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Sinopse: 

Este trabalho tem o objetivo geral de analisar a organização da diversidade genética de 

Lepidothrix coronata (Aves: Pipridae) e Gymnopithys salvini (Aves: Thamnophilidae) 

no interflúvio Purus-Madeira, Amazônia Ocidental, com ênfase nos fatores ecológicos e 

evolutivos relacionados à heterogeneidade ambiental da paisagem. Além disso, testar o 

papel do rio Purus como barreira geográfica para compreender as afinidades 

biogeográficas das linhagens dessas espécies presentes no interflúvio com as linhagens 

que ocupam o restante da área de endemismo Inambari. 
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Resumo 

Os estudos filogeográficos de aves têm revelado uma grande diversidade intraespecífica 

na bacia Amazônica e, em especial, dentro das áreas de endemismo. Para avançar no 

entendimento sobre a distribuição da diversidade intraespecífica de aves na Amazônia é 

necessário, no entanto, uma análise em diferentes escalas, investigando os fatores que a 

influenciam no tempo e no espaço. Este estudo comparou a relação dos padrões 

filogeográficos e das histórias demográficas de duas espécies de aves de sub-bosque, 

Gymnopithys salvini e Lepidothrix coronata, que co-ocorrem no interflúvio Purus-

Madeira, dentro da área de endemismo Inambari, usando mtDNA e marcadores 

nucleares com densa amostragem. O rio Purus foi observado como uma barreira 

geográfica para as duas espécies. Ambas as espécies mostraram sinais de recente 

expansão populacional e não apresentaram estrutura genética dentro do interflúvio, o 

qual inclui duas fitofisionomias principais e diferentes formações geológicas. Esse 

resultado se deve provavelmente a dinâmica história geológica e a recente ocupação da 

paisagem por essas populações atuais, sugerindo que a história biogeográfica é um 

melhor preditor dos padrões de diversidade genética de aves dentro do interflúvio 

Purus-Madeira do que a atual heterogeneidade ambiental. Este estudo mostra mais 

evidências para a necessidade de se avaliar a existência de linhagens evolutivas 

independentes de aves de sub-bosque dentro das tradicionalmente definidas áreas de 

endemismo na Amazônia.  

Palavras-chave: diversidade genética, filogeografia, barreira geográfica, Purus-

Madeira, Inambari 
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Abstract 

Phylogeographic studies of Amazonian birds have revealed large intraspecific diversity, 

even within recognized areas of endemism. To understand the origin and organization 

of Amazonian diversity, including the influence of recent history and current landscape, 

we need to evaluate fine scale patterns of genetic diversity in relation to detailed 

environmental information. We studied phylogeography and demographic history of 

two understory bird species, Gymnopithys salvini and Lepidothrix coronata, from the 

Purus-Madeira interfluvium, within the Inambari area of endemism using mtDNA and 

nuclear markers with dense sampling. The Purus River was found to be a geographic 

barrier for both species. Both species showed signs of recent population expansion and 

had no genetic structure within the interfluvium, which includes two distinct vegetaion 

types and geological formations. This result is probably due to a dynamic geological 

history and recent occupation of the landscape by current populations, suggesting that 

biogeographic history is a better predictor of the pattern of bird genetic diversity within 

the Purus-Madeira interfluvium than the current environmental heterogeneity. We also 

show further evidence for the need to evaluate the existence of independent 

evolutionary lineages of understory upland forest birds within traditionally defined 

areas of endemism in Amazonia. 

Keywords: genetic diversity, phylogeography, riverine barrier, Purus-Madeira, 

Inambari, birds 
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INTRODUÇÃO GERAL 

A bacia Amazônica abriga uma das mais diversas avifaunas do Mundo (Haffer, 

1969). Cerca de 20% das espécies de aves conhecidas são encontradas na Amazônia e, 

no último ano, 15 novas espécies foram descritas apenas para a Amazônia brasileira 

(Del Hoyo et al. 2013). Mesmo depois de décadas de estudos, a origem e distribuição da 

diversidade de aves e os principais fatores que a influenciam no contexto Amazônico 

ainda são assuntos para debates e pesquisas (Brumfield, 2012; Fernandes, 2013). Um 

dos motivos é porque a avifauna de muitas regiões na bacia Amazônica ainda 

permanece pouco amostrada, inviabilizando a construção de cenários mais detalhados e 

de estudos em diferentes escalas que podem revelar padrões e taxa crípticos. Por isso é 

preocupante os avanços nas taxas de desmatamento associados à realização de 

megaempreendimentos de infraestrutura que ameaçam regiões com biodiversidade 

pouco conhecida e espécies e populações biológicas endêmicas (Vale et al., 2008). 

A despeito da complexa história evolutiva da paisagem Amazônica, diversos 

autores têm relacionado os eventos geo-históricos e climáticos que possivelmente 

moldaram a paisagem com a diversidade atual. Inicialmente, as relações entre os 

padrões congruentes de distribuição de espécies de macacos e aves delimitadas pelos 

grandes rios fundamentaram as proposições dos distritos e áreas de endemismo (Figura 

1) (Wallace, 1852; Cracraft, 1985), enquanto que a provável influência dos ciclos 

glaciais do Pleistoceno na formação dos refúgios florestais teria possibilitado o 

isolamento e surgimento de novas espécies, conforme  a teoria proposta por Haffer 

(1969). Posteriormente, a integração dos dados moleculares às ocorrências geográficas 

permitiram avanços significativos no conhecimento intelectual referente aos fatores 

evolutivos e ecológicos que influenciam a diversidade na escala da bacia Amazônica. 

Atualmente sabe-se que a diversidade neotropical, incluindo as aves, é constituída por 
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espécies de diferentes idades (Rull, 2008; Brumfield, 2012), um resultado da 

complexidade evolutiva e ecológica iniciada com os eventos tectônicos do Neógeno e 

da reorganização paleogeográfica, e mais recentemente pela ação das mudanças 

climáticas do Pleistoceno (Rull, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda assim, sabe-se que a diversidade de aves na região Neotropical é bastante 

subestimada, uma vez que muitas subespécies provavelmente representam espécies 

novas como têm mostrado alguns estudos recentes (Brumfield 2012). Por outro lado, os 

padrões gerais de endemismos, principalmente para aves, têm sido pouco a pouco 

melhor investigados, estabelecendo-se novas fronteiras na organização espacial da 

diversidade biológica (Silva, Novaes & Oren, 2002; Borges, 2007; Borges & Silva, 

2012; Fernandes 2013). A integração de diferentes ferramentas analíticas, como dados 

moleculares, morfológicos e ecológicos têm contribuído para essas descobertas 

(Fernandes 2013). Um dos novos desafios agora é aplicar essas abordagens em 

Figura 1. Mapa do norte da América do Sul mostrando as áreas de endemismo de aves na bacia amazônica. 

Retirado de Borges 2007. 
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complexos de espécies e/ou dentro de regiões específicas, como áreas de endemismo, 

interflúvios ou locais sob ameaça de modificações antrópicas. Além de favorecer o 

progresso intelectual no tema, os resultados dessas pesquisas podem subsidiar melhores 

ações para a conservação da biodiversidade Amazônica. 

O interflúvio Purus-Madeira é uma das regiões de florestas de terras baixas com 

notável cobertura vegetal preservada (Figura 2). Contudo, também é uma região 

considerada estratégica para a conexão por terra entre Manaus e Porto Velho e pode 

sofrer rápidas mudanças na paisagem (Fearnside & Graça, 2006; Fearnside et al., 2009). 

Tal perspectiva gira em torno da reconstrução da rodovia BR-319 que foi construída nos 

anos de 1970, sendo posteriormente engolida pela floresta. Atualmente, apenas poucos 

carros com tração conseguem atravessar seus 900 km de extensão, principalmente na 

estação seca, quando o barro está duro e as chances de se atolar são menores. Cerca de 

11 unidades de conservação foram criadas na região pensando-se na proteção das 

florestas e no isolamento dos impactos que podem ser causados pela reconstrução da 

BR-319. Porém, até o momento, essas áreas de proteção ainda estão sem planos de 

manejo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Foto aérea de uma parte da paisagem do interflúvio Purus-Madeira 

cortado por trecho da rodovia BR-319. (Foto: Fernando O. Figueiredo) 
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A estrada permite o acesso ao interior do interflúvio, viabilizando a amostragem 

ao longo de grande parte de seu gradiente, caracterizado por uma heterogeneidade 

fitofisionômica (Brasil 1978, Figura 3) e geológica (Rossetti et al. 2005, Figura 4). 

Nesse contexto, 11 módulos de pesquisa foram instalados ao longo de 700 km entre as 

cidades de Careiro da Várzea e Humaitá pelo Projeto de Pesquisa em Biodiversidade 

(PPBio - Amazônia Ocidental). Diversos pesquisas têm sido realizados nesses locais e 

distintos grupos biológicos vêm sendo amostrados, dando origem a novos estudos. 

Levantamentos ornitológicos em pontos de escuta (Menger, 2011) e com redes de 

neblina (este trabalho) já foram realizados nos últimos quatro anos nessas áreas, por 

exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa destacando os principais tipos de fitofisionomias presentes no interflúvio Purus-Madeira e seu 

entorno. Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (verde); Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com 

palmeiras (amarelo); Florestas Aluviais (tons de azul) e Savanas ou Campos (magenta). Elaborado por Juliana 

Schietti; Fonte: IBGE/SIPAM 
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Figura 4. Mapa retirado de Rosseti et al. 2005 que destaca as unidades de depósitos sedimentares na 

Amazônia Central e Ocidental ao longo do rio Solimões/Amazonas. É possível observar as principais 

unidades sedimentares presentes no interflúvio Purus-Madeira (idades da sedimentação datadas com 

carbono 14, Q3 [terraços fluviais]: 6.730-2.480 anos atrás; Q1: 43.700-37.400 anos) 

 

As florestas que ficam às margens da rodovia revelam características estruturais 

interessantes. Nas matas entre os quilômetros 170 a 270, nos meses de estiagem, a 

floresta mais seca revela um solo argiloso e compacto com muitas raízes finas e 

superficiais e um sub-bosque dominado por muitas palmeiras sem caule, lembrando por 

vezes áreas de campinaranas. Enquanto em outras áreas, onde há matas cortadas por 

igarapés perenes, entre os quilômetros 300 e 540, a umidade maior possibilita a 

presença de bromélias e a estrutura da vegetação é caracterizada por palmeiras altas e 

árvores de maior diâmetro. Nas matas que ficam próximas aos grandes rios, como o 

Solimões e o Madeira, a heterogeneidade ambiental é mais marcante, formando um 

mosaico de floresta de terra firme, castanhais, caiauezais (Elaeis oleifera) e extensas 

áreas de floresta de várzea sem vegetação de sub-bosque, onde o nível da água no pico 

da cheia pode alcançar mais de 5 metros de altura do solo. 

Numa escala mais ampla, a região do interflúvio Purus- Madeira faz parte da 

área de endemismo de aves ―Inambari‖, que compreende a região a oeste do rio Madeira 
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e sul do rio Solimões até a base dos Andes (Cracraft, 1985). Nessa região, diversas 

espécies novas de aves, sapos e primatas, por exemplo, vêm sendo descobertas. Apenas 

no interflúvio Purus-Madeira existe um padrão de substituição geográfica de espécies de 

macacos do gênero Callicebus delimitado por alguns rios, sendo uma destas espécies 

descrita como nova para a ciência (Roosmalen, Roosmalen, & Mittermeier, 2002). 

Além disso, uma nova subespécie de Saguinus fuscicollis também foi descrita 

recentemente para a região norte do interflúvio (Röhe et al., 2009) e alguns estudos 

filogeográficos de aves têm observado a presença de populações exclusivas neste 

interflúvio. 

A filogeografia combina o uso de genealogias com a localização geográfica dos 

indivíduos amostrados (Avise et al. 1987), esclarecendo a distribuição geográfica das 

principais linhagens gênicas (ou clados monofiléticos) que constituem uma árvore 

filogenética (Arbogast & Kenagy 2001). A partir de então, a comparação de estruturas 

filogeográficas de espécies co-distribuídas, permite investigar as relações entre os 

processos populacionais e os padrões regionais de diversidade e biogeografia 

(Bermingham & Moritz 1998), o que possibilita, assim, reconstruir a história da 

evolução da paisagem.  

Gymnopithys salvini (Thamnophilidae) e Lepidothrix coronata (Pipridae) são 

pássaros de florestas de terra-firme que ocupam principalmente o sub-bosque. 

Apresentam acentuado dimorfismo sexual e pertecem a grupos endêmicos das florestas 

Neotropicais (Sick 1997; Ridgely & Tudor 1994). Gymnopithys salvini é um seguidor 

obrigatório de formigas-de-correição e se alimenta dos artrópodes que tentam fugir 

dessas formigas (Willis, 1968). Tem distribuição restrita à área de endemismo do 

Inambari (Figura 5) (Willis, 1968; Cracraft, 1985). Lepidothrix coronata é uma espécie 

frugívora, com sistema de acasalamento em leques poligínicos, onde diversos machos se 
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exibem para as fêmeas (Sick, 1997). Tem uma das mais amplas distribuições 

geográficas entre as espécies de Pipridae (Figura 5), ocorrendo na parte ocidental da 

bacia Amazônica, a oeste dos Andes e nas florestas de montanha da América Central 

(Ridgely & Tudor 1994; Anciães et al. 2009). A espécie apresenta marcante variação 

geográfica na coloração da plumagem de machos (Snow 2004, Anciães et al. 2009) e 

uma complexa história evolutiva (Cheviron, Hackett, & Capparella, 2005). Esses táxons 

foram escolhidos com base na diversidade ecológica e comportamental (i.e. diferenas 

nas formas de uso do habitat, forrageamento e comportamento reprodutivo). 

  

 

 

 

 

Figura 5. Mapas mostrando a área de distribuição de Lepidothrix coronata (esquerda) e Gymnopithys 

salvini (direita) e ilustrações de indivíduos de cada espécie. (Mapas: Infonatura; Ilustrações: Guy Tudor). 

 

OBJETIVO 

Neste contexto, esse estudo procurou entender a relação entre os padrões filogeográficos 

de duas espécies de aves de sub-bosque, Gymnopithys salvini (Thamnophilidae) e 

Lepidothrix coronata (Pipridae) e os tipos de fitofisionomias e unidades sedimentares 

presentes no interflúvio Purus-Madeira, bem como as afinidades biogeográficas das 

linhagens deste interflúvio com as restantes da área de endemismo Inambari.  
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ABSTRACT 

Phylogeographic studies of Amazonian birds have revealed large intraspecific diversity, 

even within recognized areas of endemism. To understand the origin and organization 

of Amazonian diversity, including the influence of recent history and current landscape, 

we need to evaluate fine scale patterns of genetic diversity in relation to detailed 

environmental information. We studied phylogeography and demographic history of 

two understory bird species, Gymnopithys salvini and Lepidothrix coronata, from the 

Purus-Madeira interfluvium, within the Inambari area of endemism using mtDNA and 

nuclear markers with dense sampling. The Purus River was found to be a geographic 

barrier for both species. Both species showed signs of recent population expansion and 

had no genetic structure within the interfluvium, which includes two distinct vegetaion 

types and geological formations. This result is probably due to a dynamic geological 

history and recent occupation of the landscape by current populations, suggesting that 

biogeographic history is a better predictor of the pattern of bird genetic diversity within 

the Purus-Madeira interfluvium than the current environmental heterogeneity. We also 

show further evidence for the need to evaluate the existence of independent 

evolutionary lineages of understory upland forest birds within traditionally defined 

areas of endemism in Amazonia. 

Keywords: genetic diversity, phylogeography, riverine barrier, Purus-Madeira, 

Inambari 
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INTRODUÇÃO 

Os estudos filogeográficos de aves têm revelado uma grande diversidade 

intraespecífica na bacia Amazônica e, muitas vezes forte estruturação dentro das áreas 

de endemismo reconhecidas (Sardelli, 2005; Fernandes, Wink, & Aleixo, 2012; 

Fernandes et al., 2013, 2014; Fernandes, 2013; Sousa-Neves, Aleixo, & Sequeira, 

2013). No entanto, em escalas menores, a filogeografia de aves da Amazônia está 

apenas começando a ser explorada. Para se avaliar a distribuição da diversidade 

intraespecífica é necessária uma mudança de escala nos estudos que investigam os 

fatores que a influenciam no tempo e no espaço, considerando-se a história recente da 

paisagem (i.e. período Quaternário). Além disso, deve-se avaliar também a influência da 

paisagem atual sobre a variabilidade genética existente. Esta abordagem possibilita 

obter comparações passadas para potenciais situações futuras (Rull, 2011), como por 

exemplo, as consequências da perda de habitat sobre a distribuição das espécies e sua 

estrutura genética. Contudo, para alcançar os resultados desejados é necessário 

considerar o que há de essencial entre as duas abordagens, isto é: a sinergia entre os 

fatores ecológicos e evolutivos na tentativa de explicar a distribuição da diversidade.  

Alguns autores discutem a importância de estudos que integram a biogeografia 

histórica (i.e. baseada em reconstruções filogenéticas e filogeográficas) e a ecologia, 

observando-se a importância dos processos ecológicos e evolutivos na origem e 

distribuição da diversidade (Tuomisto & Ruokolainen, 1997; Wiens & Donoghue, 2004; 

Ricklefs, 2006, 2011, 2012; Riddle et al., 2008). De modo geral, isto significa observar 

a influência dos processos ecológicos determinísticos e da história evolutiva da 

paisagem sobre a estruturação genética geográfica (Ricklefs, 2006; Telles & Bastos, 

2009). 
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Na Amazônia, a maior parte dos estudos que avaliaram a diversidade 

intraespecífica de aves se utilizaram de espécies ou grupos de espécies com ampla 

distribuição geográfica (Aleixo, 2004; Ribas et al., 2012; Fernandes et al., 2012, 2013, 

2014; Sousa-Neves et al., 2013). Desta forma, basearam-se em modelos relacionados 

aos fatores que afetam os padrões biogeográficos na escala regional, como o 

soerguimento dos Andes, a evolução da bacia hidrográfica e os refúgios pleistocênicos. 

Entretanto, foi observado na maioria destes estudos uma significativa diversidade 

intraespecífica, com valores de divergência genética entre populações tão elevados 

quanto àqueles existentes entre diferentes espécies relacionadas. No contexto que 

envolve o estudo da diversificação da biota amazônica, isto significou a constatação de 

que a diversidade real é subestimada e que se deve avaliar o efeito de diferentes escalas 

espaciais e de amostragem para compreender como a diversidade genética está 

distribuída. 

O acúmulo de conhecimento nas últimas décadas sobre a distribuição de aves de 

Terra Firme na Amazônia levou ao reconhecimento de áreas de endemismo (Cracraft, 

1985; Silva, Novaes & Oren, 2002; Borges, 2007; Borges & Silva, 2012), que são 

regiões com distribuição geralmente limitada pelos principais rios da bacia Amazônica. 

Por outro lado, estudos recentes que utilizaram abordagens filogeográficas em aves 

mostraram que existe diversidade intraespecífica estruturada dentro das áreas de 

endemismo Rondônia, Inambari e Napo associada com a presença de alguns rios, como 

o Aripuanã, Jiparaná, Purus e Japurá (Aleixo 2004; Sardelli 2005; Ferreira 2013; 

Fernandes et al. 2013a), e provavelmente com outras características históricas e 

geográficas da paisagem. Este fato associado à constatação de uma dinâmica geológica 

mais recente das terras baixas do oeste amazônica (Rossetti et al., 2005; Hoorn et al., 

2010) tem gerado questionamentos sobre a uniformidade, e mesmo a consistência, 
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destas áreas de endemismo e também das demais (ver Silva et al. 2002; Borges & Silva 

2012; Fernandes 2013). Tais descobertas demonstram a necessidade de se compreender 

como a diversidade está distribuída dentro destas áreas, uma vez que os padrões 

regionais são resultado dos processos que ocorrem em escalas locais (Wiens & 

Donoghue, 2004). 

Um dos maiores desafios ao se estudar a diversidade dentro de amplas regiões na 

Amazônia com amostragem densa e bem distribuída, p. ex. uma área de endemismo 

específica ou interflúvios, é a dificuldade de acesso. Neste aspecto, o interflúvio Purus-

Madeira que está inserido na área de endemismo do Inambari, no sudoeste da bacia 

Amazônica, se mostra como uma ótima possibilidade para estudos de diversidade 

intraespecífica. A região do interflúvio é cortada pela BR-319 que foi construída entre 

1968-1976, mas que alguns anos depois, em decorrência da erosão de diversos trechos e 

das péssimas condições de trafegabilidade, foi abandonada (COPPE/UFRJ 2012; Brasil 

1978), impossibilitando um avanço no processo de desmatamento. Por outro lado, a 

estrada permite o acesso ao interior do interflúvio, viabilizando a amostragem ao longo 

de grande parte de seu gradiente caracterizado por uma heterogeneidade fitofisionômica 

(Brasil 1978) e geológica (Rossetti et al. 2005). O interflúvio se separa do restante da 

área de endemismo Inambari pelo rio Purus. Entretanto, ainda não se conhece quais são 

suas afinidades biogeográficas com o restante da área de endemismo, nem mesmo qual 

a relação entre a organização da diversidade genética de espécies da avifauna com as 

características geográficas e históricas de sua paisagem. Nos últimos anos, diversos 

estudos foram realizados neste local, gerando um acúmulo de conhecimento sobre 

componentes da flora, fauna e do próprio ecossistema que são passíveis de integração 

tanto em escalas ecológicas como biogeográficas (Menger 2011; Emilio 2013; Cintra et 

al. 2013; Schietti 2013). Esses estudos demonstraram a presença de um gradiente 
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ambiental sutil que explica em parte a mudança na composição de espécies da avifauna 

(Menger, 2011). Entretanto, essas florestas possuem um futuro incerto, baseado nos 

atuais interesses do governo de reconstruir a BR-319 possibilitando um intenso fluxo 

populacional, aumento nos riscos de desmatamento e invasão de terras ao longo da 

rodovia (ver Fearnside & Graça 2006) e, por conseguinte, perda de biodiversidade.  

Neste contexto, esse estudo procurou entender a relação entre os padrões 

filogeográficos de duas espécies de aves de sub-bosque, Gymnopithys salvini Berlepsch, 

1901 (Thamnophilidae) e Lepidothrix coronata Spix, 1825 (Pipridae) e os tipos de 

fitofisionomias e unidade sedimentar presentes no interflúvio Purus-Madeira, bem como 

as afinidades biogeográficas das linhagens deste interflúvio com as restantes da área de 

endemismo Inambari. Os táxons foram escolhidos com base na diversidade ecológica e 

comportamental (i.e. uso do habitat, forrageamento e comportamento reprodutivo). Esse 

cenário caracterizado pela heterogeneidade ambiental e complexidade evolutiva da 

paisagem nos permite testar a congruência entre padrões filogeográficos e história 

demográfica das populações das duas espécie no interflúvio Purus-Madeira, bem como 

entender sua relação com o restante da área de endemismo do Inambari.  

MATERIAL & MÉTODOS 

Espécies estudadas 

Gymnopithys salvini (Thamnophilidae) e Lepidothrix coronata (Pipridae) são 

pássaros de florestas de terra-firme que ocupam principalmente o sub-bosque. Entre as 

poucas características em comum que apresentam estão o acentuado dimorfismo sexual 

e o fato de pertencerem a grupos endêmicos das florestas Neotropicais (Sick 1997; 

Ridgely & Tudor 1994). Gymnopithys salvini é um seguidor obrigatório de formigas-de-

correição e se alimenta dos artrópodes que tentam fugir dessas formigas (Willis, 1968). 
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Tem distribuição restrita à área de endemismo do Inambari (Willis, 1968; Cracraft, 

1985). Lepidothrix coronata é uma espécie frugívora, com sistema de acasalamento em 

leques poligínicos, onde diversos machos se exibem para as fêmeas (Sick, 1997). Tem 

uma das mais amplas distribuições geográficas entre as espécies de Pipridae, ocorrendo 

na parte ocidental da bacia Amazônica, a oeste dos Andes e nas florestas de montanha 

da América Central (Ridgely & Tudor 1994; Anciães et al. 2009). A espécie apresenta 

marcante variação geográfica na coloração da plumagem de machos (Snow 2004, 

Anciães et al. 2009) e uma complexa história evolutiva (Cheviron et al., 2005). 

Amostragem para análises filogeográficas 

Para estudar G. salvini obtivemos amostras de tecido ou sangue de 96 indivíduos 

provenientes de 17 localidades no interflúvio Purus-Madeira e duas localidades na 

margem esquerda do rio Purus. Para L. coronata, analisamos amostras de 61 indivíduos 

presentes em 19 localidades no interflúvio e duas na margem esquerda do Purus (Fig. 

1). A maior parte das amostras foi coletada em 2012 e 2013 nos 11 módulos do Projeto 

de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio) distribuídos ao longo de cerca de 700 

quilômetros na BR-319. As demais amostras foram obtidas da Coleção de Recursos 

Genéticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). As aves foram 

capturadas em redes de neblina e a maioria dos indivíduos está representada em 

vouchers na Coleção de Aves do INPA. A identificação das espécies seguiu Ridgely & 

Tudor (2009). Informações específicas sobre as áreas de amostragens podem ser 

encontradas na Figura 1 e na Tabela S1, assim como sobre o número de indivíduos 

amostrados por localidade na Tabela S2 (veja Anexo). 

 As sequências de DNA de três marcadores foram obtidas no Laboratório 

Temático de Biologia Molecular do INPA, incluindo dois íntrons nucleares (ACO: 

íntron 15 do gene aconitase 1 e BFib5: íntron 5 do gene b-fibrinogênio) e um gene 
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mitocondrial (ND2, subunidade 2 do gene NADH dehidrogenase) para Gymnopithys 

salvini e apenas ND2 e ACO para Lepidothrix coronata.  

Extração, amplificação e sequenciamento de DNA 

O DNA das amostras de cada espécie foi extraído utilizando o DNA Purification 

Kit (A1125) (Promega), seguindo o protocolo sugerido pelo fornecedor com 

modificações. Para a amplificação do gene mitocondrial ND2 foram utilizados os 

primers L5204 e H6313 (Sorenson et al., 1999), para os genes nucleares os primers 

AI15FB e AI15RA para o íntron ACO (Camila Ribas, observação pessoal), e Fib5 e 

Fib6 para BFib5 (Kimball et al., 2009), utilizando a seguinte ciclagem implementada no 

termociclador Veriti (Applied Biosystems): 94
o
C por 4 minutos para desnaturação, 

seguido por 34 ciclos de 94
o
C por 1 min, 51

o
C por 1 min e 72

o
C por 2 min, finalizando 

a 72
o
C por 10 min. A purificação do produto amplificado foi realizada com PEG 

(polietilenoglicol) 8000 20% NaCl 2.5 M. Na reação de sequenciamento utilizamos o 

protocolo elaborado por Platt et al. (2007) com modificações específicas para cada 

primer. Para o sequenciamento foi utilizado o kit BigDye
®
 Terminator 3.1, e o 

sequenciador 3130x (Applied Biosystems). As sequências contíguas foram montadas e o 

alinhamento foi feito usando o método ClustalW no programa Geneious 6.1.6 

(Biomatters 2013). Para avaliar a existência de recombinantes em BFib5 e ACO, o phi 

teste foi realizado no programa SplitsTree 4.10 (Huson & Bryant 2006). Os haplótipos 

faseados foram estimados usando métodos Bayesianos implementados no programa 

PHASE (Stephens & Donnelly, 2003). 
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Análises filogenéticas e filogeográficas 

Uma vez que Gymnopithys salvini é endêmico da área de endemismo Inambari e 

Lepidothrix coronata ocorre em outras regiões da bacia Amazônica, realizamos análises 

filogenéticas em L. coronata a fim de situar filogeneticamente os indivíduos do 

interflúvio Purus-Madeira em relação aos das demais áreas de endemismo que 

constituem a distribuição da espécie na bacia Amazônica. Utilizamos 93 sequências de 

ND2 (984 pb) e 94 de ACO (629 pb), adicionando ao nosso conjunto de dados amostras 

de indivíduos de diversas localidades adjacentes a área de estudo (Tabela S1). Foram 

utilizadas como grupo externo amostras de indivíduos de Lepidothrix serena Linnaeus, 

1766 e Glyphorhyncus spirurus Vieillot, 1819.  

As reconstruções filogenéticas por inferência Bayesiana (BI) e máxima 

parcimônia (MP) foram implementadas nos softwares MrBayes 3.2.1 (Ronquist & 

Huelsenbeck, 2003) e PAUP versão 4.0 (Sworford 2002), respectivamente. Na 

reconstrução por MP o suporte dos nós foi estimado por meio de bootstrapping não-

paramétrico com 1,000 simulações. Para seleção do melhor modelo que explique a 

evolução das sequências obtidas em cada marcador foi utilizado o programa ModelTest 

3.7(Posada & Crandall, 1998), baseando-se no Critério de Informação Bayesiano (BIC) 

para a seleção do modelo. Para a inferência bayesiana, duas análises simultâneas foram 

rodadas com quatro cadeias aquecidas de 10 x 10
6 

gerações. Os resultados foram 

conferidos observando tamanho efetivo da amostra (ESS) e a mistura das cadeias com o 

software TRACER v. 1.5 (Rambaut & Drummond, 2007). 

Para cada marcador e para as duas espécies, redes de haplótipos foram 

construídas utilizando a abordagem de median-joining no software Network v.1.6 

(Fluxus Engineering). A estrutura populacional para esse mesmo conjunto de dados foi 

avaliada por meio da abordagem bayesiana no software BAPS 5.4 (Bayesian Analysis 
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of Population Structure) (Corander & Tang, 2007; Corander et al., 2008), inferindo o 

número de clusters (k) baseado nos dados observados. Inicialmente, o modelo mixture 

foi rodado para identificar o número mais provável de clusters, com cinco rodadas 

independentes realizadas para valores de k entre 1 a 20.  

Diversidade genética e Análises Demográficas 

A diversidade nucleotídica (π), diversidade haplotípica (H), número de 

haplótipos (h) e número de sítios segregantes (S) foram calculados em ambas as 

espécies para todo o conjunto de dados amostrados no interflúvio. Foram realizados os 

testes R2 de Ramos-Onsins & Rozas (2002), Fs de Fu (1997) e D de Tajima (1989), para 

detecção de possíveis variações demográficas e testar a hipótese de neutralidade na 

evolução dos marcadores em G. salvini e L. coronata, todos implementados no 

programa DNAsp v.5.0 (Librado & Rozas, 2009). Neste mesmo programa foram 

realizadas simulações coalescentes, com 1,000 repetições cada, para obter o nível de 

significância para cada teste. 

 Para estimar a variação do tamanho populacional ao longo do tempo foi 

utilizado o programa BEAST 1.8 (Drummond et al., 2012) para a construção do 

Extended Bayesian Skyline Plot (EBSP) a partir das sequências dos três marcadores das 

amostras de G. salvini e dois de L. coronata presentes apenas no interflúvio Purus-

Madeira. Para a seleção do melhor modelo de evolução das sequências obtidas foi 

utilizado o programa ModelTest 3.7 (Posada & Crandall, 1998) baseando-se no Critério 

de Informação Bayesiano (BIC). Os EBSP foram gerados a partir de dez passos (pontos 

de mudanças populacionais), considerando a taxa de mutação do gene ND2 como 

0,0105 substituições por sítio por milhão de anos (o que corresponde à taxa de 2.1% de 

divergência entre sequências por milhão de anos) (Weir & Schluter, 2008) e um modelo 

de variação demográfica linear entre pontos de mudança populacional. No EBSP, 
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200,000,000 de iterações foram geradas amostrando os parâmetros a cada 10,000 

iterações sendo as primeiras 10% descartadas como burn in. O programa Tracer 1.5 

(Rambaut e Drummond 2007) foi utilizado para verificar a eficiência das cadeias de 

Markov Monte-Carlo e o tamanho efetivo amostral (ESS). O gráfico de EBSP foi 

desenhado no Microsoft Excel. 

Divergência genética espacial 

Além das fitofisionomias, podemos observar a heterogeneidade da paisagem por 

meio da variação florística local. Um gradiente de vegetação sutil tem sido revelado por 

recentes estudos (Emilio 2013; Cintra et al. 2013; Schietti 2013) possibilitando analisar 

numa escala mais refinada os efeitos das mudanças estruturais da vegetação sobre a 

divergência genética. Dessa forma, para testar os efeitos do isolamento ambiental (IBE, 

isolation-by-environmental) e do isolamento pela distância (IBD, isolation-by-distance) 

sobre a distância genética, realizamos testes de Mantel. Os dados ambientais são 

provenientes apenas das localidades M01 a M11 e, portanto, a relação entre as 

distâncias genética e ambiental é restrita a esse subconjunto dos dados. A matriz de 

distância ambiental foi calculada pelo método de distância euclidiana no software R 

3.0.2 (R Development Core Team, 2013) a partir das médias por módulo de cada uma 

das seis variáveis de vegetação (densidade média de árvores e palmeiras com DAP entre 

10 e 190 cm; área basal e volume de plantas com DAP entre 1 e 10 cm, área basal e 

volume de plantas com DAP > 10 cm; e abundância de palmeiras) provenientes de 

estudos desenvolvidos nas mesmas localidades em que as aves foram coletadas (Emilio 

2013; Schietti 2013). Todas as variáveis de vegetação foram padronizadas de modo que 

não houvesse domínio de alguma sobre o cálculo da distância ambiental. Duas matrizes 

de distância geográfica linear (em km) foram calculadas: (1) entre todas as localidades 

dentro do interflúvio e (2) apenas entre os módulos PPBio, usando o GENALEX versão 
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6.5 (Peakall & Smouse, 2012). Da mesma forma, duas matrizes de distância genética 

foram calculadas para cada marcador por espécie (i.e. uma matriz entre todas as 

localidades no interflúvio e outra matriz apenas entre os módulos PPBio), usando o 

modelo de máxima verossimilhança de evolução composta dos nucleotídeos com taxa 

uniforme no MEGA 6 (Tamura et al., 2013). Para testar o isolamento pelo ambiente 

entre os módulos, realizamos um teste de Mantel simples utilizando a matriz de 

distância ambiental e a matriz de distância genética, e outro Mantel parcial controlando 

a distância geográfica.  O isolamento pela distância foi realizado (1) entre todas as 

localidades do interflúvio e (2) apenas entre os módulos, utilizando as matrizes de 

distância geográfica e distância genética respectiva a cada situação, em testes de Mantel 

simples e parcial apenas entre as matrizes referentes aos módulos, onde então a 

distância ambiental foi controlada. Utilizamos o software ZT (Van der Peer, 2002) para 

realizar os testes de Mantel, avaliando os níveis de significância com 1,000 

randomizações. 

RESULTADOS 

Análises filogenéticas em Lepidothrix coronata 

 A reconstrução filogenética baseada no DNA mitocondrial em Lepidothrix 

coronata (93 indivíduos, 984 pb) revelou dois clados principais na região da bacia 

Amazônica, geograficamente situados ao sul e ao norte do rio Amazonas (veja Anexo, 

Fig. S1). A respeito da relação entre os indivíduos do interflúvio Purus-Madeira com os 

do restante da área de endemismo do Inambari (interflúvio Juruá-Purus), a análise 

mostra um clado contendo indivíduos apenas do interflúvio Purus-Madeira (valor de 

suporte = 73, Fig S1). Por outro lado, a reconstrução filogenética feita a partir dos dados 

de DNA nuclear (ACO) (47 indivíduos, 629 pb) não revelou estruturação populacional 

nem qualquer padrão geográfico evidente, .. 
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Análises filogeográficas e estrutura populacional 

Um total de 81 sequências de ND2 (819 pb), 64 sequências de ACO (603 pb) e 

92 sequências de Fib5 (543 pb)  foram obtidas de Gymnopithys salvini  a partir de 17 

localidades no interflúvio Purus-Madeira e outras duas na margem esquerda do rio 

Purus. Em Lepidothrix coronata, 56 sequências de ND2 (984 pb) e 58 sequências de 

ACO (634 pb) foram obtidas de 19 locais no interflúvio e dois na margem esquerda do 

rio Purus. 

A rede de haplótipos e a análise bayesiana de estruturação populacional do gene 

ND2 de Gymnopithhys salvini, demonstram estruturação geográfica com a presença de 

uma população no interflúvio Purus-Madeira e duas outras na margem esquerda do rio 

Purus (Figs 2A e 3A; k = 3). Pouco da variação gênica de ND2 de G. salvini entre o 

interflúvio e as localidades da margem esquerda é compartilhada, havendo três casos de 

simpatria entre haplótipos de populações distintas em duas localidades, M1 e ES1 (Fig. 

2B).  

Assim como já observado nos resultados das análises filogenéticas descritas 

acima, as análises filogeográficas de ND2 de L. coronata também indicam relativa 

estruturação em margens opostas do Purus (Fig. 2B). Nesta rede, um haplótipo é 

compartilhado entre indivíduos presente em ES1 e M11. A análise de estruturação 

populacional, no entanto, não definiu um limite exato entre as duas populações (Fig. 

3B).  
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Figura 1. Mapa do interflúvio Purus-Madeira em detalhe mostrando as localidades amostrais de G. salvini e L. 

coronata sobre as fitofisionomias e mapa do norte da América do Sul destacando as áreas de endemismo de aves na 

bacia Amazônica. As fitofisionomias no interflúvio Purus-Madeira são as seguintes: Aa – Floresta Ombrófila 

Aberta Aluvial; Abp – Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas com palmeiras; Da – Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial; Db – Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas; Lbp – Campinarana Arbustiva com palmeiras; Lgs- 

Campinarana Gramíneo-lenhosa sem palmeiras; Sg – Savana Gramíneo-Lenhosa. (Fonte: IBGE 2012) 
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Continuação da página anterior  

  

 

Figura 3. Painéis do BAPS ilustram as estruturações populacionais em cada marcador em (A) 

Gymnopithys salvini e (B) Lepidothrix coronata. Os dados foram ordenados a partir do gradiente 

latitudinal, com as localidades mais ao norte do interflúvio à esquerda da imagem e as localidades fora do 

interflúvio (margem esquerda do Purus, ESQ) na extremidade direita de cada painel 

 

As redes de haplótipos e as análises de estruturação populacional de G. salvini 

(Fig. 2A e 3A) revelaram estruturas distintas entre os marcadores mitocondrial e 

nuclear, com a ocorrência de relativa estrutura populacional em ND2 e ausência de 

estrutura genética geográfica em ACO e Fib5. Em L. coronata (Fig. 2B e 3B) as redes e 

as análises de estruturação entre os marcadores mitocondrial e nuclear também se 

mostraram diferentes. Comparando-se as duas espécies, a variação genética é maior em 

Figura 2. (A) Redes de haplótipos de Gymnopithys salvini e (B) redes de haplótipos de L. coronata. As 

cores dos círculos das redes de haplótipos são referente às fitofisionomias que estão sob os pontos 

amostrais e as abreviações são referentes às localidades representadas por esses pontos. Verde = Floresta 

Ombrófila Densa de Terras baixas; Amarelo = Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras e; Preto = 

margem esquerda do rio Purus. O tamanho dos círculos é relativo à frequência de indivíduos em cada 

haplótipo, o menor círculo de cada rede representa um indivíduo. 
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L. coronata, principalmente com relação ao número de haplótipos no íntron ACO (Fig. 

2B). 

Em nenhuma das redes das duas espécies houve relação geográfica entre a 

organização da diversidade genética e os tipos de vegetação, como é observado pelo 

compartilhamento de haplótipos entre Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 

Aberta nas distintas redes. Contudo, é possível perceber nas redes de ND2 e ACO de G. 

salvini, por exemplo, que a diversidade de haplótipos foi maior na Floresta Ombrófila 

Densa. 

Diversidade genética e demografia histórica 

Para melhor compreender a organização da diversidade genética e testar a 

ocorrência de variação demográfica dentro do interflúvio Purus-Madeira, apenas as 

sequências amostradas no interflúvio foram utilizadas. As informações sobre o número 

de sítios segregantes, diversidade genética, diversidade de haplótipos e os valores dos 

testes de neutralidade estão sumarizados na Tabela 1. 

Tabela 1. Números de indivíduos sequenciados (n) em cada gene, valores de diversidade nucleotídica (π) 

e desvio padrão (SD), número de sítios segregantes (S) e haplótipos (h), diversidade de haplótipos (H); e 

valores de D (Tajima 1989), Fs (Fu 1997) e R2 (Ramos-Osins & Rozas 2002). 

Espécies   Genes n π  π (SD) S h H D Fs R2 

Gymnopithys salvini ND2 71 0.00175  0.00033 28 21 0,689 -2,371 -18,633 0,036 

  

ACO 54 0.00036 0.00013 3 5 0,21 -1,682 -4,479 0,078 

  

Fib5 74 0.00015 0.00008 2 3 0,08 -1,313 -2,852 0,059 

Lepidothrix coronata ND2 52 0.00223 0.00021 29 27 0,908 -2,124 -27,400 0,033 

  

ACO 51 0.00135 0.00028 11 11 0,547 -1,896 -7,919 0,044 

*os valores em negrito são significativos em 5% baseados em simulações coalescentes, exceto para o Fs 

de Fu que são significativos em 2% de probabilidade (Fu 1997). 

 

A diversidade genética (π) e de haplótipos (H) em Gymnopithys salvini e 

Lepidothrix coronata é expressivamente maior no DNA mitocondrial do que no DNA 

ND2 
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nuclear (Tabela 1). Dentre os marcadores nucleares, os valores para todas as estatísticas 

foram maiores no íntron ACO do que em BFib5 para G. salvini. Entre as espécies, os 

níveis de diversidade genética foram maiores em L. coronata do que em G. salvini em 

todos os marcadores. 

A análise multi-locus (EBSP) demonstra uma tendência de crescimento 

populacional nas duas espécies a partir de 100 mil anos atrás (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Extended Bayesian Skyline Plot (EBSP) mostrando a dinâmica temporal do tamanho 

populacional (milhões de anos antes do presente, Myrs BP) para cada espécie. Os gráficos A e B 

representam EBSP para G. salvini e L. coronata, respectivamente, onde a linha preta apresenta a mediana 

e as linhas cinzas os limites superior e inferior dos valores de tamanho populacional pelo tempo de 

geração. 
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A hipótese de neutralidade para a evolução de ND2 e ACO foi rejeitada para 

ambas as espécies, sendo não significativo apenas no teste R2 em ACO de G. salvini, 

com valores em todos os testes destacando expansão populacional (Tabela 1). Em G. 

salvini nenhum dos testes foi significativo para rejeitar a hipótese de equilíbrio 

demográfico em BFib5.  

Divergência genética espacial 

 

 Não foi verificada correlação entre a distância ambiental e a distância 

geográfica entre todos os módulos (Fig. 5A; teste de Mantel: r = 0,26; p = 0,12). Em G. 

salvini, nenhum dos testes para os três marcadores resultou em correlações 

significativas entre as distâncias genéticas com as distâncias ambientais ou geográficas. 

Porém, cabe ressaltar a tendência observada entre o aumento da distância ambiental e da 

distância genética no gene ND2 desta espécie (Fig. 5B); teste de Mantel: r = 0,58; p = 

0,06). Por outro lado, foi observada uma correlação positiva entre as distâncias 

geográfica e genética em ND2 de L. coronata para o conjunto de dados amostrado em 

todo o interflúvio (Fig. 5C). Além disso, observamos uma tendência à correlação 

negativa entre distância genética e geográfica em ACO entre todas as localidades, 

porém sem alcançar um valor significativo (Fig. 5D). Considerando apenas o conjunto 

de dados dos módulos nesta espécie, no íntron ACO houve correlação negativa entre a 

distância genética e ambiental (Fig. 5E).  
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Figura 5. Gráficos ilustrativos dos resultados dos testes de Mantel com coeficiente de correlação (r) e 

valores de significância (p) entre as matrizes de distâncias genética, geográfica e ambiental. Os pontos 

nos gráficos são referentes as distâncias par-a-par em cada uma das correlações. Em (A) relação entre 

distância ambiental e distância geográfica; B) distância ambiental e distância genética de ND2 de G. 

salvini; C) relação entre distância geográfica e distância genética de ND2 de L. coronata; D) relação entre 

distância geográfica e distância genética de ACO de L. coronata; E) relação entre distância ambiental e 

distância genética de ACO de L. coronata. 
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DISCUSSÃO 

 O papel do rio Purus como barreira geográfica e a afinidade biogeográfica do 

interflúvio Purus-Madeira com a área de endemismo do Inambari 

 Uma das principais hipóteses que procura explicar a origem e os padrões de 

diversidade na Amazônia é a dos rios como barreiras (Wallace, 1852; Cracraft, 1985; 

Ribas et al., 2012). Neste estudo, o papel do rio Purus como barreira geográfica para 

aves de sub-bosque foi testado a partir da análise filogeográfica incluindo indivíduos de 

Gymnopithys salvini e Lepidothrix coronata que ocorrem ao longo do interflúvio Purus-

Madeira e em duas localidades situadas na margem esquerda do Purus, também dentro 

da área de endemismo do Inambari. O efeito do rio Purus como barreira geográfica foi 

evidenciado pela estruturação populacional observada no DNA mitocondrial de 

Gymnopithys salvini e pela estrutura filogeográfica e filogenética do mtDNA em L. 

coronata. Porém, em ambas as espécies, não há evidência de quebra filogeográfica e 

estrutura populacional mediada pelo rio nos marcadores nucleares. Devido as diferenças 

no tamanho efetivo da população (Ne) do DNA mitocondrial e dos loci nucleares, o 

lineage sorting dos haplótipos do mtDNA requer um quarto do tempo necessário para 

um gene autossômico, como o BFib5, ou um terço relativo a um loci ligado ao 

cromossomo Z, como ACO (Drovetski et al., 2014). Assim, isso é o esperado em 

populações com isolamento relativamente recente, o que não contradiz a inferência do 

mtDNA de recente isolamento e divergência evolutiva (Zink & Barrowclough, 2008).  

Até o momento, a maioria dos estudos que testou o papel dos rios da bacia 

Amazônica como barreira à dispersão e ao fluxo gênico avaliou essas respostas em 

pássaros insetívoros (Aleixo, 2004; Fernandes et al., 2012, 2013, 2014). Supõe-se que 

essas espécies sofrem menos com mudanças espaciais e temporais na disponibilidade de 

alimentos (Burney & Brumfield, 2009) sendo, portanto, consideradas mais sedentárias 
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do que as espécies frugívoras (Levey & Stiles, 1992). Entre outros fatores, isso pode 

explicar o isolamento populacional mais evidente através do rio Purus em uma espécie 

insetívora, como G. salvini, em relação a uma frugívora como L. coronata. Nossos 

resultados corroboram as observações de Burney & Brumfield (2009) de que as espécies 

de sub-bosque apresentam níveis significativos de divergência a despeito das espécies 

que forrageiam no dossel.  

Assim como outros rios de água branca, o rio Purus não é comumente 

considerado um limite à dispersão de aves. Isso se deve em muito à sua natureza 

meândrica de dinâmica movimentação do canal, formando meandros abandonados e 

transpondo fragmentos de mata entre margens opostas (Salo et al., 1986), aspectos que 

podem resultar em transportes ocasionais de indivíduos e facilitar a dispersão entre suas 

margens. Willis (1968) já discutia o provável papel de outro rio meândrico, o Ucayali, 

em delimitar as distribuições de G. salvini e G. lunulatus, na Amazônia peruana. Mais 

recentemente, Cheviron et al. (2005) observaram o papel de outros dois rios de água 

branca, Napo e o meândrico Marañon, como limites de uma das seis linhagens 

mitocondriais identificadas para L. coronata até então. Alguns estudos recentes com 

melhor amostragem na área de endemismo Inambari já verificaram separação entre 

linhagens gênicas e morfológicas de aves através do rio Purus (Sardelli, 2005; Ferreira, 

2013; Fernandes et al., 2013). Mesmo que não sejam a causa principal da divergência 

entre esses grupos, ressalta-se com esses fatos a importância de compreender o papel 

desses rios na organização da diversidade intraespecífica atual. 

 As evidências de simpatria entre haplótipos de diferentes populações 

mitocondriais de G. salvini em localidades presentes nas margens opostas do rio Purus 

(localidades M1 e ES1) não nos permite afirmar que haja um completo isolamento entre 

essas populações. Considerando-se as características históricas e ambientais presentes 
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em M1 e a relação de ancestralidade entre os haplótipos de uma das populações da 

margem esquerda (ES1) com um haplótipo presente em M2 (Fig.3B), a apenas 64 km 

de distância de M1, sugere-se a existência de uma zona de contato através da foz do rio 

Purus. Sardelli (2005) demonstra, por exemplo, que a distribuição de Hemitriccus minor 

pallens se estende da extremidade norte do interflúvio Purus-Madeira, atravessando o 

rio Purus nessa região, para a região a oeste desse rio.  Os módulos 1 e 2 (M1 e M2) se 

situam em áreas de terraços holocênicos depositados entre 6 a 2 mil anos (Rossetti et 

al., 2005), com elevada heterogeneidade ambiental relacionada a ocorrência de florestas 

aluviais, fragmentos de terra-firme e dinâmica sazonal de inundações (Brasil 1978). 

Além da recente dinâmica geológica, as florestas dessa região apresentam árvores mais 

jovens e baixas, bem como elevadas taxas de substituição de biomassa comparada com 

florestas que crescem em solos bem drenados no interflúvio (Cintra et al., 2013).  

É provável que os indivíduos de Gymnopithys salvini que ocorrem na foz do rio 

Purus, sobre áreas de mosaico entre florestas sazonalmente alagadas e de terra-firme 

experimentem um estresse sazonal relacionado à diminuição de habitat e oportunidades 

de forrageio (número reduzido de colônias de formigas de correição) durante a época 

chuvosa, quando o sub-bosque encontra-se alagado. Willson (2004) sugere que as 

menores oportunidades de forrageamento em mosaicos de florestas alagadas e de terra-

firme na época chuvosa podem forçar as aves seguidoras obrigatórias de correições a 

manter maiores áreas de vida (home-ranges) para abranger suficientes colônias 

forrageando em terra-firme. Consequentemente, indivíduos de G. salvini pertencentes a 

populações de uma margem do rio Purus podem migrar ―acidentalmente‖ para a outra 

margem durante a época da cheia movimentando-se gradualmente através das ilhas ou 

fragmentos de florestas de terra firme. Em contrapartida, também é possível que 

indivíduos de populações das duas margens possam se encontrar durante a época seca 
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nessa área, quando o efeito do rio como barreira é menor e a extensão do sub-bosque 

como um todo é aumentada. Sendo assim, é provável que a dinâmica do pulso de 

inundação associada à heterogeneidade de habitats presentes na região do baixo rio 

Purus explique a ocorrência simpátrica de haplótipos de populações das margens 

opostas deste rio num mesmo local, o que configura essa região como uma zona de 

contato secundário. 

Apesar da estruturação populacional do mtDNA em L. coronata demonstrar a 

existência de duas populações não estruturadas geograficamente (Fig 3B), a estrutura 

filogeográfica e filogenética indicam que os indivíduos da margem esquerda do rio 

Purus formam um grupo particular (Fig 2B, Fig S1). No entanto, o isolamento e a 

divergência genética entre os indivíduos das margens opostas nesta espécie, não são tão 

pronunciados quanto em G. salvini e o compartilhamento de um haplótipo entre 

localidades presentes em ambas às margens (M11, ES1 e ES3) indica a existência de 

fluxo através do rio Purus. A relação filogeográfica dos indivíduos da margem esquerda 

com aqueles situados principalmente na região sul do interflúvio Purus-Madeira (M11 e 

PVj) sugere a existência de uma zona de contato nas cabeceiras do rio Purus, onde a 

distância entre as margens é menor. 

O Inambari é a segunda maior área de endemismo de aves reconhecida na bacia 

Amazônica (Cracraft 1985; Silva et al. 2005). Assim como as demais, foi descrita com 

base em padrões congruentes de distribuição geográfica de aves (10 espécies), sem 

considerar, por exemplo, suas relações evolutivas (Aleixo & Rossetti, 2007). Nos 

últimos anos, estudos que investigaram a diversidade intraespecífica de aves na bacia 

Amazônica têm revelado impressionantes casos de padrões crípticos e congruentes de 

endemismo de linhagens gênicas dentro de algumas áreas de endemismo, como 

Rondônia e Inambari, associadas a ―mini-interflúvios‖ (Fernandes 2013b). Assim como 
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o padrão exibido neste estudo para Gymnopithys salvini (Thamnophilidae) e Lepidothrix 

coronata (Pipridae), outras espécies como Glyphorhynchus spirurus (Furnariidae), 

Malacoptila rufa (Bucconidae) e Hemitriccus minor (Tyranidae) também apresentaram 

linhagens exclusivas no interflúvio Purus-Madeira (Sardelli 2005; Ferreira 2013; 

Fernandes et al. 2013).  

Dessa forma, é importante ressaltar a complexidade biogeográfica evidenciada 

pouco a pouco pela distribuição estruturada de diversos taxa dentro das áreas de 

endemismo até então conhecidas. Mais esforços devem ser direcionados para regiões 

que são lacunas (biogeográficas) de amostragem com uso de dados moleculares 

(Fernandes 2013), possibilitando-se também investigar o efeito de rios menores como 

barreiras em diferentes grupos funcionais (i.e. aves insetívoras e frugívoras). Por 

exemplo, a partir da integração de dados moleculares e morfológicos, 15 novas espécies 

de aves foram descritas recentemente para a Amazônia, sendo que seis são endêmicas 

do Inambari (del Hoyo et al. 2013). O holótipo de cinco dessas seis espécies foram 

coletados no interflúvio Purus-Madeira, enquanto uma delas, Cyanocorax hafferi Cohn-

Haft et al 2013, é uma espécie de ―cancão‖ endêmica das campinas do interflúvio. Essas 

abordagens têm importantes implicações nos planejamentos e estratégias para a 

conservação, principalmente em regiões sob ameaças de rápidas mudanças antrópicas 

na paisagem decorrentes da implantação de megaempreendimentos de infraestrutura e 

incipiente conhecimento sobre a biodiversidade, como o interflúvio Purus-Madeira 

(Fearnside & Graça 2006; Fernandes 2013). 
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Efeitos da história e da paisagem do interflúvio Purus-Madeira sobre a diversidade 

genética 

De modo geral, a ausência de padrões geográficos congruentes entre a variação 

genética em G. salvini e L. coronata e as fitofisionomias no interflúvio Purus-Madeira 

indicam que ambas as espécies não respondem a este gradiente ambiental. De fato as 

fitofisionomias demarcam um gradiente pluviométrico (ver Sombroek 2001) e de 

estrutura do dossel geral (Brasil 1978) que poderiam apresentar correlações com a 

organização da diversidade genética. Ao contrário do que se pensa, as fitofisionomias 

podem apresentar graus variados de similaridades entre si (Emilio et al., 2010), mesmo 

quando se considera análises em nível de gênero. As florestas de terras baixas densa 

(Db) e aberta com palmeiras (Abp) são significativamente distintas entre si, mas não 

apresentam um elevado grau de separação florística como há entre as formações sobre 

solos arenosos (Campinas/Campinaranas) e florestais, por exemplo (Emilio et al., 

2010). Assim, a variação ambiental no interflúvio Purus-Madeira pode não ser abrupta 

entre floresta densa e floresta aberta com palmeiras, porém sutil como sugerem estudos 

recentes sobre estrutura e dinâmica vegetal (Emilio, 2013; Cintra et al., 2013). Contudo, 

análises desta natureza em nível de espécie podem aumentar a detecção das diferenças 

florísticas entre as fitofisionomias (Emilio et al., 2010). 

História evolutiva da paisagem, diversidade genética e demografia histórica 

Estudos recentes relacionam as diferenças de composição florística e estrutura 

da vegetação no interflúvio Purus-Madeira com as áreas que inundam e não inundam 

(Emilio, 2013; Cintra et al., 2013; Moulatlet et al., 2014). A distribuição das áreas 

sujeitas a inundações ou alagamentos não é contínua na paisagem do interflúvio. No 

entanto, ambos os gradientes de vegetação parecem intimamente correlacionados às 

recentes mudanças geológicas observadas durante o Pleistoceno-Holoceno no 
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interflúvio, que são, por sua vez, consequências dos eventos geológicos iniciados com a 

ruptura do Arco de Purus e a reorganização da bacia Amazônica (ver Rossetti et al. 

2005; Nogueira et al. 2013). Por exemplo, é possível observar a congruência espacial 

das áreas propensas a inundações com as áreas de terraços holocênicos e também entre 

os dois principais tipos de unidade sedimentar (depositados entre 47 a 27 mil anos, ver 

Rossetti et al. 2005) com as florestas abertas com palmeiras e densas, respectivamente. 

Além disso, mudanças climáticas mais recentes podem ter afetado a parte sul da 

paisagem do interflúvio, como consequência da ocorrência de florestas glaciais no final 

do Pleistoceno (entre 42,600 a 32,500 anos atrás) na região próxima a Humaitá (Cohen 

et al., 2013) e da provável expansão das savanas durante o período de maior aridez e 

aumento de queimadas entre 8 e 4 mil anos atrás (Mayle et al., 2004).  

Essas constantes mudanças na paisagem podem ter impossibilitado o acúmulo de 

variação e a origem de estrutura filogeográfica, tanto no genoma nuclear como no 

genoma mitocondrial. Entretanto, esses eventos podem ter afetado distintamente cada 

uma das espécies, considerando as diferenças de diversidade nucleotídica e haplotípica 

entre L. coronata e G. salvini tanto no DNA mitocondrial quanto no nuclear (ACO). O 

início de crescimento populacional observado em cada espécie (expansão iniciando a 

cerca de 100 mil anos no EBSP) também pode ser reflexo da complexidade histórica de 

toda a região da Amazônia Ocidental. A linhagem de Myrmeciza hemimelaena 

hemimelaena presente nas terras baixas do oeste da Amazônia (ver  Fernandes et al. 

2012) apresenta um padrão filogeográfico similar a G. salvini e L. coronata e uma 

dinâmica de flutuações no tamanho populacional ao longo dos últimos 300 mil anos, 

sendo que nos últimos 100 mil anos essa população também tem crescido. 

Por outro lado, a extensão geográfica da distribuição do haplótipo mais 

frequente em todas as redes de G. salvini e L. coronata sugere que, associado às 
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dinâmicas de expansão populacional, tenha havido eventos de expansão da distribuição 

geográfica e posterior diversificação genética local. Porém, não é possível inferir sobre 

o local de provável origem da expansão geográfica, ou sobre a dinâmica de dispersão no 

interflúvio desde a ocupação e a relação temporal entre as expansões demográfica e 

geográfica das populações. 

Divergência genética, isolamento ambiental ou por distância 

A ausência de padrões geográficos na organização da diversidade genética 

sugere que haja considerável fluxo gênico, em ambas as espécies e entre as diferentes 

fitofisionomias, capaz de manter populações panmíticas ao longo do interflúvio; ou que 

o interflúvio foi ocupado tão recentemente que não houve tempo de se estabelecerem 

padrões espaciais de diversidade genética. Em G. salvini apenas na correlação entre a 

distância ambiental e a distância genética de ND2 houve uma tendência ao isolamento 

ambiental sem, no entanto, apresentar valor significativo (Fig. 5B). Segundo Slatkin 

(1993) a ausência de padrão de isolamento pela distância em uma espécie é esperado 

quando sua população está longe de alcançar o equilíbrio, ou que pode ter invadido a 

área que ocupa apenas recentemente. Essas predições corroboram os valores observados 

nas análises demográficas e com o cenário de dinâmica mudança ambiental na paisagem 

da Amazônia Ocidental. Contudo, principalmente em L. coronata, alguns marcadores 

apresentaram os padrões de divergência genética na paisagem correlacionados com a 

variação ambiental ou com a distância geográfica entre as localidades, indicando que 

mesmo populações que sofreram expansão recente podem estar sujeitas a limitações a 

dispersão e aos efeitos das variações ambientais da paisagem atual. 

A correlação negativa entre a distância ambiental e a distância genética em ACO 

de L. coronata indica que não existe isolamento ambiental. Segundo esse resultado 
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(Fig.5E), entre ambientes mais distintos a distância genética é menor, enquanto que 

entre os locais com menor dissimilaridade ambiental, os valores de distância genética 

variam bastante, podendo ser altos ou baixos. Isso porque a distância genética entre 

locais próximos, mas que são ambientalmente distintos é pequena, enquanto que a 

distância genética entre ambientes similares depende da distância geográfica entre eles.  

Considerando a variação ambiental observada em estudos recentes dos quais os 

dados ambientais foram utilizados para se calcular a matriz de distância ambiental, o 

principal fator relacionado à variação na estrutura da vegetação é a sua ocorrência sobre 

áreas que inundam ou que não inundam. Essas áreas não são contínuas espacialmente na 

paisagem do interflúvio Purus-Madeira, ocorrendo principalmente, sob os módulos M1 

e M2 ao norte, e M6, M10 e M11 ao sul. Para a comunidade de palmeiras e ervas de 

sub-bosque, por exemplo, locais com eventos de inundação prolongado mostram 

bastante separação florística daqueles não-inundados (Emilio, 2013; Moulatlet et al., 

2014). Sendo assim, a natureza da correlação entre a distância genética em ACO de L. 

coronata e a distância ambiental reflete a descontinuidade ambiental e a distância 

geográfica entre essas regiões que são semelhantes em termos de pulsos de inundação e 

composição vegetal. 

A maior divergência genética em L. coronata do que em G. salvini (ver valores 

de eixo y nos gráficos do teste de Mantel, Fig. 5) também pode ser reflexo do complexo 

comportamento reprodutivo da espécie. Entre os fatores prováveis pode se destacar a 

importância da seleção sexual na escolha dos parceiros e a tendência à maior dispersão 

das fêmeas, duas características dos Pipridae com relevante potencial de gerar e manter 

variação gênica. 
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CONCLUSÃO 

Esse estudo mostra que não existe relação entre a organização da diversidade 

genética em ambas as espécies de aves estudadas e as principais fitofisionomias 

encontradas entre os rios Purus e Madeira. As duas espécies apresentam sinais de 

expansão demográfica dentro do interflúvio o que sugere mudanças recentes na 

disponibilidade de habitat. A falta de estrutura genética em ambas as espécies e de 

ausência de isolamento por distância em Gymnopithys salvini numa área tão extensa é 

devido à história biogeográfica, uma vez que esse padrão não está relacionado com a 

variação ambiental. Sendo assim, acreditamos que a variabilidade genética atual destas 

espécies no interflúvio Purus-Madeira é consequência da recente ocupação geográfica 

local e das mudanças históricas da paisagem (geológicas e climáticas), e não está 

relacionada com a heterogeneidade ambiental atual. 

Existe estruturação genética entre margens opostas do rio Purus tanto para G. 

salvini quanto para L. coronata, no entanto o isolamento e a divergência são maiores em 

Gymnopithys salvini. As evidências de populações relativamente isoladas no interflúvio 

Purus-Madeira em ambas as espécies, destaca o papel do rio Purus como componente 

importante na estruturação genética espacial atuando como barreira geográfica. A maior 

diversidade genética de L. coronata, em comparação a G. salvini¸ pode ser um resultado 

de suas características ecológicas e de um menor efeito das mudanças históricas da 

paisagem sobre sua população. 

Por fim, salientamos a necessidade de mais estudos que investiguem a 

diversidade intraespecífica integrando informações sobre ecologia e história evolutiva 

em escalas menores, como interflúvios e áreas de endemismo. Devido aos avanços das 

modificações antrópicas na paisagem Amazônica, a crescente descoberta de novas 
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espécies e a constatação de novos padrões de endemismos em interflúvios e mini-

interflúvios, estudos detalhados e com amostragem mais bem distribuída poderão 

contribuir com o conhecimento sobre a biodiversidade em regiões pouco conhecidas ou 

ameaçadas. Essas abordagens podem ser úteis para os planejamentos de conservação e 

no melhor entendimento sobre a distribuição da diversidade Amazônica. 
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ANEXOS 

 

Figura S1. Filogenia de máxima parcimônia (MP) baseada em sequências de ND2 com 984 pb (n = 93) 

mostra a relação entre os indivíduos de Lepidothrix coronata na bacia Amazônica com referências as 

áreas de endemismo em cada clado. A cor das áreas de endemismo estão referenciadas no mapa da figura 

1. 
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Tabela S1. Descrição das localidades amostradas, siglas e coordenadas geográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade Sigla latitude longitude 

Módulo 1, "Purupuru", km 34 da BR-319 M1 3° 21' 3,60" S  59° 50' 48,69" W 

Módulo 2, "Manaquiri", km 100 da BR-319 M2 3° 41' 15,03" S  60° 19' 54,11" W 

Módulo 3, "Taboca", km 168 da BR-319 M3 4° 7' 60" S 60° 43' 60" W 

Módulo 4, "Taquara", km 220 da BR-319 M4 4° 23' 16,43" S 60° 56' 55,68" W 

Módulo 5,"Igapó-açu", km 260 BR-319 M5 4° 35' 50,73" S 61° 15' 55,57" W 

Módulo 6, "Orquestra", km 300 BR-319 M6 4° 59' 57,14" S 61° 32' 55,68" W 

Módulo 7, "Rio Novo" km 350 da BR-319 M7 5° 15' 10,80" S 61° 57' 25,81" W 

Módulo 8, "Capanã", km 400 da BR-319 M8 5° 38' 1,76" S 62° 11' 9,33" W 

Módulo 9, "Jari", km 450 da BR-319 M9 5° 56' 23,76" S 62° 30' 57,86" W 

Módulo 10, "Aracá", km 540 da BR-319, M10 6° 33' 47,23" S 62° 56' 11,34" W 

Módulo 11, "Puruzinho", km 620 da BR-319 M11 7° 12' 10,62" S 63° 7' 30,62" W 

"Bom Lugar", cerca de 45 km NE Boca do Acre BOE 8° 32' S 67° 3' W 

"Campo do Lago Preto", margem esquerda do Rio Madeira CLP 5° 9' S 60° 44' W 

Igarapé do Jacinto, margem direita Rio Purus DIR 5° 43' S 63° 12' W 

"Turiaçu", margem esquerda do Rio Purus ES1 4° 59' S 62° 58' W 

Rio Inauini, margem esquerda do Rio Purus, Flona Purus ES2 8° 33' W 67° 31' W 

Resex Baixo Juruá; margem direita do Rio Juruá ES3 3º 11’ W 65º 57’ W 

Comunidade Bela Vista, Lago Xadá LGX 5° 14,5' S 60° 43' S 

"Búfalo", Margem esq. do Rio Madeira PVb 9° 7' 14,3" S 64° 29' 2,9" W 

"Jirau", margem esquerda do Rio Madeira PVj 9° 17' 59,5" S 64° 43' 54,3" W 

"Teotônio", margem esquerda do Rio Madeira PVt 8° 50' 16,2" S 64° 3' 53,8" W 

"Módulo Ilha da Pedra", margem esquerda do Rio Madeira  PVp 9° 8' 38" S 64° 38' 37" W 

Rio Amapá cruzando a estrada AM 464 RAM 5° 27' 53" S 61° 35' 1" W 

"Campo do Tupana" TUP 4° 9' S 60° 8' W 

Igarapé do Ussuã, afluente da margem direita do Rio Purus USS 7° 13' 3,6" S 64° 10' 57,8" W 



 

46 
 

Tabela S2. Número de indivíduos por espécie sequenciado em cada localidade, para cada marcador.  

Localidade 
Gymnopithys salvini Lepidothrix coronata 

ND2 ACO Fib5 ND2 ACO 

M1 5 3 0 3 2 

M2 8 4 4 5 3 

M3 2 1 2 3 3 

M4 8 3 4 0 0 

M5 7 1 3 3 3 

M6 6 2 2 1 2 

M7 8 2 5 5 3 

M8 9 2 1 5 1 

M9 3 0 1 1 1 

M10 2 3 1 5 2 

M11 2 4 4 4 2 

BOE 1 1 1 0 0 

CLP 0 0 0 1 0 

DIR 4 1 1 7 5 

ES1 9 5 8 4 4 

ES2 1 1 1 0 0 

ES3 0 0 0 2 0 

LGX 0 0 0 2 1 

PVb 3 3 4 3 3 

PVj 0 0 1 1 1 

PVt 0 0 0 1 1 

PVp 0 0 0 1 1 

RAM 0 0 0 1 0 

TUP 1 1 1 0 0 

USS 2 2 2 0 0 

Total 81 39 46 58 38 
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