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Ficus citrifolia é uma figueira hemiepífita amplamente distribuída nos Neotrópicos 
ocorrendo em ambientes heterogêneos, como bordas de mata e áreas antropizadas. O 
objetivo deste estudo foi investigar como as flutuações climáticas do Pleistoceno 
influenciaram a distribuição da diversidade genética e quais são os prováveis centros de 
origem e dispersão desta espécie. Para isto, utilizamos marcadores cloroplastidiais (trnH-
psbA, trnS-trnG) e realizamos análises filogeográficas e modelagens de nicho ecológico. 
Foram observados 15 haplótipos nas 14 populações estudadas. A presença de haplótipos 
fixados demonstraram que as populações de F. citrifolia estiveram sob forte efeito de deriva 
genética. A divergência recente das linhagens, aliada a uma alta diferenciação populacional 
sem estruturação geográfica podem estar associados a eventos de dispersão a longas 
distâncias, seguidos de efeitos do fundador. Além disso, a ausência de monofilia recíproca 
intraespecífica em F. citrifolia foi evidenciada pelo arranjo incompleto das linhagens. A 
modelagem de distribuição revelou que houve uma ampliação na distribuição potencial desta 
espécie durante o último período glacial na região da Amazônia. Porém, na região sudeste 
do Brasil, houve uma forte diminuição da probabilidade de ocorrência desta espécie em 
relação ao período atual durante este período. Por outro lado, tanto na região central do Brasil 
quanto na América Central, a probabilidade de ocorrência neste período foi similar a atual. 
A ausência de estruturação geográfica da diversidade genética nas populações desta espécie 
reforça a hipótese de expansão das formações vegetais mais abertas na América do Sul 
durante o Pleistoceno, que consequentemente favoreceram a expansão de espécies adaptadas 
a estes ambientes. Por outro lado, o padrão agregado de distribuição de F. citrifolia aliado 
ao baixo tamanho populacional observado levou a uma alta diferenciação entre as 
populações, apesar da presença de características biológicas que favoreceram a ocorrência 
de eventos frequentes de colonização durante o Pleistoceno. (Fapesp: 2011/01205-0). 
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