergentes, e 

possivelmente pode estar sob processo de isolamento por distância. Ainda são populações 

com um alto compartilhamento de genes, representando populações muito recentes do ponto 

de vista evolutivo. Para complementar as análises já realizadas, um estudo baseado na 

morfologia e na bioacústica são recomendados para elucidar a posição taxonômica. Ambas as 

análises já foram iniciadas.   

Em conclusão, Não é possível ter certeza de qual dessas dinâmicas está liderando os 

processos de diversificação usando apenas um locus mitocondrial (Edwards et al., 2005). 

Dessa forma, um banco de dados genômicos de UCEs já foi obtido.  Estes dados apresentarão 

um maior grau de polimorfismo, bem como informações de vários loci e, portanto, permitirão 

uma melhor resolução de sinais genéticos muito recentes.  
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APÊNDICE A – N° DE TOMBO, LOCALIDADE E COORDENADAS. 

 

 

 

        Táxon                                    N° tombo              Estado/País                  Localidade                         Latitude             Longitude           Genbank Nº  

C. b. minus UFPE 17 RR Ilha do rio Ajarani 1.5261111 -61.246666 

C. b. minus UFPE 10 RR Ilha do rio Ajarani 1.5658333  -61.247777 

C. b. minus UFPE 09 RR  Ilha do rio Ajarani  1.5658333  -61.247777 

C. b. minus UFPE T-609 RR Ilha do rio Branco 0.7671944 -61.481611 

C. b. minus UFPE T-649 RR Ilha do rio Branco 0.7671944 -61.481611 

C. b. minus UFPE T-724 RR Ilha do rio Branco -0.607472 -61.809361 

C. b. minus INPA A 2210 RR Caracaraí/vista Alegre 1.7223502 -61.1377163 

C. b. minus B7370 Peru Loreto Departament -3.474419 -72.618186 

C. b. minus B7282 Peru Loreto Departament -3.891536 -73.253077 

C. b. bicolor 

C. b. bicolor 

C. b. bicolor 

C. b .bicolor 

C. b. bicolor 

C. b. bicolor 

C. b. bicolor 

C. b. bicolor 

Conirostrum leucogenys* 

Conirostrum margaritae* 

Conirostrum cinereum* 

UFPB MAM011 

UFPB MAM026 

KANSAS 5690 

KANSAS 5685 

KANSAS5684 

B35564 

B35561 

B35893 

LSUMZ B2271 

LSUMZ B7293 

LSUMZ B8300 

PB 

PB 

Guiana 

Guiana 

Guiana 

BA 

BA 

Tr e Tb 

Panamá 

Peru 

Peru 

Barra de Mamanguape 

Barra de Mamanguape 

Almond Beach 

Almond Beach 

Almond Beach 

Belmonte 

Belmonte 

Trinidad e Tobago 

Darien, ca. 6 km NW Cana 

Loreto Department 

Pasco: Millpo, E Tambo 

-6.7838908 

-6.7838908 

8.37999654 

8.37999654 

8.37999654 

-15.85235 

-15.85235 

10.671833 

-34.9204968 

-34.9204968 

-59.3069458 

-59.3069458 

-59.3069458  

-38.879141 

-38.879141 

-61.223202   

                               JN810441 

                               EU647925 

                               JN810439 

      

 (*) Usado como grupo externo 

Fonte: dados da pesquisa 
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