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Question 1

Os estudos biogeográficos têm contribuído substancialmente para a
compreensão das origens evolutivas e manutenção ecológica dos peixes
neotropicais de água doce, a mais diversa fauna vertebrada da Terra. A
partir de Eigenmann (1909), gerações de biólogos estudaram os padrões de
relacionamento entre os peixes distribuídos pela região Neotropical. Gery
(1969), Weitzman e Weitzman (1982) e Vari (1988) avançaram muito nesse
conhecimento e entenderam a necessidade de incluir informações
filogenéticas para interpretar esses padrões. Um trabalho divisor de águas
neste campo de investigação foi o de Lundberg et al. (1998), que considerou
as influências de eventos geológicos nos padrões de distribuição de peixes
neotropicais de água doce. A partir desse trabalho pioneiro, diversos estudos
agregaram informações de distribuição de espécies com hipóteses
filogenéticas em associação com eventos geológicos e biogeográficos para
propor hipóteses que expliquem os padrões de relacionamento entre
espécies e áreas apresentadas nesta região.

Question 2

Entre os responsáveis pela distribuição de espécies de peixes de água doce
na bacia do Paraná-Paraguai estão a exumação paleogênica do Arco de
Michicola, o soerguimento da Serra do Mar, reativações tectônicas e eventos
de incursão marinha. Já a bacia do São Francisco foi fortemente influenciada
pelo soerguimento de montanhas na região central do Brasil e sucessivos
eventos de captura fluvial, responsáveis pelo desenho atual da bacia. Mais
recentemente, pesquisas mostraram a influência do Lineamento Azimute na
separação das bacias do São Francisco, Tocantins e Paraná, onde este
lineamento funciona como um corredor que direciona a direção do fluxo dos
rios dessas bacias, direcionando o Paraná ao sul e o Tocantins e São
Francisco ao norte. A bacia do Tocantins é separada da bacia amazônica
pela formação do Arco do Gurupa e as depressões do Araguaia e do
Tocantins também podem ser consideradas como barreiras à dispersão e
consequentes divisores de áreas.

Question 3



A simulação das flutuações do nível do mar é uma nova abordagem usada
para entender os padrões de biodiversidade de peixes de água doce nessas
áreas. O nível do mar mais baixo identificado durante o Último Máximo
Glacial para uma área é usado para analisar conexões históricas entre
bacias e sua influência nos padrões de distribuição de peixes de água doce.
Vários estudos indicam que as paleoconexões podem influenciar a
distribuição, riqueza, estruturação genética e processo de especiação de
espécies de peixes de água doce. Os dados de tais estudos ilustram o
crescente conhecimento das bacias cis-andinas da América do Sul e
apresentam os processos pelos quais as ictiofaunas de água doce foram
montadas. No entanto, muito menos se sabe sobre os eventos ocorridos no
Parnaíba e em outras bacias hidrográficas da região do Maranhão situadas a
leste da Bacia Amazônica. Essa incerteza decorre da falta de estudos
taxonômicos na região e, também, da escassez de informações geológicas
sobre as conexões hidrológicas ao longo do tempo entre as bacias dessa
região.

Question 4

O estudo reportado no texto revisa os principais eventos geológicos e
biogeográficos responsáveis pela distribuição de espécies de peixes de
água doce nas bacias hidrográficas da região do Maranhão e Piauí, por
meio de revisão de registros museológicos e bibliográficos, e
reconstruções de flutuações eustáticas do nível do mar ao longo do
Mioceno Superior, Plioceno e Quaternário. Esses dados biogeográficos
e paleogeográficos são apresentados para ajudar a orientar futuros
trabalhos destinados a compreender as espécies de peixes únicas e
valiosas que habitam os cursos d'água nesta região historicamente
pouco estudada da América do Sul tropical.

Question 5



Devido ao seu imenso tamanho e riqueza de espécies, os peixes da bacia
amazônica talvez tenham a maior quantidade total de informações
conhecidas, enquanto os peixes das bacias costeiras do sudeste do Brasil
talvez tenham as informações mais completas. Os eventos geomorfológicos
responsáveis pela formação da bacia amazônica e a consequente
distribuição de suas espécies de peixes estão sendo mais bem
compreendidos. Entre os mais importantes desses eventos estão o
soerguimento do norte dos Andes, a formação dos megasistemas de zonas
úmidas de Pebas e Acre e a formação do moderno rio Amazonas
transcontinental.


