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DE QUE FALAMOS QUANDO FALAMOS EM REFUGIA ? 
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O conceito de refugium e algumas das suas consequências são 
discutidos. 
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Abstract

The concept of refugium and of some related consequences are 
discussed.

Este artigo é uma homenagem ao Prof. Doutor Carlos Almaça, de quem fui não 
só aluno mas também assistente em várias disciplinas, entre as quais “Zoogeografia” (de 
1974/75 a 1976/77). 

Desde há muito que é reconhecido que as áreas de distribuição das 
espécies se têm expandido e contraído de uma forma cíclica de acordo com as 
alterações climáticas que têm vindo a ocorrer ao longo do Quaternário (e. g., 
Darwin, 1974, chapter 11 – Geographical distribution: Dispersal during the 
Glacial period). Durante os períodos desfavoráveis as áreas de distribuição 
tenderam a deslocar-se e a contrair-se para regiões com climas favoráveis. 
Esses locais onde as espécies persistiram durante os períodos adversos foram 
designados por Heusser (1955, em Bennett & Provan, 2008) pelo termo latino 
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“refugia” (sing. refugium) [O termo latino tem a vantagem de evitar qualquer 
confusão com a designação não latina de “refúgio” como local onde algo ou 
alguém se pode abrigar e/ou proteger (Rull, 2009; Ashcroft, 2010)].

O conceito de refugium, a localização dos refugia e o modo como as 
populações reagiram às alterações climáticas passadas têm sido objecto de um 
número crescente de publicações científicas. No entanto, e como sucede com 
frequência, o conceito de refugium tem sido por vezes utilizado de forma mais 
ampla do que a inicialmente proposta, o que levou a que, por vezes, a sua 
utilidade tenha sido questionada (Willis & Whittaker, 2000; Bennett & Provan, 
2008, Stewart et al., 2010).

Pedro Duarte-Rodrigues

Antes de abordarmos o tema central deste artigo, convém fazer um 
resumo do que se sabe sobre as alterações climáticas ocorridas durante o 
Quaternário. 

As variações climáticas que foram sentidas durante o Quaternário têm 
a ver com alterações periódicas da órbita da Terra (Ciclos de Milankovitch), 
resultantes das interacções gravitacionais com outros planetas do nosso 
Sistema Solar, sobretudo com Júpiter, dada a sua dimensão, e com Vénus, 
dada a sua proximidade da Terra (Jansson & Dynesius, 2002). Esses ciclos de 
Milankovitch dizem respeito à obliquidade da órbita da Terra, à inclinação 
do eixo da Terra em relação a um eixo perpendicular ao plano da órbita 
terrestre e à precessão dos equinócios. A periodicidade da excentricidade da 
órbita (de uma órbita mais elíptica a uma menos elíptica e de novo a uma 
mais elíptica) é de c.100 mil anos, a da inclinação do eixo da Terra (de 22.1º 
a 24.5º e de novo a 22.1º) é de c.41 mil anos e a da precessão dos equinócios 
(ocorrência do equinócio de Primavera sucessivamente em Janeiro, Fevereiro, 
…, até de novo em Janeiro) varia entre 19 a 23 mil anos (média=21.7 mil anos) 
(Jansson & Dynesius, 2002; Mackay, 2009). Estes ciclos, embora não tenham 
grande impacto na quantidade total de radiação solar recebida pela Terra, vão 
alterando temporal e espacialmente a quantidade de radiação solar sazonal que 
atinge o nosso planeta a diferentes latitudes. Estas variações da insolação em 
combinação com os ciclos solares e com fenómenos terrestres (e. g., nuvens, 
CO2 atmosférico, vulcanismo, volume global de gelo, albedo, etc.) vão provocar 
alterações climáticas não lineares (Jansson & Dynesius, 2002; Mackay, 2009; 
Hewitt, 2011). Importante é a quantidade de radiação solar recebida pelas 
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De que falamos quando falamos em Refugia?

regiões setentrionais dos continentes do Hemisfério Norte, em virtude da 
desigual distribuição das massas continentais entre os dois hemisférios, pois é 
ela que vai determinar se a neve e o gelo depositados durante um Inverno vão 
persistir ou não até ao inverno seguinte. 

Reconstruções da temperatura da superfície da água do mar feitas a 
partir de sedimentos marinhos no Mediterrâneo mostraram que até há cerca 
2.8 milhões de anos, à latitude do Mediterrâneo, se fazia sentir a influência 
do ciclo de precessão, enquanto que os ciclos de 41 e de 100 mil anos só se 
fizeram sentir a partir daquela data (Tzedakis, 2009). No primeiro milhão de 
anos do Quaternário o clima foi caracterizado por uma dominância dos ciclos 
de 41mil anos, nos últimos 500 mil anos observou-se uma ciclicidade muito 
marcada de 100 mil anos, e no período intermédio os sedimentos marinhos 
mostraram a acção conjunta destes dois ciclos (Hewitt, 1996; EPICA, 2004). O 
aumento da periodicidade daqueles ciclos foi acompanhado por um aumento 
da amplitude do volume global de gelo e de um aumento do contraste entre 
os períodos frios e quentes (Magri et al., 2006). Nestes últimos 700 a 500 mil 
anos as glaciações duraram cerca de 100 mil anos e estiveram separadas por 
períodos interglaciários de 10 a 15 mil anos (Hewitt, 1996).

Os gelos de Vostok, na Antárctica Oriental, forneceram informação 
apenas sobre os últimos 420 mil anos. Os dados obtidos permitiram verificar 
que as terminações dos últimos quatro períodos glaciários foram muito 
semelhantes (EPICA, 2004). Já as perfurações realizadas em Dome C, a 560 km 
de Vostok, permitiram-nos obter informação sobre os últimos 740 mil anos 
(EPICA, 2004). A transição do período glaciário para o período interglaciário 
há cerca de 430 mil anos assemelha-se à transição da última glaciação para 
o actual período interglaciário, em termos de magnitude das alterações nas 
temperaturas e nos gases com efeito de estufa, embora existam diferenças nos 
padrões dessa alteração (EPICA, 2004). Essas semelhanças são sustentadas 
pelo facto dos parâmetros orbitais de então (fraca excentricidade da órbita e, 
por consequência, fraca influência da precessão) serem similares ao que ocorre 
na actualidade. Aquele período interglaciário foi excepcionalmente longo, 28 
mil anos, e, face às semelhanças entre o actual período interglaciário e aquele 
período, poder-se-á pensar que, sem intervenção humana, o período actual 
poder-se-á estender por mais 15 mil anos, aproximadamente (EPICA, 2004). 

No entanto, vários estudos tinham já sugerido a existência de flutuações 
climáticas na transição do último período interglaciário para a última glaciação. 
Estudos baseados na sequência límnica de isótopos estáveis e nos gelos da 
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Gronelândia mostraram duas fases de aquecimento abrupto e um aumento de 
instabilidade do sistema climático nos finais daquele interglacial (Boettger et 
al., 2009). A instabilidade climática e ambiental observada naquela transição 
poderá ser encarada como podendo ser uma característica natural geral dos 
períodos de transição “período quente/período frio” (Boettger et al., 2009). Se 
assim for, a fase de aquecimento que se verificou nos finais do século passado 
e a instabilidade do período actual poderão corresponder a esses fenómenos 
naturais que poderão ser característicos dos estádios de transição “período 
interglaciárico/período glaciárico” (Boettger et al., 2009). Poderemos estar, 
portanto, a caminho de uma nova glaciação.

Os gelos na Europa e na Ásia, no Máximo da Última Glaciação (LGM – 
“Last Glaciation Maximum”), estenderam-se até 52º N, cobrindo a Inglaterra 
e as regiões setentrionais. Quanto ao “permafrost” ele deve ter-se estendido 
até 40º N. Mais a Sul o solo estaria livre de gelo, com excepção das maiores 
altitudes das cadeias montanhosas da Cantábrica, Pirenéus, Alpes, Transilvânia 
e Cáucaso (Hewitt, 1996; Bhagwat & Willis, 2008).

Durante a última glaciação houve alternância entre estadiais e 
interestadiais de duração variável e assistiu-se, por isso, a avanços e recuos 
da calote europeia. Assim os gelos avançaram para sul entre 75 e 60 mil anos, 
depois recuaram, para avançarem de novo entre 55 e 50 mil anos. Recuaram 
de novo, para avançarem mais uma vez há 40 mil anos, recuarem outra vez, e 
voltarem a avançar entre 35 e 33 mil anos. A Dinamarca, a região meridional 
da Suécia e o sul da costa do Mar Báltico, no período entre 50 e 33 mil anos, 
estiveram sempre livres de gelo (Wohlfarth, 2009; Houmark-Nielsen, 2009, 
2010; Alexanderson et al., 2010). Arnold et al. (2002) referiram que este 
período mais favorável ter-se-á estendido entre 60 mil anos e 38 mil anos BP. 
Há 30 mil anos o clima deteriorou-se e ocorreu novo avanço dos gelos até perto 
do final da glaciação - LGM (Arnold et al., 2002) [Nota – Ver em Houmark-
Nielsen et al. (2005) a evolução da calote gelada na região entre a Dinamarca 
e a regiões meridionais da Noruega e da Suécia de há 140 mil anos BP a 21-19 
mil anos BP.]. Clark et al. (2009) limitaram o período de ocorrência do LGM 
ao intervalo entre 26.5 e 19 a 20 mil anos BP.

Na região mediterrânica o clima sofreu grandes alterações entre os períodos 
glaciários (precipitação anual menor do que 400 mm/ano e temperatura de 
Janeiro oscilando entre -15º e -10ºC) e os períodos interglaciários (precipitação 
anual superior a 800 mm/ano e temperatura de Janeiro superior a 2ºC) (Médail 
& Diadema, 2009).

Pedro Duarte-Rodrigues
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O pólen encontrado em sedimentos do Lago Grande di Monticchio, Itália, 
e do Lago Kopais, Grécia, e correspondente aos dois interestadiais (50–43.6mil 
anos BP e 40–37.6mil anos BP) mostrou a ocorrência de uma expansão rápida 
da cobertura florestal em resposta ao aquecimento ocorrido (Allen, 2003; 
Sommer & Zacho, 2009).

Stewart & Dalén (2008) chamaram a atenção para a pouca importância 
que tem sido dada às variações climáticas de escala “sub-Milankovitch”, 
como os acontecimentos de Heinrich e os de Dansgaard-Oeschger [mas ver 
Roucoux et al., 2005]. Embora de curta duração, mas não de amplitude, eles 
influenciaram certamente também a distribuição das populações animais e 
vegetais. Sommer & Zacho (2009) salientaram que, durante os interestadiais, 
as espécies de climas temperados expandiram a sua área de distribuição para 
norte, seguindo a expansão dos habitats favoráveis.

De que falamos quando falamos em Refugia?

Visto que o termo “refugium” era entendido de forma diferente por vários 
autores (Willis & Whittaker, 2000) foi sentida a necessidade de se definir este 
conceito de maneira a que não suscitasse dúvidas. Em 2010, Stewart et al. 
propuseram a seguinte definição de refugium: região ou regiões geográficas que 
uma espécie habita durante o período de um ciclo glaciário/interglaciário e que 
representam o máximo da contracção da sua área de distribuição geográfica. 

Esta definição tem algumas implicações:

1. O conceito de refugium está estreitamente ligado à ideia de contracção 
máxima da área de distribuição de uma espécie. Assim, dizer-se que Squalius 
aradensis é uma espécie que dá suporte à opinião de que o sudoeste do Algarve 
é uma área de refúgio importante (Schmitt, 2007) não faz sentido na medida 
em que esta espécie surgiu nessa área há cerca de 8.2–6.6 milhões de anos, 
por divergência de Squalius torgalensis, e aí tem vivido desde a sua origem 
(Mesquita et al,. 2005). Considerando apenas esta espécie, o sudoeste algarvio 
seria uma área de endemismo e não um refugium (Bennett & Provan, 2008; 
Bhagwat & Willis, 2008; Provan & Bennett, 2008; Stewart et al., 2010). Algo 
de semelhante se poderá dizer em relação a Ramonda myconi, um endemismo 
de montanha do NE da Península Ibérica que terá sobrevivido durante os 
períodos glaciários nalgumas áreas dos Pirenéus livres de gelo (Dubreuil et 
al., 2008).

CONCEITO DE REFUGIUM
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2. Ela permite ampliar o conceito de refugium de forma a incluir os refugia 
interglaciários. Na verdade, e de acordo com o modelo de expansão-contracção 
da biogeografia plistocénica (Hewitt, 1996; Hofreiter & Stewart, 2009), se nos 
períodos glaciários se assistiu ao alargamento das áreas de distribuição das 
espécies adaptadas a climas frios e à contracção da área de distribuição das 
espécies adaptadas a climas temperados, nos períodos interglaciários assistiu-
-se à situação inversa. Neste último caso as populações adaptadas a climas 
frios encontram-se actualmente em refugia interglaciários (Stewart et al., 
2010). Parece estar, assim, implícito que os refugia glaciários dizem respeito às 
espécies adaptadas a climas temperados e os refugia interglaciários às espécies 
adaptadas a climas frios (Hofreiter & Stewart, 2009; Stewart et al., 2010). No 
entanto, são vários os artigos referindo como refugia glaciários áreas ocupadas 
por espécies adaptadas ao frio (e.g., Dicrostonyx groenlandicus – Fedorov 
& Stenseth, 2002; Cottus gobio – Hänfling et al., 2002; Paranoplocephala 
arctica – Wickström et al., 2003; Trochoidea geyeri – Pfenninger et al., 2003; 
Ovis dalli e O. canadensis – Loehr et al., 2005; Picea glauca – Anderson et 
al., 2006; Bythinella spp. – Benke et al., 2009). Aliás, os próprios Stewart et al. 
(2010) reconheceram que “(…) the concept is in need of refinement as it has 
subsequently been applied to non-temperate taxa.” 

3. Visto que os períodos glaciários têm uma maior duração do que os 
períodos interglaciários as populações que persistiram nos refugia glaciários 
tiveram aí uma história demográfica mais longa do que as populações 
que sobreviveram nos refugia interglaciários. Assim sendo, os níveis de 
diversidade genética daquelas poderão ser maiores do que a destas últimas. 
Acresce que quando da expansão interglaciária as populações recolonizadoras 
transportaram para as regiões setentrionais apenas sub-conjuntos da 
diversidade genética das populações existentes nos refugia glaciários (Provan 
& Bennett, 2008; Sommer & Zacho, 2009). Estes factos poderão estar na origem 
do cenário da “riqueza meridional e pureza setentrional” (Hewitt, 1999). No 
entanto, poderão existir regiões com elevada diversidade genética se tiverem 
sido recolonizadas por linhagens genéticas com origem em refugia separados 
(zonas de contacto) (Petit et al., 2003).

4. A definição de Stewart et al. (2010) chamou ainda a atenção para a ideia 
de que as espécies respondem, em geral, de forma independente às alterações 
climáticas (Hewitt, 1996; Taberlet et al., 1998; Stewart, 2008, 2009). No entanto 
Bennett & Provan (2008) chamaram a atenção de que o individualismo da 
resposta opera, não ao nível das espécies, mas das sub-populações.

Pedro Duarte-Rodrigues
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Este quadro de refugia meridionais durante os períodos glaciários e de 
refugia setentrionais durante os períodos interglaciários foi alterado com a 
constatação de que populações de várias espécies terão sobrevivido durante 
os períodos glaciários em pequenas bolsas de clima favorável no interior 
das regiões que tinham passado a apresentar condições climáticas adversas 
(Stewart & Lister, 2001; Stewart et al., 2010). Durante os períodos glaciários as 
espécies adaptadas ao frio sofreram um deslocamento para sul mas poderão, 
eventualmente, ter deixado para trás pequenas populações isoladas em locais 
que ficaram protegidos do avanço dos gelos ou do “permafrost”. Estas áreas 
de pequenas dimensões foram consideradas refugia crípticos setentrionais 
para espécies adaptadas a climas frios. Algumas dessas áreas poderão, 
inclusivamente, ter permitido a existência de espécies adaptadas ao frio e de 
espécies adaptadas a climas temperados em simultâneo (Willis & van Andel, 
2004).

Existem, porém, situações que não são resolvidas pela definição de 
Stewart et al. (2010):

1. O conceito de refugium tem implícita a ideia de sobrevivência das 
populações, o que permitiria a posterior recolonização das áreas que deixavam 
de apresentar climas desfavoráveis. Assim, de acordo com Birks & Willis 
(2008):

- “We use the term [refugium] to refer áreas where plants and animals 
could grow and survive during adverse or unfavourable environmental 
conditions”. 

- “During the glacial stages, for example, the term ‘refugium’ has been 
used to describe small pockets of micro-environmentally favourable conditions 
(e.g. south-facing slopes, sheltered valleys, moist river areas) where temperate 
species survived.”

Quanto a Tribsch & Schönswetter (2003) “We define a refugium as a 
geographical area of relative ecological stability that provided habitats during 
cold and warm, wet and dry stages during the Quaternary for survival of 
populations, more or less in situ.”

No entanto, sabe-se hoje que populações de algumas espécies se 
extinguiram sem recolonizarem as áreas onde existiram no período 
interglaciárico anterior (e.g. as populações europeias de Alopex lagopus dos 
refugia meridionais não contribuíram para as populações actuais desta 
espécie, tendo-se extinguido após o final da última glaciação (Dalén et al., 
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2007; Hewitt, 1999; Stewart et al., 2010). Por outro lado, Sommer & Zacho 
(2009) sugeriram que muitos dos refugia crípticos setentrionais terão deixado 
de existir enquanto tal durante o LGM.

2. Considerando o refugium como a região ou regiões geográficas que 
representam a máxima contracção da área de distribuição, não se compreendem 
afirmações como a de Hewitt (2011): “In Europe such postglacial colonization 
routes from southern refugia have been deduced for many species and a 
variety of patterns are revealed. The grasshopper, bear, hedgehog, chub and 
marbled white are considered as exemplars of distinct patterns with northward 
colonization from different combinations of refugia.” Ou seja, as penínsulas 
Ibérica, Itálica e Balcânica foram consideradas como diferentes refugia para 
aquelas espécies e não como diferentes regiões que fizessem parte de um 
único refugium. A afirmação anterior só fará sentido se considerarmos que, 
contrariamente ao que defenderam Stewart et al. (2010), a máxima contracção 
da área de distribuição de uma espécie diz respeito ao conjunto de refugia que 
essa espécie habita durante o período de um ciclo glaciário/ interglaciário. 

3. Bennett (1985, 1988), em relação a Fagus grandiflora na região sudeste 
da América do Norte, sugeriu que, durante as fases mais intensas dos períodos 
glaciários, esta espécie teria sobrevivido não em refugia localizados mas como 
árvores isoladas ou em pequenos grupos dispersos. O aumento da área de 
distribuição após os períodos glaciários teria ocorrido não através de uma 
recolonização mas por aumento gradual da área ocupada ao longo da sua 
distribuição geográfica a partir daquelas árvores ou agregados isolados. Magri 
(2008), em relação a Fagus sylvatica na Europa, chamou a este tipo de expansão 
de área pós-glaciária “aumento de área difuso” (“diffuse spread”), em que 
“Pleistocene refugia were likely to have been a mosaic of sparse stands of small 
populations scattered in multiple regions“. Nestes casos temos contracção da 
área sem ter havido propriamente refugia.

4. O conceito de refugium tem sido questionado em relação às regiões 
tropicais (Bush & de Oliveira, 2006; Carnaval et al., 2009). De acordo com 
Wüster et al. (2005) a fragmentação da florestal tropical húmida da Amazónia 
poderá não ter ocorrido durante o último ou os dois últimos máximos glaciários, 
embora possa ter ocorrido na parte inicial e/ou na parte média do Plistoceno. 
Aparentemente, na última glaciação a floresta tropical não sofreu qualquer 
deslocação mas foi invadida pela floresta de altitude resultando uma floresta 
mista (Kastner & Goñi, 2003; Mayle et al., 2004; Bennett & Provan, 2008). 

Pedro Duarte-Rodrigues
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Também os dados genéticos referentes às populações da Amazónia ocidental 
das espécies de pequenos mamíferos sugeriram que elas permaneceram 
estáveis desde a última glaciação ou experimentaram apenas uma reduzida 
expansão demográfica, o que implicou uma grande estabilidade do habitat 
naquela região desde, pelo menos, o Plioceno Superior até à actualidade (Lessa 
et al., 2003). 

5. Vários autores têm defendido que os refugia são áreas com uma 
estabilidade climática maior do que as áreas circundantes (Saxon et al., 2005; 
Ashcroft et al., 2009; Ashcroft, 2010). Outros autores referiram-se aos refugia 
como áreas com habitats estáveis (Attorre et al., 2007; VanDerWal et al., 2009). 
Uma área com um clima estável terá também em termos gerais uma grande 
estabilidade em termos de habitat [“Historical refugia, or areas of long-term 
climate stability, (…) provide stable habitat conditions for one or more species 
over geological time (…)” (Graham et al., 2010)]. Existe, no entanto, uma 
diferença importante que deve ser tomada em consideração: as áreas que são 
climaticamente estáveis são definidas sem ser em relação a qualquer espécie 
mas a estabilidade de um habitat tem a ver com a ou as espécies que o habitam. 

Convém, ainda, fazer referência a dois conceitos que têm surgido com 
alguma frequência na literatura científica da especialidade mas que, em 
nosso entender, não trazem qualquer melhoria à compreensão do conceito 
de refugium; são eles os conceitos de “microrefugium” e de “refugia dentro de 
refugia”:

1. O termo “microrefugium” foi introduzido por Rull et al. (1988, em 
Rull, 2009) para explicar a permanência ao longo do tempo de espécies 
de montanha nos cumes das montanhas do norte da América do Sul. 
“Microrefugium”, de acordo com Rull (2009), é “(…) a small area with local 
favourable environmental features, in which small populations can survive 
outside their main distribution area (the macrorefugium), protected from 
the unfavourable regional environmental conditions”. Para Rull (2010) “The 
concepts ‘microrefugia’ and ‘cryptic refugia’ largely overlap but do not fully 
coincide, which may lead to terminological duplication and eventual semantic 
misconceptions”. Stewart et al. (2010) chamaram a atenção para o facto de o 
conceito de microrefugia ser mais lato do que o conceito de refugia crípticos 
e considerar que estes têm sempre que ser de reduzida dimensão, o que 
nem sempre poderá acontecer. De qualquer forma, o próprio Rull, em 2009, 
reconheceu que “The need for microrefugia is not necessarily linked to the 
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glacial refugia hypothesis, which is widely accepted for temperate, but not for 
all tropical, regions.” Assim sendo, podemos considerar que este conceito não 
cabe no âmbito deste artigo.

2. O conceito de “refugia dentro de refugia”, proposto por Gómez & 
Lunt (2007) para a Península Ibérica, tem como base a ideia de que “(…) 
the presence of separate refugia is a general phenomenon, and reflects a 
common vicariant history of Iberian flora and fauna” [Bilgin (2011) estendeu 
este conceito também à Anatólia]. Já nos referimos a este aspecto quando 
considerámos o problema da obrigatoriedade, ou não, da continuidade 
espacial dos refugia. Aqueles autores, no seguimento de outros anteriores 
(e.g., Hewitt, 1999), consideraram que a Península Ibérica foi um dos refugia 
glaciais mais importantes do sub-continente europeu. Na medida em que 
a Ibéria foi considerada um refugium mas, ao mesmo tempo, como uma 
península contendo no seu interior refugia separados espacialmente, a ideia de 
“refugia no interior de refugia” parece surgir naturalmente. Ela apresenta, no 
entanto, um contra-senso face à definição de Stewart et al. (2010): ou a Ibéria 
foi um refugium (“one peninsula–one refugium” – Feliner, 2011) ou foi uma 
área rica em refugia. Uma alternative seria a de Schmitt (2007): “(…) strongly 
support the existence of several sub-refugia in Iberia along the Pleistocene 
(…)”. Uma outra alternativa, preferível em nosso entender, seria substituir a 
designação de refugia para as penínsulas meridionais da Europa por uma das 
designações já existentes: centros, áreas ou penínsulas meridionais de refugia 
(“southern refugial centers” – Tzedakis et al., 2002; “refugial áreas” – Tribsch e 
Schönswetter, 2003; “southern refugial penínsulas” – Tzedakis, 2009). 

Pedro Duarte-Rodrigues

Um outro aspecto que merece consideração tem a ver com os endemismos 
das penínsulas meridionais. Fará sentido falar-se em refugia glaciários ou 
interglaciários meridionais quando nos referimos a espécies endémicas 
daquelas penínsulas? 

Quando, por exemplo, olhamos para a distribuição actual de Lacerta 
schreiberi (Fig. 1 in Paulo et al., 2001) verificamos que ela é fragmentada. 
Isso não nos leva a falar em eventuais refugia interglaciários. Simplesmente 
a espécie está presente onde está em virtude da sua ecologia e da sua história 
passada (e eventualmente de eventuais interferências antropogénicas). Assim, 

ENDEMISMOS E REFUGIA
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Existem algumas classificações propostas por vários autores (Bennett & 
Provan, 2008; Holderegger & Thiel-Egenter, 2009; Stewart et al., 2010). Iremos 
apresentar, primeiro, uma classificação de refugia baseada em Bennett & 
Provan (2008) e em Stewart et al. (2010):

CLASSIFICAÇÃO DOS REFUGIA

também, nos períodos glaciários esta espécie terá persistido onde persistiu em 
virtude da sua ecologia e da sua história anterior.  

Recuero & García-París (2011) consideraram que em relação às 
penínsulas meridionais europeias existiam dois tipos de situações: santuários 
e refugia. Os primeiros diriam respeito às espécies endémicas que de forma 
persistente ocuparam total ou parcialmente a sua área de distribuição ancestral 
durante os vários ciclos glaciários/interglaciários; os ciclos de contracção/
expansão limitados ao interior da área de distribuição teriam permitido 
o desenvolvimento e a preservação de uma grande diversidade genética 
populacional; as penínsulas meridionais seriam assim santuários de diversidade 
biológica. Já os refugia diriam respeito às espécies com uma ampla distribuição 
que, nos períodos glaciários, seriam obrigadas a abandonar grande parte da 
sua área de distribuição e a convergir para sul para as zonas com um clima mais 
favorável, nomeadamente as penínsulas meridionais; as populações destas 
espécies sofreriam avanços para norte e recuos para sul ao longo dos ciclos 
estadiais/interestadiais, com frequentes contactos entre elas que conduziriam 
a uma menor diversidade genética; as penínsulas meridionais seriam, assim, 
também penínsulas de refugia para as espécies de climas temperados não 
endémicas durante os períodos mais desfavoráveis. 

Refugia meridionais

São os refugia glaciários das espécies de climas temperados. Compreendem 
em geral, as zonas mais meridionais das áreas de distribuição das espécies 
durante os períodos glaciários. Na Europa esses refugia estão localizados 
sobretudo nas Penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica mas, também, na Anatólia 
(e. g., Heuertz et al., 2004; McLachlan et al., 2005;  Pinceel et al., 2005; Babik 
et al., 2005; Magri et al., 2006; Magri, 2008; Bennett & Provan, 2008; Médail & 
Diadema, 2009; Stewart et al., 2010; Bilgin, 2011).

Refugia Glaciais
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Refugia crípticos setentrionais

São refugia glaciários das espécies de climas temperados e/ou de climas 
frios, mas localizados a latitudes mais elevadas do que seria de esperar. Este 
conceito, desenvolvido por Stewart & Lister (2001), tem vindo a receber 
crescente apoio nos últimos anos, baseado quer em evidências paleoecológicas 
quer em estudos filogeográficos (e. g., Trewick et al., 2002; Tyler, 2002a, 
2002b; Volkaert et al., 2002; Jaarola & Searle, 2002; Willis & van Andel, 2004; 
Deffontaine et al., 2005; Kotlík et al., 2006; Sommer & Nadachowski, 2006; 
Caseldine et al., 2008; Xu et al., 2009; Teacher et al., 2009; Kelly et al., 2010a 
(mas ver Scourse, 2010; Kelly et al., 2010b), além dos artigos já mencionados 
quando nos referimos às implicações da definição de refugia de Stewart et al. 
(2010)). 

Refugia crípticos meridionais

São refugia interglaciários para espécies adaptadas ao frio. Localizam-se 
sobretudo nas cadeias montanhosas meridionais e albergam populações que 
constituem relíquias climáticas. Não sendo propriamente crípticos, na medida 
em que sabemos onde se localizam actualmente, estes refugia correspondem 
aos refugia crípticos setentrionais dos períodos glaciários. São exemplos 
Helophorus lapponicus – espécie com distribuição na metade setentrional da 
Escandinávia e desde a Rússia Europeia até à Sibéria Oriental e Mongólia, 
mas com populações isoladas na ilha de Öland, no Báltico, na Transcaucásia, 
e nos Montes Cantábricos e na Serra de Guadarrama, em Espanha (Angus, 
1983) e Tetracanthella arctica – espécie existente em Spitzbergen, Groelândia e 
Islândia, mas que possui pequenas populações nos Pirinéus e nos Montes Tatra, 
entre a Polónia e a República Checa (Freeland, 2005: p. 174). Nalguns casos as 
populações actuais de algumas espécies existem apenas em refugia crípticos 

Pedro Duarte-Rodrigues

Refugia polares

São as regiões setentrionais onde as espécies adaptadas ao frio persistem 
durante os períodos interglaciais. São exemplos de espécies adaptadas ao frio 
e com áreas de distribuição limitadas às regiões setentrionais Dryas octopetala, 
Rangifer tarandus, Ovibus moschatus e Alopex lagopus (Bennett & Provan, 
2008; Stewart et al., 2010).

Refugia Interglaciais
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Refugia crípticos setentrionais

Tipo de refugia não considerado nem por Bennett & Provan (2008) 
nem por Stewart et al. (2010) mas que pode ser criado para as populações de 
espécies temperadas que, tendo tido num passado recente uma distribuição 
mais ampla do que a actual, sobrevivem não só nas regiões meridionais mas 
também em pequenas bolsas setentrionais com clima favorável. É exemplo 
Arbutus unedo, espécie com distribuição mediterrânica mas que apresenta 
uma pequena população na Irlanda (Freeland, 2005: p. 174).

Holderegger & Thiel-Egenter (2009) propuseram, por sua vez, uma 
classificação dos refugia de montanha. Consideraram três situações: “nunataks”, 
refugia glaciais periféricos e refugia glaciais de baixa altitude.

De que falamos quando falamos em Refugia?

meridionais, embora tenham tido durante o Plistoceno uma distribuição 
muito mais vasta. São exemplos Capra ibex e Rupicapra rupicapra (Stewart et 
al., 2010).

“Nunataks”

São refugia glaciais localizados em áreas no cume das montanhas que 
sobressaem acima dos glaciares (Gugerli & Holderegger, 2001; Stehlik et al., 
2002; Sohlenius & Boström, 2006, 2008; Holderegger & Thiel-Egenter, 2009; 
Thiel-Egenter et al., 2009). Sendo locais de grande inclinação, não acumulam 
neve e poderão, eventualmente, ter tido manchas restritas com habitat 
favorável a algumas espécies adaptadas ao frio. Como actualmente é difícil 
de localizar com alguma precisão quais os cumes que poderão ter funcionado 
como “nunatak” há quem prefira usar as designações de “região de ‘nunataks’” 
(Stehlik et al. 2002) ou de “áreas de ‘nunataks’” (Thiel-Egenter et al., 2009). 
Há no entanto alguma controvérsia se essas populações terão sobrevivido nos 
“nunataks” ou num dos outros tipos de refugia de montanha e migrado para 
maiores altitudes logo que estas ficaram livres de gelo (Segarra-Moragues et 
al., 2007). De notar, no entanto, que nas montanhas da Serra Nevada, que só 
tiveram glaciares acima dos 2500 m, existiram grandes áreas livres de gelo 
permanente que permitiram a persistência de várias espécies vegetais alpinas 
(Médail & Diadema, 2009).
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Refugia Glaciais Periféricos

Refugia Glacial de Baixa Altitude (“Lowland Glacial Refugia”)

São refugia situados na margem dos sistemas montanhosos, mas ainda 
no interior desses sistemas (Tribsch & Schönswetter, 2003; Schönswetter et al. 
2005; Schmitt et al., 2006; Segarra-Moragues et al. 2007; Holderegger & Thiel-
-Egenter, 2009; Sérsic et al., 2011).

São refugia localizados fora dos sistemas montanhosos mas adjacentes a 
esses sistemas (Holderegger & Thiel-Egenter, 2009; Sérsic et al. 2011).

Associada ao conceito de refugia glaciais setentrionais está a questão de se 
saber quais as características que fazem de uma espécie uma boa sobrevivente 
naquele tipo de refugia. De acordo com Bhagwat & Willis (2008), uma 
espécie vegetal deverá ter um tempo de geração curto, sementes pequenas e a 
capacidade de reprodução vegetativa em situações climáticas adversas; para os 
mamíferos aqueles autores indicaram um tempo de geração curto, pequenas 
dimensões e grande mobilidade. Para além destes aspectos a informação sobre 
a distribuição geográfica actual, embora seja um conhecimento a posteriori, 
poderá dar informações úteis: uma espécie com ampla distribuição geográfica 
terá, em princípio, uma grande amplitude de adaptações fisiológicas. Também 
o conhecimento sobre se as espécies são generalistas ou não em termos de 
habitat poderá ser importante para se averiguar das suas capacidades de 
sobrevivência em climas extremos. 

Um outro aspecto importante que tem sido referido em relação aos 
refugia glaciários tem a ver com a possibilidade deles terem sido um factor na 
extinção, entre outros, dos grandes mamíferos.

O’Reagan et al. (2002) chamaram a atenção para o facto de os grandes 
predadores necessitarem de grandes áreas de distribuição. Assim, os refugia 
glaciais poderão ter levado as espécies animais carnívoras de maiores 
dimensões à extinção por falta de espaço para suportarem populações viáveis. 

REFUGIA E EXTINÇÕES
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Por outro lado, a contracção e a disjunção dos refugia poderão ter 
conduzido a uma redução drástica da diversidade genética das populações e a 
uma subsequente extinção devido ao aumento progressivo da consanguinidade 
(Shapiro et al., 2004; O’Regan, 2008). 

Em relação a Bison bison, Shapiro et al. (2004) consideram que as 
populações na Beríngia estavam a crescer rapidamente de há 75 a 60 mil 
anos, duplicando, aproximadamente, em cada 10 mil anos. De há 42 a 32 
mil anos a situação alterou-se completamente com uma diminuição drástica 
das dimensões populacionais. Esta redução da dimensão das populações de 
bisonte parece ter estado relacionada com o aumento da temperatura verificado 
naquele interestadial, o que levou a uma redução da tundra e da estepe e a um 
aumento substancial da cobertura florestal. Assim, aqueles autores concluiram 
que a redução populacional de bisonte foi não só anterior à presença humana 
na Beríngia oriental e ao fim da última glaciação mas esteve dependente das 
alterações climáticas observadas na fase final da última glaciação. Por sua vez, 
a extinção de Apodemus flavicollis na Ibéria durante a última glaciação poderá 
ter estado relacionada com a fragmentação da cobertura florestal durante os 
períodos áridos e com as baixas taxas de sobrevivência durante os invernos 
(Michaux et al., 2005; O’Regan, 2008).

Quanto a Ursus spelaeus, Estévez (2004) considerou que o seu 
desaparecimento da Península Ibérica não estaria relacionado nem com 
causas endógenas nem com algumas causas externas, como alterações 
climáticas, competição alimentar com Ursus arctos, competição pelas grutas 
com o Homem, ou a caça por esta última espécie. No entanto, Hofreiter et al. 
(2007) apresentaram como hipótese para a extinção desta espécie na Ibéria 
a existência de um eventual conflito com as estratégias do Homo sapiens 
em termos de espaço, reprodução e recolha de alimentos. Para Stiller et al. 
(2010) a causa da extinção progressiva de Ursus spelaeus na Eurásia residiria 
na competição com o Homem pelas grutas, sobretudo durante inverno. U. 
spelaeus estaria mais dependente das cavernas, como local de hibernação, do 
que U. arctos, e seria, portanto, mais afectado pela competição com o Homem, 
quer com Homo neanderthalensis quer com H. sapiens. A ser assim, é evidente 
que o conflito seria mais evidente numa península do que nas regiões mais 
setentrionais da Euroásia.
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Comunidades desarmónicas (“disharmonious”, “no-analog”, 
“nonanalogue”, “mixed”, “intermingled”, “mosaic” ou “extraprovincial 
assemblages”) são conjuntos de espécies ainda existentes que surgem no registo 
fóssil em combinações diferentes das actuais. Estas comunidades resultam de 
processos ecológicos, e têm a ver com a resposta individualista das populações 
das várias espécies face às alterações climáticas que foram ocorrendo (Williams 
& Jackson, 2007; Stewart, 2008, 2009). A formação destas comunidades e o seu 
desaparecimento foram, não a excepção, mas a regra do Plistoceno. O momento, 
a magnitude e a direcção da resposta das várias espécies foram diferentes umas 
das outras, o que implicou que as comunidades nunca se deslocassem como 
um todo coeso (conceito ‘‘Gleasoniano’’ de comunidades, como conjuntos de 
populações com respostas individualistas, e não o conceito ‘‘Clementsiano’’ de 
comunidades, como sistemas perfeitamente organizados, funcionando como 
uma espécie de super-organismo) (Kitamura et al., 2000; Rodríguez, 2004; 
Williams & Jackson, 2007; Stewart, 2009). São conhecidos numerosos casos 
de floras e faunas desarmónicas (e. g., Figueiral & Terral, 2002; Barnosky et al., 
2004; Price, 2005; Emslie, 2008; Gill et al., 2009; Kusmina, 2009; Lyons et al., 
2010; Semken et al., 2010; Polly & Eronen, 2011; Zinovyev, 2011).

De acordo com Lyons et al. (2010) as espécies de maiores dimensões 
deslocam mais rapidamente as suas áreas de distribuição em resposta às 
alterações climáticas do que as espécies de pequenas dimensões. De certo modo 
isto implica que elas poderão deslocar as suas áreas para maiores distâncias 
não só porque têm maiores capacidades de dispersão mas também porque 
enfrentarão menos barreiras. Por outro lado pequenas alterações no clima 
poderão ter um maior efeito na percepção de alterações ambientais, forçando 
aquelas espécies a deslocarem-se mais rapidamente. As espécies de pequenas 
dimensões, por seu lado, poderão ter maior facilidade em adaptarem-se 
localmente ou poderão aperceber-se das alterações ambientais a uma escala 
mais pequena, o que lhes poderá permitir encontrar mais facilmente manchas 
de habitat favorável. 

Os paleoambientes são reconstruídos a partir de espécies encontradas no 
registo fóssil, de acordo com dois princípios: 

a. as espécies encontradas em associação terão envelopes climáticos que 
se sobrepõem actualmente, mesmo que as suas áreas de distribuição actuais 
não se sobreponham, 

COMUNIDADES ECOLÓGICAS DESARMÓNICAS
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b. o paleoclima de um local poderá ser predito a partir dos envelopes 
climáticos combinados das espécies que aí viviam. 

Assim, as comunidades desarmónicas serão indicadoras conflituantes 
desses paleoambientes visto que implicam que dois ou mais ambientes, tal 
como são reconhecidos actualmente, se sobrepuseram no passado de tal 
modo que podiam coexistir espécies que na actualidade não podem viver em 
conjunto (Polly & Eronen, 2011). 

De notar que duas espécies podem ter envelopes climáticos sobreponíveis 
mas, por muitos outros motivos, não ter áreas de distribuição sobrepostas. 
A competição interespecífica, a disponibilidade de recursos, as barreiras 
geográficas, as extinções passadas de populações de uma das espécies poderão 
impedir uma das espécies de viver em todos os locais com clima apropriado 
(Polly & Eronen, 2011). Por exemplo, Cervus elaphus tem uma distribuição 
geográfica disjunta das de Crocuta crocuta, Panthera leo e Hippopotamus 
amphibius mas o seu envelope climático sobrepõe-se parcialmente ao destas 
três espécies africanas. Portanto, uma fauna passada desarmónica do ponto 
de vista geográfico não implica que a respectiva combinação de parâmetros 
climáticos não possa existir na actualidade (Polly & Eronen, 2011).

Em Inglaterra foram identificadas 22 faunas fósseis de mamíferos com 
três ou mais das dez espécies existentes. Destas, 18 eram geograficamente 
desarmónicas, sendo C. crocuta e C. elaphus o par de espécies desarmónicas 
mais comum e Rangifer tarandus com C. crocuta e/ou com P. leo os segundos 
pares desarmónicos mais frequentes. Daquelas faunas, 9 tinham pares de 
espécies desarmónicas do ponto de vista climático. R. tarandus com C. crocuta 
e/ou com P. leo eram neste aspecto os pares desarmónicos mais comuns e 
Lemmus lemmus com qualquer um dos carnívoros anteriores os segundos 
pares mais comuns (Polly & Eronen, 2011).

Por outro lado, o carácter desarmónico de uma fauna pode ir aumentando 
ao longo de tempo. Por exemplo, de há 18 a 17 mil anos estavam presentes 
na região sudeste da América do Norte espécies de micro-mamíferos de 
distribuição oriental e de distribuição setentrional actuais (orientais – Neotoma 
floridana e Blarina brevicauda; setentrionais – Microtus xanthognathus, 
Clethrionomys gapperi e Sorex arcticus), de há 17 a 16.5 mil anos juntou-se 
às espécies orientais e setentrionais uma espécie de distribuição ocidental 
actual (orientais – N. floridana e Scalopus aquaticus; setentrional – C. gapperi; 
ocidental – Geomys bursarius) e de há 16.5 a 16 mil anos apareceu nessa fauna 
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uma espécie meridional actual (oriental – N. floridiana; setentrionais – M. 
xanthognathus e Phenacomys intermedius; ocidental – G. bursarius; meridional 
– Dasypus bellus). Assim, de há 18 mil anos a 16 mil anos, a fauna daquela 
região foi-se tornando cada vez mais desarmónica (Semken et al., 2010).

Em depósitos do Lago Appleman, Indiana, e de Nova Iorque foram 
encontradas elevadas percentagens de pólen de árvores de climas temperados 
(Fraxinus, Ostrya, Carpinus e Ulmus) em associação com árvores de climas 
boreais (Picea e Larix). Estas comunidades desarmónicas devem ter sido 
formadas em resposta a uma insolação e a uma sazonalidade térmica superiores 
às actuais e devem ter estado ligadas também à megafauna plistocénica (Gill 
et al., 2009). Por volta de 14.4 mil anos assistiu-se ao declínio de esporos de 
Sporormiella (“dung fungus”), ao início do declínio de Picea e ao aumento 
progressivo de pólen de Fraxinus, Ostrya e Carpinus; há cerca de 14.3 anos 
começou o declínio de Pinus e de Fraxinus, o aumento de Quercus e de carvão 
vegetal (Gill et al., 2009). Assim, o aumento da insolação e da sasonalidade terá 
conduzido ao declínio da megafauna norte-americana, o que levou ao declínio 
de Sporormiella; por sua vez as coníferas boreais entraram também em declínio 
(primeiro Picea e depois Pinus) e as espécies não boreais (primeiro Fraxinus, 
Ostrya e Carpinus, e depois Quercus), libertas da pressão da herbivoria por 
parte da megafauna, começaram a florescer; por último, o aumento de material 
lenhoso favoreceu a ocorrência de incêndios e a formação de carvão vegetal 
(Gill et al., 2009).

Já a distribuição de coleópteros na fase final do Plistoceno, obtida a partir 
de depósitos dos Montes Urais e da região ocidental da Sibéria revelou uma 
fauna desarmónica com uma associação de elementos árctico-boreais, boreais, 
estepários e polizonais com origem, provavelmente, em várias causas: a) o 
clima frio e seco poderá ter deslocado para sul espécies árcticas e sub-árcticas  
(Diacheila polita, Curtonotus alpinus, C. torridus e Pterostichus (Cryobius) 
spp.); b) o aquecimento de certos habitats, sobretudo das vertentes viradas 
para sul, em condições de clima frio e seco, e a consequente salinização dos 
solos poderá ter levado ao aparecimento de espécies halófilas (Belopus spp. 
e Pagonus spp.); c) o pastoreio por parte dos mamutes e de outros elementos 
da megafauna poderá ter conduzido a prados com dominância de cereais 
(Otiorhynchus spp.); d) as condições ambientais e a quantidade de matéria 
vegetal pastoreável poderá ter permitido a presença de espécies estepárias sub-
-boreais e sub-alpinas (Poecilus ravus, Cymindis mannerheimi e Chrysolina 
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perforata); e) a presença de árvores isoladas poderá ter permitido a presença 
de espécies xilófagas (Phoelotribus spinulosus, etc.); f) a fertilização dos solos 
pela megafauna poderá ter favorecido a ocorrência de coprófagos (Aphodius 
spp.). O final do Plistoceno e início do Holoceno levou ao desaparecimento 
desta comunidade desarmónica com deslocações das áreas de distribuição para 
norte (Curtonotus alpinus e Pterostichus (Cryobius) spp.), para sul (Pogonus 
spp. e Cymindis mannerheimi) e para este (Poecilus hanhaicus, P. ravus, P. 
major, Pseudotahoxenus dauricus e Amara minuta)  (Zinovyev, 2011).

A existência de comunidades desarmónicas não significa que todas as 
comunidades o sejam. Por outro lado, embora as comunidades desarmónicas 
estejam, em geral, associadas a alterações climáticas mais ou menos bruscas 
isso não significa que não possam existir comunidades que revelem uma 
grande estabilidade. As comunidades plistocénicas de Atapuerca, Espanha, 
exibiram uma maior semelhança ecológica do que as comunidades euro-
asiáticas recentes num único bioma. A verdade é que, de acordo com Rodríguez 
(2004), as comunidades de mamíferos ibéricos não experimentaram alterações 
significativas na estrutura da comunidade ao longo do Plistoceno Inferior e do 
Plistoceno Médio, apesar das alterações observadas nas comunidades vegetais. 
Esta “stasis” foi uma situação dinâmica: em termos de estrutura a comunidade 
foi estável mas em termos taxonómicos as espécies foram sendo substituídas 
ao longo do tempo por outras espécies; sucede porém que estas outras espécies 
pertenciam ao mesmo grupo ecológico das espécies que desapareceram e daí 
a estabilidade estrutural observada. Também nas montanhas da Serra Nevada, 
como vimos, grandes áreas permaneceram livres de gelo, o que terá permitido 
a permanência e diversificação local de muitas espécies vegetais alpinas (Kropf 
et al., 2008).  

Algo de semelhante foi observado na população de pequenos mamíferos 
da região sul dos Trans-Urais. Na fase final do Plistoceno não houve alterações 
significativas quer na estrutura quer na composição taxonómica desta população. 
Mesmo na transição para o Holoceno a população de pequenos mamíferos 
daquela região foi muito pouco afectada. Esta situação de “stasis” ter-se-á devido 
provavelmente à sua situação geográfica que permitiu uma grande estabilidade 
climática na região ao longo daquele período (Kuzmina, 2009).

De que falamos quando falamos em Refugia?
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Em relação à Europa podemos considerar a existência de quatro 
paradigmas gerais nos padrões de colonização pós-glaciais (Hewitt, 2000, 
2001; Liukkonen-Anttila et al., 2002; Heurtz et al., 2004; Brito, 2005; Habel 
et al., 2005; Dering et al., 2008; Habel et al., 2009; Feliner, 2011; Bilgin, 2011):

1. O paradigma do gafanhoto (Chorthippus parallelus) em que houve 
expansões rápidas a partir da Península Balcânica e da Anatólia que foram 
limitar as expansões a partir das penínsulas Ibérica e Itálica e levaram ao 
aparecimento de zonas híbridas e de sutura nos Pirenéus e nos Alpes. São 
apontados como outros exemplos Alnus glutinosa, Fagus sylvatica, Triturus 
cristatus e Strix aluco. Magri et al. (2006) consideram, no entanto, que 
nenhuma das três penínsulas meridionais foi a origem da recolonização das 
regiões central e setentrional da Europa por parte de Fagus sylvatica.

2. O paradigma do urso (Ursus arctos) em que se observaram expansões 
rápidas a partir das Penínsulas Ibérica e Balcânica e da Europa Oriental que 
bloquearam a expansão a partir da Península Itálica. Outros exemplos são 
Maniola jurtina, Perdix perdix, Sorex araneus, Microtus oeconomus, Crocidura 
suaveolens e Arvicola terrestris. Sommer & Benecke (2005) consideraram ter 
havido uma quarta via de expansão a partir dos Cárpatos que permitiu a 
colonização da região norte da Noruega, a Finlândia, a Estónia e o nordeste 
da Rússia. Já Sommer & Nadachowski (2006) e Valdiosera et al. (2007) 
consideraram que poderá ter existido um outro refugium no Sul de França e 
Valdiosera et al. (2008) defenderam não só que nunca existiu descontinuidade 
filogeográfica em U. arctus na Europa antes do LGM como terá havido um 
fluxo genético continuado desde o Plistoceno até ao Holoceno. Teremos, 
assim, um paradigma do urso que poderá não ser aplicável ao próprio urso. 

3. O paradigma do ouriço (Erinaceous europeus) em que ocorreram 
expansões simultâneas a partir das Penínsulas Ibérica, Itálica e Balcânica 
sem se bloquearem umas às outras e com a formação de zonas híbridas 
ibero-italiana e ítalo-balcânica. Incluídas neste paradigma estão Quercus 
ssp., Abies alba, Fraxinus excelsior e Mus musculus. Plecotus auritus sensu 
stricto e Rhinolophus ferrumequinum parecem apresentar variantes deste 
paradigma (Juste et al., 2004; Rossiter et al., 2007)

EXPANSÃO NO FINAL DO PLISTOCENO
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4. O paradigma das borboletas (complexo Melanargia galathea/lachesis) 
em que houve expansão para a Europa central a partir das Penínsulas Itálica 
e Balcânica, com bloqueio total ou parcial das populações ibéricas (Habel et 
al., 2005). Como outros exemplos são indicados o complexo Polyommatus 
coridon/hispana e, eventualmente, Polyommatus bellargus (Habel et al., 2005).

Embora muitas espécies revelem padrões de recolonização compatíveis 
com algum dos paradigmas anteriores, existem excepções àqueles modelos. 
Por exemplo, Alvarez et al. (2009) sugeriram que as populações de algumas 
espécies vegetais se expandiram a partir dos seus refugia seguindo rotas de 
migração dependentes do tipo de solo a que aquelas espécies estão adaptadas. 
Brito (2005), por sua vez, concluiu que a elevada proporção de haplótipos 
balcânicos na população de Madrid de Strix aluco se deveu não a uma 
expansão a partir da Península Ibérica mas a um fluxo genético de França para 
esta Península.

Por outro lado, muitas populações em expansão, como foi anteriormente 
referido para A. lagopus, não conseguiram descobrir e seguir o seu envelope 
ambiental em retracção e extinguiram-se sem deixarem descendência (Habel 
et al., 2005; Dalén et al., 2007; Schmitt, 2007; Bennet & Provan, 2008; Stewart, 
2008; Stewart & Cooper, 2008; Stewart et al., 2010). Isto levou Bennett & Provan 
(2008) a perguntar: “Do these expansions contribute to the overall history and 
evolution of species in the long term?” e Stewart & Cooper (2008) a responder: 
“The answer must surely be sometimes, if those populations survive.”

Ainda em relação à expansão a partir dos refugia meridionais existem 
alguns aspectos que devem ser considerados. O início e a velocidade da fase 
de expansão podem variar entre diferentes espécies e entre populações da 
mesma espécie. Magri et al. (2006) referiram que dados da Boémia, Morávia 
e Eslováquia relativos a Fagus sylvaticus mostraram diferenças de milhares de 
anos na expansão entre populações separadas por apenas algumas dezenas de 
quilómetros, e se nuns casos a diferença foi no início dessa expansão noutros 
casos foi na velocidade da mesma.

Por seu lado, Sommer & Zacho (2009) chamaram a atenção para o 
facto de alguns refugia crípticos serem apenas transitórios, ou seja, terem 
existido nalguma fase do período glaciário que não durante o LGM. Por 
exemplo, aqueles autores referiram que o refugium assinalado por Stewart 
& Lister (2001) em Kent’s Cavern, Devon, Inglaterra, para Cervus elaphuse e 
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referente ao período de c. 60–25 mil anos BP não é mais do que um refugium 
críptico transitório, pois a espécie deixou de existir aí durante o LGM, tendo a 
recolonização da Europa Central e do Norte por parte desta espécie sido feita 
a partir dos refugia no sul da Europa. 

Pedro Duarte-Rodrigues

Goméz & Lunt (2007) chamaram a atenção para a necessidade da 
obtenção de amostragens mais intensivas na Europa meridional de modo a 
ser possível a obtenção de uma imagem o mais real possível da distribuição 
dos haplótipos actuais. Isto poderia levar-nos a concluir que alguns desses 
haplótipos tinham afinal sobrevivido em refugia meridionais e não em refugia 
crípticos setentrionais.

Por sua vez, Davison et al. (2011) acentuaram a necessidade da 
incorporação de informação climatológica e paleontológica assim como de 
informação resultante da análise de DNA antigo na interpretação filogeográfica, 
a par das análises mais tradicionais da filogeografia e da genética de populações 
(Petit et al., 2002; Shapiro et al., 2004; Dalén et al., 2007; Valdiosera et al., 
2007). A incorporação daquelas informações permitiu, por exemplo, verificar 
a importância das alterações climáticas como agentes de extinção (Shapiro 
et al., 2004; Dalén et al., 2007). Se a falha em seguir o habitat durante a fase 
de contracção das áreas de distribuição for um fenómeno geral, então na fase 
de expansão as espécies adaptadas a climas frios poderão ser incapazes de 
acompanhar a deslocação do seu habitat há medida que as temperaturas forem 
subindo (Dalén et al., 2007).

Foi salientada também a importância do uso de sequências longas e de se 
complementarem os estudos filogeográficos mitocondriais com uso de vários 
marcadores de ADN, de modo a se poderem corroborar os resultados obtidos e 
a facilitar a interpretação dos mesmos (Dalén et al., 2007; Godinho et al., 2008; 
Gonçalves et al. 2009; Miraldo et al., 2011; e discussão: Zink & Barrowclough, 
2008; Edwards & Bensch, 2009; Barrowclough & Zink, 2009). 

Por fim, não podemos deixar de salientar que os refugia que interessam 
para a compreensão da distribuição actual das espécies são aqueles onde 
populações dessas espécies sobreviveram durante o LGM (Sommer & Zachos, 
2009). Isto não quer dizer, porém, que o efeito dos avanços e recuos anteriores 
durante os ciclos estadiais/interestadiais não se possa fazer sentir, embora de 
forma “críptica”, na diversidade genética que hoje se observa nas espécies que 
encontraram refúgio no sul da Europa durante o LGM.

ALGUMAS NOTAS FINAIS
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