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Apresentação
A presente tese está dividida em uma breve introdução geral, um capítulo inicial
descritivo, dois capítulos de desenvolvimento e as considerações finais.
A seção inicial contém a “Introdução geral” que apresenta o trabalho dentro do contexto
conservação da biodiversidade e destaca sua relevância e os “Objetivos” da tese.
O Capítulo 1, “Área de estudo e aspectos metodológicos gerais”, consiste de uma
descrição geral da área de estudo, do desenho das amostragens em campo e da biologia
das espécies escolhidas, reunindo informações que serão resgatadas em diversos
momentos nos capítulos de desenvolvimento da tese.
O Capítulo 2, “Padrões de estruturação populacional em peixes das bacias do rio
Unini e lago Amanã (AM)”, apresenta dados de genética de populações de três
espécies de peixes amazônicos e discute aspectos ecológicos e geomorfológicos que
explicam a distribuição observada.
O Capítulo 3, “Variações populacionais na morfologia de cinco espécies de peixes
amazônicos de pequeno porte”, trata do estudo da plasticidade fenotípica obervada
através da variação no formato do corpo de cinco espécies de peixes amazônicos,
discutindo os padrões em função de aspectos genéticos e ecológicos.
Por fim, a seção “Considerações finais” avalia as perspectivas levantadas pelas
informações apresentadas para estudos de genética de populações, variação morfológica
e da origem da biodiversidade amazônica.
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Resumo
Os padrões de distribuição gênica e de variação morfológica de populações de cinco
espécies de peixes de pequeno porte das bacias do rio Unini e lago Amanã foram
avaliados e relacionados a aspectos da história de vida de cada espécie. Para cumprir
esses objetivos, foram utilizados análises genéticas com marcadores moleculares
mitocondriais em Carnegiella marthae, Hypoptopomatinae gen.sp.nov e Rineloricaria
lanceolata e análises de morfometria geométrica com essas três espécies e também com
Hemigrammus

coeruleus

e

Nannostomus

trifasciatus.

Foi

observado

que

Hypoptopomatinae sp., uma espécie com baixa capacidade de dispersão, apresentou
populações estruturadas, mesmo entre tributários da mesma bacia, porém com distâncias
genéticas entre algumas populações da bacia do lago Amanã e do rio Unini menores do
que entre algumas populações de tributários do rio Unini. Isso é um forte indicativo de
que houve uma conexão hidrológica entre as duas bacias através de pequenos corpos
d’água nas suas cabeceiras. Já C. marthae e R. lanceolata, duas espécies que possuem
características de sua história de vida que, teoricamente, conferem uma capacidade de
dispersão maior do que Hypoptopomatinae sp., apresentaram ausência de estruturação,
ou estruturação em baixa intensidade, entre as populações dentro da bacia do rio Unini.
As populações de C. marthae e R. lanceolata, no entanto, pertencem a linhagens
evolutivas correspondentes a cada bacia cujas distâncias genéticas médias são,
respectivamente, 8,5% e 1,5%. Esses resultados indicam que os exemplares tratados
como C. marthae compõem, na realidade, duas espécies distintas muito similares
morfologicamente. Apesar de possuírem uma capacidade de dispersão maior, C.
marthae e R. lanceolata não foram capazes de utilizar a conexão hidrológica pelas
cabeceiras das duas bacias, possivelmente por serem espécies que não colonizam
pequenos corpos d’água. Os padrões observados da variação na morfologia indicam que
as diferenças entre as populações podem ser explicadas tanto pelas divergências
genéticas (no caso das populações de R. lanceolata e Carnegiella do Amanã e do
Unini), como também por plasticidade fenotípica desencadeada por pressões ambientais
divergentes sobre a população de cada tributário.
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Abstract
Patterns of haplotypic distribution and morphological variation in populations of five
small-sized fishes from Unini River and Amanã Lake basins were assessed and related
to each species’ life-history traits. In order to fulfill these goals, genetic analyses using
mithocondrial molecular markers were performed in specimens of Carnegiella marthae,
Hypoptopomatinae sp. and Rineloricaria lanceolata, and geometric morphometric tools
with these species in addition to Hemigrammus coeruleus and Nannostomus
trifasciatus. Hypoptopomatinae sp., a species characterized by its small size and low
dispersal abitlity, presented highly structured populations, even among tributaries within
the same basin. Genetic distances between populations of Amanã lake and two
tributaries of Unini river basin were smaller than between populations from tributaries
within the Unini river basin, strongly indicating that a historical hydrological
connection between these two basins through streams located on their headwaters has
occurred. In both C. marthae and R. lanceolata, two species with life-history features
that theoretically impair greater dispersal capability than Hypoptopomatinae sp.,
presented non-structured populations within Unini river basin. However, C. marthae
and R. lanceolata populations from each basin belonged to distinct evolutionary
lineages whose average genetic distances were 8,5% and 1,5%, respectively. These
results indicate that specimens identified as C. marthae are, in fact, from two species
morphologically very similar. Although they present a better dispersal capabitlity, C.
marthae and R. lanceolata were not able to disperse from or to Amanã lake and Unini
river basins through the hydrological connection in their headwaters, possibly because
these species do not colonize small-sized waterbodies as the one found in the
headwaters areas. The observed patterns of morphological variation indicate that the
differences between populations can be explained either by genetical differences (in the
case of differences in morphology of Carneciella and R. lanceolata from Amanã and
Unini basins), as well as by phenotypic plasticity changes triggered by divergent
environmental pressures on the population from each tributary.
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Introdução Geral
O desafio de conservar a biodiversidade amazônica em um período de rápido
crescimento das populações e economias humanas requer não apenas inventários
precisos de espécies e habitats, mas também um entendimento dos mecanismos que
criam e mantêm os padrões de biodiversidade (Winemiller et al., 2008). Esses
mecanismos, ou processos, que geram a grande diversidade da ictiofauna e também a
segregação de populações, têm sido amplamente abordados na ecologia atual (e.g.
Burrige et al., 2006; McDowall, 2004).
Na linha de pensamento biogeográfico, o entendimento dos padrões de distribuição da
biodiversidade atual costuma embasar-se na reconstrução de cenários históricos
baseados em padrões geográficos ou filogenéticos. Nessas discussões, os processos
fundamentais para explicar a distribuição das espécies são os de vicariância e dispersão
(McDowall, 2004), promovendo o isolamento de populações ou a expansão de suas
áreas de distribuição (Brown & Lomolino, 2006).
Apesar de amplamente discutidos para vários grupos e ambientes, processos vicariantes
afetando peixes de água doce na escala microevolutiva são ainda pobremente
entendidos (Burrige et al., 2006). Embora a Amazônia apresente a maior riqueza de
espécies de peixes de água doce do mundo, sua ictiofauna é muito pouco estudada no
nível de populações (Beheregaray, 2008). Um processo geológico reconhecido por sua
importância em promover a expansão da área de distribuição e, ao mesmo tempo, o
isolamento vicariante, é o de captura de rios (Ribeiro et al., 2006; Lima & Ribeiro,
2011).
A dispersão de peixes entre bacias distintas é um processo que ocorre atualmente em
vários pontos da Amazônia (Winemiller et al., 2008) em locais com conexão
permanente, sazonal, ou esporádica durante grandes cheias, mesmo que, às vezes, a
dispersão possa não ser possível para toda as espécies.
Para que reconstruções confiáveis de cenários biogeográficos sejam feitas, no entanto,
não se deve considerar somente os processos de vicariância e dispersão através de
barreiras geográficas, mas também fatores ambientais passados e presentes
influenciando as distribuições (Tuomisto, 2007). Deve-se ainda levar em consideração
que a capacidade de dispersão varia entre grupos taxonômicos distintos (Brown &
Lomolino, 2006).
Complementarmente, aspectos ecológicos de várias espécies são usados para explicar a
1

distribuição de populações, espécies ou comunidades de peixes. Por exemplo, Barthem
et al. (1991) discutem aspectos da reprodução, alimentação e migração de grandes
bagres amazônicos em relação a suas áreas de distribuição. Ainda, Vila-Gispert et al.
(2005) investigaram quais fatores da história de vida de espécies exóticas ajudaram-nas
a ocupar com sucesso novos ambientes.
Variações em características morfológicas e comportamentais podem ser fruto de deriva
gênica (Moyaho et al., 2004) ou de pressões seletivas divergentes causadas por
processos históricos e/ou atuais (Langerhans et al., 2003). Normalmente atribuída ao
resultado de processos históricos de longa duração, apenas recentemente a interação
entre ambiente e indivíduo desencadeando diferenciação fenotípica por plasticidade tem
sido reconhecida como um aspecto importante na geração e evolução da diversidade
biológica (DeWitt & Scheiner, 2004; West-Eberhard, 2005).
Uma abordagem eficiente para a avaliação dos padrões e processos mencionados é o
uso de estudos de genética de populações (Avise, 2004). No entanto, apesar de comuns,
esses estudos costumam focar a história de um determinado grupo taxonômico ou
espécie ou região, mas raramente possuem uma abordagem integrada da história de vida
das espécies com o padrão de distribuição de populações (Winemiller et al., 2008).
Uma boa oportunidade para um estudo enfocando padrões recentes de genética de
populações, dispersão e variação da história de vida de peixes é encontrada na área da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã, que possui características
ambientais peculiares. A RDS Amanã compreende partes de duas grandes bacias
hidrográficas da Amazônia: a bacia do rio Solimões (lago Amanã) e a bacia do rio
Negro (rio Unini). A situação geográfica da bacia do Unini, cujas cabeceiras avançam
em direção às cabeceiras dos formadores do lago Amanã, indica que pode haver, ou ter
havido, uma conexão entre essas bacias, com possível troca de elementos faunísticos e
fluxo gênico entre populações.
A presença de áreas alagáveis e terras baixas nas cabeceiras dos formadores do rio Unini
e dos igarapés tributários do lago Amanã é um indício de que essa conexão exista, ao
menos eventual ou sazonalmente, na época da cheia. Uma conexão atual entre as
drenagens pode permitir a passagem de indivíduos, acarretando em fluxo gênico. No
entanto, é possível que as características estruturais e/ou físico-químicas dessas áreas de
cabeceira não sejam propícias a determinadas espécies que não habitam, colonizam ou
se adaptam a essas condições, fazendo com que atuem como um filtro ecológico
(Winemiller et al., 2008). Da mesma forma, espécies que possuem estratégias de vida
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distintas possivelmente têm diferentes capacidades de dispersão e colonização, o que
gera, em alguns casos, populações panmíticas e, em outros, populações estruturadas,
mesmo em áreas bem conectadas hidrologicamente (e.g. dentro de uma mesma bacia ou
sub-bacia hidrográfica).
Isso pode implicar diretamente no tamanho de algumas das populações de peixes, fato
que influi na abordagem a ser usada em planos de uso e conservação dessas espécies
(Allendorf & Luikart, 2007). Assim, estudos de genética de populações de espécies
compartilhadas pelas duas drenagens podem contribuir enormemente na elucidação de
questões evolutivas, biogeográficas e ecológicas, e constituir uma base sólida para
planos de manejo e conservação da biodiversidade amazônica.
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Objetivos
O objetivo principal desta tese foi verificar como a estruturação gênica e a morfologia
variam em cinco espécies de peixes amazônicos de pequeno porte, em decorrência de
suas estratégias de vida e consequente capacidade de dispersão, com o intuito de
compreender os processos evolutivos e fornecer suporte para o manejo e conservação da
ictiofauna amazônica.
Secundariamente, foi testado se uma possível conexão (atual ou pretérita) entre as
bacias do lago Amanã e do rio Unini em suas áreas de cabeceiras funciona como filtro
seletivo para a dispersão entre indivíduos das populações de três espécies de peixes
amazônicos de pequeno porte.
Partindo do pressuposto de que populações isoladas tendem a ser geneticamente
estruturadas, acredita-se que espécies com atributos da história de vida que acarretem
baixa capacidade de dispersão produzirão populações com alta estruturação gênica,
enquanto aquelas com atributos que acarretem alta capacidade de dispersão terão o pool
gênico homogeneamente distribuído dentro de cada bacia.
Da mesma forma, espécies que apresentam populações distintas, mas ligadas através da
dispersão de indivíduos costumam apresentar plasticidade fenotípica com maior
amplitude nos traços variáveis, enquanto que populações isoladas costumam apresentar
características menos variáveis, indicando uma possível especialização às condições locais.
Contudo, em espécies sujeitas aos mesmos processos históricos, como, por exemplo,
vicariância causada por um evento geológico, é provável que sejam encontrados padrões
semelhantes de estruturação genética e/ou de diferenciação morfológica. Portanto, é
possível esperar resultados distintos em relação à estruturação genética das populações
de acordo com a magnitude de influência de processos históricos compartilhados pelas
espécies ou de seus padrões ecológicos (aspectos da história de vida). Os resultados
esperados para cada cenário encontram-se descritos na seção Objetivos do segundo e
terceiro capítulos da presente tese.
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Capítulo 1

Área de estudo e aspectos metodológicos gerais

Descrição geral da área de estudo
O estudo foi realizado nas bacias do rio Unini, um tributário da margem direita do baixo curso
do Rio Negro, e em igarapés da bacia do lago Amanã, na drenagem do Japurá-Solimões,
ambos no interflúvio dos rios Negro e Solimões, na Amazônia Central, Estado do Amazonas,
Brasil (Fig. 1.1).
A área de estudo está inserida em três unidades de conservação (Fig. 1.1): a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã, com 2.313.000 ha (S 1º35' e 3º16'; W 62º44' e
65º23'); o Parque Nacional (PARNA) do Jaú, com 2.367.333 ha (S 1º33' e 2º58’; W 61º21’ e
63º59’); e a Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Unini, com 883.352 ha (S 1º22’ e 2º00’; W
61º31’ e 64º59’). Contíguas à RDS Amanã e ao PARNA Jaú encontram-se, respectivamente, a
RDS Mamirauá, com 1.124.000 ha e o Parque Estadual do Rio Negro Setor Norte, com
146.028 ha. Essas unidades de conservação formam, em seu conjunto, o maior bloco de
floresta tropical protegido do Brasil, com 6.900.713 ha. Todas essas unidades de conservação
estão contidas na área definida como o Corredor Central da Amazônia.
. Geomorfologia
A imensa extensão da área das bacias do rio Unini e do lago Amanã inclui uma grande
diversidade geológica, de solos e vegetação que afeta consideravelmente a distribuição da
biodiversidade local. A área de estudo é incluída em sua quase totalidade no domínio
geológico da formação Içá (FVA, 2011). Apenas uma pequena porção do trecho inferior do rio
Unini, que se estende das corredeiras até sua desembocadura no rio Negro, pertence à
formação Prosperança e ao complexo Jauaperi, mais antigas, do Paleozóico e
Paleoproterozóico (Fig. 1.2) (FVA, 2011).
Uma característica importante do terreno da bacia do rio Unini é a presença de uma falha
geológica que se situa na sua porção inferior, a cerca de 30 km da foz, exatamente onde estão
localizadas as duas únicas corredeiras da bacia (localmente conhecidas como cachoeiras de
baixo e de cima) (Fig. 1.3). A presença de corredeiras é comum em outras bacias da margem
direita do baixo rio Negro e desempenha um papel importante na formação das florestas de
inundação. As planícies de inundação ocupam extensões maiores na porção oeste dessas
falhas (montante) do que na porção leste (Fig. 1.4), sugerindo que as corredeiras controlam o
fluxo da água e, consequentemente, a distribuição das planícies de inundação (Forsberg et al.,
2000).
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Fig. 1.1. Região de estudo destacando a localização das bacias do rio Unini e do lago Amanã, Amazônia Central, Estado do Amazonas,
Brasil, e as unidades de conservação da área.
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Fig. 1.2 Mapa das formações geológicas das bacias do rio Unini e lago Amanã (AM), retirado de FVA (2011).
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Fig. 1.3 Corredeiras do rio Unini na estação seca. (A) cachoeira de baixo e (B) cachoeira de cima.

Fig. 1.4 Imagem de satélite de radar JERS mostrando o alinhamento das corredeiras das bacias dos rios Caurés,
Unini, Jaú, Carabinani e Puduari, durante o período de cheia de (AM). É possível notar a presença de áreas de
planície de inundação (em cinza claro) mais extensas a oeste das corredeiras.
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O rio Unini é um dos maiores tributários do baixo curso do Rio Negro. Sua bacia possui
2.689.644 ha e está inclusa, em quase sua totalidade, em três unidades de conservação (RDS
Amanã, PARNA do Jaú e RESEX do Rio Unini) (FVA, 2009). Sua calha principal se estende
por cerca de 720 km, contudo, se sua extensão for medida considerando as menores distâncias
percorridas através de suas várzeas alagáveis, o rio Unini possui cerca de 430 km (Fig. 1.5).
Sua malha hidrográfica possui cerca de 1.500 nascentes e mais de 1.000 lagos de meandros
abandonados (FVA, 2011). Os principais corpos d’água da bacia do Unini são os rios Preto,
Pauini, Arara, Papagaio e o próprio rio Unini. Um igarapé de grande porte contribuinte direto
do rio Unini que também pode ser destacado é o igarapé Solimõezinho (Fig. 1.6).

Fig. 1.5. Ilustração mostrando as diferenças nas medições de extensão fluvial através do canal principal e das
várzeas alagáveis.

O rio Unini, assim como a maior parte dos rios da região, é um rio de água preta (Forsberg et
al., 2001). Isso se deve ao alto conteúdo de carbono orgânico dissolvido e/ou presença de
solutos orgânicos húmicos, originários da decomposição da matéria orgânica em solos
podzólicos, algo comum em rios que se originam na floresta da própria planície amazônica e
que torna o pH das águas bastante ácido (Sioli, 1985). Durante o estudo, no entanto, foram
encontrados alguns igarapés com características limnológicas distintas, apresentando água
clara ou levemente turva/barrenta (ver adiante, seção locais de coleta).
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Fig. 1.6 – (A) Imagem de satélite evidenciando as sub-bacias amostradas nas bacias do rio Unini e do lago Amanã, Amazônia Central, AM,
Brasil.
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Fig. 1.6 – (B) Imagem de satélite com os principais corpos d’água da bacia do rio Unini mostrando as localidades de amostragem,
Amazônia Central, AM, Brasil. A legenda destaca o tipo de corpo d’água que representa cada local de coleta.
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O lago Amanã apresenta características limnológicas bastante distintas, pois sua porção
inferior é influenciada pelas águas brancas dos paranás da planície do rio Japurá (Silva-Jr,
2004). O terreno onde são encontrados alguns contribuintes do Amanã é formado por aluviões
(FVA, 2011). Um dos igarapés contribuintes, o igarapé Jauacaca, possui, inclusive, uma
ligação com o próprio rio Japurá (Fig. 1.7). No entanto, a maior parte dos igarapés é formada
em áreas de floresta, possuindo água preta. Mesmo assim, o lago e a porção inferior dos
igarapés contribuintes possui, de forma geral, o pH levemente ácido, às vezes neutro.
A situação geográfica da bacia do rio Unini, cujas cabeceiras avançam em direção a áreas
baixas e sazonalmente alagáveis das cabeceiras de igarapés contribuintes do lago Amanã e
também da bacia do rio Piorini (afluente do rio Solimões), é peculiar, pois é possível que haja
uma ligação física atual (ao menos sazonal) ou recente entre as duas bacias (Fig. 1.8), o que
diminuiria a distância entre os tributários amostrados (Tabela 1.1).

Fig. 1.7 Mapa com os principais corpos d’água da bacia do lago Amanã, Amazônia Central,
AM, Brasil. Detalhe da ligação com o rio Japurá através do igarapé Jauacaca.

13

Fig. 1.8. Mapa da região de estudo destacando as bacias do lago Amanã (laranja) e do rio Unini (roxo), Amazônia Central, AM, Brasil. A
imagem em detalhe, oriunda de banda-L de radar JERS, indica as cabeceiras das bacias do lago Amanã e rio Unini, e da bacia adjacente do
rio Piorini (afluente do rio Solimões). As setas azuis no detalhe indicam a direção do fluxo da água.
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Tabela 1.1. Distâncias geográficas aproximadas (em quilômetros) entre as localidades mais
próximas de cada tributário, através da foz dos rios (diagonal superior) ou através das
cabeceiras de cada drenagem (diagonal inferior).
Tributário
1. Ig. Baré (AM1)
2. Ig. Ubim (AM2)
3. Alto rio Unini (UN1)
4. Preto (UN2)
5. Arara (UN3)
6. Solimõezinho (UN4)
7. Pauini (UN5)
8. Papagaio (UN6)

1
30
160
60
185
255
270
300

2
30
190
90
210
285
300
330

3
1155
1125
10
45
115
135
165

4
1145
1115
10
35
105
145
155

5
1100
1080
45
35
70
90
120

6
1040
1010
115
105
70
20
50

7
1020
990
135
145
90
20
30

8
990
960
165
155
120
50
30
-

. Clima e pluviosidade
O clima na região é quente constantemente úmido, com umidade relativa variando entre 85%
e 95% e temperaturas médias anuais variando entre 26,0o C e 26,7º C (FVA, 2009).
Os aspectos hidrológicos relativos à quantidade de chuvas e à variação do nível do rio Unini
foram analisados com base em dados fornecidos pelo CPRM (Serviço Geológico do Brasil)
nas estações de monitoramento hidrometeorólogico das comunidades do Manapana e da Vista
Alegre, ambas localizadas no PARNA do Jaú, às margens do rio Unini. A pluviosidade média
na região é de cerca de 2.590 mm anuais, com duas estações bem marcadas (Fig. 1.9a e I.9b).
Na estação seca, que vai de julho/agosto a outubro/novembro, as chuvas não costumam
ultrapassar 200 mm/mês, sendo setembro o mês que apresenta as menores precipitações, com
cerca de 120 mm em média. Na estação chuvosa, que pode variar de novembro/janeiro a
junho, o período com as maiores pluviosidades médias vai de março a maio, quando, em
muitas ocasiões, as precipitações ultrapassam 300 mm/mês.
Na área do lago Amanã, o clima e o padrão de pluviosidade são bastante similares aos
descritos acima para a bacia do rio Unini. As temperaturas são altas durante o ano inteiro, com
média anual de cerca de 27º C (Hercos et al., 2009). Em uma consulta aos dados de
pluviosidade da área do lago Amanã, não foi possível obter uma série anual completa, sendo
utilizados nesta caracterização os dados de precipitação da cidade de Tefé, localizada a 75 km
do lago Amanã. A precipitação média é de cerca de 2.350 mm anuais, também com duas
estações bem marcadas (Fig. 1.9c). A estação seca vai de junho a outubro, com os menores
índices de precipitação encontrados no mês de agosto, com uma média pouco superior a 100
mm/mês. Já a estação chuvosa se inicia em novembro/dezembro e se estende até maio, sendo
os meses de março e abril os mais chuvosos, com médias superiores a 280 mm/mês.
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Fig. 1.9 Pluviosidade média mensal no período de 2005 a 2012 nas estações do Manapana (a)
e da Vista Alegre (b), no rio Unini, e na estação de Tefé (c), localizada a 75 Km do lago
Amanã, estado do Amazonas.
. Regime fluvial
O regime fluvial encontrado no lago Amanã é regido basicamente pelo pulso de inundação
dos rios Japurá e Solimões, ou seja, os níveis máximo e mínimo estão mais relacionados ao
nível desses rios do que às chuvas locais. A amplitude média anual do nível da água
encontrada em área adjacente ao lago Amanã (lago Mamirauá, localizado a 50 km do lago
Amanã) foi de 10,6 m, com máxima de 13,47 m (Ramalho et al., 2009). Medidas da cota da
água tomadas em alguns anos no lago Amanã mostram que o pulso de inundação na área é
similar ao encontrado em Mamirauá, com variação em torno de 10 m (Fig. 1.10), sendo o pico
da cheia (Fig. 1.11a) nos meses de junho e julho e o menor nível (Fig. 1.11b) encontrado em
outubro (Hercos et al., 2009). Durante o período das cheias, grandes áreas florestadas nas
margens do lago Amanã e igarapés contribuintes são inundadas (Fig. 1.12), provendo novos
habitats e disponibilizando recursos para a biota aquática. Os igarapés contribuintes do lago
Amanã, no entanto, seguem um regime influenciado em parte pelo pulso de inundação do
16

lago Amanã. À medida que se segue na direção de terras mais altas e de suas cabeceiras, a
vazão e o nível dos igarapés passam a refletir as chuvas locais. Por exemplo, no início do
período das chuvas nos meses de novembro a janeiro, a porção alta dos igarapés já se
encontra com as margens inundadas e grande vazão, enquanto que nas partes mais próximas
ao lago, ainda é possível encontrar praias nas suas margens (observação pessoal).

Fig. 1.10. Variação diária do nível água na desembocadura do lago Amanã (AM) entre 2001 e
2003. Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos do IDSM.

Fig. 1.11. Variação sazonal no nível da água na Casa do Baré, base de pesquisas do IDSM, no
lago Amanã, Amazônia Central (AM, Brasil), durante o período de cheia (a) e seca (b) de
2007.
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Fig. 1.12. Mosaico de imagens de satélite JERS banda-L mostrando a Lago Amanã e áreas
adjacentes no período da cheia (A) e da seca (B) no período de setembro de 1995 a março de
1997. A porção de coloração clara às margens dos rios indica as áreas alagadas. Fonte das
imagens

de

satélite

JERS

banda-L:

“http://wetlands.jpl.nasa.gov/products/GRFM_data/sar_ortho_high/sar_high_ortho.html”.

O regime fluvial do rio Unini apresenta um padrão de variação que depende da porção
considerada da bacia. Em razão das duas corredeiras (cachoeira de baixo e cachoeira de cima,
como são conhecidas na região) localizadas a 33 km e 40 km da foz, respectivamente, o rio
Unini, a jusante das corredeiras, é completamente influenciado pelo nível do rio Negro,
apresentando uma maior amplitude de variação do que locais a montante das corredeiras (Fig.
1.13). De acordo com os dados da estação de Moura, situada na margem direita do rio Negro,
30 km a montante da foz do Unini, o nível da água varia em média pouco menos de 11 metros
entre a cheia e a seca de cada ano, podendo chegar a 13 metros. As menores vazões ocorrem
entre outubro e dezembro e as maiores em junho e julho (Fig. 1.14a). A montante das
corredeiras, o rio Unini apresenta um regime fluvial independente de outras regiões, com seu
pulso respondendo às chuvas locais. O nível da água pode variar em até 8,4 m, com amplitude
média de 7,07 m. Os meses de maior vazão são junho e julho, o que corresponde ao final da
estação chuvosa, e o menor nível é normalmente observado no mês de outubro (Fig. 1.14b).
Em função da grande extensão da calha principal do Unini e da grande área da bacia, o pulso
de inundação também apresenta alguma variação de acordo com o gradiente longitudinal. Por
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exemplo, durante as expedições de coleta no rio Unini, foi observado que a amplitude de nível
na desembocadura do rio Preto, a cerca de 400 km da foz do rio Unini, não alcança seis
metros.
A área de estudo é totalmente coberta com uma densa rede de pequenos riachos, conhecidos
como igarapés de terra firme, cuja dinâmica do nível da água não apresenta, necessariamente,
o mesmo padrão dos rios principais, mas sim variações em escalas temporais muito menores e
com uma frequência muito maior. As vazões desses corpos d’água respondem de forma rápida
às chuvas diárias. Igarapés de terra firme são conhecidos por não apresentarem uma planície
de inundação e um pulso previsível (J. Zuanon, comunicação pessoal), contudo, na bacia do
rio Unini, durante o período de estudo, alguns igarapés apresentaram grandes áreas alagadas
em suas margens, que assim permaneceram por um período de pelo menos um mês sem
interrupções.

Fig. 1.13 Nível da água na foz do rio Unini na cheia, julho de 2009, e seca, janeiro de 2010,
mostrando uma variação de 9,1 m. Vale destacar que, no pico da cheia, o nível atingiu cerca
de 1 m a mais no início julho de 2009 e 1,5 m a menos em dezembro de 2009 do que o
registrado nas fotografias.
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Fig. 1.14. Variações mensais média, média das máximas e média das mínimas, do nível da
água nas estações de (a) Moura, na margem direita do baixo rio Negro, e (b) Manapana, no
médio rio Unini, entre os anos de 2005 e 2012, e (c) variações diárias no nível da água do rio
Unini na estação de Manapana durante o período de coletas deste estudo, Amazônia Central,
AM, Brasil. As barras no gráfico inferior correspondem aos períodos de cada coleta.
. Tipos de vegetação
A área de estudo apresenta um alto grau de conservação, com a predominância de matas
primárias, rios, lagos e nascentes praticamente intocados. Na bacia do rio Unini, são
encontrados quatro tipos principais de vegetação (FVA, 2011). As florestas ombrófilas densas
(Fig. 1.15a) são as mais extensas, cobrindo pouco mais da metade da área da bacia, seguidas
pelas florestas de contato terra firme/campinarana (cerca de 30%), florestas de igapó (11%)
(Fig. 1.15b) e campinaranas (5%). A distribuição dessas formações fitofisionômicas segue um
gradiente desde a beira dos rios ou igarapés, onde são encontradas as florestas de igapó, até as
áreas mais elevadas onde ocorrem as campinaranas e as florestas de contato terra
firme/campinarana (FVA, 2011). Nas cabeceiras do lago Amanã são encontradas,
principalmente, florestas ombrófilas densas, florestas de contato terra firme/campinara e, nas
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margens dos igarapés e do lago Amanã, florestas de igapó. No entanto, as áreas da várzea
próximas à desembocadura do lago Amanã, ao rio Japurá e seus paranás apresentam
vegetação de floresta ombrófila densa aluvial e florestas de restinga alta e restinga baixa (Fig.
1.15c) (Hercos et al., 2009), semelhantes às encontradas nas várzeas do rio Solimões e outros
rios de água branca.
Os ambientes de floresta alagada são particularmente importantes para a biodiversidade
aquática, visto que a produtividade primária nas áreas alagáveis é a principal fonte de carbono
para peixes na Amazônia Central (Forsberg et al., 1993). Os igapós também servem como
fonte de proteção contra predadores e como corredor para dispersão de formas jovens ou
espécies de peixes especialistas de floresta alagada (Piggot et al. 2011)

Fig. 1.15. Fotografias ilustrativas de (A) floresta de terra firme, no rio Trombetas (PA), (B)
floresta de igapó no rio Solimões em Tefé (AM), durante o período de cheias e (C) floresta
alagada de várzea de rios de água branca no rio Japurá (AM).
. Presença humana
A porção da RDS Amanã que se situa na região do Médio Solimões, ou seja, as áreas do Lago
Amanã e entorno (área da várzea de águas brancas adjacente ao Rio Japurá), possui uma
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população de cerca de 3.500 habitantes, distribuídos em 84 comunidades ou localidades (78
assentamentos residentes) (IDSM, 2011). Desses assentamentos, apenas as comunidades
localizadas às margens do próprio lago Amanã encontram-se em áreas de terra firme, as
demais estão em áreas de várzea, muitas delas em locais passíveis de alagamento temporário
durante o período das cheias. Nas áreas de terra firme, a principal atividade é a agricultura da
mandioca, com a pesca sendo desenvolvida majoritariamente para subsistência, com pouca ou
nenhuma importância na renda das famílias (Mendonça, 2007).
A população que reside na bacia do rio Unini possui pouco mais de 600 habitantes
distribuídos em nove comunidades (dados atualizados de FVA, 2011), sendo uma localizada
na RDS Amanã, duas na RESEX do Rio Unini e seis no PARNA Jaú. As atividades
econômicas de maior representatividade na renda das famílias são a agricultura da mandioca e
o extrativismo de espécies vegetais como a colheita da castanha, a extração dos cipós titica,
ambé e timbó-açu. A contribuição na renda gerada com a venda de artesanato, criação animal
e pesca é complementar e variável (FVA, 2011). A atividade de guia turístico de pesca
esportiva, até o ano de 2008, quando a atividade foi judicialmente suspensa até regularização,
também apresentava uma grande importância sazonal para algumas famílias residentes. A
pesca de peixes ornamentais é concentrada basicamente em uma única espécie, o acará-disco
Symphysodon discus, mas até recentemente, moradores declararam ter realizado a pesca do
aruanã Osteoglossum ferreirai também para finalidades ornamentais.
. Aspectos da ictiofauna da região
Os rios que pertencem à bacia amazônica abrigam a ictiofauna de água doce mais
diversificada no mundo (Lowe-McConnell, 1999), com estimativas que alcançam 5.000
espécies (Santos & Ferreira, 1999). Uma grande porção dessa diversidade é composta de
espécies de pequeno porte que habitam pequenos rios de planície de inundação e igarapés, tal
como aqueles encontrados na bacia do rio Negro e seus tributários. Essas espécies se
beneficiam do pulso de inundação, que promove variações sazonais no nível dos corpos
d’água em até 16 m, inundando grandes áreas de floresta nas planícies marginais (Goulding,
1997), provendo abrigo, fontes de alimento e a possibilidade da mistura de populações dessas
espécies, conhecidas como especialistas na floresta de inundação (Piggot et al., 2011).
A ictiofauna Amazônica tem sido alvo de estudos e levantamentos desde o início das
explorações na Amazônia, como aquelas dos naturalistas britânicos Wallace e Bates (Wallace,
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2002) na década de 1850. No entanto, nem os mais de 150 anos de estudo ou mesmo o
elevado número de espécies registrado até o presente são indicativos de que o conhecimento
atual a respeito da ictiofauna da região esteja satisfatoriamente consolidado. A vastidão da
região com grandes áreas bem preservadas e de acesso complicado tornam difícil a tarefa de
estudar os rios amazônicos. Existem, ainda, muitas espécies à espera de descrição formal e
outras tantas a serem descobertas (FVA, 2011).
A região do presente estudo inclui rios de duas ecorregiões distintas. A bacia do lago Amanã
está incluída na ecorregião do Amazonas ocidental enquanto o rio Unini situa-se na ecorregião
do Rio Negro (Albert et al., 2011), ambas estão incluídas entre aquelas que apresentam a
ictiofauna mais diversa. De acordo com dados compilados em 2008 e organizados por Albert
et al. (2011), o Amazonas ocidental apresenta 910 espécies, sendo 203 exclusivas dessa
ecorregião, enquanto o Rio Negro e seus tributários apresentam 668 espécies, das quais 91 são
endêmicas. Apesar de serem ecorregiões adjacentes (e conectadas na confluência dos rios
Negro e Solimões) e do grau de endemismo baixo comparado às outras ecorregiões da
América do Sul (Albert et al., 2011), pode-se esperar que a composição da ictiofauna seja de
certa forma distinta por conta das características ambientais de cada ecorregião.
O Rio Negro, principal afluente da margem esquerda do rio Amazonas e segundo maior
tributário da bacia em volume d’água (Goulding et al., 2003), é um dos poucos tributários do
Amazonas razoavelmente bem estudado (Goulding et al., 1988; Garcia 1995). Mesmo assim,
seus únicos afluentes razoavelmente amostrados até recentemente eram o rio Jaú, um tributário
de seu baixo curso onde foram registradas pouco mais de 300 espécies de peixes (FVA, 2009), e o
rio Branco, onde foram registradas cerca de 540 espécies de peixes (Ferreira et al., 2007).
Já para a bacia do rio Unini, até o momento, só havia o registro de três estudos sobre peixes.
Um quarto estudo (Geisler & Annibal, 1986) menciona o rio Unini como possível, mas
improvável, limite sul da área de ocorrência do cardinal Paracheirodon axelrodi (Characidae),
fato não corroborado durante as coletas do presente trabalho. Willis et al. (2007; 2010)
utilizaram amostras de tucunarés Cichla monoculus, C. orinocensis e C. temensis coletados no
rio Unini para um estudo de filogenia molecular e filogeografia do gênero utilizando
marcadores mitocondriais (D-loop, citocromo b e ATPase 6/8). Schneider et al. (2012)
utilizaram espécimes de um igarapé tributário do baixo Unini em um estudo de filogeografia
de Carnegiella strigata utilizando ATPase 6/8. No ano de 2004, a Fundação Vitória
Amazônica organizou uma expedição de levantamento na bacia do rio Unini, onde foram
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realizadas coletas de ictiofauna em algumas localidades próximas ao igarapé Solimõezinho
(UN4) (FVA, 2009). Antes das coletas do presente estudo, os dados dessa expedição consistiam
no único inventário da ictiofauna da bacia. Nessa expedição, foram registradas 124 espécies
pertencentes a 33 famílias de sete ordens. A composição de espécies foi similar à esperada para a
bacia amazônica (Lowe-McConnell, 1999). A ordem com mais espécies foi Characiformes
(49%), seguida dos Siluriformes com 28% da riqueza total (FVA, 2009). A comparação dos
dados de FVA (2009) com os registros da ictiofauna do rio Jaú já dava a indicação de que essas
bacias possuem conjuntos faunísticos diferenciados, com 49 espécies do rio Unini não
encontradas no rio Jaú. O registro de espécies típicas ou muito comuns em ambientes de águas
brancas foi sugerido como indício de uma possível conexão histórica entre as bacias do JapuráSolimões e o rio Unini (FVA, 2009). As espécies mencionadas são: o acará-vinagre Hypselecara
coryphaenoides e o papa-terra Geophagus proximus (Cichlidae), as piabas Hemigrammus analis,
H. bellottii e H. ocellifer e a piaba-dentuda Agoniates halecinus (Characidae), o peixe-lápis
Nannostomus trifasciatus (Lebiasinidae), o bagre banjo Pterobunocephalus cf. dolichurus
(Aspredinidae) e Rivulus ornatus (Rivulidae). Nas coletas realizadas no presente estudo em
diversos corpos d’água na bacia do Unini, onde se registraram cerca de 410 espécies pertencentes
a 49 famílias e 11 ordens, foram encontradas outras espécies conhecidas até então apenas para
tributários do Solimões e alto Amazonas, como o neon Paracheirodon innesi (Characidae) e o
sarapó Steatogenys ocellatus (Hypopomidae) e outras espécies ainda não descritas também
encontradas em igarapés tributários do lago Amanã. A composição foi próxima à esperada para a
bacia Amazônica, com as ordens Characiformes, Siluriformes e Perciformes representando
47,9%, 27,6% e 12,9%, respectivamente, das espécies registradas.
A bacia do lago Amanã possui um histórico de pesquisas enfocando sua ictiofauna, e sua
biodiversidade como um todo, muito mais extenso do que o dos tributários do Rio Negro, em
especial o rio Unini. São bastante numerosos os estudos de taxonomia de peixes que se
utilizaram de exemplares coletados na área, especialmente a partir do ano 2000, quando as
pesquisas no Amanã começaram a ser apoiadas pela Sociedade Civil Mamirauá e Instituto de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (e.g. Kullander, 1986; Crampton et al., 2004a;
2004b; Sousa et al., 2005; Barata & Lazzarotto, 2008; Costa & Lazzarotto, 2008). O primeiro
inventário completo, porém, só foi publicado oficialmente no ano de 2009 em um livro
enfocando a ictiofauna ornamental da RDS Amanã (Hercos et al., 2009). Hercos et al. (2009)
compilam as informações de diversos projetos de pesquisa realizados no lago Amanã e
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adjacências incluindo três levantamentos que se utilizaram de metodologias distintas, chegando a
um total de 330 espécies, pertencentes a 43 famílias e 12 ordens. Mesmo com dados de mais de
10 anos de amostragens, Queiroz & Hercos (2011) destacam que a diversidade da ictiofauna da
bacia do lago Amanã não foi acessada por completo. É de se ressaltar que a maior parte dos
ambientes estudados apresentam águas pretas, sendo poucos os paranás e lagos de águas brancas
amostrados. Os igarapés de terra firme e as cabeceiras dos igarapés maiores também não foram
foco de nenhuma pesquisa até o momento. As diversas pesquisas realizadas na área, contudo, já
reúnem informações sobre a biologia e ecologia de peixes que permitiram a elaboração de um
plano de manejo para pesca ornamental no lago Amanã e seus tributários incluindo 19 espécies
(Queiroz & Hercos, 2011), das quais 14 têm ocorrência registrada também no rio Unini.
Coleta dos exemplares
Os peixes foram coletados em diversos corpos d’água (Figs. 1.6 e 1.16), incluindo a calha
principal dos rios, lagos, igarapés de grande porte e igarapés de terra firme contribuintes dos
principais formadores do rio Unini (Alto Rio Unini – UN1, Rio Preto – UN2, , Rio Arara – UN3,
Igarapé Solimõeszinho – UN4, Rio Pauini – UN5 e Rio Papagaio – UN6) e do lago Amanã. Para
isso, foram utilizados diversos apetrechos de coleta (Fig. 1.17), em especial rapichés (puçá
quadrado de 50 cm de lado com cabo, malha <1 mm), redinhas (10 m x 3 m, malha <1 mm) e
arrasto manual (24 m x 4 m, malha 5 mm). Foram realizadas coletas complementares com redes
de espera, mas as espécies registradas não compõem o foco desta tese. Com exceção de espécimes
selecionados para análises genéticas, os quais foram fixados em álcool 96%, os peixes foram
fixados em formol 10% e, em laboratório, transferidos para recipientes contendo álcool 70%.
As amostragens foram feitas em ocasiões separadas para as drenagens do rio Unini e do lago
Amanã. No rio Unini, foram realizadas cinco expedições de cerca de 30 dias cada, sendo uma
expedição exploratória (piloto) em julho/agosto de 2009 e quatro expedições sazonais no ano
de 2010: Enchente (Jan-Fev), Cheia (Abr-Mai), Vazante (Ago-Set) e Seca (Nov-Dez) (Fig.
1.14). No total, foram amostradas 167 localidades (Fig. 1.6B), sendo 11 fixas (coletas nas
quatro campanhas sazonais) e mais 10 localidades com amostragens em três ocasiões. Os
exemplares foram coletados, em sua maioria, durante amostragens desenhadas para a
descrição da comunidade de peixes das localidades.
No lago Amanã, foram realizadas duas expedições de curta duração (janeiro de 2010 e agosto
de 2011) com coletas direcionadas apenas para as espécies-alvo, totalizando 16 localidades de
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amostragem (Figs. 1.6 e 1.7). Apesar das duas expedições no Amanã terem sido planejadas
para ocorrerem no período de águas baixas, em ambas as ocasiões o nível da água estava bem
acima do esperado para a estação, prejudicando a coleta, sobretudo nos igarapés contribuintes
da parte baixa do lago. Sendo assim, não foi possível coletar exemplares suficientes para uma
análise entre populações distintas de diferentes localidades dentro da bacia do lago Amanã.

Fig. 1.16 – Diferentes ambientes e tipos de corpos d’água amostrados nas bacias do lago Amanã e rio
Unini entre 2009 e 2011. (A) igarapés de terra firme; (B) igarapés de grande porte; (C) praias em rios
principais; (D) margem com vegetação em rios principais; (E e F) lagos.
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Locais de coleta
Das 167 localidades de coleta, 16 foram localizadas na bacia do lago Amanã e 151 na bacia
do rio Unini (Fig. 1.6). Na ocasião de cada coleta, foram registrados os seguintes parâmetros
limnológicos: temperatura, oxigênio dissolvido (OD), pH e condutividade, e, em igarapés de
terra firme, parâmetros de estrutura do habitat. A partir da 2ª expedição no rio Unini, os
parâmetros ambientais da água foram medidos com auxílio do medidor multiparâmetros YSI
556 (Yellow Springs Instruments), com exceção do pH, medido com o medidor portátil de pH
200A (Analyser). Na expedição piloto, a temperatura foi medida com auxílio de um
termômetro de mercúrio, o oxigênio dissolvido na água medido através de titulação química
pelo protocolo de Winckler (Golterman, 1969) e o pH com pHmetro de bolso pHep®+. Nessa
ocasião, não foi possível realizar medições de condutividade da água. Os dados das medições
são apresentados resumidamente na Tabela 1.2.

Fig. 1.17 Fotografias ilustrativas dos apetrechos utilizados na coleta dos exemplares nas bacias do rio Unini e
lago Amanã entre 2009 e 2011. (A) rapiché utilizado nas coletas; (B) coleta com redinha; (C) coleta com arrasto
de praia.

Não foram observadas diferenças significantes entre os parâmetros físico-químicos
mensurados em sub-bacias distintas (Tabela 1.2; Fig. 1.18a e 1.18b), com exceção de três
localidades no Amanã que apresentaram valores de condutividade bastante elevados,
possivelmente em virtude da influência do terreno da bacia do rio Japurá ou das próprias
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águas desse rio. Pode-se perceber, no entanto, que os diferentes tipos de corpo d’água
apresentaram características físico-químicas particulares e a maioria das localidades se agrupa
de forma gradual relacionada ao porte dos mesmos (Fig. 1.18a). Os igarapés de terra firme, os
menores corpos d’água aqui estudados, encontravam-se sempre sombreados. Por conta disso,
são os ambientes que apresentaram as menores temperaturas e pouca variação ao longo do
ano, mesmo considerando as variações na vazão entre as estações seca e chuvosa.
Provavelmente por conta do pequeno porte, os igarapés de terra firme apresentaram grande
variação no pH, oxigênio dissolvido e condutividade (Tabela 1.2). A variação desses
parâmetros não foi da mesma magnitude nos outros corpos d’água amostrados, provavelmente
em decorrência do volume de água que acaba produzindo um efeito de tamponamento,
diminuindo a velocidade das mudanças na qualidade da água. Ao contrário, os corpos d’água
maiores encontram-se bem mais expostos à luz solar, o que acarreta em uma maior amplitude
na temperatura da água.
Estruturalmente, as sub-bacias amostradas apresentaram diferenças particulares em alguns
aspectos importantes como o tamanho, sinuosidade, vegetação nas margens, e até a coloração
da água em determinadas estações do ano. Dentro da bacia do rio Unini, os tributários que
englobam as maiores áreas de drenagem são o alto rio Unini (UN1) e o rio Pauini (UN5), com
cerca de 480.000 e 560.000 ha, respectivamente, seguidos pelo rio Preto (UN2) e rio Papagaio
(UN6) (Tabela 1.3). Os menores tributários amostrados são o rio Arara que, apesar de possuir
mais de 130km de extensão, é tratado por igarapé por alguns moradores locais, e o igarapé
Solimõezinho (Tabela 1.3). O alto rio Unini (UN1) e o rio Pauini (UN5) são rios mais largos,
que apresentam alternância entre trechos bem sinuosos e trechos retilíneos, esses ausentes ou
raros nos demais tributários. Em ambos podemos encontrar palmeiras joari Astrocaryum
jauari (Arecaceae) em abundância nas margens e uma grande quantidade de lagos ao longo de
toda a sua calha, formados tanto por meandros como braços de rio abandonados. O trecho
inferior do rio Preto (UN2) próximo de sua foz no rio Unini também apresenta uma grande
quantidade de lagos, algo que não ocorre a partir de cerca de 50 km a montante.
Por razões desconhecidas, possivelmente em função de particularidades do solo, a vegetação
em cada tributário é diferente. O rio Arara (UN3) é que apresenta a vegetação mais particular,
com uma grande quantidade de palmeiras buritiranas Mauritiella armata (Arecaceae). Os
frutos das buritiranas são muito apreciados pelas araras avistada em grande bandos ao longo
de suas margens, o que torna o nome deste rio bastante adequado.
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Tabela 1.2. Parâmetros físico-químicos da água em cada sub-bacia da área de estudo, de
acordo com o tipo de corpo d’água amostrado. Os dados apresentados consistem do valor
médio e da amplitude encontrada.
Tributário

N

Temp. [°C]

pH

Condutividade
[µS/cm2]

Oxigênio Dissolvido
[mg/L]

Ig. Baré (AM1)
Igarapé de terra firme
Igarapé de grande porte

2
6

Não medido
25,9 (25,6-26,2)

Não medido
6,33 (6,24-6,41)

Não medido
56,9 (55,2-58,6)

Não medido
6,23 (6,01-6,44)

Ig. Ubim (AM2)
Igarapé de terra firme
Igarapé de grande porte

1
3

24,8
Não medido

5,87
Não medido

27,4
Não medido

5,88
Não medido

Alto rio Unini (UN1)
Rio principal
Lago
Igarapé de terra firme

13
2
4

28,1 (26,2-30,6)
29,7 (25,6-33,9)
25,2 (24,0-26,0)

5,67 (4,61-6,46)
6,05 (5,46-6,64)
6,08 (5,51-6,81)

19,5 (11,0-23,0)
26,0 (11,0-35,0)
19,06 (8,0-33,0)

2,07 (0,59-4,60)
1,79 (0,63-4,24)
3,85 (5,92-0,78)

Igarapé de grande porte

5

25,7 (25,1-27,2)

5,8 (4,5-6,6)

14,7 (12,0-18,0)

2,22 (1,22-4,16)

Rio Preto (UN2)
Rio principal
Lago

19
1

27,1 (24,9-29,8)
30,6 (29,8-31,3)

5,58 (4,90-6,50)
5,72 (5,69-5,75)

22,3 (15,5-35,0)
20,0 (18,0-22,0)

1,81 (1,03-2,81)
2,44 (1,08-4,01)

Igarapé de terra firme

10

25,2 (24,55-26,9)

5,23 (4,30-6,19)

11,4 (7,50-16,30)

3,44 (0,71-5,59)

Rio Arara (UN3)
Rio principal
Igarapé de terra firme

10
4

27,68 (26,0-29,6)
25,41 (24,80-26,1)

5,2 (3,2-6,54)
5,88 (5,2-6,61)

20,33 (16,0-26,0)
15,88 (8,80-23,0)

2,28 (1,70-2,93)
4,03 (1,51-6,68)

Ig. Solimõezinho (UN4)
Igarapé de terra firme

2

25,3 (25,0-25,5)

5,82 (5,41-6,30)

12,13 (16,0-9,4)

4,39 (1,03-6,79)

Igarapé de grande porte

10

25,7 (25,0-26,2)

5,92 (5,4-6,52)

11,28 (18,0-8,0)

3,22 (0,91-5,98)

Rio Pauini (UN5)
Rio principal
Lago
Igarapé de terra firme
Igarapé de grande porte

13
3
3
4

27,5 (25,5-29,6)
28,15 (25,3-30,5)
24,9 (24,0-25,7)
25,8 (26,7-25,0)

5,81 (5,45-6,50)
5,80 (5,26-6,21)
5,54 (4,60-6,73)
5,47 (3,48-6,57)

14,38 (9,4-19,0)
15,3 (10,6-21,0)
13,2 (9,2-19,0)
10,55 (9,2-12,0)

1,70 (0,85-3,32)
1,52 (0,70-2,53)
3,40 (0,65-5,90)
2,86 (1,78-4,26)

Rio Papagaio (UN6)
Rio principal
Igarapé de terra firme

2
1

Não medido
Não medido

Não medido
Não medido

Não medido
Não medido

Não medido
Não medido

Médio/Baixo rio Unini
Rio principal
Lago
Igarapé de terra firme
Igarapé de grande porte

12
2
1
1

30,12 (28,7-31,04)
29,06
25,24
27,35

5,85 (5,34-6,57)
5,40
Não medido
5,68

17,7 (12,0-20,0)
38,0
7,0
14,0

2,17 (0,97-5,24)
2,17
5,49
1,64
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Fig. 1.18. Gráfico resultante de análise de componentes principais (PCA) utilizando parâmetros físico-químicos
da água medidos nas localidades de coleta. Na figura superior (A), as cores indicam o tipo de corpo d’água, e na
figura inferior (B), as cores indicam a campanha de coleta.
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O igarapé Solimõezinho (UN4) possui uma característica particular que justifica seu nome.
Durante os meses de seca, suas águas carregam sedimentos que tornam suas águas barrentas,
bastante contrastante com a coloração do rio Unini. Por alguma razão, esse fato não se refletiu
nos parâmetros físico-químicos medidos nesse tributário. De acordo com informações dos
moradores locais, outros igarapés da bacia do rio Unini apresentam dinâmica similar em
relação à coloração da água. São conhecidos pelo menos três igarapés que recebem o nome de
igarapé Branquinho por conta da coloração barrenta das águas no período de seca.
Os igarapés que drenam para o lago Amanã apresentam características bastante distintas dos
tributários do rio Unini que são reflexo não apenas do seu porte reduzido. Em função da
grande amplitude do nível da água no lago Amanã, praticamente todo o trecho inferior dos
igarapés acaba sendo represado pelas águas do lago durante a cheia, reduzindo drasticamente
a velocidade da correnteza. As águas do lago Amanã (bacia do rio Japurá) acabam também
influenciando a qualidade físico-química dos trechos inferiores dos igarapés que, ao contrário
do que é característico para ambientes de água preta na Amazônia (Sioli, 1985), apresentam
valores de condutividade da água elevados.
Tabela 1.3. Aspectos geomorfológicos das sub-bacias amostradas no presente estudo, bacias
do lago Amanã e do rio Unini, Amazônia Central, AM, Brasil.
Área
aproximada
(ha.)

Extensão
(km)

Ig. Baré (AM1)

70.000

Ig. Ubim (AM2)
Alto rio Unini (UN1)
Rio Preto (UN2)
Rio Arara (UN3)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Rio Pauini (UN5)
Rio Papagaio (UN6)

45.000
490.000
370.000
150.000
50.000
570.000
270.000

Sub-bacia

Sinuosidade

Largura
(m) canal
principal

Número de
lagos

70,4

1,819

40

71

38,1
268,1
223,9
132,2
57,6
291
174,6

1,920
2,078
2,102
1,708
1,800
1,996
1,799

28
95
55
33
20
80
45

23
518
324
91
5
478
197
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Seleção das espécies para o estudo
Para atingir os objetivos desta tese, foi necessário comparar padrões de distribuição de
haplótipos e de diferenciação morfológica em populações de peixes com diferentes estratégias
de vida. Além disso, foi necessário verificar se a possível conexão entre as bacias do rio Unini
e lago Amanã através de suas cabeceiras é ou foi efetiva para a dispersão da ictiofauna. Para
tanto, as espécies utilizadas foram selecionadas de forma a atender alguns critérios:
1. Distribuição e abundância. As espécies devem ter distribuição ampla na área estudada e
estar presentes tanto na bacia do lago Amanã como na do rio Unini. A abundância (de
espécies e indivíduos) deve ser suficiente para permitir as análises (com quatro populações ou
mais e pelo menos 20 indivíduos adultos por população).
2. Estratégias de vida distintas. Para essa definição, foram considerados o meso-habitat
ocupado e área de distribuição, além de aspectos relacionados à história de vida de cada
espécie. Foram considerados, assim, os dados de abundância (CPUE) e frequência de
ocorrência das espécies e o tipo de corpo d’água onde foram coletados, definidos
simplesmente dentro das seguintes categorias: igarapé de terra firme, igarapé de grande porte,
rio principal ou lago.
Para se conhecer aspectos da história de vida de cada espécie, foram consultados dados de
estudos realizados com as próprias espécies ou com espécies filogeneticamente próximas.
Foram considerados aspectos destacados por Winemiller (1989) como importantes para a
classificação das estratégias de vida, tais como: tamanho máximo da espécie (obtido pela
medição dos exemplares coletados durante o presente estudo), sazonalidade reprodutiva,
fecundidade, duração da estação reprodutiva, tipo de desova, tamanho de ovócito e ocorrência
de cuidado parental.
3. Grupos taxonômicos distintos. A comparação de espécies com estratégias de vida diferentes
pertencentes a um mesmo grupo taxonômico poderia indicar padrões que refletissem, na
verdade, um sinal filogenético. Para se reduzir ou evitar o viés filogenético, duas abordagens
distintas, mas não excludentes nem conflitantes, foram consideradas. A primeira seria utilizar
apenas espécies com estratégias de vida distintas dentro do mesmo grupo taxonômico (e.g.
família ou ordem). A segunda abordagem consistiria em utilizar espécies de mais de um grupo
taxonômico, mas com estratégias de vida comparáveis (semelhantes).
4. Identidade taxonômica confiável. Dada a incerteza taxonômica associada a grupos
complexos, foi importante a escolha de espécies cuja identificação baseada na morfologia
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externa fosse menos problemática. Procurou-se, dessa maneira, evitar que espécies diferentes
fossem tratadas como uma única unidade taxonômica. Mesmo assim, desde o início do
estudo, não foi descartada a possibilidade de que os resultados das análises pudessem indicar
que as populações utilizadas pertencessem a espécies distintas dentro de um complexo.
Os diversos projetos de pesquisa conduzidos na região antes do presente estudo permitiam
conhecer apenas a diversidade e abundância das espécies da bacia do lago Amanã. A definição
das espécies do estudo foi realizada somente após a primeira expedição (piloto) deste trabalho
na bacia do rio Unini.
Das 243 espécies coletadas na expedição piloto, cerca de 150 também têm ocorrência
registrada para o Amanã. A partir desse conjunto, foi obtida uma lista de 12 espécies
candidatas que teriam exemplares fixados tanto para análises morfológicas ou biológicas,
como para análises genéticas (Curimatopsis macrolepis, Carnegiella marthae, Nannostomus
marginatus,

N.

Microsternarchus

trifasciatus,
bilineatus,

Hemigrammus
Apistogramma

coeruleus,
hippolytae,

Iguanodectes
Anablepsoides

geisleri,
micropus,

Hypoptopomatinae sp. e Rineloricaria lanceolata).
Com o aprofundamento na identificação das espécies, a continuidade das coletas no rio Unini,
e com coletas direcionadas para as espécies-alvo no Amanã, essa lista foi reduzida para cinco
espécies, sendo três Characiformes e duas Siluriformes. As espécies escolhidas foram:
. Carnegiella marthae Myers, 1927

(Gasteropelecidae)

(Fig. 1.19);

. Hemigrammus coeruleus Durbin, 1908

(Characidae)

(Fig. 1.20);

. Nannostomus trifasciatus Steindachner, 1876

(Lebiasinidae)

(Fig. 1.21);

. Hypoptopomatinae sp.

(Loricariidae)

(Fig. 1.22);

. Rineloricaria lanceolata (Gunther, 1868)

(Loricariidae)

(Fig.1.23).
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. Aspectos da história de vida das espécies-alvo
Carnegiella marthae Myers, 1927 (Fig. 1.19).
Characiformes: Gasteropelecidae.

A

B

Fig. 1.19. Fotografias em aquário de indivíduos recém-coletados de Carnegiella marthae da
bacia do Amanã (A) e da bacia do rio Unini (B).
Conhecida popularmente como peixe-borboleta, ou borboleta-branca, C. marthae é uma das
quatro espécies válidas do gênero. De pequeno porte, alcança um comprimento padrão (CP)
máximo de três centímetros. Apresenta importância no mercado de aquariofilia, estando
liberada para explotação comercial para fins ornamentais (Brasil, 2012), porém é menos
valorizada do que sua congênere C. strigata. Segundo Weitzman & Palmer (2003), C.
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marthae teria ocorrência apenas para nas bacias do rio Negro e no alto rio Orinoco, mas há
registros da espécie em igarapés contribuintes do rio Trombetas (Reis, 2011), rio Madeira
(Gery, 1977), tributários do rio Solimões (Hercos et al., 2009) até a Amazônia colombiana e
peruana (Gery, 1977). Assim como todas as espécies da família Gasteropelecidae, C. marthae
possui a região torácica modificada em forma de uma grande e afilada quilha formada pela
cintura peitoral (Gery, 1977) que sustenta músculos usados principalmente para escapar de
predadores saltando para fora da água (Wiest, 1995). Possui o corpo claro e brilhante, mais
escuro no dorso, com uma linha negra na parte abdominal que vai da base do pedúnculo
caudal até o focinho. As nadadeiras peitorais são enegrecidas, característica que confere seu
nome na língua inglesa (black-winged-hatchetfish). De acordo com Gery (1977), a espécie
apresenta uma grande variabilidade no número de raios na nadadeira anal, variando entre 2225 para populações na fronteira do Brasil com o Peru e 26-30 raios em exemplares da bacia
do rio Negro. Piggot et al. (2011) identificaram duas populações sintópicas na bacia do rio
Negro que apresentavam, respectivamente, 23-24 e 27-30 raios na nadadeira anal, cada uma
correspondendo, inclusive, a linhagens genéticas distintas, possivelmente espécies crípticas.
Durante o presente estudo, as populações tanto da bacia do lago Amanã como do rio Unini
apresentaram modalmente 27 raios na anal, com variações entre 26-29.
Carnegiella marthae é uma espécie que nada próximo à superfície da água, normalmente em
áreas de remanso de igarapés de médio e grande porte ou nos rios principais ou em lagos
marginais. Carnegiella marthae é comumente encontrada em cardumes de dezenas de
indivíduos, especialmente próximo às margens, em meio à vegetação. Hercos et al. (2009)
reportam que a espécie habita o alto e médio curso de igarapés em locais com condutividades
que vão desde 9,9 a 95,0 µS/cm2. Seu micro-habitat preferencial são raízes submersas nas
margens dos igarapés. É uma espécie bastante frequente e abundante. Nos trabalhos de campo
do presente estudo na bacia do rio Unini, foram coletados mais de 700 exemplares em 23
localidades, em todas as sub-bacias amostradas, com CP máximo de 37,60 mm, e médio de
21,98 mm. Seu ambiente preferencial foram as ressacas (reentrâncias) nas curvas dos rios
principais ou igarapés de grande porte, especialmente em locais com vegetação marginal.
Foram encontradas em abundância em algumas ocasiões em lagos marginais. Do total, apenas
três exemplares foram capturados em igarapés de terra firme em uma ocasião durante o
período das cheias, em um local alagado muito próximo à sua desembocadura no rio
principal, que mais se assemelhava a um ambiente lêntico. As condições ambientais nessas
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localidades foram bem diversas, com o registro de temperaturas entre 24,8º e 31,3º C,
condutividade entre 9,0 e 58,6 µS/cm2, oxigênio dissolvido (OD) entre 0,70 e 6,44 mg/L, e
pH entre 4,46 e 5,67.
Na RDS Amanã, C. marthae começa a se reproduzir com cerca de 2,3 cm CP e apresenta um
pico de reprodução no final da estação seca, com as fêmeas apresentando, em média, 72
ovócitos maduros prontos para liberação (Hercos et al., 2009; Queiroz & Hercos, 2011).
Durante o presente estudo na bacia do rio Unini, foram encontrados tanto indivíduos adultos
como juvenis em todas as estações do ano, o que sugere uma estação reprodutiva ampla.
Apesar do pequeno número de exemplares dissecados (44 indivíduos), a razão sexual não foi
diferente de 1:1. Fêmeas reprodutivas ou desovadas também foram encontradas no período de
vazante.
Os dados e o comportamento de desova são desconhecidos para C. marthae. Já sua congênere
C. strigata é conhecida, em condições de aquário, por depositar ovos na vegetação flutuante
ou raízes submersas próximas à superfície da água após um longo processo de corte (Riehl &
Baensch, 2004; Alderton, 2005). Os ovos normalmente se depositam no fundo e eclodem
cerca de 30 horas depois e as larvas nadam livremente a partir do 5º dia. Riehl & Baensch
(2004) recomendam a retirada dos pais do tanque após a desova, o que pode ser assumido
como ausência de cuidado parental.
Carnegiella marthae é incluída nesta tese tanto nos estudos de morfologia como de genética
de populações.
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Hemigrammus coeruleus Durbin, 1908 (Fig. 1.20).
Characiformes: Characidae

Fig. 1.20. Fotografia em aquário de indivíduo recém-coletado de Hemigrammus coeruleus da
bacia do rio Unini.
O gênero Hemigrammus apresenta um grande número de espécies conhecidas e,
recentemente, algumas espécies desse gênero foram agrupadas filogeneticamente com
diversas espécies do gênero Hyphessobrycon, indicando tanto a proximidade de parentesco
entre os gêneros como também não monofiletismo dos mesmos (Mirande, 2009). A piaba H.
coeruleus é uma espécie de pequeno porte que alcança um comprimento total (CT) máximo
de 5,8 cm (Lima et al., 2003). Sua importância no mercado de aquariofilia é ainda pequena,
mas a espécie foi recentemente liberada para explotação comercial para fins ornamentais
(Brasil, 2012). A principais bases de dados sobre peixes neotropicais definem sua área de
ocorrência apenas para o rio Solimões e o baixo Rio Negro (Lima et al., 2003; Buckup et al.,
2007), apesar da espécie ter sido encontrada em igarapés do baixo rio Nhamundá e Trombetas
(Reis, 2011). De qualquer maneira, a espécie é restrita à bacia Amazônica. Assim como a
maior parte das espécies do gênero Hemigrammus, H. coeruleus possui o corpo comprimido
coberto de escamas, linha lateral incompleta, apresenta escamas sobre a base dos raios da
nadadeira caudal e duas fileiras de dentes multicuspidados no pré-maxilar (Gery, 1977). A
espécie é caracterizada por uma coloração róseo-avermelhada, com duas faixas longitudinais

37

no corpo, sendo uma larga de coloração rósea que vai desde o olho (incluindo a porção
superior do olho) até a base dos raios da caudal, e a outra negra e mais estreita, adjacente à
porção inferior da primeira. Possui uma mancha humeral alongada verticalmente, nadadeira
anal com 20-22 raios, com sua porção distal caracteristicamente enegrecida e uma faixa negra
na base da mesma.
Hemigrammus coeruleus é uma espécie que nada solitariamente ou em grupos de poucos
indivíduos nas áreas de remanso de igarapés (observação pessoal). De acordo com Hercos et
al. (2009), o habitat onde a espécie é mais comumente encontrada é o médio e alto curso de
igarapés, tanto em água branca como água preta ou mista, em locais com condutividade desde
12,95 a 72,60 µS/cm2, sendo capturadas no meio do canal dos igarapés durante a seca ou no
igapó, durante a cheia.
As coletas do presente estudo, contudo, observaram a espécie em corpos d’água de diversos
tipos, incluindo lagos marginais, rios principais, igarapés de médio porte e igarapés de terra
firme. Nestes últimos, a espécie foi encontra próximo à suas desembocaduras no corpo d’água
principal. Na bacia do rio Unini, foram coletados mais de 750 exemplares de H. coeruleus
com tamanhos médio, mínimo e máximo de 23,00 mm, 12,40 mm e 40,16 mm CP,
respectivamente. A espécie foi registrada em 49 localidades de todas as sub-bacias
amostradas, mas em pequeno número no rio Papagaio e ao longo do leito principal do rio
Unini. As condições ambientais nessas localidades foram bem diversas, com o registro de
temperaturas entre 24,8º e 29,8º C, condutividade entre 8,5 e 37,6 µS/cm 2, OD entre 0,78 e
6,68 mg/L, e pH entre 3,48 e 6,6.
Até o momento, não há publicações sobre os aspectos reprodutivos de H. coeruleus. Estudos
do Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRJ a partir do material coletado no rio Unini
durante os trabalhos de campo desta tese (Barros et al., 2013) mostram que a espécie se
reproduz durante o ano todo, com um pico reprodutivo no início da enchente. Indivíduos com
gônadas maduras foram encontrados em todas as estações do ano, mas em maior frequência
no final da seca/início da enchente (jan/fev de 2010). Juvenis também foram encontrados em
todas as estações do ano, mas com maior frequência durante a cheia (abr/mai de 2010). O
tamanho do menor indivíduo reprodutivo foi de 27,6 mm CP para machos e 26,7 mm CP para
fêmeas.
Os dados e o comportamento de desova são desconhecidos para H. coeruleus, mas relatados
na literatura de aquariofilia para diversas espécies congêneres e de gêneros aparentados, em
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especial, o gênero Hyphessobrycon (Riehl & Baensch, 2004). Para diversas espécies de
ambos os gêneros, é relatada a desova em casais ou pequenos grupos, com os ovos sendo
liberados livremente tanto na coluna d’água como na vegetação. Para algumas espécies, os
ovos eclodem após cerca de 24 horas e as larvas nadam livremente a partir do 6º dia. Riehl &
Baensch (2004) recomendam a retirada dos pais do tanque após a desova e destacam que
assim como a maioria das espécies de caracídeos de pequeno porte (espécies popularmente
conhecidas como “tetras”), as espécies de Hyphessobrycon não apresentam cuidado parental.
Por conta da falta de sucesso de adequação dos primers disponíveis durante as análises
laboratoriais e o pequeno número de exemplares coletados nos igarapés da bacia do lago
Amanã, H. coeruleus foi incluída nesta tese apenas nos estudos de morfologia, a partir de
amostras de localidades da bacia do rio Unini.
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Nannostomus trifasciatus Steindachner, 1876 (Fig. 1.21).
Characiformes: Lebiasinidae

Fig. 1.21. Fotografias em aquário de indivíduos recém-coletados de Nannostomus trifasciatus
da bacia do Amanã (A) e da bacia do rio Unini (B).

Conhecido popularmente como peixe-lápis, N. trifasciatus é uma das 18 espécies válidas do
gênero (Weitzman & Weitzman, 2003; Zarske, 2013). É uma espécie de pequeno porte que
pode alcançar até 3,3 cm CP e possui ampla distribuição na bacia amazônica, incluindo países
como Bolívia, Brasil, Peru e Colômbia, rios da Guiana (Weitzman & Weitzman, 2003) e na
bacia do rio Orinoco (Gil & Martinez, 2001). A espécie é bastante apreciada no mercado da
aquariofilia, sendo atualmente liberada para explotação comercial com fins ornamentais
(Brasil, 2012). Nannostomus trifasciatus é caracterizado por apresentar três faixas
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longitudinais, sendo a faixa abdominal terminando na base dos raios posteriores da nadadeira
anal, e as faixas laterais terminando na base dos raios da caudal. Apresenta manchas
avermelhadas nas nadadeiras dorsal, anal, caudal e pélvicas, e, às vezes, na porção lateral do
corpo entre as faixas longitudinais superior e mediana. Normalmente apresenta nadadeira
adiposa. É muito semelhante morfologicamente a N. nigrotaeniatus e a N. marilynae (esta
última também ocorrente no rio Unini), apresentando um padrão similar de coloração diurna.
Nannostomus trifasciatus é uma espécie social (Riehl & Baensch, 2004), sendo normalmente
encontrada em pequenos grupos, nadando próximo à superfície d’água ou entre a vegetação,
onde ser alimentam de perifíton e microinvertebrados associados a esse (Gil & Martinez,
2001). De acordo com Hercos et al. (2009), na bacia do lago Amanã, a espécie apresenta
abundância moderada, mas pode ser encontrada com frequência ao longo de todo o ciclo
sazonal. É comum no alto e médio curso de igarapés de água preta, ocorrendo em menor
abundância na porção inferior dos mesmos, próximo ao lago Amanã. É encontrada
comumente associada à vegetação aquática, e pode ser observada no igapó durante as cheias.
Foi observada em localidades com condutividade entre 8,9 e 57,1 µS/cm2 (Hercos et al.,
2009).
As coletas do presente estudo registraram a espécie amplamente distribuída na bacia do rio
Unini, em corpos d’água de diversos tipos, incluindo lagos marginais, rios principais, igarapés
de médio porte e igarapés de terra firme. No entanto, a grande maioria (77%) dos mais de
2000 exemplares de N. trifasciatus coletados na bacia do rio Unini durante o presente estudo
foi observada nos rios principais, além de 19% em igarapés de grande porte. Isso indica que a
espécie ocupa preferencialmente ambientes lóticos de porte médio a grande. A espécie foi
registrada em 48 localidades de todas as sub-bacias amostradas, mas ausente no baixo rio
Unini. Na bacia do lago Amanã, a espécie foi registrada em diversas localidades nos igarapés
do Ubim e Baré, ambos de médio porte. As condições ambientais nessas localidades foram
bem diversas, com o registro de temperaturas entre 25,57º e 29,6º C, condutividade entre 9,2 e
21,2 µS/cm2, OD entre 1,7 e 6,68 mg/L, e pH entre 4,46 e 6,57. Os exemplares apresentaram
tamanhos médio, mínimo e máximo de 23,8 mm, 14,4 mm e 33,2 mm CP, respectivamente.
Até o momento, as únicas informações sobre a reprodução da espécie em ambiente natural
estão resumidas em Gil & Martinez (2001), que destacam que, na bacia do rio Orinoco, N.
trifasciatus apresentou uma maior incidência de exemplares maduros no mês de início da
temporada das chuvas, e o tamanho mínimo de maturação gonadal foi de 27 mm CP para
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fêmeas e 29 mm CP para machos. Ainda segundo Gil & Martinez (2001), N. trifasciatus
possui desova total, com as fêmeas podendo fazer a postura de até 280 ovócitos. Além dessas
informações, não foram encontradas publicações em periódicos científicos sobre os aspectos
reprodutivos de N. trifasciatus ou outras espécies do gênero. No entanto, estudos do
Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRJ com o material coletado no rio Unini durante os
trabalhos de campo desta tese (Althoff et al., 2011) produziram dados consistentes sobre a
reprodução da espécie. Na bacia do rio Unini, indivíduos maduros de N. trifasciatus foram
encontrados exclusivamente no final da seca e início da enchente indicando que a espécie se
reproduz apenas nesse período. Os dados sobre a estrutura de tamanho da população reforça
esse hipótese, já que indivíduos juvenis foram encontrados apenas na estação cheia. Em
contraste com o indicado por Gil & Martinez (2001), o tamanho do menor indivíduo
reprodutivo foi de 24,0 mm CP para fêmeas e 20,3 mm para machos. A fecundidade variou
entre 123 e 219 ovócitos, com média foi de 171.
Riehl & Baensch (2004) sugerem para a reprodução de espécies do gênero Nannostomus o
uso de apenas um casal por vez. Dependendo da espécie, os ovos podem se aderir a plantas ou
serem depositados no fundo, mas nenhuma espécie do gênero apresenta cuidado parental.
Por conta da falta de sucesso de adequação dos primers disponíveis durante as análises
laboratoriais, N. trifasciatus foi incluída nesta tese apenas nos estudos de morfologia.
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Hypoptopomatinae sp. (Fig. 1.22).
Siluriformes: Loricariidae

Fig. 1.22. Fotografias em aquário de indivíduos recém-coletados de Hypoptopomatinae sp.
das bacias do lago Amanã (A) e do rio Unini (B).
Os cascudinhos aqui referidos como Hypoptopomatinae sp. pertencem a uma espécie nova de
um gênero também não descrito, incluída no clado formado pelos gêneros Hypoptopoma e
Nannoptopoma e grupo irmão do gênero Oxyropsis. Aparentemente, apresenta ampla
ocorrência dentro das ecorregiões do Amazonas ocidental e Rio Negro (P. Lehman,
comunicação pessoal). Sua área de distribuição é ainda desconhecida, já que outras formas
aparentemente pertencentes a esse novo gênero foram encontradas em outras localidades da
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Amazônia central (P. Lehmann, comunicação pessoal). Hypoptopomatinae sp. é uma espécie
de pequeno porte que atinge cerca de 3,0 cm CP. A espécie é caracterizada pela cabeça
deprimida com os olhos na porção lateral da cabeça que, ao contrário de Hypoptopoma, não
podem ser observados em vista ventral. Com coloração basal marrom relativamente uniforme,
possui uma faixa clara no dorso da cabeça que vai desde o focinho até a região interorbital e
uma faixa escura lateral posterior à órbita que pode alcançar a borda posterior do pteróticosupracleitro. Possui uma concentração de melanóforos na base dos raios medianos da caudal,
o que, às vezes, causa a impressão de possuir uma mácula caudal. Possui duas séries de placas
abdominais separadas pela porção mediana do ventre sem placas.
São poucas as informações sobre Hypoptopomatinae sp. na área de estudo anteriores aos
trabalhos desta tese, já que o primeiro registro da espécie na bacia do lago Amanã foi
realizado em 2007. A ausência de informações, no entanto, não reflete a raridade da espécie,
pois ela pode ser encontrada em abundância no igarapé do Baré (Almeida, 2009), mas
possivelmente pela especificidade de seu micro-habitat, tamanho reduzido e/ou pela
dificuldade inerente à identificação precisa das espécies da subfamília Hypoptopomatinae. Os
exemplares da espécie foram registrados exclusivamente em locais com correnteza moderada
a forte, nas folhas da vegetação submersa ou galhos submersos (Almeida, 2009).
As coletas do presente estudo registraram a espécie em abundância moderada (pouco mais de
300 exemplares coletados), distribuída em apenas quatro tributários do rio Unini, mas não no
leito principal desse. A maior parte dos exemplares (79,9%) foi coletada em igarapés de
médio porte, seguida pelos rios principais com cerca de 15% e, por fim, igarapés de terra
firme com cerca de 5%. Vale destacar que as localidades onde Hypoptopomatinae sp. foram
coletadas que são classificadas como “rio principal” são locais nos leito principal dos rios
Preto (UN2) e Arara (UN3), ou seja, rios estreitos e sinuosos, de porte bem inferior ao leito
principal do rio Unini ou de outros afluentes como os rios Pauini (UN5) ou Papagaio (UN6).
Assim como relatado em Almeida (2009), todos os exemplares foram coletados associados à
vegetação submersa em áreas com correnteza moderada a forte, inclusive aqueles coletados
em igarapés de terra firme. As condições ambientais nessas localidades foram bem diversas,
com o registro de temperaturas entre 24,8º e 29,8º C, condutividade entre 8,0 e 58,6 µS/cm2,
OD entre 1,36 e 6,68 mg/L, e pH entre 4,46 e 6,57. Na bacia do lago Amanã, a espécie foi
registrada em diversas localidades ao longo do igarapé do Baré, e em baixa abundância no
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igarapé Ubim. Os exemplares apresentaram tamanhos médio, mínimo e máximo de 25,8 mm,
14,4 mm e 34,2 mm CP, respectivamente.
Apesar da ausência de informações acerca de sua biologia, diversos aspectos reprodutivos são
comuns aos três gêneros do clado onde Hypoptopomatinae sp. se encontra e é possível
assumir que essas características sejam semelhantes às da espécie em questão. Evers & Seidel
(2005) relatam que, em condições de aquário, machos de Hypoptopoma sp. reivindicam
pequenos territórios de desova, geralmente em locais expostos a correnteza moderadamente
forte. Vegetação ou galhos são aceitos como substrato para desova, e as fêmeas procuram os
machos em seu território para desovar. Os ovos são adesivos e o macho cuida dos ovos após a
fecundação. Esse comportamento também é relatado para Nannoptopoma spectabilis. Evers &
Seidel (2005) relatam que uma fêmea de N. spectabilis pode colocar até cerca de 60 ovos, que
levam de 60 a 80 horas para eclodir. As larvas apresentam um grande saco vitelínico. O
cuidado parental realizado pelo macho é relatado dentro de Loricariidae também para
Oxyropsis carinata (Evers & Seidel, 2005), algumas espécies de Rineloricaria (Brito, 2007) e
Ancistrus (Sabaj et al., 1999), dentre outras.
Hypoptopomatinae sp. é incluída nesta tese tanto nos estudos de morfologia como de genética
de populações.
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Rineloricaria lanceolata (Gunther, 1868) (Fig. 1.23).
Siluriformes: Loricariidae

Fig. 1.23. Fotografias em aquário de indivíduos recém-coletados de Rineloricaria lanceolata
da bacia do Amanã (A) e da bacia do rio Unini (B).

O cascudo R. lanceolata, ao contrário das demais espécies incluídas nesta tese, é uma espécie
de médio para pequeno porte, que pode alcançar cerca de 12 cm CP (Hercos et al., 2009).
Ferraris-Jr. (2003; 2006) aponta apenas o alto Amazonas no Peru como área de distribuição da
espécie. No entanto, diversas formas identificadas como R. lanceolata são conhecidas das
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bacias do Paraná-Paraguai, na Argentina, Brasil e Paraguai (Eschmeyer & Fong, 2014) além
de diversas localidades da bacia Amazônica, incluindo rios na Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador e Peru (Evers & Seidel, 2005). Dessa forma, a espécie possuiria a maior distribuição
geográfica dentre as espécies do gênero Rineloricaria. No entanto, Silva (2013), analisando as
relações filogenéticas entre exemplares de R. lanceolata, baseado em dados moleculares,
sugere que este táxon consiste em um complexo de espécies, mesmo se considerando apenas
os exemplares oriundos da bacia Amazônica. De qualquer forma, os peixes identificados
como R. lanceolata são facilmente diagnosticados baseado em seu padrão de coloração, pois
apresenta coloração base marrom-escura com uma faixa longitudinal mais escura paralela aos
raios indivisos em todas as nadadeiras e uma faixa marrom escura com odontódeos desde o
focinho até a base da nadadeira dorsal (Vera-Alcaraz et al., 2012; Silva, 2013). A espécie é

bastante apreciada no mercado de aquariofilia, sendo atualmente liberada para explotação
comercial com fins ornamentais (Brasil, 2012).
Indivíduos de R. lanceolata são encontrados basicamente em ambientes lóticos (Evers &
Seidel, 2005), sempre associados à vegetação, predominantemente sobre as folhas submersas
das árvores e arbustos das margens (Silva, 2013). Hercos et al. (2009) destacam que a espécie
é encontrada em locais específicos do médio curso de igarapés, onde apresenta uma
abundância moderada. Hercos et al. (2009) destacam, ainda que, na RDS Amanã, R.
lanceolata é encontrada apenas nos igarapés de água preta, ao contrário do destacado por
Evers & Seidel (2005) que relatam a espécie em biótopos lóticos de água branca ou clara.
Almeida (2009) destaca que no igarapé do Baré (tributário do lago Amanã), a espécie pode ser
coletada com certa facilidade entre folhas submersas nas áreas com correnteza moderada a
forte, em especial, em folhas grandes como a da palmeira jauari (Astrocaryum jauari). De
fato, durante as coletas do presente estudo, os espécimes coletados na bacia do rio Unini
foram quase que exclusivamente coletados em locais com correnteza forte, sob as folhas de
palmeiras jauari caídas no rio, especialmente aquelas já em processo de decomposição. Na
RDS Amanã, foi observada em localidades com condutividade entre 18,0 e 43,9 µS/cm 2
(Hercos et al., 2009).
As coletas do presente estudo registraram a espécie amplamente distribuída na bacia do rio
Unini, mas exclusivamente nos rios principais ou nos igarapés de médio porte. Dos cerca de
200 exemplares coletados na bacia do rio Unini, 73% foram observados nos rios principais e o
restante nos igarapés de grande porte. Isso indica que a espécie ocupa somente ambientes
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lóticos, preferencialmente de porte grande. A espécie foi registrada em 21 localidades de todas
as sub-bacias amostradas, mas ausente no baixo rio Unini. Na bacia do lago Amanã, a espécie
foi registrada em diversas localidades no igarapé do Baré, um igarapé de médio porte, mas o
segundo maior igarapé contribuinte do lago Amanã. As condições ambientais nessas
localidades foram bem diversas, com o registro de temperaturas entre 24,9º e 29,8º C,
condutividade entre 8,5 e 58,6 µS/cm2, OD entre 2,02 e 6,44 mg/L, e pH entre 5,04 e 6,54.
Os exemplares apresentaram tamanhos máximo e mínimo de 119,5 mm, 45,4 mm CP,
respectivamente.
Até o momento, não foram encontradas informações sobre a reprodução de R. lanceolata em
ambiente natural, nem de nenhuma outra espécie congênere na bacia amazônica. Aspectos
reprodutivos de espécies de Rineloricaria ocorrentes em rios de corredeiras com substrato
rochoso do sudeste do Brasil são descritos por Barbieri (1994) e Brito (2007), contrastando
em alguns aspectos. Por exemplo, Brito (2007), trabalhando com duas espécies não descritas
observa para ambas uma estação reprodutiva curta e relata cuidado parental em uma delas. Já
Barbieri (1994), sugere uma estação reprodutiva longa e ausência de cuidado parental. A
grande diversidade de espécies e estratégias de vida no gênero tornam difícil a extrapolação
de padrões específicos entre espécies distintas. No entanto, ambos autores, assim como Evers
& Seidel (2005), concordam com a desova de ovos adesivos e uma fecundidade baixa.
Utilizando observações em aquário, Evers & Seidel (2005) relatam que R. lanceolata possui
cuidado parental, com o macho guardando os ovos por ele fecundados e depositados por
várias fêmeas na mesma cavidade. Esse comportamento de formação de harém é relatado
também para espécies de Ancistrus por Sabaj et al. (1999). Os cerca de 100 ou mais ovos
colocados por uma fêmea de R. lanceolata podem demorar até 12 dias para eclodir (Evers &
Seidel, 2005).
Rineloricaria lanceolata é incluída nesta tese tanto nos estudos de morfologia como de
genética de populações.
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. Classificação das estratégias de vida das espécies-alvo
Como alternativa para o modelo linear de seleção r e K (MacArthur & Wilson, 1967) que é
comumente utilizado para classificar as estratégias de vida de diversos organismos (e.g.
Adams, 1980; Schäfers & Nagels, 1991; Jimenez et al., 2013), Winemiller (1989) propôs a
classificação das espécies de peixes dos lhanos venezuelanos em três grupos distintos (Tabela
1.4) – equilíbrio, oportunista e sazonal – que, apesar das particularidades inerentes ao
ambiente peculiar do lhanos, pode ser utilizada como referência para os objetivos do presente
trabalho.
Tabela 1.4. Classificação das estratégias de vida das espécies de peixes e respectivas
características biológicas. Adaptado de Winemiller (1989).
Estratégia de Vida
Equilíbrio
Oportunista
Sazonal
cuidado parental bem desenvolvido

pouco ou nenhum cuidado parental

pouco ou nenhum cuidado parental

período de reprodução prolongado

período de reprodução prolongado

curto período de reprodução

reprodução repetida em uma
mesma estação reprodutiva

múltiplos eventos reprodutivos
com pouco investimento

poucos eventos reprodutivos

classes de tamanho com
distribuição uniforme ao longo do
ano

distribuição de tamanho uniforme
no período da cheia

reprodução migratória em locais
alagados na cheia

longo tempo de geração

curto tempo de geração

população predominantemente
adulta na seca, e juvenis na cheia

baixa fecundidade

baixa fecundidade

longo tempo de geração

ovócitos grandes

ovócitos pequenos

fecundidade intermediária a alta

tamanho do corpo grande

tamanho do corpo pequeno

ovócitos pequenos

pouca flutuação na densidade
populacional local ao longo do ano

flutuação populacional
intermediária

tamanho do corpo intermediário ou
grande
grande
local

flutuação

populacional

Infelizmente, não é possível saber com precisão alguns aspectos da biologia das espéciesalvo. Algumas delas, no entanto, apresentam características que permitem sua inserção em
determinada estratégia ou em algum ponto entre duas estratégias específicas. Carnegiella
marthae, por exemplo, pode ser enquadrada com uma estratégia sazonal (ausência de cuidado
parental, período de reprodução restrito, aparentemente desova total, população predominante
de adultos na seca e jovens na cheia), com alguns aspectos caraterísticos de espécie
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oportunista (tamanho corporal pequeno e baixa fecundidade). Já H. coeruleus possui
diversas características que podem enquadrar a espécie na estratégia oportunista (ausência de
cuidado parental, longa duração do período reprodutivo e flutuação populacional
intermediária). Nannostomus trifasciatus possui muitas características que a enquadra como
espécie sazonal (ausência de cuidado parental, período de reprodução restrito, aparentemente
desova total, população predominante de adultos na seca e jovens na cheia, fecundidade
intermediária considerando seu tamanho corporal). Essas três espécies não aparentam ter
grandes restrições de habitat e possivelmente possuem populações ligadas continuamente
através do leito dos rios principais.
Rineloricaria laceolata e Hypoptopomatinae sp., por sua vez, possuem características que as
enquadram na estratégia de equilíbrio (cuidado parental, baixa fecundidade, ovócitos
grandes), mas diferem bastante quanto ao tamanho corporal e, em algum grau, quanto ao
meso-habitat preferencial. Ambas são espécies características de ambientes lóticos, mas R.
lanceolata parece não ser capaz de colonizar pequenos corpos d’água, ou áreas de cabeceiras,
enquanto que os corpos d’água de grande porte parecem ser uma restrição para
Hypoptopomatinae sp..
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Capítulo 2

Padrões de estruturação populacional em três espécies de peixes
das bacias do rio Unini e lago Amanã (AM)

Introdução
Com mais de 2500 espécies descritas (Albert & Reis, 2011) e muitas outras espécies já
detectadas e ainda à espera de descrição formal, a diversidade de peixes da Amazônia é ainda
pouco conhecida tanto em termos taxonômicos, mas, principalmente, em relação à biologia,
ecologia e aspectos evolutivos. Mesmo com a falta de conhecimento, um grande número de
espécies é explorado economicamente ou como forma de subsistência (Queiroz & Crampton,
1999). A bacia do rio Negro destaca-se dentre as demais em função do uso intenso de
inúmeras espécies de pequeno porte, explotadas com fins ornamentais. Prang (2001) estima
que, de todo o volume de peixes ornamentais exportados a partir do Brasil, mais da metade
seja oriunda do rio Negro e seus tributários. Das mais de 300 espécies comercializadas
legalmente até 2008, cerca de 70% era originária da bacia do rio Negro (Anjos et al., 2007;
MMA, 2008).
Um dos problemas tanto para o estudo como para a realização de planos de manejo voltados
ao uso racional da ictiofauna amazônica é a dificuldade de se diagnosticar espécies e delimitar
populações ou unidades de manejo adequadas. Um padrão comum que vem sendo cada vez
mais observado em estudos moleculares com foco na ictiofauna neotropical, em especial a
ictiofauna amazônica, é que existe uma grande diversidade de táxons e linhagens evolutivas
oculta, representada por complexos de espécies (Terêncio, 2009). Abe et al. (2013), em uma
filogenia molecular da família Gasteropelecidae, demonstraram haver mais de um táxon
dentro do que hoje é conhecido como Thoracocharax stellatus. Da mesma forma, Cooke et al.
(2012a) estudando Centromochlus existimatus (Siluriformes: Auchenipteridae), demostraram
que este táxon compõe, na realidade, um complexo com pelo menos cinco linhagens distintas
separadas há 4-8 milhão de anos. Cooke et al. (2012b e 2012c) demonstraram que há uma
correspondência entre a natureza química da água de tributários do rio Amazonas e linhagens

51

evolutivas de Triportheus albus (Characiformes: Characidae) e Colomesus aselus
(Tetraodontiformes: Tetraodontidae), com linhagens possivelmente correspondendo a
espécies de um complexo taxonômico. Esse padrão também foi encontrado por Frederico et
al. (2012) para a raia Paratrygon aiereba, onde foi observado haver forte estruturação entre as
populações da espécie em diferentes tributários do rio Amazonas, com fluxo gênico
virtualmente ausente.
A existência dessa diversidade críptica também ocorre quando se avalia peixes dentro de uma
mesma bacia. Por exemplo, Piggot et al. (2012), Schneider et al. (2012) e Terêncio et al.
(2012) encontraram dentro da bacia do rio Negro linhagens evolutivas distintas
correspondentes a prováveis novas espécies em Carnegiella marthae, Carnegiella strigata e
Nannostomus eques, respectivamente. Schmitt (2005), trabalhando com a região controle do
DNA mitocondrial de Hypopygus lepturus da bacia do rio Negro, encontrou cinco linhagens
sugerindo que essa espécie está passando por um processo atual de especiação. Em uma
revisão taxonômica detalhada do gênero Hypopygus com base em caracteres morfológicos,
Santana & Crampton (2011), contudo, não conseguiram detectar nenhum táxon novo dentro
H. lepturus, o que reforça a importância dos estudos moleculares para se diagnosticar
linhagens evolutivas e espécies da ictiofauna amazônica. A existência dessa diversidade
críptica causa preocupação, pois a exploração de estoques, sem o conhecimento prévio de sua
variabilidade genética e do número real de espécies existentes pode acarretar na perda de
linhagens genéticas ou até de espécies (Frankham et al., 2008).
Os processos que atuaram e atuam na separação de populações são ainda muito pouco
estudados, sendo raros os trabalhos com abordagens que permitam inferências sobre os
processos que geraram a diversidade atual. Um desses trabalhos é o de Cooke et al. (2012b),
que demonstra que as linhagens de Triportheus albus de tributários de água preta são mais
aparentadas entre si do que com as populações da calha principal do Amazonas (de água
branca), independente da distância que separa os tributários. Esses mesmos autores sugerem
que a coloração da água atua como fator de seleção, favorecendo determinados haplótipos em
cada tipo de rio.
Lovejoy & Araujo (2000) demonstraram haver uma relação próxima entre as populações de
Potamorrhaphis guianensis (Belonidae, Beloniformes) das bacias dos rios Orinoco e
Amazonas sugerindo a expansão da área de distribuição da espécie através do canal do
Cassiquiare. Willis et al. (2010) também sugerem que a conexão entre as bacias dos rios
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Orinoco e Amazonas através do canal do Cassiquiare facilita o fluxo gênico para três espécies
de tucunaré (Cichla spp., Cichlidae, Perciformes). Winemiller et al. (2008), no entanto,
demonstram que mesmo promovendo a conexão hidrológica entre as essas duas bacias, o
canal do Cassiquiare age como um filtro ecológico, facilitando a dispersão de algumas
espécies, mas dificultando ou impedindo a de outras. As características físico-químicas da
água e aspectos estruturais, como a presença de corredeiras, do canal do Cassiquiare são
sugeridas por Winemiller et al. (2008) como os principais fatores que restringem a passagem
de peixes de uma região para a outra.
O rio Unini e o lago Amanã são os corpos d’água principais de duas bacias adjacentes. Apesar
de se situarem em drenagens distintas, de grandes rios com composições físico-químicas
diferentes, compartilham um grande número de espécies, algumas das quais, a princípio, não
ocorrentes nas bacias adjacentes dentro de suas próprias drenagens. O entendimento dos
processos históricos que levaram à estruturação das comunidades de peixes em cada bacia
pode ajudar a compreender aspectos gerais da origem da biodiversidade amazônica. Torna-se
importante, portanto, a realização de estudos capazes de gerar informações sobre como
aspectos intrínsecos ou extrínsecos de cada espécie ajudaram a formar as distribuições atuais
de suas populações. Além disso, tendo em vista que tanto no rio Unini como no lago Amanã
há iniciativas de exploração dos estoques de espécies com finalidade ornamental, é
fundamental o conhecimento das relações entre as populações de cada bacia para fornecer as
bases para a elaboração de planos de manejo das espécies locais.
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Objetivo Geral
O objetivo principal deste capítulo foi investigar, usando marcadores moleculares
mitocondriais (sequências do gene citocromo b ou genes ATPase 6/8), a influência de
características estruturais ou hidrológicas na distribuição disjunta das populações e possíveis
espécies crípticas de Rineloricaria lanceolata, Hypoptopomatinae sp. (ambas Loricariidae) e
Carnegiella marthae nas bacias do lago Amanã e rio Unini (AM).
Objetivos Específicos
1. Comparar populações de R. lanceolata, Hypoptopomatinae sp. e C. marthae e
determinar se cada uma compõe uma única espécie com populações bem estruturadas,
ou um complexo de espécies, dentro e entre as bacias estudadas;
2. Verificar se há padrões comuns de diferenciação das linhagens evolutivas entre R.
lanceolata, Hypoptopomatinae sp. e C. marthae.
3. Testar a hipótese de conexão histórica ou atual das bacias do lago Amanã e rio Unini
através de suas cabeceiras.
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Cenários e hipóteses
Para se entender as diferenças ou similaridades genéticas que podem ser observadas entre as
populações, deve-se considerar o isolamento ou a conexão reprodutiva dessas. Assim, é
possível gerar alguns cenários históricos ou biológicos que possam ter facilitado ou
dificultado a dispersão de genes promovendo a mistura ou estruturação genética entre
populações. Os cenários conjecturados vão desde a ausência total de barreiras reprodutivas
entre as localidades até o completo isolamento entre elas, podendo levar, inclusive, à
especiação. Para cada cenário, pode-se esperar encontrar alguns resultados em particular.
Abaixo, estão listados esses cenários, com uma explicação e uma síntese (Tabela 2.0.1) para
cada situação, levando-se em consideração que serão testados por meio de marcadores
genéticos mitocondriais. De forma geral, os padrões e modelos descritos abaixo podem ser
encontrados em Avise et al. (1987).
Histórico geográfico das bacias do Amanã e Unini.
1. inexistência atual e histórica de conexão hidrológica pelas cabeceiras do Amanã e
Unini;
2. conexão hidrológica entre as bacias do Amanã e Unini pelas cabeceiras ocorrida em
passado recente, mas ausente atualmente;
3. conexão hidrológica atual entre as bacias do Amanã e Unini pelas cabeceiras.
Importância da ecologia das espécies para conexão reprodutiva das populações
A. espécies com baixa capacidade de dispersão;
B. espécies com alta capacidade de dispersão;

1A. inexistência atual e histórica de conexão hidrológica pelas cabeceiras do Amanã e
Unini + espécies com baixa capacidade de dispersão. Espera-se encontrar forte estruturação
genética entre todas as populações, com as populações de cada bacia mais relacionadas entre
si e, possivelmente, existência de espécies crípticas. Situação conhecida como fragmentação
alopátrica.
1B. inexistência atual e histórica de conexão hidrológica pelas cabeceiras do Amanã e
Unini + espécies com alta capacidade de dispersão. Espera-se encontrar forte estruturação
genética entre as bacias e ausência de estruturação entre as populações dentro de cada bacia.
2A. conexão hidrológica entre as bacias do Amanã e Unini pelas cabeceiras ocorrida em
passado recente, mas ausente atualmente + espécies com baixa capacidade de dispersão.
Espera-se encontrar forte estruturação genética entre todas as populações, com as populações
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de localidades mais próximas mais aparentadas entre si, independentemente da bacia onde
estejam localizadas. Modelo conhecido como dispersão por stepping-stone ou passo-a-passo.
2B. conexão hidrológica entre as bacias do Amanã e Unini pelas cabeceiras ocorrida em
passado recente, mas ausente atualmente + espécies com alta capacidade de dispersão.
Espera-se encontrar ausência de estruturação dentro de cada bacia e estruturação entre as duas
bacias. Os haplótipos mais recentes serão compartilhados apenas entre as populações dentro
de cada bacia. Haplótipos ancestrais poderão ou não ser compartilhados entre as bacias.
3A. conexão hidrológica atual entre as bacias do Amanã e Unini pelas cabeceiras +
espécies com baixa capacidade de dispersão. Espera-se encontrar forte estruturação
genética entre todas as populações, com as populações de localidades mais próximas mais
aparentadas entre si, independentemente da bacia onde estejam localizadas. Padrão conhecido
como isolamento por distância.
3B. conexão hidrológica atual entre as bacias do Amanã e Unini pelas cabeceiras +
espécies com alta capacidade de dispersão. Espera-se encontrar ausência de estruturação
genética entre todas as populações, além de haplótipos ancestrais e recentes compartilhados
entre as duas bacias, caracterizando uma situação de panmixia.
Tabela 2.0.1. Resultados esperados para estruturação genética das populações da bacia do rio
Unini e lago Amanã de acordo com cada situação de conexão hidrológica entre as bacias e
ecologia das espécies.
ASPECTOS ECOLÓGICOS DA ESPÉCIE RELEVANTES PARA A CONEXÃO
REPRODUTIVA ENTRE POPULAÇÕES

Cenário
1. inexistência atual e histórica de
conexão
hidrológica
pelas
cabeceiras do Amanã e Unini
2. conexão hidrológica entre as
bacias do Amanã e Unini pelas
cabeceiras ocorrida em passado
recente, mas ausente atualmente
3. conexão hidrológica atual entre
as bacias do Amanã e Unini pelas
cabeceiras

A. baixa capacidade de dispersão
1A. estruturação genética entre
todas as populações, com as
populações de cada bacia mais
relacionadas entre si.
2A. forte estruturação genética
entre todas as populações, com as
populações de localidades mais
próximas mais aparentadas entre si,
independente da bacia.
3A. forte estruturação genética
entre todas as populações, com as
populações de localidades mais
próximas mais aparentadas entre si,
independente da bacia.
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B. alta capacidade de dispersão
1B. forte estruturação genética
entre as bacias e ausência de
estruturação entre as populações
dentro de cada bacia.
2B. ausência de estruturação dentro
de cada bacia e estruturação entre
as duas bacias.

3B. ausência de estruturação
genética entre todas as populações,
além de haplótipos ancestrais e
recentes compartilhados entre as
duas bacias.

Todos os cenários apresentados mostram diferenças em relação ao que se espera para a
distribuição e estruturação das populações de espécies com características ecológicas
distintas. No entanto, pode-se pensar em mais um cenário possível no qual as espécies de
ambos os grupos ecológicos o mesmo padrão de distribuição e/ou estruturação das populações
observadas. Nesse caso, é provável que as características ecológicas de cada uma das espécies
não sejam relevantes para os processos de fluxo gênico ou isolamento reprodutivo na escala
espacial ou temporal em particular analisada neste estudo.

Material e métodos
. Coleta e fixação das amostras
Amostras de tecido muscular fresco de Rineloricaria lanceolata ou indivíduos inteiros recém
coletados de Carnegiella marthae e Hypoptopomatinae sp. foram fixados em álcool etílico
96% em tubos criogênicos de 2,0 ml. Cerca de uma semana após a fixação o conteúdo líquido
foi drenado, sendo imediatamente substituído por novo conteúdo de álcool etílico 96%. Esse
procedimento foi seguido, pois os tecidos fixados em álcool liberam água em um primeiro
momento, diminuindo a concentração do álcool por diluição. Para reduzir possível atividade
metabólica e a evaporação do álcool, os tubos criogênicos com as amostras foram mantidos
em freezer a temperatura de -20º C.
. Extração de DNA
A extração de DNA das amostras de músculo foi feita através do protocolo de extração salina
adaptado de (Miller et al., 1988), consistindo nas seguintes etapas:
(1) etapa de lise e desproteinização do tecido consistindo de:
aliquotar aproximadamente 20mg de tecido de cada amostra em tubo Eppendorf com
500 µl de tampão de lise adicionado de 1µl de RNAse (4mg/mL), incubar a 55°C por
15 minutos e, após, adicionar 3µl de proteinase K (10mg/mL) e incubar a 55°C por
mais 45 minutos; macerar o tecido com estacas plásticas estéreis e incubar a 55°C por
mais 1 hora;
(2) etapa de separação e precipitação dos restos celulares consistindo de:
centrifugar a aproximadamente 14000 rpm por 15 minutos e transferir 500µL do
sobrenadante para outro tubo Eppendorf, então adicionar 300µL de solução de NaCl
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5M seguido de centrifugação a aproximadamente 14000 rpm por 15 minutos e uma
última transferência de 500µL do sobrenadante para outro tubo Eppendorf;
(3) etapa de precipitação do DNA consistindo de:
adicionar 500µL de isopropanol (gelado) e homogeneizar suavemente por inversão
repetidas vezes, seguido por incubação a -20°C por um período mínimo de 2 horas e,
então, uma nova centrifugação a aproximadamente 14000rpm por 15 minutos para
formar o pellet do DNA;
(4) etapa de lavagem consistindo de:
verter o sobrenadante suavemente, adicionar 500µL de etanol a 70% (gelado) e
centrifugar a aproximadamente 14000rpm por 15 minutos, seguido do descarte do
sobrenadante;
Após a secagem em temperatura ambiente (ou em centrífuga a vácuo), o DNA foi
ressuspendido em 50 μL de água miliQ. A presença de bandas de alto peso molecular (DNA)
foi então verificada através eletroforese em gel de agarose (0,8%) em tampão 0,5X TBE (0,05
M Tris Base; 0,05 M Ácido Bórico; 1 mM EDTA), corado com brometo de etídio e
visualizado em transiluminador sob luz ultravioleta. Posteriormente, os extratos que
continham DNA foram armazenados em freezer a -20 °C.
. Amplificação e sequenciamento de DNA
As amplificações por PCR e sequenciamento dos genes ATPase subunidades 6 e 8 e
citocromo b, ambos do DNA mitocondrial, foram feitas em reações de 30 μL em tubos
Eppendorf estéreis de 0,2 ml, com 1 μL de Taq polimerase, 0,2 mM dNTPs, 2 mM MgCl2, e
0,5 μM de cada um dos iniciadores:
1) CytbSiluF (5’ CCA CCG TTG TAA TTC AAC TA 3’) e CytbSiluR (5’ GAT TAC
AAG ACC GGC GCT TT 3’), desenvolvidos por Lima (2009), que amplificam um
fragmento de cerca de 1.071 pb em R. lanceolata e 1092 pb em Hypoptopomatinae
sp.1 , correspondendo ao gene citocromo b quase completo;
2) ATP8.2-L8331 (5’ AAA GCR TYR GCC TTT TAA GC 3’) e CO3.2-H9236 (5’
GTT AGT GGT CAK GGG CTT GGR TC 3’) descritos por Lovette et al. (1998), que
amplificam um fragmento 803 pb, correspondendo aos genes ATPase 6/8 quase completos.
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Para R. lanceolata e Hypoptopomatinae sp., as amplificações por PCR foram feitas em
termocicladores Veriti® Dx (Applied Biosystems) programados para uma etapa de
desnaturação inicial de 4 min a 94 °C, seguida de 15 ciclos de amplificação (desnaturação de
45 s a 93° C; anelamento de 45 s a 62° C (-0,5º C a cada ciclo); e extensão de 45 s a 72° C),
seguido por 20 ciclos de amplificação (desnaturação de 45 s a 93 °C; anelamento de 45 s a
55° C; e extensão de 45 s a 72° C), e uma etapa de extensão final de 5 min a 72° C.
Para C. marthae, as amplificações por PCR foram feitas em termocicladores Veriti® Dx
(Applied Biosystems) programados para uma etapa de desnaturação inicial de 2 min a 94° C,
seguida de 35 ciclos de amplificação (desnaturação de 1 min a 92° C; anelamento de 1 min a
55 °C; e extensão de 1 min a 72° C) e uma etapa de extensão final de 5 min a 72° C.
Foram incluídos controles negativos em todas as reações de amplificação, que consistiam em
reações sem adição de DNA.
A presença de bandas correspondentes ao peso molecular esperado para o fragmento
amplificado foi verificada através de eletroforeses (a 5V/cm) em gel de agarose (1%) em
tampão TBE 0,5X, corado com brometo de etídio e visualizado em transiluminador sob luz
ultravioleta, utilizando um padrão de peso molecular 100 pb DNA ladder (Promega).
As reações de PCR foram purificadas e sequenciadas através do método da terminação de
cadeia amplificada por dideoxinucleotídeos (Sanger et al. 1977), usando sequenciadores
capilares ABI 3730xl pela empresa coreana Macrogen (http://www.macrogen.com). O envio
das reações de sequenciamento para a Macrogen foi feito de acordo com a Resolução nº 15
CGEN/MMA. Os sequenciamentos foram feitos nos dois sentidos (cadeia leve e cadeia
pesada do DNA mitocondrial) a fim de garantir maior qualidade e confiabilidade das
sequências.
Análise dos dados
O número total de exemplares utilizados nas análises para cada espécie encontra-se nas
Tabelas 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1.
. Edição e alinhamento das sequências
Os eletroferogramas foram inspecionados visualmente e editados manualmente, quando
necessário, com o programa Seqman II v. 4.0 (http://www.dnastar.com) e as sequências
alinhadas no ClustalW através do programa Mega 5 (Tamura et al., 2011).
Todas as sequências obtidas neste estudo serão posteriormente depositadas no Genbank.
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. Análise filogenética
As análises filogenéticas baseadas em distâncias gênicas foram estimadas através do
algoritmo de neighbour-joining (NJ) que agrupa progressivamente os pares de sequências
mais relacionados, utilizando o modelo de substituição de nucleotídeos Jukes-Cantor, com
bootstrap de 100 réplicas, e usando a opção de deleção completa, com o programa Mega 5.
As análises filogenéticas de máxima verossimilhança (ML), que identifica as árvores com
maior probabilidade a partir de um modelo de substituição de nucleotídeos, foram feitas com
o programa PhyML v 3.0 (Guindon et al., 2010), utilizando o modelo evolutivo selecionado
pelo programa Modeltest v. 3.7 (Posada & Crandall, 1998) através do programa HyPhy
(Kosakovski Pond et al., 2005). Para C. marthae, o modelo de substituição de nucleotídeos
utilizado foi GTR+I, para Hypoptopomatinae sp., GTR+G, e para R. lanceolata, TIM+G+I.
Para o enraizamento das árvores, foram utilizadas, como grupo externo, sequências de
espécies relacionadas obtidas através do Genbank (NLM, 2013). Os números de acesso do
Genbank de todas as sequências utilizadas como grupo externo são apresentados
separadamente para cada espécie nos resultados.
. Estimativa da variabilidade e estruturação genética
Os índices de fixação (FST) (Wright, 1978), que indicam o nível de diferenciação populacional
e estão relacionados, sob alguns pressupostos, com o nível de fluxo gênico entre as
populações foram calculados par-a-par entre as populações no programa Arlequin v. 3.11
(Excoffier et al., 2006), assim como os índices de diversidade haplotípica (h) e nucleotídica
(π) (Nei, 1987). O número de haplótipos (H) e o número de sítios polimórficos (S) foram
obtidos com auxílio do programa DNAsp 5.10 (Librado & Rozas, 2009). O cálculo da
divergência entre as sequências (distância p) foi feito com o programa Mega 5.
. Análise da variância molecular
A análise da variância molecular (AMOVA) (Excoffier et al., 1992) foi feita com o programa
Arlequin v. 3.11 a fim de testar as diferentes hipóteses de estruturação geográfica
inter/intrapopulacionais. Esses testes são feitos a partir de um algoritmo que calcula as
estatísticas φ, análogas às estatísticas F (Wright, 1978) que utiliza uma matriz de distância
entre os haplótipos para separar a variância molecular em níveis hierárquicos. Para testar a
significância dos índices de fixação, foram feitas 1.000 permutações de haplótipos, indivíduos
ou populações entre indivíduos, populações ou grupos de populações. Após cada permutação,
os índices foram recalculados para obtenção das distribuições nulas (Excoffier et al., 2006).
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. Rede de haplótipos
As análises filogeográficas foram feitas a partir das redes de haplótipos geradas pelo
programa TCS v. 1.18 (Clement et al., 2000), usando o método de 95% de parcimônia
(Templeton et al., 1992). As ambiguidades nas redes foram resolvidas de acordo com o
critério estabelecido por Crandall & Templeton (1993).

As conexões ambíguas foram

resolvidas utilizando-se primariamente as informações das árvores filogenéticas e, no caso das
árvores não serem informativas, agrupando-se com o haplótipo mais central.
. Testes de neutralidade
Os testes de neutralidade D de Tajima (Tajima, 1989) e Fs de Fu (Fu, 1997) foram feitos com
o programa Arlequin v. 3.11 para detectar se houve desvios em relação à neutralidade, que
poderiam ser interpretados como resultado da seleção no DNA mitocondrial ou, assumindo-se
a neutralidade, como resultados de expansão ou retração populacional. Sempre que a hipótese
de neutralidade foi rejeitada, as hipóteses de seleção e expansão demográfica e espacial foram
testadas através de uma análise da distribuição das diferenças (“mismatch distribution
analysis”) (Rogers & Harpending, 1992) no programa DNAsp5 (Rozas et al. 2009). De acordo
com esse modelo, a distribuição do número de diferenças par-a-par entre as sequências
apresenta formas distintas para populações com diferentes históricos demográficos. Assim,
populações estáveis apresentam distribuições geométricas, enquanto populações que sofreram
uma súbita redução populacional produzem uma distribuição próxima de zero ou bimodal. Já
populações que passaram por uma expansão populacional recente ou uma expansão da
distribuição geográfica apresentam uma distribuição unimodal (Rogers & Harpending, 1992;
Frankham et al., 2008). Caso as hipóteses nulas de expansão demográfica e espacial não
sejam rejeitadas, é provável que a população tenha sofrido uma expansão populacional na
região.
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Resultados
2.1 – Carnegiella marthae
. Análise filogenética
Para enraizamento da árvore filogenética e identificação de possíveis espécies crípticas de C.
marthae, foram utilizadas, além das amostras das seis sub-bacias diagnosticadas
morfologicamente como C. marthae, mais sete haplótipos correspondentes a amostras da
espécie congênere C. strigata um haplótipo de Hoplias malabaricus (Erythrinidae), um
haplótipo de Piabucina astrigata (Lebiasinidae) e um haplótipo de Chalceus macrolepidotus
(Alestidae), todos obtidos a partir do Genbank (NML, 2013) com os números de acesso
apresentados na Tabela 2.1.2., abaixo.
Nas duas análises filogenéticas (de distância, Fig. 2.1.1, e máxima verossimilhança, Fig.
2.1.2) todos os 31 haplótipos de C. marthae ficaram agrupados em um mesmo clado
(sustentado por um alto valor de bootstrap, acima de 99%), irmão de Carnegiella strigata.
Entre os haplótipos identificados como C. marthae ambas as árvores recuperaram duas
linhagens, monofiléticas correspondentes, cada uma delas, aos haplótipos do Unini e do
Amanã, sustentados por valores de bootstrap superiores a 98% e 97%, respectivamente.
Dentro do clado de C. marthae do Unini, ambas as análises recuperaram apenas três clados
com valores de bootstrap acima de 50%, respectivamente (CM07+CM11+CM25),
(CM24+CM27) e (CM15+CM19). Nenhum desses clados corresponde a uma única sub-bacia
ou a um conjunto de sub-bacias geograficamente próximas, tendo distribuição ampla entre os
tributários (Tab. 2,1.3). As relações filogenéticas dos demais haplótipos do Unini não ficaram
claramente resolvidas, tanto entre si como entre eles e os três agrupamentos formados.
Da mesma forma, dentro do conjunto de haplótipos da bacia do lago Amanã, ambas as
análises recuperaram árvores com a mesma topologia para os seis haplótipos dessa população,
formando um clado mais derivado com os haplótipos CM01, CM02, CM03 e CM05, com
valor de bootstrap superior a 60%. Os dois haplótipos restantes ficaram situados em uma
tricotomia basal, mas com valores de bootstrap abaixo de 50%.
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Figs. 2.1.1A – Árvore resultante de análises de Neighbour-joining para os genes ATPase 6/8
de Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini, AM.
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Fig. 2.1.1B. – Topologia da árvore resultante de análise de Neighbour Joining (NJ) entre
haplótipos dos genes ATPase 6/8 de Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio
Unini, AM. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos da figura.

64

Figs. 2.1.2 - Árvore resultante de análise de Máxima Verossimilhança (ML) entre haplótipos
dos genes ATPase 6/8 de Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini, AM.
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Tabela 2.1.1. Localidades das amostras e número de exemplares utilizados nas análises de
ATPase 6/8 de C. marthae nas bacias do lago Amanã e rio Unini (AM).
Espécie Localidade

Coordenadas

Sub-bacia

Drenagem

N

Carnegiella marthae
P-202
Tr. Capoeirinha
P-206
Ubinzinho
P-143
P-160
P-226
P-227
P-044
P-065
P-381

S2 16.666 W64 40.611
S2 21.006 W64 43.329
S2 29.890 W64 36.967
S2 28.423 W64 37.541
S1 50.513 W64 08.946
S1 45.813 W63 52.638
S1 39.388 W62 58.827
S1 39.295 W62 58.250
S1 52.762 W63 14.670
S1 48.754 W63 01.384
S2 03.294 W62 46.900

Ig. Baré (AM1)
Ig. Baré (AM1)
Ig. Ubim (AM2)
Ig. Ubim (AM2)
Rio Preto (UN2)
Rio Preto (UN2)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Pauini (UN5)
Pauini (UN5)
Papagaio (UN6)

Amanã
Amanã
Amanã
Amanã
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini

18
4
1
5
10
10
9
2
4
15
19

TOTAL

97

Tabela 2.1.2. Espécies utilizadas como grupo externo de Carnegiella marthae, localidades de
origem das amostras, e seus respectivos números de acesso do Genbank.
Éspécie

Localidade da amostra

Número de acesso do Genbank

Carnegiella strigata

Rio Negro

GQ260023.1, GQ260019.1, GQ260014.1,
GQ260013.1, GQ260009.1, GQ260006.1 e
GQ260005.1

Carnegiella strigata

Rio Uatumã

GQ260021.1

Carnegiella strigata

Não especificada

AP011983.1

Hoplias malabaricus

Não especificada

AP011992.1

Piabucina astrigata

Não especificada

NC_015750.1

Chalceus macrolepidotus

Não especificada

AB054130.1
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Tabela 2.1.3. Distribuição dos haplótipos dos genes ATPase 6/8 de Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini, AM
organizados por sub-bacia. Os valores da matriz identificam o número de exemplares de cada população com o haplótipo em particular.
Haplótipo #

Sub-bacia
AM1 Baré
AM2 Ubim
UN2 Preto
UN4 Solimõezinho
UN5 Pauini
UN6 Papagaio
Total

N
22
6
20
11
19
19
97

CM01 CM02 CM03 CM04 CM05 CM06 CM07 CM08 CM09 CM10 CM11 CM12 CM13 CM14 CM15 CM16

4
4

8

7
1

2

1
7

8

8

8

2

2

1
3
11

1

1

2

1
2
1
2
6

1

4
3
7
5
19

1
2
3
3
9

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Tabela 2.1.3. Continuação
Haplótipo #

Sub-bacia
AM1 Baré
AM2 Ubim
UN2 Preto
UN4 Solimõezinho
UN5 Pauini
UN6 Papagaio
Total

N
22
6
20
11
19
19
97

CM17 CM18 CM19 CM20 CM21 CM22 CM23 CM24 CM25 CM26 CM27 CM28 CM29 CM30 CM31

1

1

1

1

1

2
1
3

1

1

1

1

1
1
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1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

. Estruturação populacional
As 97 sequências de 804 pb de ATPase 6/8 de Carnegiella marthae apresentaram 86
sítios polimórficos dispostos em 31 haplótipos. A divergência (distâncias p) entre os
haplótipos das duas populações do Amanã e das populações do Unini foi bastante
elevada, variando entre 0,0852 e 0,0862 (Tab. 2.1.4). A distância entre os haplótipos
encontrados em AM1 e AM2 foi de 0,19%, sendo que dois dos três haplótipos
encontrados em AM2 também foram observados em AM1 (Tab. 2.1.3). Entre as
populações do rio Unini, a maior distância foi de 0,3% entre os haplótipos do rio
Papagaio (UN6) e dos rios Preto (UN2) e Pauini (UN5). A maior distância geográfica
entre as localidades com amostras de C. marthae na bacia do rio Unini é justamente
entre as bacias dos rios Preto e Papagaio. Dentro do Unini, a menor distância p foi de
0,24% entre a população do Ig. Solimõezinho (UN4) e do rio Pauini (UN5) (Tab. 2.1.4).

Tabela 2.1.4. Matriz de distâncias genéticas (distância p) entre populações de
Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini, AM para os genes
ATPase 6/8.
População
1. Ig. Baré (AM1)
2. Ig. Ubim (AM2)
3. Preto (UN2)
4. Solimõezinho (UN4)
5. Pauini (UN5)
6. Papagaio (UN6)

1
-

2
0,0019
-

3
0,0859
0,0852
-

4
0,0862
0,0854
0,0028
-

5
0,0861
0,0854
0,0026
0,0024
-

6
0,0862
0,0854
0,0030
0,0027
0,0030
-

As diversidades haplotípica e nucleotídica totais foram h=0,744 e π=0,00081 (Tabela
2.1.5), mas em função da grande divergência entre as sequências de cada bacia, daqui
em diante, cada linhagem será tratada separadamente (ver detalhes na seção Discussão).
Considerando as drenagens separadamente, as diversidades haplotípica e nucleotídica
foram h=0,880 e π=0,0027 para o conjunto de haplótipos do Unini e h=0,775 e
π=0,0018 para os conjuntos do Amanã. Dentro das populações, a diversidade
haplotípica apresentou valores elevados, sendo os menores deles h=0,600 e h=0,758 em
AM2 e AM1, respectivamente. Nas populações do rio Unini, a diversidade haplotípica
variou entre 0,853, em UN2, e 0,909, em UN4. Já a diversidade nucleotídica variou de
π=0,0011 e π=0,0018 nas amostras de AM2 e AM1, até π=0,0029 e π=0,0031 nas
amostras de UN2 e UN6, respectivamente (Tabela 2.1.5). O menor número de
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haplótipos por sub-bacia foi de três, nas amostras do ig. Ubim (AM2). No entanto,
apenas seis indivíduos desse tributário foram sequenciados. Entre as populações com
maior número de exemplares sequenciados, AM1 foi a que apresentou o menor número,
com cinco haplótipos entre 22 indivíduos sequenciados. Três sub-bacias do rio Unini
apresentaram 10 haplótipos, com um mínimo de 19 exemplares sequenciados em cada
local. A população do Ig. Solimõezinho (UN4) apresentou o menor número de
haplótipos entre as populações do Unini, sete haplótipos, mas deve-se levar em
consideração que apenas 11 exemplares foram sequenciados (Tabelas 2.1.3 e 2.1.5). Dos
25 haplótipos encontrados na bacia do rio Unini, três foram registrados em todas as sub-bacias
(CM09, CM10 e CM11), um em três sub-bacias (CM06) e um em duas sub-bacias (CM19). Os
20 haplótipos restantes foram encontrados em uma única sub-bacia, cada (Tabela 2.1.3).

Tabela 2.1.5. Índices de diversidade e estatística dos testes de neutralidade para os
genes ATPase 6/8 de Carngeialla marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini,
AM. Número de haplótipos (H), número de sítios polimórficos (S), diversidade
haplotípica (h) e nucleotídica (π).
Sub-bacia
1. Ig. Baré – AM1
2. Ig. Ubim – AM2
3. Preto – UN2
4. Solimõezinho – UN4
5. Pauini – UN5
6. Papagaio – UN6
AMANÃ (AM1+AM2)
UNINI
(UN2+UN4+UN5+UN6)
Total

Índices de diversidade populacional
N
H
S
h
π
22
5
6
0,758
0,0018
6
3
2
0,600
0,0011
20 10 13
0,853
0,0029
11
7
8
0,909
0,0025
19 10 11
0,854
0,0023
19 10 14
0,901
0,0031
28
6
7
0,775
0,0018
69
97

25
31

28
86

0,880
0,921

0,0027
0,0343

Testes de equilíbrio
FS de Fu
D de Tajima
-0,073
-0,409
-0,427
-0,050
-3,921*
-1,350
-2,818*
-1,053
-5,180*
-1,458
-3,793*
-1,413
-0,689
-0,614
-19,754*

-198017*

*p<0,05.

A análise dos valores de FST demonstra uma estruturação forte entre as duas populações
do Amanã e todas as populações do rio Unini, com valores significativos tendendo a 1,0
(sempre superiores a 0,96), o que corrobora uma ausência de fluxo gênico e consiste em
uma indicação de se tratarem de espécies diferentes (Tabela 2.1.6). Já entre as
populações do rio Unini, os valores de FST indicam ausência de estruturação.
As populações apresentaram alta variabilidade haplotípica e, ao mesmo tempo, baixa
nucleotídica (h > 0,5, π < 0,005, Tabela 2.1.5), características que podem indicar terem
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passado efeito de gargalo, em um passado remoto, seguido de um rápido crescimento
populacional e acúmulo de mutações sobre os haplótipos remanescentes (Grant &
Bowen, 1998).

Tabela 2.1.6. Valores par-a-par de FST para os genes ATPase 6/8 (diagonal inferior)
entre populações de Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini,
AM.
População
1. Ig. Baré (AM1)
2. Ig. Ubim (AM2)
3. Preto (UN2)
4. Solimõezinho (UN4)
5. Pauini (UN5)
6. Papagaio (UN6)

1
0,194*
0,971*
0,974*
0,974*
0,970*

2

3

4

5

6

0,968*
0,974*
0,974*
0,967*

0,037
0,005
-0,001

-0,027
-0,038

-0,029

-

* P < 0,05

Para a AMOVA, foram testadas hipóteses de agrupamentos definidos a priori levando
em consideração o arranjo atual das drenagens e, cada sub-bacia do rio Unini
separadamente, excluindo-se as amostras da bacia do lago Amanã. (Tabela 2.1.7).
Nenhum agrupamento da AMOVA foi estatisticamente significativo.
Tabela 2.1.7. Resultados da análise de variância molecular (AMOVA) avaliando
hipóteses biogeográficas para os genes ATPase 6/8 em Carnegiella marthae das bacias
do lago Amanã e do rio Unini, AM.
Hipótese (número de grupos)
Drenagens (2)
AMANÃ/UNINI
Sub-bacias do UNINI
AM/UN2/UN4/UN5/UN6

Entre grupos

Entre populações de
cada grupo

Dentro das
populações

96,89

0,006

3,05

93,60

0,73

5,67

. Análises filogeográficas
Os dois clados que representam variação geográfica na análise filogenética
corresponderam aos dois conjuntos de haplótipos das bacias do lago Amanã e do rio
Unini (Fig. 2.1.3). A distância entre os clados foi de 62 passos mutacionais, ou seja, 61
haplótipos extintos ou não amostrados entre as populações das duas bacias. Dessa
forma, os agrupamentos são avaliados separadamente.
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Fig 2.1.3. Rede de haplótipos dos genes ATPase 6/8 de Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini, AM. À esquerda estão os haplótipos coletados na bacia
do lago Amanã (AM1 e AM2) (n=28) e à direita estão os haplótipos coletados na bacia do rio Unini (UN2, UN4, UN5 e UN6) (n=69). Os pequenos pontos pretos
correspondem aos haplótipos não amostrados.
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Duas análises da distribuição das diferenças (“mismatch distribution analysis”) foram
realizadas utilizando os clados formados pelos haplótipos do Amanã e do Unini,
separadamente (Fig. 2.1.4). Para as populações do Unini, a inferência indicaria um
cenário intermediário entre uma população estável e a ocorrência de gargalo
populacional recente na população. Já no Amanã, foi sugerida a ocorrência de um
gargalo populacional recente. No entanto, as hipóteses nulas de expansão populacional e
geográfica não puderam ser rejeitadas.
O teste D de Tajima mostrou valores significativamente diferentes de zero para a
hipótese de desvio da neutralidade apenas para o conjunto das populações do Unini
(Tabela 2.1.5). O valor obtido negativo pode estar refletindo o excesso de alelos raros
para essa bacia, indicando haver expansão populacional. Para o teste Fs de Fu, foram
detectados desvios de neutralidade significativos em todas as populações da bacia do rio
Unini, tanto separadamente ou como conjunto. (Tabela 2.1.5). Valores negativos de Fs
em regiões seletivamente neutras geralmente estão associados ao excesso de alelos raros
em uma população, o que pode indicar uma expansão populacional recente (Rogers &
Harpending, 1992). No caso das populaões do Unini, foram encontrados 19 haplótipos
exclusivos de cada sub-bacia representados por apenas um único exemplar cada.

Fig. 2.1.4 Análises de distribuição de diferenças para os genes ATPase 6/8 de
Carnegiella marthae das bacias do lago Amanã e do rio Unini.
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2.2 – Hypoptopomatinae sp.
. Análise filogenética
Para enraizamento da árvore filogenética e identificação de possíveis espécies crípticas
de Hypoptopomatinae sp., foram utilizadas, além das amostras das seis sub-bacias, mais
cinco haplótipos correspondentes a amostras das espécies Hypoptopoma inexspectatum,
Hypoptopoma sp., Oxyropsis carinata e Otocinclus vestitus, obtidas a partir do Genbank
(NML, 2013) (com os números de acesso indicados na Tabela 2.2.2), além de dois
haplótipos de Rineloricaria lanceolata de cada drenagem da área estudo. Nas análises, o
único exemplar de Hypoptopomatinae sp. coletado no igarapé Ubim (AM2) foi
agrupado com as amostras do igarapé do Baré (AM1).
Nas duas análises filogenéticas (de distância, Figs. 2.2.1A e 2.2.1B, e máxima
verossimilhança, Fig. 2.2.2) todos os haplótipos de Hypoptopomatinae sp. ficaram
agrupados dentro do mesmo clado (sustentado pelo valor máximo de bootstrap) como
grupo irmão de Hypoptopoma inexspectatum. Dentro do clado que engloba somente
haplótipos de Hypoptopomatinae sp., cada agrupamento correspondeu a exemplares
coletados em uma única sub-bacia, com exceção dos três haplótipos do lago Amanã que
não formaram um clado monofilético. Mesmo assim, a análise de neighbour-joining
indica que os haplótipos da sub-bacia do rio Preto (UN2) são mais aparentados aos
haplótipos do lago Amanã do que aos haplótipos das outras sub-bacias do rio Unini. Os
valores de bootstrap para esse agrupamento, no entanto, são muito baixos.
Tabela 2.2.1. Localidades das amostras e número de exemplares utilizados nas análises
de citocromo b de Hypoptopomatinae sp. nas bacias do lago Amanã e rio Unini (AM).
Espécie Localidade
Hypoptopomatinae sp.
P-202
P-204
Ubinzinho
P-136
P-320
P-240
P-247
P-226
P-227
P-278
P-044
P-047
P-370

Coordenadas

Sub-bacia

Drenagem

S2 16.666 W64 40.611
S2 17.104 W64 40.597

Ig. Baré (AM1)
Ig. Baré (AM1)
Ig. Ubim (AM2)
Rio Preto (UN2)
Rio Preto (UN2)
Arara (UN3)
Arara (UN3)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Pauini (UN5)
Pauini (UN5)
Pauini (UN5)

Amanã
Amanã
Amanã
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini

S2 28.423 W64 37.541
S1 50.135 W64 03.121
S1 49.709 W64 09.172
S1 42.079 W63 33.957
S1 39.942 W63 32.865
S1 39.388 W62 58.827
S1 39.295 W62 58.250
S1 40.570 W63 03.600
S1 52.762 W63 14.670
S1 52.808 W63 14.388
S1 53.695 W63 14.164

TOTAL

N
5
5
1
2
3
1
1
9
4
3
1
4
5
44
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Fig. 2.2.1A –Árvore resultante de análises de Neighbour-joining para o gene citocromo
b de Hypoptopomatinae sp. das bacias do lago Amanã e do rio Unini.
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Fig. 2.2.1B – Topologia da árvore resultante de análise de Neighbour-joining (NJ) entre
haplótipos do gene citocromo b de Hypoptopomatinae sp. das bacias do lago Amanã e
do rio Unini. Os valores de bootstrap abaixo de 50% foram omitidos da figura.
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Fig. 2.2.2 - Árvore resultante de análise de Máxima Verossimilhança (ML) entre haplótipos do gene citocromo b de Hypoptpomatinae
gen.sp.nov. das bacias do lago Amanã e do rio Unini (AM). Os valores de bootstrap menores que 50% foram omitidos da figura.
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Tabela 2.2.2. Espécies utilizadas como grupo externo de Hypoptopomatinae sp., localidade da amostra, e seus respectivos números de acesso do
Genbank.
Éspécie

Localidade da amostra

Número de acesso do Genbank

Hypoptopoma inexspectatum

Rio Paraná, Santa Fé, Argentina

FJ965508.1

Hypoptopoma sp.

Não especificada

DQ133748.1

Oxyropsis carinata

Não especificada

DQ119354.1

Otocinclus vestitus

Não especificada

DQ133749.1

Otocinclus vestitus

Não especificada

DQ119487.1

Rineloricaria lanceolata

Ig. Baré (AM1), bacia do lago Amanã.

Haplótipos #RL e #RL

Rineloricaria lanceolata

Rio Arara (UN3), bacia do rio Unini

Haplótipos #RL e #RL

Tabela 2.2.3. Distribuição dos haplótipos do gene citocromo b de Hypoptopomatinae sp. das bacias do lago Amanã e do rio Unini
(AM)organizados por sub-bacia. Os valores na matriz identificam o número de exemplares de cada população com o haplótipo em particular.
Haplótipo #
Sub-bacia
AM1 Baré
AM2 Ubim
UN2 Preto
UN3 Arara
UN4 Solimõezinho

UN5 Pauini
Total

N
10
1
5
2
16
10
44

HY01

HY02

HY03

2

7
1

1

2

8

1

HY04

7
7

HY05

1
1

HY06

1
1

HY07

HY08

HY09

HY10

3

1

1

1
1

3
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1

1

HY11

HY12

HY13

HY14

HY15

HY16

10

1

2

1

1

1

10

1

2

1

1

1

HY17

HY18

1

1

1

1

. Estruturação populacional
Dos cerca de 70 exemplares com DNA extraído das amostras de tecido e amplificado,
apenas 44 tiveram o sequenciamento bem-sucedido. As 44 sequências de 1.092 pb de
citocromo b de Hypoptopomatinae sp. apresentaram 29 sítios polimórficos dispostos em
18 haplótipos. Não foi encontrada nenhuma distância p superior a 1%. As maiores
distâncias p encontradas foram de 0,92% e 0,91% entre a população de UN4 e de UN5,
e entre a população de UN4 e UN2 (Tab. 2.2.4). A menor distância p foi de 0,54% entre
a população do rio Preto (UN2) e do Amanã (AM1+ AM2), menor entre tributários de
bacias diferentes do que dentro da bacia do rio Unini.
Tabela 2.2.4. Matriz de distâncias genéticas (distância p) entre populações de
Hypoptopomatinae sp. para o gene citocromo b.
População
1. Baré +Ubim (AM1+AM2)
2. Preto (UN2)
3. Arara (UN3)
4. Solimõezinho (UN4)
5. Pauini (UN5)

1
-

2
0,0054
-

3
0,0061
0,0085
-

4
0,0065
0,0091
0,0059
-

5
0,0055
0,0077
0,0088
0,0092
-

As diversidades haplotípica e nucleotídica totais foram h=0,895 e π=0,0056 (Tab.
2.2.5). Considerando as drenagens separadamente, as diversidades haplotípica e
nucleotídica foram h=0,867 e π=0,0018 para o conjunto de haplótipos do Unini e
h=0,473 e π=0,0011 para a população do Amanã. Dentro das populações, a diversidade
haplotípica variou de h=0,473 nas amostras do Ig. Baré (AM1) que apresentaram apenas
três haplótipos, até h=1,00 na amostra do rio Arara (UN3). No entanto apenas dois
exemplares do rio Arara foram sequenciados de maneira bem-sucedida. No rio Preto
(UN2), foi encontrada a segunda mais alta diversidade haplotípica com h=0,700. Já a
diversidade nucleotídica variou de π=0,0007 nas amostras do rio Preto (UN2) e do Ig.
Solimõezinho (UN4) a π=0,0011 e π=0,0018 nas amostras do rio Papagaio e alto rio
Unini, respectivamente (Tabela 2.2.5). O número de haplótipos por bacia variou de dois,
nas amostras do rio Arara a seis, nas amostras do Ig. Solimõezinho (Tabelas 2.2.3 e
2.2.5). Com exceção do haplótipo HY02, que foi registrado em AM1 e AM2, todos os
outros haplótipos foram encontrados em uma única sub-bacia (Tabela 2.2.3). Entre os
18 haplótipos encontrados no total, 12 foram representados por apenas um indivíduo.
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Tabela 2.2.5. Índices de diversidade e estatística dos testes de neutralidade para o gene
citocromo b de Hypoptopomatinae sp.. Número de haplótipos (H), número de sítios
polimórficos (S), diversidade haplotípica (h) e nucleotídica (π).
Sub-bacia
1. Ig. Baré+Ubim
(AM1+AM2)
2. Preto (UN2)
3. Arara (UN3)
4. Solimõezinho (UN4)
5. Pauini (UN5)
6. UNINI
(UN2+UN3+UN4+UN5)
Total

Índices de diversidade populacional
N
H
S
h
π

Testes de equilíbrio
FS de Fu D de Tajima

11
5
2
16
10

3
3
2
6
4

6
2
2
4
4

0,473
0,700
1
0,617
0,533

0,0011
0,0007
0,0018
0,0007
0,0009

1,023
-0,829
0,693
-3,398
-0,971*

-1,569
-0,973
0
-1,052
-1,245

33
44

15
18

24
29

0,867
0,895

0,0018
0,0056

-1,570
-2,585

0,189
-0,344

* P < 0,05
As populações do Amanã (AM1+AM2) apresentaram baixa variabilidade haplotípica e
nucleotídica (h < 0,5, π < 0,005, Tabela 2.2.5), fato que pode estar refletindo um viés
amostral, visto que apenas 11 exemplares do Amanã foram sequenciados de maneira
bem-sucedida. Por outro lado, as demais populações (UN2, UN3, UN4 e UN5)
apresentam uma diversidade haplotípica mais elevada, ao mesmo tempo em que a
diversidade nucleotídica foi baixa (h > 0,5, π < 0,005, Tabela 2.2.5), características que
poderiam indicar terem passado efeito gargalo antigo, seguido de um rápido
crescimento populacional e acúmulo de mutações sobre os haplótipos remanescentes
(Grant & Bowen, 1998). Porém isso não é corroborado pelo MD e tampouco pelos
testes de neutralidade.
A análise da estruturação populacional a partir dos valores de FST demonstra uma
estruturação forte entre todas as populações amostradas, sempre com valores
significativos. O menor valor foi de 0,799 entre as populações do rio Arara (UN3) e do
Amanã (AM1+AM2) (Tab. 2.2.6) e o maior de 0,919 entre o rio Preto UN2 e o igarapé
Solimõezinho (UN4).
Tabela 2.2.6. Valores par-a-par de FST para o gene citocromo b entre populações de
Hypoptopomatinae sp. nas bacias do lago Amanã e rio Unini.
População
1. Baré +Ubim (AM1+AM2)
2. Preto (UN2)
3. Arara (UN3)
4. Solimõezinho (UN4)
5. Pauini (UN5)

1
0,812*
0,799*
0,862*
0,814*

* P < 0,05
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2

3

4

5

0,885*
0,919*
0,891*

0,885*
0,886*

0,913*

-

Para a AMOVA foram testadas hipóteses de agrupamentos definidos a priori levando
em consideração a arranjo atual das drenagens, e as relações indicadas nas análises
filogenéticas que colocam UN3 junto de UN5 em um clado irmão a UN4, além de
sugerir (Fig. 2.2.1) a proximidade entre os haplótipos de UN2 e AM1. O primeiro
agrupamento testado na AMOVA não foi estatisticamente significativo (P > 0,05). O
segundo agrupamento testado apresentou resultados significativos, mas apenas pouco
mais de 13% do total da variação encontrada correspondeu à variação entre os grupos
(Tab. 2.2.7).

Tabela 2.2.7. Resultados da análise de variância molecular (AMOVA) avaliando
hipóteses biogeográficas para o gene citocromo b em Hypoptopomatinae sp..
Hipótese (número de grupos)
Drenagens (2)
AMANÃ/UNINI
Cabeceiras (4)
(AM1+UN2)/UN3/UN4/UN5
Filogenia (2)
(AM1+UN2+ UN5)/(UN3+UN4)

Entre grupos

Entre populações de
cada grupo

Dentro das
populações

-45,55

130,35*

15,20*

27,9

59,95*

12,15*

26,30

62,41*

11,28*

* P < 0,05

. Análises filogeográficas
A rede de haplótipos formou cinco clados, cada um correspondendo a uma sub-bacia
amostrada (Fig. 2.2.3). Um dos clados, que corresponde aos haplótipos do Amanã
(AM1+AM2) foi o que apresentou o menor número de passos mutacionais para os
demais agrupamentos. Quatro haplótipos não amostrados separam a população do
Amanã e as populações do rio Preto (UN2) e rio Pauini (UN4). Essa é a mesma
distância que separa o haplótipo HY02 do haplótipo HY03, ambos coletados na mesma
localidade. A maior distância entre clados foi de 12 passos mutacionais entre o
haplótipo mais comum, supostamente ancestral, do Ig. Solimõezinho (UN4) e o
haplótipo mais comum tanto do rio Pauini (UN5) como do rio Preto (UN2).
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Fig 2.2.3. Rede de haplótipos de citocromo b de Hypoptopomatinae sp.. Os pequenos pontos pretos correspondem aos haplótipos não
amostrados.
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Uma análise da distribuição das diferenças (“mismatch distribution analysis”) foi
realizada utilizando todos os exemplares amostrados (Fig. 2.2.4). A análise apresentou
uma distribuição bimodal das diferenças entre os haplótipos amostrados, sugerindo ter
ocorrido contato secundário entre as populações. Os dados das populações do rio Unini
e do Amanã foram submetidos a análises da distribuição das diferenças (“mismatch
distribution analysis”) para testar as hipóteses de expansão populacional e expansão
espacial da distribuição. As hipóteses nulas de expansão populacional e geográfica não
puderam ser rejeitadas. No entanto, a não rejeição dessas hipóteses não necessariamente
indica que as populações tenham sofrido uma expansão populacional. Quando não se
rejeita a hipótese nula, não há sinal de desvios significantes que configurem uma
retração ou expansão populacional. Ou seja, não quer dizer que não tenha havido
expansão populacional ou espacial, mas sim que o n amostral e as diferenças não são
conclusivas para rejeitar a hipótese de estabilidade.
O teste D de Tajima não apresentou valores significativamente diferente de zero para a
hipótese de desvio da neutralidade para nenhuma população separadamente ou em
conjunto (Tab. 2.2.5). Para o teste Fs de Fu, foram detectados desvios de neutralidade
significativos na população do rio Pauini (UN5) (Tab. 2.3.5).

Fig. 2.2.4 Análise da distribuição de diferenças entre os haplótipos do gene citocromo b
de Hypoptopomatinae sp. das bacias do lago Amanã e rio Unini.
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2.3 – Rineloricaria lanceolata
. Análise filogenética
Para enraizamento da árvore filogenética e identificação de possíveis espécies crípticas
de R. lanceolata, foram utilizadas, além das amostras das sete sub-bacias diagnosticadas
morfologicamente como R. lanceolata, mais oito haplótipos correspondentes a amostras
das espécies Rineloricaria fallax, R. jaraguensis, R. uracantha, Spatuloricaria
puganensis, Spatuloricaria sp., Dasyloricaria filamentosae e Oxyropsis carinata obtidas
a partir do Genbank (NML, 2013) com os números de acesso indicados na tabela 2.3.2, além de
um haplótipo de Hypoptopomatinae sp. obtido no presente estudo.
Nas duas análises filogenéticas (de distância, Fig. 2.3.1, e máxima verossimilhança, Fig.
2.3.2) todos os haplótipos de Rineloricaria lanceolata ficaram agrupados dentro do
mesmo clado (sustentado pelo valor máximo de bootstrap), irmão de Spatuloricaria
puganensis. A topologia das árvores de cada análise diferiu apenas nas relações desse
clado R. lanceolata – S. puganensis com as demais espécies, sem diferir nas relações
entre os haplótipos de R. lanceolata. Para esses haplótipos, é clara a existência de duas
linhagens, uma que inclui os exemplares da bacia do lago Amanã e outra que inclui
aqueles da bacia do rio Unini, mas sem definição de clados relacionados às sub-bacias
amostradas. Embora ambos os clados principais tenham sido recuperados em ambas as
análises, em alguns casos não foi possível resolver as relações entre haplótipos
proximamente relacionados dentro da população do rio Unini.
Tabela 2.3.1. Localidades das amostras e número de exemplares utilizados nas análises
citocromo b de R. lanceolata nas bacias do lago Amanã e rio Unini (AM).
Espécie Localidade Coordenadas
Rineloricaria lanecolata
P-202
P-204
P-253
P-250
P-335
P-073
P-240
P-247
P-227
P-280
P-370
P-371
P-382

S2 16.666 W64 40.611
S2 17.104 W64 40.597
S1 39.931 W63 50.007
S1 45.657 W63 51.668
S1 58.783 W64 26.883
S1 42.590 W63 34.004
S1 42.079 W63 33.957
S1 39.942 W63 32.865
S1 39.295 W62 58.250
S1 40.605 W63 01.798
S1 53.695 W63 14.164
S1 46.958 W62 57.552
S1 59.965 W62 43.662

TOTAL

Sub-bacia

Drenagem

N

Ig. Baré (AM1)
Ig. Baré (AM1)
Alto Rio Unini (UN1)
Rio Preto (UN2)
Rio Preto (UN2)
Arara (UN3)
Arara (UN3)
Arara (UN3)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Ig. Solimõezinho (UN4)
Pauini (UN5)
Pauini (UN5)
Papagaio (UN6)

Amanã
Amanã
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini
Unini

15
5
15
8
1
2
4
7
6
4
9
5
3
84
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Fig. 2.3.1A –Árvore resultante de análise de Neigbour Joining (NJ) entre haplótipos do
gene citocromo de Rineloricaria lanceolata.
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Fig. 2.3.1B –Topologia da árvore resultante de análise de Neigbour Joining (NJ) entre
haplótipos do gene citocromo de Rineloricaria lanceolata. Os valores de bootstrap
abaixo de 50% foram omitidos da figura.
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Fig. 2.3.2 - Árvore resultante de análise de Máxima Verossimilhança (ML) entre
haplótipos do gene citocromo b de Rineloricaria lanceolata. Os valores de bootstrap
menores do que 45% foram omitidos da figura.

86

Tabela 2.3.2. Espécies utilizadas como grupo externo de Rineloricaria lanceolata,
localidade da amostra, e seus respectivos números de acesso do Genbank.
Éspécie

Localidade da amostra

Número de acesso do
Genbank

Rineloricaria fallax

Não especficada

DQ133780.1

Rineloricaria fallax

Não especificada

DQ119389.1

Rineloricaria jaraguensis,

Não especificada

JN089797.1

Rineloricaria uracantha

Não especificada

DQ119462.1

Spatuloricaria puganensis

Não especificada

DQ133781.1

Spatuloricaria sp.,

Não especificada

DQ119444.1

Dasyloricaria filamentosa

Não especificada

DQ119400.1

Oxyropsis carinata

Não especificada

DQ119354.1

Hypoptopomatinae sp.

Rio Arara (UN3), bacia do rio Unini.

Haplótipo HY17

Tabela 2.3.3. Distribuição dos haplótipos do gene citocromo b de Rineloricaria
lanceolata organizados por sub-bacia. Os valores na matriz identificam o número de
exemplares de cada população com o haplótipo em particular.
Haplótipo #

Sub-bacia

N

AM1 Baré
UN1 Alto Unini
UN2 Preto
UN3 Arara
UN4
Solimõezinho
UN5 Pauini

20
15
9
13

RL01 RL02 RL03 RL04 RL05 RL06 RL07 RL08 RL09 RL10 RL11 RL12 RL13 RL14

18
6

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9
6

6

10

7

3

14

1

11

UN6 Papagaio

3

1

Total

84

21

1

1

1

1
33

1

18

1

1

87

2

1
1

1

. Estruturação populacional
As 84 sequências de 1.070 pb de citocromo b de Rineloricaria lanceolata apresentaram
32 sítios polimórficos dispostos em 14 haplótipos. As maiores distâncias p foram
encontradas entre a população do Amanã e as demais populações, variando entre 1,46%
e 1,55% (Tab. 2.3.4). Entre as populações do rio Unini, a maior distância foi de 0,0015
entre os haplótipos do rio Papagaio (UN6) e do alto rio Unini (UN1), as localidades
mais distantes geograficamente uma da outra. As demais populações do rio Unini
apresentaram distâncias p normalmente inferiores a 0,1% (Tab. 2.3.4). A menor
distância p foi de 0,02% entre a população do rio Preto (UN2) e do rio Pauini (UN5),
pois RL02, o único haplótipo encontrado em UN2, foi encontrado em alta frequência em UN5
(Tab. 2.3.3).
Tabela 2.3.4. Matriz de distâncias genéticas (distância p) entre populações de
Rineloricaria lanceolata para o gene citocromo b.
População
1. Ig. Baré (AM1)
2. Alto rio Unini (UN1)
3. Preto (UN2)
4. Arara (UN3)
5. Solimõezinho (UN4)
6. Pauini (UN5)
7. Papagaio (UN6)

1
-

2
0,0154
-

3
0,0146
0,0009
-

4
0,0150
0,0009
0,0006
-

5
0,0152
0,0008
0,0007
0,0005
-

6
0,0148
0,0010
0,0002
0,0007
0,0008
-

7
0,0155
0,0015
0,0009
0,0012
0,0012
0,0010
-

As diversidades haplotípica e nucleotídica totais foram h=0,744 e π=0,00081 (Tabela
2.3.5). Considerando as drenagens separadamente, as diversidades haplotípica e
nucleotídica foram h=0,633 e π=0,00077 para o conjunto de haplótipos do Unini e
h=0,194 e π=0,0008 para a população do Amanã. Dentro das populações, a diversidade
haplotípica variou de zero nas amostras do rio Preto (UN2), que apresentaram um único
haplótipo, até h=1,0 na amostra do rio Papagaio (UN6). No entanto apenas três
exemplares do rio Papagaio foram sequenciados. No alto rio Unini (UN1), foi
encontrada a segunda mais alta diversidade haplotípica com h=0,800. Já a diversidade
nucleotídica variou de zero nas amostras do rio Preto (UN2) a π=0,0019 e π=0,0012 nas
amostras do rio Papagaio e alto rio Unini, respectivamente (Tabela 2.3.5). O número de
haplótipos por bacia variou de um, nas amostras do rio Preto a sete, nas amostras do alto
rio Unini (Tabelas2.3.3 e 2.3.5). Dentro do conjunto amostrado no rio Unini, oito
haplótipos foram restritos a uma única localidade, e dois haplótipos (RL01 e RL02)
encontrados em cinco localidades e um haplótipo (RL07) compartilhado por duas
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localidades. Os haplótipos RL01, RL02 e RL04 foram também os mais comuns, sendo
encontrados em 21, 33 e 18 indivíduos, respectivamente (Tabela 2.3.3).

Tabela 2.3.5. Índices de diversidade e estatística dos testes de neutralidade para o gene
citocromo b de Rineloricaria lanceolata. Número de haplótipos (H), número de sítios
polimórficos (S), diversidade haplotípica (h) e nucleotídica (π).
Sub-bacia
1. Baré (AM1)
2. Alto rio Unini (UN1)
3. Preto (UN2)
4. Arara (UN3)
5. Solimõezinho (UN4)
6. Pauini (UN5)
7. Papagaio (UN6)
UNINI
(UN1+UN2+UN3+UN4+UN5+UN6)

Total

N
20
15
9
13
10
14
3
64
84

Índices de diversidade
populacional
Π
H
S
H
3
8 0,194
0,0008
7
7 0,800
0,0012
1
0
0
0
3
2 0,615
0,0007
2
1 0,466
0,0004
4
3 0,395
0,0004
3
3
1
0,0019
11
14

11
32

0,633
0,744

0,00077
0,00081

Testes de equilíbrio
FS de Fu
0,723
-3,223*
0
0,049
0,818
-2,288*
-0,693

D de Tajima
-2,174*
-0,598
0
0,208
-1,370
-1670*
0

-7,506*
2,003

-1,809*
-0,0179*

* P < 0,05
A análise da estruturação populacional a partir dos valores de FST demonstra uma
estruturação forte entre a população do Amanã e todas as populações do rio Unini, com
valores significativos sempre superiores a 0,937 (Tabela 2.3.6). Entre as populações do
rio Unini, os valores de FST indicam estruturação entre o UN2 e todas as outras
populações com exceção de UN5. Vale ressaltar que apenas nove exemplares de UN2
foram sequenciados de forma bem sucedida, todos apresentando o mesmo haplótipo
RL02, o que pode refletir um efeito fundador nessa população. O mesmo aconteceu com
UN5, que apresentou valores significativos e elevados de Fst quando relacionado às
demais populações do rio Unini, com exceção de UN2.
As populações do rio Preto (UN2), Ig. Solimõezinho (UN4) e rio Pauini (UN5)
apresentaram baixa variabilidade haplotípica e nucleotídica (h < 0,5, π < 0,005, Tabela
2.3.5). Por outro lado, as demais populações (AM1, UN1, UN3 e UN6) apresentam uma
diversidade haplotípica mais elevada, ao mesmo tempo em que a diversidade
nucleotídica foi baixa (h > 0,5, π < 0,005, Tabela 2.3.5), características que podem
indicar terem passado efeito gargalo antigo, seguido de um rápido crescimento
populacional e acúmulo de mutações sobre os haplótipos remanescentes (Grant &
Bowen, 1998).
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Para a AMOVA foram testadas hipóteses de agrupamentos definidos a priori levando
em consideração a arranjo atual das drenagens, a proximidade geográfica das bacias e os
conjunto de localidades que apresentaram valores de Fst significativos entre si na
análise par-a-par (Tabela 2.3.7). Nenhum agrupamento da AMOVA foi estatisticamente
significativo.

Tabela 2.3.6. Valores par-a-par de FST para o gene citocromo b entre populações de
Rineloricaria lanceolata nas bacias do lago Amanã e rio Unini.
População
1. Ig. Baré (AM1)
2. Alto rio Unini (UN1)
3. Preto (UN2)
4. Arara (UN3)
5. Solimõezinho (UN4)
6. Pauini (UN5)
7. Papagaio (UN6)

1
0,937*
0,964*
0,952*
0,957*
0,959*
0,943*

2

3

4

5

6

7

0,217*
-0,042
-0,029
0,173*
0,004

0,382*
0,653*
-0,035
0,379*

-0,036
0,258*
0,093

0,453*
0,207

0,163

-

* P < 0,05

Tabela 2.3.7. Resultados da análise de variância molecular (AMOVA) avaliando
hipóteses biogeográficas para o gene citocromo b em Rineloricaria lanceolata.
Entre
grupos

Entre
populações de
cada grupo

Dentro das
populações

Drenagens (2)
AMANÃ/UNINI

94,55

0,88*

4,57*

Proximidade geográfica (4)
AM/(UN1+UN2)/(UN3+UN4)/(UN5+UN6)

89,81

1,3*

8,88*

Agrupamento pela tabela 2.3.6.
(UN1+UN3+UN4+UN6)/(UN2+UN5)

26,41

-0,00076

73,75*

Hipótese (número de grupos)

*p<0,05

. Análises filogeográficas
Os dois clados que representam variação geográfica na análise filogenética
corresponderam aos dois conjuntos de haplótipos das bacias do lago Amanã e do rio
Unini (Fig. 2.3.3). A distância entre os clados é de 15 passos mutacionais, ou seja, 14
haplótipos não amostrados entre as populações das duas bacias. Dentro da população do
Amanã, o haplótipo RL05, representado por um único indivíduo, apresentou uma
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diferença de oito passos mutacionais para o haplótipo RL04, o mais comum no Amanã
com 18 exemplares amostrados.

Fig 2.3.3. Rede de haplótipos de citocromo b de Rineloricaria lanceolata. À esquerda,
os haplótipos da sub-bacia do igarapé do Baré (AM1), no lago Amanã (n=20). À direita,
os haplótipos do rio Unini (n=64). Os pequenos pontos pretos correspondem aos
haplótipos não amostrados.
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Duas análises da distribuição das diferenças (“mismatch distribution analysis”) foram
realizadas utilizando os clados formados pelos haplótipos do Amanã e do Unini,
separadamente (Fig. 2.3.4). A inferência indicou a ocorrência de uma população estável
do Unini e gargalo populacional com contato secundário na população do Amanã. Os
dados das populações do rio Unini e do Amanã foram submetidos a análises da
distribuição das diferenças (“mismatch distribution analysis”) para testar as hipóteses de
expansão populacional e expansão espacial da distribuição. As hipóteses nulas de
expansão populacional e geográfica não puderam ser rejeitadas para ambas as
populações do rio Unini e do lago Amanã. Quando, ao contrário, há rejeição das
hipóteses nulas, pode-se dizer que as populações não sofreram expansão populacional
e/ou espacial. Portanto, a não rejeição dessas hipóteses sugere que as populações
tenham sofrido uma expansão populacional.
O teste D de Tajima mostrou valores significativamente diferentes de zero para a
hipótese de desvio da neutralidade apenas para as populações AM1 e UN5, ou para as
populações do Unini em conjunto (Tab. 2.3.5). Em ambos os casos, os valores obtidos
foram negativos, indicando expansão populacional. Para o teste Fs de Fu, foram
detectados desvios de neutralidade significativos nas populações do alto rio Unini
(UN1), rio Pauini (UN5) e no conjunto de populações do rio Unini (Tab. 2.3.5). Valores
negativos de Fs em regiões seletivamente neutras geralmente estão associados ao
excesso de alelos raros em uma população, o que pode indicar uma expansão
populacional recente (Rogers & Harpending, 1992). No caso da população de UN1,
foram cinco haplótipos exclusivos com um único exemplar para cada haplótipo.

Fig. 2.3.4 Análises de distribuição de diferenças do gene citocromo b de Rineloricaria
lanceolata das bacias dos lago Amanã e do rio Unini.
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Discussão
Cada vez mais, os estudos que utilizam uma abordagem molecular para resgatar o
histórico de populações ou espécies vêm empregando mais de um marcador (e.g. Piggot
et al., 2011; Cooke et al., 2012a, 2012b; Abe et al., 2013). Preferencialmente, são
utilizados marcadores com modos de herança distintos (Avise, 2004). No entanto, para
atingir os objetivos do presente trabalho seria necessário trabalhar com um número
elevado de exemplares e mais de uma espécie. Assim, por questões logísticas e
restrições financeiras, utilizou-se apenas um marcador molecular em cada espécie.
Considerando que os objetivos específicos do presente estudo incluem (1) a comparação
de populações para verificar se os taxa estudados compõem, cada um, uma única
espécie ou um complexo com mais de uma espécie; (2) a verificação de padrões de
diferenciação das linhagens evolutivas; e (3) o teste da conexão das bacias estudadas
através de suas cabeceiras; os marcadores escolhidos deveriam apresentar uma taxa de
evolução rápida o suficiente para uma abordagem comparativa dentro e entre
populações, mas não tão acelerada de modo a impedir uma comparação entre espécies
distintas. Assim, para todas as espécies foram escolhidos marcadores do DNA
mitocondrial. Segundo Avise (2004), genes mitocondriais apresentam uma taxa de
mutação média cerca de 10 vezes maior do que genes nucleares, o que significa que
apresentam níveis elevados de polimorfismo com potencial para revelar múltiplas
linhagens genéticas dentro ou entre populações. Por conta disso, o tempo de
coalescência de linhagens de genes mitocondriais é reduzido, o que os tornam mais
sensíveis a eventos demográficos (Turcheto-Zolet et al., 2013). Ainda, sua herança
exclusivamente materna e a ausência de recombinação em genes mitocondriais significa
que as linhagens desses genes podem ser identificadas de maneira mais direta do que
genes nucleares (Freeland, 2005). No entanto, uma das desvantagens do uso de
marcadores mitocondriais está justamente relacionada à herança uniparental, já que
marcadores uniparentais podem não ser representativos de uma população como um
todo (Freeland, 2005).
. Populações ou espécies
Ao analisarmos a filogenia das espécies estudadas, é possível verificar dois padrões
diferentes. O primeiro, (Figs. 2.2.1 e 2.2.2), observado em Hypoptopomatinae sp.,
mostra um grupo monofilético composto por todos os haplótipos, alta similaridade entre
as sequências (>99%) e as populações do rio Unini, que perfazem quatro das cinco
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populações utilizadas, formando, cada uma, grupos monofiléticos. Os valores de
bootstrap dos clados formados pelos tributários sempre menores do que 78% e a
ausência de um grupo monofilético para a população do Amanã indicam que o
monofiletismo inclusivo, esperado para espécies distintas, ainda não foi atingido,
condição necessária para que as populações pudessem ser consideradas espécies
distintas. Complementando a análise filogenética com as distâncias genéticas entre as
populações (Tabela 2.2.4), fica evidente que as populações de Hypoptopomatinae sp.
pertencem a uma mesma espécie.
O segundo padrão, observado em Carnegiella e Rineloricaria, é caracterizado por duas
linhagens evolutivas monofiléticas correspondentes às bacias do lago Amanã e do rio
Unini, respectivamente (Figs. 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1 e 2.3.2). Em ambas as espécies, tanto o
clado que sustenta todas as sequências do presente estudo como os clados de cada
drenagem são suportados por altos valores de bootstrap, o que indica, com alto grau de
confiabilidade, que as linhagens são evolutivamente distintas e monofiléticas inclusivas.
Considerando que os clados observados apresentam distribuições geográficas distintas,
a definição do número de espécies sendo trabalhadas não depende apenas do número de
linhagens monofiléticas observadas, mas também de parâmetros estruturais das
populações analisadas (Beheregaray & Caccone, 2007). Segundo Frankham et al.
(2008), em espécies alopátricas, ao invés de usar uma distância genética arbitrária para
resolver incertezas taxonômicas no nível de espécie, é mais razoável estimar a
diferenciação genética entre espécies nominais válidas congêneres e usar aquele valor
como um marco empírico para auxiliar decisões taxonômicas acerca do táxon estudado.
Se as distâncias genéticas entre as espécies nominais válidas forem similares ou
menores do que as observadas entre as linhagens do táxon considerado, este último deve
ser considerado uma espécie distinta (Frankham et al., 2008).
Sendo assim, temos situações distintas para Carnegiella e Rineloricaria. Os haplótipos
de Carnegiella do rio Unini apresentaram uma distância genética de cerca de 8,5% em
relação às populações do lago Amanã (Tabela 2.1.4), correspondendo a 62 mutações
entre as linhagens (Fig. 2.1.3). Dentro de cada drenagem, as distâncias genéticas entre
as populações não foram superiores a 0,3%. Schneider et al. (2012), estudando
populações de C. strigata, encontraram duas linhagens distintas separadas por distâncias
genéticas variando entre 10 e 12%, inclusive encontradas em simpatria em uma
localidade, indicando fazerem parte de um complexo de espécies. Reforçando a ideia,
Piggot et al. (2011), trabalhando com exemplares do rio Negro do complexo C.
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marthae, também atribuíram o status de espécie para cada uma das três linhagens
observadas. Nesse caso, as distâncias genéticas variaram entre 9 e 15%. Assim como
relatado em Schneider et al. (2012) para C. strigata, Pigott et al. (2011) também
registraram haplótipos de distintas linhagens em simpatria. Piggot et al. (2011)
reconheceram, ainda, características morfológicas diagnósticas para duas das linhagens
como, por exemplo, a diferença no número de raios da nadadeira anal. No presente
estudo, ao contrário, o número de raios da anal das linhagens do Amanã e do Unini não
diferiu, variando entre 26 e 29 raios em ambas as populações. Considerando uma taxa
de mutação para o gene ATPase 6/8 de 1,3% por milhão de anos (M.a.) (Bermingham et
al., 1997), Piggot et al. (2011) calcularam o tempo de divergência das linhagens entre 7
e 15 milhões de anos. Utilizando essa mesma taxa, estima-se que as duas linhagens
encontradas no presente estudo estejam separadas há cerca de 6,6 milhões de anos.
Apesar das divergências genéticas entre as linhagens serem um pouco menores entre as
linhagens de Carnegiella marthae do presente estudo do que o encontrado tanto por
Piggot et al. (2011) e Schneider et al. (2012), e de não terem sido encontrados
indivíduos das duas linhagens em simpatria, há fortes indicações de que as duas
linhagens sejam pertencentes a espécies distintas.
A topologia da árvore dos haplótipos de R. lanceolata também apresentou dois clados
separados correspondentes às bacias do rio Unini e do lago Amanã. As distâncias
genéticas entre as populações de cada drenagem, porém, foram muito menores do que
as encontradas entre os haplótipos de Carnegiella, com um valor máximo de 1,55% de
divergência (Tabela 2.3.4). Os dois clados divergiram em 15 passos mutacionais, mas
deve-se considerar que dentro da população do Amanã foi encontrada uma sequência
com oito mutações de diferença para o haplótipo mais abundante. Silva (2013) cita que
populações identificadas como R. lanceolata oriundas de diferentes bacias hidrográficas
brasileiras apresentaram divergências de até 8% nas sequências do gene citocromo C
oxidase I (COI), propondo que este grupo represente um complexo de espécies. No
mesmo trabalho, algumas espécies nominais válidas de Rineloricaria apresentaram
divergência de cerca de 1% nas sequências de COI. Carvalho (2011) encontrou diversas
espécies válidas do loricariídeo do grupo Hypostomus ancistroides que apresentaram
distâncias p menores do que 1,6% entre sequências do gene ATPase 6/8. Se for
considerado simplesmente esse valor de distância p, as duas linhagens de R. lanceolata
deveriam ser aqui tratadas como espécies distintas. Lima (2009) encontrou uma taxa
evolutiva de 2,2% por milhão de anos para sequências de citocromo b em populações de
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Trichomycterus zonatus (Trichomycteridae: Loricarioidea) em rios costeiros do sudeste
do Brasil. Já Roxo et al. (2012), trabalhando com quatro genes mitocondriais (incluindo
citocromo b) e um gene nuclear, sugerem uma taxa evolutiva média de 0,8% por milhão
de anos para espécies de Loricariidae das sub-famílias Neoplecostominae e
Hypoptopomatinae. Com base nessas taxas evolutivas, as linhagens de R. lanceolata do
Unini e do Amanã estariam separadas por um intervalo de tempo entre 0,6 e 1,9 milhão
de anos. De acordo com Avise et al. (1998) o tempo médio de especiação para peixes é
de 1,7 M.a. a 2,3 M.a., portanto as populações de R. lanceolata estariam nesse limite,
mesmo assumindo uma taxa de mutação de 2,2% por milhão de anos. No entanto, a
falta de populações representantes do grande espaço geográfico entre as bacias do rio
Unini e do rio Solimões, considerando o leito principal dos rios Negro e Solimões
(Tabela 1.1), pode estar escondendo populações intermediárias que talvez possuam
fluxo gênico apenas com as populações adjacentes. Esse processo evolutivo é conhecido
como modelo de fluxo gênico por stepping-stone (Avise, 2004). Em função dessas
incertezas, embora também haja indicações de que as populações de R. lanceolata de
cada drenagem constituem duas espécies distintas, as mesmas foram aqui tratadas como
duas linhagens bem diferenciadas da mesma espécie.
. Estruturação populacional
Carnegiella marthae do clado Amanã
As relações observadas entre os haplótipos do clado Amanã foram concordantes em
ambas as análises filogenéticas (Figs. 2.1.1 e 2.1.2) e na rede de haplótipos (Fig. 2.1.3).
De acordo com a teoria de coalescência, haplótipos mais antigos tendem a ser mais
frequentes, ter distribuições geográficas mais amplas e a se apresentar nas partes mais
centrais das redes de haplótipos. Em casos de expansão populacional, esses haplótipos
acabam formando topologias em forma de estrela, com diversos haplótipos de origem
mais recente, conectados a estes por poucos passos mutacionais (Freeland, 2005).
Através da rede de haplótipos (Fig. 2.1.3), pode-se observar que o haplótipo CM03,
encontrado nas duas sub-bacias, pode ser considerado o haplótipo ancestral, pois se
encontra separado dos todos os demais haplótipos pelo menor número de passos
mutacionais entre eles. O valor de Fst de 0,194 (Tabela 2.1.6) entre as populações de
AM1 e AM2, apesar de significativo, sugere ausência de estruturação entre as duas subbacias, o que é condizente com os hábitos da espécie, que pode ser encontrada em
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abundância tanto em ambientes lóticos como lênticos, e pela pequena distância
separando as bacias (Tabela 1.1).
Carnegiella marthae do clado Unini
As relações observadas entre os haplótipos do clado Unini foram parcialmente
concordantes nas análises filogenéticas (Figs. 2.1.1 e 2.1.2) e na rede de haplótipos (Fig.
2.1.3). Dos quatro grupos obtidos na rede de haplótipos, apenas três formaram clados
monofiléticos nas árvores filogenéticas. Os clados recuperados em ambas as análises
são formados pelos haplótipos CM07+CM11+CM25 (81,5%

de

bootstrap),

CM15+CM19 (97,8% de bootstrap) e CM24+CM27 (93,3% de bootstrap). O grupo
formado pelos haplótipos CM06+CM08+CM17 não formou um clado nas análises
filogenéticas. Mais evidente ainda do que em C. marthae do Amanã, a rede de
haplótipos de C. marthae do Unini em forma de estrela é característica de um caso de
expansão populacional, com o haplótipo central (CM10) sendo o mais frequente,
amplamente distribuído nas sub-bacias, e com diversos haplótipos, provavelmente mais
recentes, conectados por uma diferença de apenas uma mutação. Os valores negativos e
significativos dos testes de neutralidade de Fs de Fu e D de Tajima para as populações
de todos os tributários do Unini, tanto separadamente ou em conjunto, reforçam o
cenário de expansão populacional.
Os valores de Fst entre as populações do rio Unini (Tabela 2.1.6) não foram
significativos, assim como as hipóteses de estruturação testadas com a AMOVA (Tabela
2.1.7). De qualquer maneira, há uma indicação de ausência de estruturação entre as
populações dos diferentes tributários do rio Unini, o que, como já discutido
anteriormente, condiz com os hábitos da espécie, que, à exceção dos pequenos igarapés
de terra firme, pode ser encontrada em abundância em todos os corpos d’água de maior
porte na bacia do rio Unini, tanto em ambientes lóticos como lênticos, e, provavelmente
possui uma distribuição contínua entre os tributários, ao longo do leito do rio Unini.
Hypoptopomatinae sp.
As relações observadas entre os haplótipos foram parcialmente concordantes nas
análises filogenéticas (Figs. 2.2.1 e 2.2.2) e na rede de haplótipos (Fig. 2.2.3). Dois
agrupamentos principais foram recuperados em todas as análises: o primeiro contendo
os clados do Amanã, rio Preto (UN2) e rio Pauini (UN5) e o segundo com os haplótipos
do Ig. Solimõezinho (UN4) e do rio Arara (UN3). No entanto, dos cinco grupos
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formados na rede de haplótipos, apenas quatro formaram clados monofiléticos nas
árvores filogenéticas. Os clados recuperados em ambas as análises são formados pelos
haplótipos de Hypoptopomatinae sp. das quatro sub-bacias do rio Unini representadas
nessas análises (UN2, UN3, UN4 e UN5). A análise de Neighbour-joining recuperou
maiores valores de bootstrap para esses grupos do que a análise de máxima
verossimilhança. O menor valor foi 80% (Fig. 2.2.2) versus 65,4% na análise de
máxima verossimilhança (Fig. 2.2.3), obtidos para o clado formado pelos haplótipos do
rio Arara. Para os haplótipos HY01 e HY02, do Amanã, a análise de Neighbour-joining
recuperou um agrupamento com valor de bootstrap de 66%, mas esse clado não foi
recuperado na análise de máxima verossimilhança. De qualquer maneira, ambas as
árvores filogenéticas indicam uma proximidade maior dos haplótipos do Amanã com os
haplótipos do rio Preto (UN2), a sub-bacia mais próxima ao Amanã, considerando a
ligação pelas cabeceiras das drenagens. Vale ressaltar que a menor distância genética
entre todas as populações de Hypoptopomatinae sp. amostradas ocorreu entre essas duas
sub-bacias (Tabela 2.2.4). Pela rede de haplótipos, a população do Amanã ocupa uma
posição central (Fig. 2.2.3), estando separada por cinco passos mutacionais tanto da
população do rio Preto (UN2) como do rio Pauini (UN5), e a seis passos da população
do Ig. Solimõezinho (UN4) e dos haplótipos do rio Arara (UN3). De certa forma, é
observada uma topologia de estrela em relação às demais com o haplótipo HY03 sendo
possivelmente o ancestral. Na análise de máxima verossimilhança, este haplótipo é
grupo irmão de todos os demais, o que reforça seu caráter basal.
Foram obtidos valores significativos de Fst na comparação par a par entre todas as
populações amostradas (Tabela 2.2.6), com valores variando entre 0,799 e 0,919.
Mesmo levando em consideração que para a interpretação do valor do Fst entre
populações deve-se levar em consideração outros índices, como a diversidade gênica
(Meirmans & Hendrik, 2011), normalmente valores de Fst acima de 0,25 são
considerados como uma divergência muito grande entre populações (Hartl, 2008). A
análise da estruturação a partir do Fst das populações de Hypoptpomatinae indicou
fortes restrições de fluxo gênico entre todas as sub-bacias (Tab. 2.2.6).
Os testes de neutralidade apresentaram apenas um caso com valor significativo, para Fs
de Fu da população do rio Pauini (UN5). Este teste, contudo, é muito sensível e pode
estar mostrando um falso positivo, visto que o n amostral é muito baixo. Para as outras
populações não foram observados sinais de desvios significantes configurando uma
expansão populacional ou gargalo. Os testes realizados através da AMOVA só
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obtiveram valores significativos para a variação dentro de cada população ou entre as
populações individualmente (Tabela 2.2.7). Nenhum agrupamento testado apresentou
valor significativo, o que pode sugerir que o isolamento entre as populações ocorreu
simultaneamente para todos os grupos.
Levando isso em consideração, em um cenário biogeográfico, pode-se aventar duas
hipóteses plausíveis. Na primeira, é possível que indivíduos tenham migrado para a
bacia do rio Unini a partir do Amanã, através de suas cabeceiras, colonizando os
tributários do rio Unini em uma ocasião, mantendo, hoje, um isolamento de todas as
populações. Esse isolamento, porém, não deve ser muito antigo, já que as populações
ainda não atingiram o monofiletismo recíproco. Pode-se considerar também uma
hipótese alternativa, onde teria havido um fluxo contínuo de migrantes através não só
das cabeceiras compartilhadas entre Amanã e Unini, mas também através do rio Piorini,
cujas cabeceiras estão entre as cabeceiras do Amanã, rio Preto e rio Pauini. Essa
hipótese explicaria a maior similaridade entre as populações dos rios Preto e Pauini
(UN2 e UN5) (Figs. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 e Tabela 2.2.4), separadas por uma grande
distância fluvial pelo leito principal do rio Unini (Tabela 1.1). Como Hypoptopomatinae
sp. é encontrado exclusivamente em ambientes lóticos de igarapés de médio porte ou de
terra firme, o fluxo de indivíduos pelos corpos d’água de pequeno porte da cabeceiras é
uma hipótese plausível.
Rineloricaria lanceolata
As relações observadas entre os haplótipos foram concordantes em ambas as análises
filogenéticas (Figs. 2.3.1 e 2.3.2) e na rede de haplótipos (Fig. 2.3.3). Os dois
agrupamentos principais, consistindo das populações do Unini e da população do
Amanã, foram recuperados em todas as análises. Dentro da população do Amanã, o
haplótipo RL05 foi o mais distante do haplótipo RL04, o mais abundante entre eles. A
divergência dessas duas sequências em oito passos mutacionais (metade das diferenças
que separam a população da bacia do Amanã das populações do Unini) pode, inclusive,
indicar contato secundário entre a população da bacia do Amanã e outra população não
amostrada, situação indicada na análise de distribuição de diferenças como uma
distribuição bimodal (Rogers & Harpending, 1992). Entre os haplótipos da bacia do
Unini, as relações filogenéticas não ficaram evidentes, com apenas um grupo
monofilético sendo recuperado na análise de máxima verossimilhança. Este clado
engloba os haplótipos RL01, RL03, RL10 e RL13, sendo RL01 o mais abundante e o
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mais bem distribuído, ocorrendo em todas as sub-bacias do rio Unini. Este grupo
consiste dos haplótipos do rio Unini situados na porção inferior da rede de haplótipos
(Fig. 2.3.3). Os valores de bootstrap para esse clado, contudo, foram de apenas 59,3%.
Na análise de Neighbour-joining, o haplótipo RL03 formou um grupo irmão de um
clado englobando todos os outros haplótipos do Unini, cujo valor de bootstrap foi de
apenas 54%. Apesar de haver um agrupamento formado na rede de haplótipos de
haplótipos do rio Unini separados por apenas um passo mutacional (ou dois passos no
caso de RL02 e RL12), nenhum outro agrupamento foi recuperado nas árvores
filogenéticas. Observando os agrupamentos da rede de haplótipos e os valores de
distância p (Tabela 2.3.4) e Fst (Tabela 2.3.6), nenhum padrão geográfico fica evidente.
Há, porém, três populações (UN1, UN3 e UN4) que formam um núcleo ao longo do
canal do rio Unini (Fig. 6a) e que possuem distâncias genéticas bem pequenas e valores
de Fst não significativos. Isso indicaria que há fluxo gênico entre essas populações
(Hartl, 2008). No entanto, as populações do rio Preto (UN2) e rio Pauini, também não
apresentaram Fst significativo. Além disso, são as populações que apresentam a menor
distância genética (Tab. 2.3.4). Como as bacias de UN4 e UN3 situam-se, ao longo do
leito principal do Unini, entre UN2 e UN5, é mais parcimonioso considerar que essa
relação estreita entre o rio Preto (UN2) e rio Pauini (UN5) seja fruto de um viés
amostral do que considerar que há fluxo gênico entre essas populações, mas não entre
elas e as respectivas sub-bacias adjacentes. Esse agrupamento foi testado com uma
AMOVA, mas a variação entre os dois grupos não foi significativa (Tabela 2.3.7).
Dentro da bacia do Unini, foram encontrados valores de Fst significativos na
comparação de algumas sub-bacias, mas a distância entre elas não foi necessariamente o
fator indicativo da estruturação. Pode-se sugerir, contudo, que o fluxo gênico entre as
populações de R. lanceolata é reduzido. O fato dos testes realizados através da AMOVA
não terem obtido resultados significativos na comparação entre a bacia do Amanã e o
conjunto de populações da bacia do rio Unini pode estar relacionado à grande distância
gênica entre as populações das duas drenagens. Essas distâncias gênicas de cerca de
1,5% e os valores elevados e significativos de Fst entre as populações do Unini e do
Amanã indicam a ausência de fluxo gênico.
A não rejeição da hipótese de expansão populacional, associada aos valores negativos
significativos dos testes de neutralidade (Tabela 2.3.5), é indicativa de que a população
do Unini está sofrendo expansão. A topologia em estrela da rede de haplótipos com
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RL02, o mais abundante e amplamente distribuído, no centro sugere que esta expansão
tenha ocorrido a partir desse haplótipo.

Comparação dos padrões de distribuição dos haplótipos à luz dos cenários de
conexão hidrológica e capacidade de dispersão das espécie.
Os padrões distintos na distribuição dos haplótipos e relação das populações entre as
bacias do rio Unini e lago Amanã podem trazer indicações conflitantes. Por um lado, os
dados de Carnegiella marthae e Rineloricaria lanceolata indicam não haver conexão
entre as populações de cada bacia. Ao contrário, os resultados discutidos para as
populações de Hypoptopomatinae sp. indicam uma relação estreita entre a população do
igarapé do Baré (AM1), no Amanã, e duas populações do Unini (UN2 e UN5), mas com
ausência atual de fluxo gênico entre todas as populações (Tabela 2.2.6).
Apesar de poder haver variação na história das populações estudadas, os eventos que
constituem o histórico geográfico da área sugerem uma trajetória comum partilhada
pelas populações que habitam a região, mas que pode ter tido influências distintas nas
espécies, dependendo das características da biologia e ecologia de cada uma. A relação
entre as populações do Amanã e Unini observadas em Hypoptopomatinae sp. (Figs.
2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3) são um claro indicador da conexão hidrológica dessas bacias seja
por (1) já terem apresentado uma ligação pelas áreas alagáveis nas cabeceiras ou (2)
pela ocorrência de mudança na direção do fluxo de alguns igarapés em suas cabeceiras,
um fenômeno geológico conhecido por captura fluvial (MacNight & Hess, 2005).
Os resultados de Hypoptopomatinae sp. apontam para os cenários 2 e 3 em relação aos
possíveis eventos histórico-geográficos apontados nos objetivos. A forte estruturação
evidenciada pelos valores de Fst entre todas as populações, independente da bacia
hidrográfica, indica que a espécie possui uma baixa capacidade de dispersão, conforme
previsto observando-se características de sua biologia e ecologia como, cuidado
parental, tamanho corporal reduzido, territorialidade, ovos adesivos, boca em forma de
ventosa mesmo em larvas recém-eclodidas etc. Edelaar & Bolnick (2012) ressaltam a
importância da dispersão passiva para o fluxo gênico e para a colonização de novos
ambientes e o estabelecimento de novas populações. Apesar do pequeno tamanho,
Hypoptopomatinae sp. possui características que, ao contrário, facilitam a permanência
dos indivíduos nos locais onde foram concebidos.
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Já a ausência de estruturação entre as populações de Carnegiella marthae da bacia do
rio Unini, indica que essa espécie possui uma alta capacidade de dispersão em relação a
Hypoptopomatinae sp..
Rineloricaria lanceolata também compartilha boa parte das características mencionadas
acima, mas suas populações dentro do rio Unini não apresentaram o mesmo padrão de
estruturação de Hypoptopomatinae sp. Há, contudo, diferenças evidentes entre as
histórias de vida das duas espécies, sobretudo no que diz respeito ao tamanho máximo
corporal até quatro vezes maior em R. lanceolata e no meso-habitat preferencial de cada
espécie. Winemiller (1989) destacou que o tamanho corporal foi umas das
características mais importantes na determinação dos agrupamentos de cada tipo de
estratégia de vida (sazonal, oportunista e equilíbrio). Já em relação ao habitat, enquanto
R. lanceolata ocorre em corpos d’água de médio e grande porte, incluindo os rios
principais nas duas bacias, Hypoptopomatinae sp. é encontrada em igarapés de médio
porte ou em pequenos igarapés de terra firme. Os rios principais são as vias que ligam
as sub-bacias dos tributários do Unini, e a ocorrência de R. lanceolata nesse ambiente
pode justificar a ausência de estruturação entre suas populações.
Com a mesma linha de raciocínio, é possível compreender o porquê da relação entre as
populações de Hypoptopomatinae sp. de cada bacia quando, ao mesmo tempo, as
populações de R. lanceolata e Carnegiella constituem a linhagens evolutivas distintas.
Dentre essas três espécies, apenas Hypoptopomatinae sp. é encontrada em corpos
d’agua de pequeno porte, e é possível que a conexão hidrológica entre essas bacias
tenha ocorrido justamente através desses igarapés, seja por captura de drenagem, seja
por conexões sazonais ou episódicas durante grandes cheias.
Apesar de C. marthae e R. lanceolata apresentarem uma capacidade de dispersão maior
em relação a Hypoptopomatinae sp., as duas primeiras espécies não dispersaram entre
as duas bacias, pois não colonizam os ambientes que promovem ou promoveram a
conexão entre elas. As áreas de cabeceira são, portanto, uma barreira para a dispersão
dessas espécies. Ao contrário, como Hypoptopomatinae sp. são encontrados
exclusivamente em corpos d’água de médio e pequeno porte, os rios maiores parecem
constituir uma barreira para sua dispersão, promovendo o isolamento e a divergência de
suas populações por deriva gênica.
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Capítulo 3

Variações populacionais na morfologia de cinco espécies de
peixes amazônicos de pequeno porte

Introdução
A diversificação entre populações e subsequentes processos de especiação são
frequentemente produzidos e mantidos por regimes de seleção divergente (e.g.,
Langerhans et al., 2003) que se expressam na forma de plasticidade fenotípica (Pfennig
& McGee 2010) além da fixação diferencial de alelos nas populações por conta das
pressões seletivas (Langerhans et al., 2004).
As consequências de pressões ambientais sobre a variação da frequência alélica em
populações, ou seja, o modo como a seleção molda o pool gênico dentro de uma
população, receberam muita atenção nas pesquisas de biologia evolutiva desde a criação
dos conceitos de adaptação. Da mesma forma, o papel do pool gênico na geração e
manutenção da biodiversidade foi objeto central de numerosos estudos que embasaram
a síntese moderna de biologia evolutiva (West-Eberhard, 2003). Apesar das espécies
poderem ser consideradas como o “produto final” de um processo de seleção natural, já
que elas correspondem ao ambiente em que habitam (Puebla, 2009), uma ampla
variação fenotípica tem sido encontrada entre e dentro de populações de diversos
táxons, e.g. plantas (Clausen et al., 1948), lagartos (Losos et al., 2006), peixes
(Domingues et al., 2007), mamíferos (Kageyama et al., 2009) e aves (Tomassen et al.,
2010).
As alterações fenotípicas podem, portanto, ser fruto da seleção natural ficando restritas
pela quantidade e distribuição de variações genéticas expressas no fenótipo (Pavlicev et
al., 2009). Reforçando a ideia, a seleção natural é o processo natural que leva à
reprodução diferencial de indivíduos ou genótipos distintos em uma população (Li,
1997) e seus efeitos podem ser a manutenção ou alteração da frequência de genes dentro
de uma população (Freeland, 2005). Entretanto, a seleção natural age, de fato, dentro
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das manifestações perceptíveis do genótipo, ou seja, seu fenótipo (Dawkins, 2004).
Ademais, a hipótese de especiação ecológica ou evolução de populações, que foi
primeiramente elaborada através da teoria da seleção natural (Darwin, 1859) e
posteriormente refinada por outros biólogos evolucionistas (e.g., Dobzhansky, 1937;
Mayr, 1942; Simpson, 1953) envolve mais do que uma correlação entre o fenótipo e o
ambiente (Puebla, 2009). Ela é especificamente relacionada a três componentes
fundamentais: (1) uma fonte de seleção natural disruptiva, ou divergente, resultante de
processos ecológicos; (2) um mecanismo que promova o isolamento reprodutivo; e (3)
uma ligação genética entre os dois (Rundle & Nosil, 2005).
Plasticidade fenotípica
Os organismos, de uma forma geral, vivem boa parte de sua vida em ambientes
variáveis, portanto devem ser capazes de manifestar respostas adequadas aos distintos
estímulos ambientais que recebem (Windig et al., 2004). Sejam essas manifestações
morfológicas, fisiológicas ou comportamentais, todas constituem expressões do
genótipo individual de cada organismo, ou seja, seu fenótipo. A essa capacidade de um
determinado genótipo produzir diferentes fenótipos em resposta a condições ambientais
que variam é dado o nome de plasticidade fenotípica (Pigliucci, 2001). Tais efeitos
ambientais na expressão de traços podem variar de pequenos ajustes na taxa de
crescimento em resposta a determinados níveis de recursos até a mudanças polifênicas
dramáticas, através das quais um único genótipo pode produzir fenótipos radicalmente
alternativos (Moczek et al., 2011). Apesar dessa definição relativamente simples, o
conceito de plasticidade apresenta desdobramentos complexos, o que às vezes causa um
entendimento diferente de seus aspectos, especialmente em matérias relativas à biologia
evolutiva (Schlichting & Smith, 2002).
Windig et al. (2004) destacam dois tipos de processos envolvidos na plasticidade, nos
quais o aspecto em comum é a influência do ambiente na formação do fenótipo. No
primeiro processo, conhecido por modulação fenotípica, o ambiente influencia
diretamente o fenótipo sem envolvimento ativo do organismo. Ou seja, o ambiente
simplesmente força o fenótipo através de propriedades físicas (Smith-Gill, 1983). Já no
segundo processo, o mais utilizado quando nos referimos ao termo plasticidade
fenotípica (e.g. Weeks, 1993; DeWitt & Scheiner, 2004), o organismo é ativamente
envolvido na produção do fenótipo (Smith-Gill, 1983), e etapas como a recepção do
sinal ambiental, a ativação do gene e, por último, a produção do fenótipo em si, são
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fundamentais para o desencadeamento da resposta do organismo (West-Eberhard, 2003;
DeWitt & Scheiner, 2004; Windig et al., 2004).
Dessa forma, a plasticidade fenotípica é uma característica de um genótipo individual,
onde a extensão e a magnitude da plasticidade dos seus traços é determinada pelo
genótipo em particular (Schlichting & Smith, 2002). Ao contrário, a variabilidade
genética pode ser detectada apenas entre mais de um genótipo (normalmente um
conjunto ou mais de indivíduos) e, por essa razão, é um aspecto característico de uma
população. A variação nas respostas plásticas de genótipos específicos estará sujeita a
seleção individual. Já a manutenção da variabilidade genética em uma população como
uma adaptação para o sucesso da mesma estará sujeita à seleção de grupo (Schlichting,
2004).
Entretanto, é preciso compreender que, apesar da variabilidade genética em uma
população poder ser mantida também através da seleção dependente de frequência, ela,
na realidade, é o resultado de uma seleção baseada no indivíduo ou de deriva gênica. Ou
seja, a variabilidade é mantida por conta do valor adaptativo dos genótipos individuais e
não em benefício da população (Schlichting & Smith, 2002).
Benefícios e limites da plasticidade fenotípica
Os benefícios da plasticidade são amplamente compreendidos e relatados em trabalhos
científicos tanto teóricos como empíricos (e.g. DeWitt et al., 1998; Kingsolver et al.,
2002; Langerhans et al., 2003; Webster et al., 2011). Através da plasticidade, um
indivíduo possui a capacidade de produzir uma melhor correspondência fenótipoambiente em um maior número de ambientes do que seria possível produzindo apenas
um fenótipo para todos eles (DeWitt et al., 1998). A direção e a extensão da resposta
plástica são componentes primários do organismo e, portanto, estão sujeitas a forte
seleção natural. Segundo Schlichting & Smith (2002), a razão de existir da plasticidade
é, claramente, a adaptação a condições ambientais variáveis. Portanto, espera-se que um
genótipo perfeitamente plástico, isto é, aquele que consegue converter imediatamente ao
fenótipo ótimo quando as condições mudam, seja favorecido a se desenvolver sempre
que as condições ambientais forem heterogêneas (Schlichting & Smith, 2002).
De fato, isso seria o esperado caso não existissem restrições para que organismos
desenvolvessem uma plasticidade “perfeita” ou “infinita”, produzindo um fenótipo
ótimo para qualquer ambiente sem nenhum custo por ter essa capacidade (DeWitt et al.,
1998). Limitações e custos, no entanto, existem e devem ser considerados para a
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compreensão de quando e onde genótipos plásticos ou especializados serão favorecidos
pela seleção. Diversas situações, no entanto, acabam favorecendo o desenvolvimento da
plasticidade em detrimento da especialização (Tabela 3.0.1).
Tabela 3.0.1. Situações que selecionam organismos plásticos (plasticidade) ou
especializados (respostas fixas) (adaptado de Kingsolver et al., 2002 e Schlichting &
Smith, 2002).
Plasticidade
Respostas fixas
(1) a mudança ambiental é frequente.
(1) a mudança ambiental é rara.
(2) os sinais ambientais são confiáveis. (2) faltam sinais ambientais confiáveis.
(3) a variação ambiental é finamente (3) a variação ambiental flutua mais
granulada, tanto temporalmente ou rapidamente do que o tempo de resposta do
espacialmente.
organismo.
(4)
a
variação
ambiental
é (4) um único fenótipo é ótimo em ambientes
temporalmente
grosseiramente diferentes.
granulada com dicas previsíveis
(polifenismo).
(5)
a
variação
ambiental
é (5)
o
ambiente
é
espacialmente
temporalmente finamente granulada em grosseiramente granulado e o organismo
uma
sequência
previsível pode escolher um habitat.
(heteroblastia).
(6) migração entre populações
(6) ausência de migração entre populações
Os fatores de (1) a (5) descritos na Tabela 1, acima, são relacionados à heterogeneidade
ambiental experimentada por um organismo, tanto em uma escala espacial como
temporal, e à previsibilidade dos sinais do ambiente que favoreceriam organismos
plásticos. O fator (6), relacionado ao fluxo tanto de indivíduos como de genes entre
populações de uma espécie, pode parecer de natureza diferente; entretanto, na prática,
esse fluxo faz com que os organismos experimentem situações ambientais distintas, ou
seja, heterogeneidade, o que novamente favorece organismos plásticos. É importante
levar em consideração que os efeitos das variações tanto temporais como espaciais
sobre um organismo dependerão do porte e do tamanho do ciclo de vida deste.
Exemplificando, um mosaico de ambientes finamente granulados para um organismo de
pequeno porte pode ser considerado um ambiente homogêneo para um de grande porte,
ou, então, um mosaico de ambientes grosseiramente granulados para um organismo de
pequeno porte pode ser sentido como um ambiente finamente granulado para um de
grande porte.
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Plasticidade fenotípica em peixes amazônicos
Peixes de água doce são modelos adequados para estudar diferenças no tamanho e
formato do corpo por conta de sua capacidade de rapidamente modificarem traços para
melhor se adaptar às condições e pressões ambientais oriundas de interações bióticas
(Langerhans et al., 2003; Langerhans et al., 2004; Sidlauskas et al., 2006; Burns et al.,
2009; Wagner et al., 2009; van Rijssel & Witte, 2012). Variações morfológicas
intraespecíficas em peixes de água doce foram associadas com diversos aspectos
ecológicos, tais como capacidade ou comportamento de forrageamento (Svanback &
Eklöv, 2004), capacidade de digestão (Wagner et al., 2009), pressão de predação
(Langerhans & DeWitt, 2004; Hendry et al., 2006), características ambientais e
composição da comunidade (Gomes-Jr. & Monteiro, 2008; Webster et al., 2011),
correnteza e fluxo d’água (Langerhans et al., 2003; Sidlauskas et al., 2006; Langerhans,
2008), temperatura (Sidlauskas et al., 2006), interferência antropogênica (van Rijssel &
Witte, 2012), condições de rio aberto ou cavernas (Secutti et al., 2011), e mudanças nas
concentrações de oxigênio dissolvido (Scarabotti et al., 2009). Além dos estímulos
ambientais, caracteres relacionados ao desenvolvimento, tais como dimorfismo sexual
(Cox-Fernandes, 1998; Kitano et al., 2007) e alometria ontogenética (Sidlauskas et al.,
2006; García-Alzate et al., 2010) também podem afetar a variação morfológica em
populações.
Apesar de um grande número de estudos ter documentado a variação morfológica
devido a causas ambientais em diversas espécies de peixes, poucos foram aqueles que
investigaram espécies neotropicais, e.g. Cichlasoma minckleyi (Trapani, 2003),
Bryconops caudomaculatus e Biotodoma wawrini (Langerhans et al., 2003), Poecilia
vivipara (Neves & Monteiro, 2003; Monteiro & Gomes-Jr., 2005; Gomes-Jr. &
Monteiro, 2008), Poecilia reticulata (Langerhans & DeWitt, 2004; Hendry et al., 2006,
Burns et al., 2009), Bryconops sp. cf. melanurus (Sidlauskas et al., 2006),
Hyphessobrycon gr. heterorhabdus (García-Alzate et al., 2010), e Aspidoras albater
(Secutti et al., 2011). Ainda mais raros são os trabalhos que estudaram a variação
morfológica em relação ao tamanho e formato do corpo em populações de peixes
amazônicos (e.g., Cox-Fernandes, 1998).
O pulso de inundação faz com que corpos d’água amazônicos apresentem uma grande
variabilidade sazonal, com mudanças radicais na estrutura do habitat e, às vezes, na
composição físico-química da água. Dessa forma, as pressões de seleção são bastante
distintas ao longo do ano. O ambiente heterogêneo, a grande extensão da área e a
107

possibilidade de fluxo de indivíduos entre populações isoladas, aliados à razoável
previsibilidade das mudanças sazonais, favorecem a ampliação de respostas plásticas
das espécies às mudanças ambientais (Schlichting & Smith, 2002).
A presente tese investiga os padrões de variação morfológica relativas à forma e
tamanho corporal de indivíduos e populações de cinco espécies de peixes de pequeno
porte, procurando explicar a natureza das divergências observadas. Além disso, são
discutidas as relações entre as diferenças morfológicas observadas com fatores
ambientais e fatores intrínsecos de cada espécie ou grupo taxonômico à luz dos
conceitos de biologia evolutiva apresentados acima.

Objetivo geral
O objetivo principal deste capítulo foi verificar a existência de variação morfológica
entre e dentro de populações de cinco espécies de peixes amazônicos de pequeno porte
nas bacias do lago Amanã e do rio Unini, duas drenagens contíguas com possível
conexão hidrológica atual e/ou histórica, discutindo a influência de processos históricos
ou intrínsecos a cada espécie relacionados aos padrões observados.
Objetivos específicos
1) Verificar se há variação no formato associado ao tamanho corporal e/ou ao
dimorfismo sexual nas espécies Carnegiella marthae, Hemigrammus coeruleus,
Nannostomus trifasciatus, Hypoptopomatinae sp. e Rineloricaria lanceolata.
2) Relacionar as possíveis diferenças morfológicas na forma do corpo de
populações das espécies C. marthae, H. coeruleus, N. trifasciatus, R. lanceolata
e Hypoptopomatinae gen.sp.nov com aspectos da sua ecologia e biologia
associando os grupos formados a características ambientais ou geográficas.
3) Verificar se há padrões comuns nos grupos de variação formados pelas análises
morfométricas entre as espécies estudadas e se esses são mais relacionados com
fatores atuais (ecológicos) ou históricos (genéticos).
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Cenários e hipóteses
De maneira simplificada, para se entender as diferenças ou similaridades morfológicas
entre as populações, é possível imaginar alguns cenários ambientais ou de estruturação
genética que vão desde a homogeneidade total do ambiente e ausência de estruturação
em todas as populações até a ambientes diferentes e estruturação entre todas as
populações. Para cada cenário possível, pode-se esperar encontrar alguns resultados em
particular. Abaixo, estão listados esses cenários, acompanhados de uma explicação e
uma síntese (Tabela 3.0.2) para cada situação.

Ambiente:
1. ambiente homogêneo em toda região;
2. ambiente diferente entre Amanã e Unini, mas homogêneo dentro de cada bacia;
3. ambientes diferentes em cada localidade (dentro e entre bacias).
Estruturação genética:
A. ausência total de estruturação genética;
B. estruturação entre as populações do Amanã e do Unini, mas ausência de
estruturação dentro de cada bacia;
C. todas as populações geneticamente estruturadas (dentro e entre bacias).

1A. ambiente homogêneo em toda região + ausência total de estruturação genética.
Não são esperadas diferenças morfológicas entre populações. Possíveis variações
morfológicas

observadas

provavelmente

refletem

diferenças

individuais

(não

populacionais) causadas, sobretudo, por idiossincrasias no desenvolvimento ou na
história de vida de cada indivíduo.
1B. ambiente homogêneo em toda região + estruturação entre as populações do
Amanã e do Unini, mas ausência de estruturação dentro de cada bacia. Pode-se
esperar encontrar diferenças na morfologia entre as populações do Amanã e do Unini ou
ausência de diferenças por conta de ausência de plasticidade nas características
morfológicas avaliadas. Dentro de cada bacia, as possíveis variações morfológicas
observadas provavelmente refletirão diferenças individuais (não populacionais)
causadas, sobretudo, por idiossincrasias no desenvolvimento ou na história de vida de
cada indivíduo.
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1C. ambientes homogêneos em toda região + todas as populações geneticamente
estruturadas. Pode-se esperar tanto divergência morfológica entre todas as populações
(indivíduos de cada população sejam morfologicamente mais assemelhados entre si do
que com os indivíduos de outras populações) ou convergência na morfologia entre todas
as populações causada por ausência de plasticidade nas características morfológicas
avaliadas.
2A. ambiente diferente entre Amanã e Unini, mas homogêneo dentro de cada bacia
+ ausência total de estruturação genética. Pode-se esperar encontrar tanto ausência de
diferenças morfológicas entre populações ou diferenças na morfologia entre as
populações do Amanã e do Unini. Dentro de cada bacia, as possíveis variações
morfológicas observadas provavelmente refletirão diferenças individuais (não
populacionais) causadas, sobretudo por idiossincrasias no desenvolvimento ou na
história de vida de cada indivíduo.
2B. ambiente diferente entre Amanã e Unini, mas homogêneo dentro de cada bacia
+ estruturação entre as populações do Amanã e do Unini, mas ausência de
estruturação dentro de cada bacia. É esperado encontrar diferenças na morfologia
entre as populações do Amanã e do Unini. Dentro de cada bacia, as possíveis variações
morfológicas observadas provavelmente refletirão diferenças individuais (não
populacionais) causadas, sobretudo por ruído no desenvolvimento. Possíveis
convergências na morfologia entre Amanã e Unini provavelmente são causadas por
ausência de correlação da morfologia com os genes fixados diferenciadamente em cada
população e ausência de plasticidade nas características morfológicas avaliadas.
2C. ambiente diferente entre Amanã e Unini, mas homogêneo dentro de cada bacia
+ todas as populações geneticamente estruturadas. Pode-se esperar encontrar
divergência morfológica entre todas as populações (indivíduos de cada população sejam
morfologicamente mais assemelhados entre si do que com os indivíduos de outras
populações) ou diferenças na morfologia entre as populações do Amanã e do Unini.
Possíveis convergências na morfologia entre Amanã e Unini podem ser causadas por
ausência de correlação da morfologia com os genes fixados diferenciadamente em cada
população e ausência de plasticidade nas características morfológicas avaliadas.
3A. ambientes diferentes em cada localidade + ausência total de estruturação
genética. Pode-se esperar tanto divergência morfológica entre todas as populações
(indivíduos de cada população sejam morfologicamente mais assemelhados entre si do
que com os indivíduos de outras populações) ou convergência na morfologia entre todas
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as populações causadas por resposta plástica ao mesmo estímulo ambiental. A possível
observação de semelhanças entre populações específicas deve significar que apenas
alguns genótipos em particular apresentam a mesma resposta ao estímulo ambiental.
3B. ambientes diferentes em cada localidade + estruturação entre as populações do
Amanã e do Unini, mas ausência de estruturação dentro de cada bacia. Pode-se
esperar tanto divergência morfológica entre todas as populações (indivíduos de cada
população sejam morfologicamente mais assemelhados entre si do que com os
indivíduos de outras populações) ou uma convergência na morfologia apenas entre as
populações dentro de cada bacia. Possíveis convergências na morfologia entre Amanã e
Unini podem ser causadas por ausência de correlação da morfologia com os genes
fixados diferenciadamente em cada população e ausência de plasticidade nas
características morfológicas avaliadas.
3C. ambientes diferentes em cada localidade + todas as populações geneticamente
estruturadas. É esperado que indivíduos de cada população sejam morfologicamente
mais assemelhados entre si do que com os indivíduos de outras populações. Possíveis
convergências na morfologia podem ser causadas por ausência de plasticidade nas
características morfológicas avaliadas.

Tabela 3.0.2. Resultados esperados para variação morfológica em populações de peixes
da bacia do rio Unini e lago Amanã, de acordo com cada situação de ambiente e
estruturação genética.
Cenários

A.
Ausência
de
estruturação
genética
entre todas as populações

1.
Ambiente
homogêneo em toda
região

1A.
Ausência
diferença
entre
populações.

2.
Ambiente diferente
entre Amanã e Unini,
mas
homogêneo
dentro de cada bacia
3.
Ambientes diferentes
em cada localidade

2A.
Ausência
de
diferenças
entre
as
populações; ou Amanã =
Amanã ≠ Unini = Unini.

2B. Amanã = Amanã ≠
Unini = Unini

3A.
Ausência
de
diferença
entre
as
populações; ou todas as
populações diferentes.

3B. Todas populações
diferentes; ou Amanã =
Amanã ≠ Unini = Unini

de
as

B. Estruturação entre as
populações do Unini e do
Amanã, mas ausência de
estruturação dentro de
cada bacia
1B. Amanã = Amanã ≠
Unini = Unini; ou
ausência de diferença
entre as populações.
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C. Todas as populações
geneticamente
estruturadas
1C.
Todas
as
populações diferentes;
ou
ausência
de
diferença
entre
as
populações.
2C.
Todas
as
populações diferentes;
ou Amanã = Amanã ≠
Unini = Unini.
3C.
Todas
as
populações diferentes.

Material e métodos
Os peixes utilizados nas análises morfológicas foram fixados em formol 10% no campo,
imediatamente após a coleta, e, posteriormente, transferidos para álcool 70% em
laboratório. Métodos de morfometria geométrica foram utilizados para estimar a
variação morfológica e determinar a presença de dimorfismo sexual em cincos espécies
de peixes (três Characiformes, Carnegiella marthae, Hemigrammus coeruleus e
Nannostomus

trifasciatus;

e

dois

Siluriformes,

Rineloricaria

lanceolata

e

Hypoptopomatinae sp.). O número total de exemplares utilizados nas análises para cada
espécie encontra-se na Tabela 3.0.3. Os peixes foram colocados sobre uma folha de
papel milimetrado e o lado esquerdo de cada um foi fotografado usando uma câmera
digital GE X5 ou Sony HX200 no modo close-up. As coordenadas foram obtidas através
da digitalização de marcos anatômicos usando o software TpsDig (Rohlf, 2004a) para se
obter o formato de cada exemplar. Marcos anatômicos foram estabelecidos com base em
estudos prévios com peixes neotropicais (Langerhans & DeWitt, 2004; Gomes-Jr &
Monteiro, 2008; García-Alzate et al., 2010) e variaram para cada espécie (Figs. 3.1.1,
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 e 3.5.1).
Uma vez que é observado que a forma do corpo e da cabeça mudam durante o
crescimento dos peixes (Garcia-Alzate et al., 2010), houve uma preocupação com a
maneira de avaliar a divergência fenotípica entre as populações que apresentaram
diferenças significativas no tamanho corporal. O tamanho do centroide (raiz quadrada
da soma das distâncias ao quadrado entre cada marco anatômico e a configuração
centroide, a qual corresponde a uma média de todos os marcos) foi utilizado como a
medida do tamanho do indivíduo em todas as análises. As configurações dos marcos
anatômicos foram superpostas pelo ajuste de Procrustes (Rohlf & Slice, 1990) usando o
programa MorphoJ versão 1.04a (Sun Microsystems Inc.) para se obter o formato de
cada exemplar. Esse método consegue remover o efeito do tamanho colocando o
centroide dos espécimes na origem do eixo cartesiano (0,0). A superposição de
Procrustes também ajusta o tamanho do centroide para um (1,0) e gira a configuração
até que a soma dos quadrados da distância entre os marcos anatômicos correspondentes
seja a menor possível permitida para a estimativa de uma média no formato (Bookstein,
1991; Monteiro & Reis, 1999), eliminando, assim, o efeito de rotação da imagem.
A variação morfológica entre os sexos foi avaliada comparando-se as coordenadas de
Procrustes de exemplares machos e fêmeas (identificados posteriormente por dissecção)
através de uma análise de componentes principais (PCA). O número de exemplares
112

dissecados está apresentado na tabela 1. Testes t de Student foram realizados usando os
escores dos quatro primeiros eixos de componentes principais e do tamanho do
centroide para se verificar diferenças no formato e tamanho do corpo em função do sexo
dos exemplares.
Para analisar a divergência morfológica entre as sub-bacias do rio Unini e lago Amanã,
foram utilizados exemplares adultos para cada sub-bacia. Procurou-se utilizar um
número entre 20 e 30 exemplares por sub-bacia, contudo, em alguns casos, em função
de deformações por conta da fixação ou pouca abundância de exemplares adultos, o
número de exemplares foi inferior. Para cada espécie, o número de exemplares é
apresentado na Tabela 3.0.3. Diferenças em tamanho entre as populações foram
analisadas através de uma ANOVA unifatorial. As diferenças significativas entre cada
população foram determinadas a posteriori através de um teste de Tukey.
Tabela 3.0.3. Número de exemplares utilizados nas análises de morfometria geométrica
de acordo com a espécie e a sub-bacia onde foram coletados. AM=Amanã; UN=Unini.
Sub-bacia
Espécie

AM1

UN1

UN2

UN3

UN4

UN5

UN6

Total

26

-

30

30

30

30

-

146

Hemigrammus coeruleus

-

-

20

20

20

20

-

80

Nannostomus trifasciatus
Hypoptopomatinae sp.

30
9

29
-

30
8

29
23

25
30

28
30

30
-

200
100

Rineloricaria lanecolata

28

31

18

14

5

13

-
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Carnegiella marthae

Para avaliar as variações na forma do corpo entre as sub-bacias, as coordenadas dos
marcos anatômicos superpostas pelo ajuste de Procrustes foram submetidas a uma
análise de variáveis canônicas (CVA), usando o programa MorphoJ v.1.05f. As
diferenças na forma corporal entre as populações foram visualizadas através das grades
de deformação geradas pelo programa TPSRegr (Rohlf, 2004b), usando as coordenadas
e escores obtidos a partir da CVA. Uma análise de regressão linear entre o Log10 do
tamanho do centroide e os escores da CVA foi realizada para avaliar a influência da
alometria na variação de forma. Os modelos lineares e gráficos foram gerados usando o
pacote estatístico R 2.13.1 (R Development Core Team, 2011) ou o programa
STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc.).
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Resultados

Carnegiella marthae
As análises de variação fenotípica utilizaram indivíduos de uma população do lago
Amanã (Ig. Baré) e quatro no rio Unini (Rio Preto, Rio Arara, Ig. Solimõezinho e Rio
Pauini). Foram utilizados 20 indivíduos de cada população (Tabela 3.0.3), sendo
digitalizados 17 marcos e semi-marcos anatômicos (Fig. 3.1.1). Desses, 15 exemplares
foram dissecados posteriormente para a averiguação do sexo, mas não foram
encontradas diferenças na morfologia relativa ao sexo de cada indivíduo.

Fig. 3.1.1. Marcos (vermelho) e semi-marcos (azul) anatômicos digitalizados em Carnegiella marthae: 1Focinho; 2- Extremidade posterior da maxila; 3- Centro do olho; 4- Extremidade postero-dorsal da
cabeça; 5- Inserção anterior da nadadeira dorsal; 6- Inserção posterior da nadadeira dorsal; 7- Inserção
dorsal da nadadeira caudal; 8- Inserção ventral da nadadeira caudal; 9- Inserção anterior da nadadeira
anal; 10- Meio da nadadeira anal; 11,12,13- Contorno do ventre; 14- Inserção do opérculo; 15- Inserção
anterior da nadadeira peitoral; 16- Porção posterior do pré-opérculo; 17- Porção posterior do opérculo.

Uma ANOVA evidenciou diferenças significativas no tamanho corporal dos exemplares
das diferentes sub-bacias (Tabela 3.1.1). Os maiores tamanhos corporais dos exemplares
utilizados foram encontrados na sub-bacia do igarapé do Baré (AM1), seguido pelo
igarapé Solimõezinho (UN4) e os menores nas outras três sub-bacias utilizadas (UN2,
UN3 e UN5) (Fig. 3.1.2).
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Tabela 3.1.1. Valores do teste Tukey (Erro: entre MS = 0,2065 df = 95,00) e respectivos
valores de significância referidos à ANOVA (F = 16,44; P< 0,0001) comparando o
tamanho do centroide de exemplares de Carnegiella marthae das bacias do rio Unini e
lago Amanã (AM).
Tributario

AM1

Rio Preto - UN2
Rio Arara - UN3
Ig. Solimõezinho - UN4
Rio Pauini - UN5

0,0000
0,0000
0,0171
0,0000

UN2

UN3

UN4

0,0000
0,2229

0,0038

0,9994
0,0000
0,3352

* diferenças significativas estão destacadas em negrito.

Fig. 3.1.2. Gráfico box-plot mostrando os valores máximo, mínimo e mediana do tamanho do centroide
de C. marthae de quatro tributários do rio Unini e do igarapé do Baré no lago Amanã (AM). Os quartís
inferior e superior correspondem a 25% e 75% dos valores.

As amostras das quatro sub-bacias foram ordenadas por variáveis canônicas, e os dois
primeiros eixos canônicos retratam 72,68% da variação entre as sub-bacias. Foi
observada uma separação em três conjuntos: um primeiro com os exemplares do lago
Amanã (AM1), um segundo com os exemplares do rio Arara (UN3) e um terceiro
conjunto, intermediário, com os exemplares das demais populações (UN2, UN4 e UN5).
Vale destacar que dentro desse conjunto intermediário, apesar da grande interseção entre
as três populações, foram formados três agrupamentos com os exemplares de cada
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população mais semelhantes entre si (Fig. 3.1.3). Analisando separadamente, o primeiro
eixo canônico (responsável por 39,09% da variação) separa a população
do Amanã (escores positivos) das demais populações nos escores negativos (Fig. 3.1.3).
Este eixo possui uma fraca correlação com tamanho dos indivíduos (20,45%). O 2º eixo,
responsável por 30,59% da variação, separa o conjunto de populações de
lago Amanã/rio Pauini (UN5) e rio Arara das demais populações (Fig. 3.1.3), com uma
correlação de apenas 3,11% com o tamanho dos indivíduos. A principal variação na
forma entre as populações ao longo do primeiro eixo foi relacionada ao comprimento do
pedúnculo caudal e altura do corpo. As amostras do igarapé do Baré (AM1)
apresentaram o pedúnculo caudal mais curto e corpo mais alto, enquanto que as demais
populações apresentaram pedúnculo caudal longo e corpo mais baixo (Fig. 3.1.3). A
diferença na forma associada ao 2º eixo foi correlacionada com o perfil dorsal da cabeça
e altura do pedúnculo caudal, com os escores negativos representando um pedúnculo
caudal mais alto e curto.

Fig. 3.1.3. Eixos de variação morfológica resultantes de análise de variáveis canônicas para os dados
populacionais de C. marthae. As grades de deformação mostram a variação no formato associada aos
escores positivos e negativos para ambos os eixos; N=100.

116

Hemigrammus coeruleus
Foram utilizados, no total, 80 exemplares oriundos de quatro sub-bacias do rio Unini
(Tabela 3.0.3), sendo digitalizados 14 marcos anatômicos (Fig. 3.2.1). Desse total, 72
exemplares foram posteriormente dissecados para a verificação do sexo.

Fig. 3.2.1. Marcos anatômicos digitalizados em exemplares de Hemigrammus coeruleus: 1 – extremidade
do focinho; 2 – articulação da maxila inferior; 3 – inserção dorsal da nadadeira peitoral; 4 – inserção
anterior da nadadeira pélvica; 5 – inserção anterior da nadadeira anal; 6 – inserção ventral da nadadeia
caudal; 7 – inserção dorsal da nadadeira caudal; 8 – inserção anterior da nadadeira adiposa; 9 – inserção
anterior da nadadeira dorsal; 10 – supraocipital; 11 – extremidade posterior do opérculo; 12 –
extremidade posterior do olho; 13 – ponto central do olho; 14 –extremidade anterior do olho.

Não foram observadas evidência de variações morfológicas entre os sexos em relação
ao formato do corpo (Fig. 3.2.2). Na análise de componentes principais, os quatro
primeiros componentes de variação representam 60,04% das variações (21,69%,
14,37%, 12,15% e 11,85%, respectivamente) na forma do corpo para machos e fêmeas.
O teste T de Student feito utilizando esses componentes não apresentou diferenças
significativas entre machos e fêmeas. (p=0,98 e p=0,94 para o PC1 e PC2). O tamanho
do corpo também não apresentou diferença entre os sexos (p=0,98).
A ANOVA mostrou diferenças significativas no tamanho do corpo entre populações de
diferentes locais (F=15,076; p<0,0001). A população que apresentou os maiores
tamanhos corporais foi a da sub-bacia do rio Pauini (UN5), e os menores exemplares
foram encontrados no rio Preto (UN2), na sub-bacia mais próxima das cabeceiras da
bacia (Fig. 3.2.3). Diferenças significativas entre as populações são apresentadas na
Tabela 3.2.1.
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Fig. 3.2.2. Resultados de análise de componentes principais (PCA) de diferenças na forma corporal em H.
coeruleus da bacia do rio Unini (AM), categorizado por sexo, evidenciando as ausência de dimorfismo
sexual relacionado à forma corporal. N=72, machos 25, fêmeas 47.

Tabela 3.2.1. Valores do teste Tukey (Erro: entre MS = 0,30610, df = 76,000) e
respectivos valores de significância referidos à ANOVA (F = 15.076; P< 0.0001)
comparando o tamanho do centroide de exemplares de H. coeruleus da bacia do rio
Unini.
Tributário
Pauini – UN5
Preto – UN2
Solimõezinho - UN4

Arara (UN3)
0,0000
0,6048
0,0321

Pauini (UN5)

Preto (UN2)

0,0000
0,1789

0,0007

* as relações significativas estão destacadas em negrito.
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Fig. 3.2.3. Gráfico box-plot mostrando os valores máximo, mínimo e mediana do tamanho do centroide
de H. coeruleus de quatro tributários do rio Unini (AM). Os quartís inferior e superior correspondem a
25% e 75% dos valores.

As amostras das quatro sub-bacias foram ordenadas por variáveis canônicas, e os dois
primeiros eixos canônicos retratam 79,97% da variação entre as sub-bacias. O primeiro
eixo canônico (44,06%) correlaciona a amostra do igarapé Solimõezinho (UN4) com
valores negativos e as amostras dos rios Arara (UN3) e Pauini (UN5) com valores
positivos. A principal variação na forma entre as populações ao longo do primeiro eixo
foi relacionada à altura do corpo. Amostras dos rios Pauini e Arara apresentaram corpos
mais longos do que a amostra do igarapé Solimõezinho (Fig. 3.2.4). O segundo eixo
canônico (35,91%) correlaciona amostras do igarapé Solimõezinho (UN4), Arara
(UN3) e Pauini (UN5) com valores negativos e o rio Preto (UN2) com valores positivos.
A diferença na forma associada ao eixo foi correlacionada com o tamanho da cabeça,
orientação da boca e posição da extremidade posterior do opérculo. A amostra do rio
Preto apresentou uma cabeça mais larga e mais um opérculo posicionado mais
ventralmente do que as amostras com pontuações positivas (Fig. 3.2.4). Os resultados
da regressão (P<0,0001) indicaram que o tamanho representou somente 9,92% da
variação representada pelo primeiro eixo canônico.
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Fig. 3.2.4. Eixos de variação morfológica resultantes de análise de variáveis canônicas para as
características morfométricas populacionais de H. coeruleus da bacia do rio Unini (AM). As grades de
deformação mostram a variação no formato associada aos escores positivos e negativos para ambos os
eixos; N=80.
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Nannostomus trifasciatus
Foram analisados 201 espécimes de todos os tributários amostrados no rio Unini (subbacias do alto rio Unini, rio Preto, rio Arara, Ig. Solimõezinho, rio Pauini e rio
Papagaio) e da sub-bacia do igarapé do Baré (AM1), no lago Amanã (Tabela 3.0.3),
sendo digitalizados 12 marcos anatômicos. Desse peixes, 55 exemplares foram
posteriormente dissecados para a verificação do sexo.

Fig. 3.3.1. Marcos anatômicos digitalizados em exemplares de Nannostomus trifasciatus: 1 – extremidade
anterior da boca, 2 - articulação da mandíbula, 3 - ponto central do olho, 4 – início da abertura do
opérculo, 5 - extremidade posterodorsal do supraoccipital, 6 – inserção dorsal da nadadeira peitoral, 7 –
inserção da nadadeira dorsal, 8 – inserção da nadadeira anal, 9 – inserção ventral da nadadeira caudal, 10
– inserção dorsal da nadadeira caudal, 11 – inserção anterior da nadadeira dorsal, 12 – inserção anterior
da nadadeira adiposa.

As diferenças no formato do corpo correspondentes a cada sexo não ficaram muito
evidentes na análise de componentes principais (Fig. 3.3.2). Nessa análise, os quatro
primeiros componentes de variação representaram 66,04% das variações (31,08%,
17,28%, 9,89% e 8,54%, respectivamente) na forma do corpo para machos e fêmeas.
Foi observada uma correlação significativa entre o 1º componente e o tamanho do
centroide (R2=0,2302, p=0,0002). O tamanho do corpo também apresentou diferença
entre os sexos (T=2,69; p=0,009), com as fêmeas maiores que os machos.
Possivelmente em função do tamanho corporal, o teste T de Student feito comparando
os escores de machos e fêmeas apresentou diferenças significativas para o primeiro
componente (T=-2,32; p=0,02).
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Fig. 3.3.2. Resultados de análise de componentes principais (PCA) de diferenças na forma corporal de
exemplares de Nannostomus trifasciatus da bacia do rio Unini (AM), categorizado por sexo, evidenciando
a ausência de dimorfismo sexual relacionado à forma corporal. N=55, fêmeas = 36 (x), machos = 19 (o).

As populações variaram significativamente em relação ao tamanho corporal (F=22,689;
P<0,001) com os maiores exemplares na população do Amanã e os menores no rio
Papagaio (Fig. 3.3.3) (Tabela 3.3.1).

Tabela 3.3.1. Valores do teste Tukey (Erro: entre MS = 0,18470, df = 193,00) e
respectivos valores de significância referidos à ANOVA (F = 22,689; P< 0.0001)
comparando o tamanho do centroide de exemplares de N. trifasciatus das bacias do rio
Unini e lago Amanã (AM).
Tributário

AM1

Alto Unini - UN1
Rio Preto - UN2
Rio Arara - UN3
Ig. Solimõezinho - UN4
Rio Pauini - UN5
Rio Papagaio - UN6

0,001
0,000
0,000
0,000
0,085
0,000

UN1
0,462
0,998
0,003
0,815
0,000

UN2

0,719
0,432
0,017
0,001

* Os valores significativos estão destacados em negrito.
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UN3

0,011
0,599
0,000

UN4

UN5

0,000
0,442

0,000

Fig. 3.3.3. Gráfico box-plot mostrando os valores máximo, mínimo e mediana do tamanho do centroide
de N. trifasciatus de seis tributários do rio Unini e do igarapé do Baré no lago Amanã (AM). Os quartís
inferior e superior correspondem a 25% e 75% dos valores.

Os quatro primeiros eixos canônicos explicaram 48,19%, 20,54%, 12,5% e 10,68% da
variação morfológica, respectivamente. No conjunto, houve sobreposição entre as
populações das diferentes sub-bacias, mas os exemplares de cada tributário
apresentaram mais similaridade entre si do que com exemplares das outras sub-bacias
(Fig. 3.3.4). Observa-se, no entanto, as populações do igarapé do Baré (AM1) e do
igarapé Solimõezinho (UN4) mais destacadas das demais. Analisando separadamente, o
primeiro eixo separa basicamente a população do lago Amanã (AM1), na porção
negativa do eixo, de todas as populações do Unini, com exceção da população do rio
Papagaio (UN6), que possui uma posição intermediária entre esses dois conjuntos.
Essas populações diferem basicamente no tamanho da cabeça, maior nos peixes do rio
Preto, Unini e Arara, e na forma corporal mais fusiforme nessas mesmas populações em
relação à população do Lago Amanã (Fig. 3.3.4).
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A regressão entre o tamanho do centróide e os eixos canônicos mostrou uma fraca
correlação entre a forma e tamanho do corpo nos exemplares de N. trifasciatus
utilizados na análise. Para os dois primeiros eixos canônicos, o tamanho do corpo
representou 3,70% e 7,36% da variação, respectivamente.

Fig. 3.3.4. Eixos de variação morfológica resultantes de análise de variáveis canônicas para as medidas
morfométricas populacionais de Nannostomus trifasciatus. As grades de deformação mostram a variação
no formato associada aos escores positivos e negativos para ambos os eixos; N=201.
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Hypoptopomatinae sp.
Foram utilizados, no total, 100 exemplares oriundos de quatro sub-bacias do rio Unini e
do igarapé do Baré no lago Amanã (Tabela 3.0.3), sendo digitalizados 14 marcos
anatômicos (Fig. 3.4.1).

Fig. 3.4.1. Marcos anatômicos digitalizados em exemplares de Hypoptopomatinae sp.: 1
- Focinho; 2 - Parte anterior do olho; 3 - Parte posterior do olho; 4 - Ângulo na margem
inferior do pré-opérculo; 5 - Margem posterior do opérculo; 6 - Inserção anterior da
peitoral; 7- Inserção posterior da pélvica; 8 - Inserção inferior da caudal; 9 - Inserção
superior da caudal, 10 - Inserção do espinho da dorsal; 11 - Margem posterior da
primeira placa pré-dorsal; 12 - Dorso na reta da inserção anterior da peitoral; 13 - Dorso
na reta da parte posterior do olho; 14 - Dorso na reta da parte anterior do olho.
A ANOVA mostrou diferenças significativas no tamanho corporal, entre os tributários
(F=3,1036, p=0,0189), mas apenas entre a população com os maiores exemplares
(AM1) e os menores exemplares (UN2). (Fig. 3.4.2). Diferenças significativas entre as
populações são apresentadas na Tabela 3.4.1.
Tabela 3.4.1. Valores do teste Tukey (Erro: entre MS = 0,483, df = 95,00) e respectivos
valores de significância referidos à ANOVA (F = 3,1036, p=0,0189) comparando o
tamanho do centroide de exemplares de Hypoptopomatinae gen.sp.nov das bacias do rio
Unini e lago Amanã (AM).
Tributario

AM1

UN2

UN3

UN4

Ig. Baré - AM1
Rio Preto - UN2
Rio Arara - UN3
Ig. Solimõezinho - UN4
Rio Pauini - UN5

0,0253
0,1281
0,7102
0,6333

0,6874
0,1008
0,1312

0,4736
0,5817

0,9997
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Apesar da razão sexual encontrada ser distorcida em favor das fêmeas, não foram
observadas evidência de variações morfológicas significativas entre os sexos em relação
ao formato do corpo, como envidenciado pela Figura 3.2.2, ou ao tamanho corporal.

Fig. 3.4.2. Resultados de

análise de componentes principais (PCA) de diferenças na forma

corporal em Hypoptopomatinae sp., categorizado por sexo. Fêmeas=33; Machos=11.
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Fig. 3.4.3. Gráfico box-plot mostrando os valores máximo, mínimo e mediana do tamanho do centroide
de Hypoptopomatinae sp. de quatro tributários do rio Unini e do lago Amanã (AM). Os quartís inferior e
superior correspondem a 25% e 75% dos valores.

As amostras das cinco sub-bacias foram ordenadas por variáveis canônicas e não foi
possível observar nenhum agrupamento consistente com uma população ou conjuntos
de populações. Entretanto, os exemplares do igarapé Solimõezinho (UN4) e rio Pauini
(UN5) ficaram mais próximos de exemplares de seu próprio tributário do que com o de
outras sub-bacias. Os primeiros dois eixos canônicos corresponderam a 73,19% da
variação entre as sub-bacias. O primeiro eixo (49,28%) correlaciona a amostra do
igarapé Solimõezinho (UN4) com valores positivos e a amostra do igarapé do Baré
(AM1) e dos rios Preto (UN2) e Pauini (UN5) valores negativos. A população do rio
Arara (UN3) ficou posicionada próximo à interseção dos eixos (Fig. 3.4.3) com grande
interseção com as demais populações. O segundo eixo canônico (23,90%) separa
apenas a população do rio Preto (UN2), com escores positivos, das demais populações.
Os resultados da regressão entre o tamanho corporal e os escores de cada eixo indicaram
que o tamanho corporal está associado significativamente apenas ao 2º eixo canônico,
representando 25,25% da variação deste.
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Fig. 3.4.4. Eixos de variação morfológica resultantes de análise de variáveis canônicas para os dados
populacionais de Hypoptopomatinae sp. das bacias do lago Amanã e do rio Unini (AM); N=100.
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Rineloricaria lanceolata
Foram utilizados, no total, 109 exemplares oriundos de cinco sub-bacias do rio Unini e
do igarapé do Baré, no lago Amanã (Tabela 3.0.3), sendo digitalizados 14 marcos
anatômicos. Do total, 59 exemplares tiveram seu sexo definido posteriormente a partir
de características da morfologia externa como odontódeos hipertrofiados na cabeça e
nos espinhos das nadadeiras peitorais e pélvicas (Evers & Seidel, 2005; Covain &
Fisch-Muller, 2007) e pela morfologia da papila urogenital (Brito, 2007).

Fig. 3.5.1. Marcos anatômicos digitalizados em exemplares de Rineloricaria lanceolata: 1 – extremidade
do focinho; 2 – extremidade anterior da órbita; 3 – extremidade posterior do olho; 4 – extremidade
posterior da cavidade pós-orbital; 5 – margem inferior do pré-opérculo; 6 – margem posterior do
opérculo; 7 - inserção anterior da nadadeira peitoral; 8 – inserção anterior da nadadeira pélvica; 9 –
inserção anterior da nadadeira anal; 10 – inserção inferior da nadadeira caudal; 11 – inserção superior da
nadadeira caudal; 12 – extremidade anterior da placa do mecanismo de trava da nadadeira dorsal; 13 –
extremidade posterior da primeira placa pré-dorsal; 14 – margem superior da cabeça na linha reta da
extremidade posterior da cavidade pós-orbital.

Não foi observada evidência de dimorfismo sexual associado ao formato do corpo em R.
lanceolata (Fig. 3.5.2) com a configuração de marcos anatômicos utilizada. Os quatro
primeiros componentes de variação representam 69,70% das variações (32,99%,
17,59%, 10,11% e 8,99%, respectivamente) na forma do corpo para machos e fêmeas. O
teste T de Student feito utilizando os escores de cada um desses componentes não
apresentou diferenças significativas entre machos e fêmeas. (p>0,61). O tamanho do
corpo também não apresentou diferença entre os sexos (p=0,34).
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Fig. 3.5.2. Resultados de análise de componentes principais (PCA) de diferenças na forma corporal em R.
lanceolata, das bacias do lago Amanã e do rio Unini (AM), categorizado por sexo, evidenciando as
ausência de dimorfismo sexual relacionado à forma corporal. N=67, jovens – 8; machos – 24; fêmeas –
35.

Fig. 3.5.3. Gráfico box-plot mostrando os valores máximo, mínimo e mediana do tamanho do centroide
de R. lanceolata de cinco tributários do rio Unini e do lago Amanã (AM). Os quartís inferior e superior
correspondem a 25% e 75% dos valores.
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A ANOVA indicou que não há diferenças estatisticamente significativas entre o tamanho
corporal das populações dos tributários amostrados (F=0,8346; p=0,52802) (Fig. 3.5.3).
As amostras das seis sub-bacias foram ordenadas por variáveis canônicas, e os
primeiros três eixos canônicos retratam 86,68% da variação entre as sub-bacias. O
primeiro eixo canônico (44,49%) posiciona basicamente a amostra do lago Amanã
(AM1) nos escores negativos e as amostras de todas as sub-bacias do rio Unini com
escores positivos. O segundo eixo canônico (24,85%) não apresentou uma ordenação
muito evidente, no entanto as amostras do alto rio Unini (UN1) e do rio Arara (UN3)
ficaram dispostas concentradamente na porção negativa enquanto as amostras do rio
Preto (UN2), rio Pauini (UN5) e igarapé Solimõezinho (UN4) ficaram concentradas na
porção positiva do eixo (Fig. 3.5.4). Os resultados da regressão (P<0,0001) indicaram
que alometria ontogenética representou somente 0,42% e 3,59% do primeiro e segundo
eixos canônicos, respectivamente.

Fig. 3.5.4. Eixos de variação morfológica resultantes de análise de variáveis canônicas para os dados
populacionais de R. lanceolata das bacias do lago Amanã e do rio Unini (AM); N=109.
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Discussão
De acordo com Clark (1976), polimorfismos conhecidos como divergências
morfológicas observadas em indivíduos no mesmo estágio de desenvolvimento podem
ser uma consequência da influência do ambiente, podem estar inteiramente sob controle
genético ou podem ser resultado de uma interação dos genes com o ambiente.
Polimorfismos em populações naturais podem oferecer sistemas para estudar a forma
com a qual o genótipo e o ambiente interagem para produzir o fenótipo (Trapani, 2003).
O formato do corpo é uma importante caracteristica para detectar adaptação ao local,
uma vez que pode ser relacionado à locomoção eficiente (Webb, 1984; Langerhans et
al., 2004) e comportamento de forrageamento (Svanbäck & Eklöv, 2004).
Em todas as espécies analisadas no presente estudo, foram encontradas diferenças
consistentes no formato do corpo em função da localidade de origem dos exemplares.
Em quatro das cinco espécies analisadas, foram utilizados exemplares das duas
drenagens (Amanã e Unini). Já em uma espécie, Hemigrammus coeruleus, apenas
exemplares de tributários do rio Unini. Dentro do primeiro conjunto de espécies,
observou-se um padrão comum a Carnegiella marthae, Nannostomus trifasciatus e
Rineloricaria lanceolata, onde a população mais divergente foi a do igarapé do Baré
(AM1), representante do lago Amanã (Figs. 3.1.3, 3.3.4 e 3.5.4). Hypoptopomatinae sp.
foi a única espécie em que os exemplares do igarapé do Baré (AM1) não sesepararam
das demais, situando-se em posições intermediárias entre as populações do rio Unini
(Fig. 3.4.3).
Analisando apenas o conjunto de populações da bacia do rio Unini, a população do
igarapé Solimõezinho (UN4) foi a mais divergente em três das cinco espécies (H.
coeruleus, N. trifastiacus e Hypoptopomatinae sp.). Em R. lanceolata, foi possível
utilizar apenas cinco exemplares do igarapé Solimõezinho. Apesar de não formarem um
agrupamento evidente, esses cinco exemplares se destacaram com os maiores escores do
2º eixo canônico (Fig. 3.5.4).
Como as divergências populacionais nas análises não podem ser creditadas ao tamanho
dos indivíduos ou ao dimorfismo sexual, as variações provavelmente se devem a
diferenças genéticas entre as populações e/ou, então, a plasticidade fenotípica induzida
por pressões ambientais divergentes atuando nos tributários do rio Unini e do lago
Amanã. Langerhans (2008), estudando padrões fenotípicos associados a diferentes
regimes de fluxo de água, indicou que, no nível intra-específico, tanto a divergência
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genética quanto a plasticidade fenotípica desempenham papéis importantes na
diferenciação morfológica observada. Avaliando os padrões detectados no presente
estudo, percebe-se que há um sinal forte que pode ser resultante de duas causas não
excludentes: (1) há estruturação genética entre as populações do lago Amanã e do rio
Unini, ou (2) os ambientes de Amanã e Unini são muito distintos a ponto de produzir
diferenças oriundas de respostas plásticas diferenciadas na maioria das espécies
testadas. Os resultados do capítulo anterior do presente estudo sobre estruturação gênica
indicam que há uma grande divergência genética entre as populações de R. lanceolata e
de Carnegiella marthae de Amanã e Unini, com evidências de que os exemplares de
Carnegiella constituem, inclusive, espécies diferentes em cada bacia. Nessas duas
espécies, os agrupamentos morfológicos formados na análise de variáveis canônicas
separaram de forma nítida os exemplares do Amanã em relação àqueles dos tributários
do rio Unini. As divergências morfológicas ficam evidentes nas análises morfométricas,
por mais difícil que seja seu diagnóstico baseado em caracteres morfológicos
tradicionalmente usados na taxonomia dessas espécies.
Para Hypoptopomatinae sp. também foi encontrada estruturação genética entre as
populações do Amanã e do Unini, porém, com divergências muito menores do que nas
espécies anteriores. Duas populações do Unini (UN2 e UN4) foram mais aparentadas
com a população do Amanã (AM1) do que com as demais populações do próprio Unini
(Figs. 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3). Nesse caso, porém, os indivíduos da bacia do Amanã não
formaram um agrupamento destacado dos exemplares das demais bacias do rio Unini
(Fig. 3.4.3). A pouca divergência genética entre as populações do Amanã e Unini em
Hypoptopomatinae sp. não foram suficientes para ter um reflexo na morfologia de cada
população.
Por outro lado, grandes diferenças genéticas e longos tempos de divergência entre as
linhagens do Amanã e do Unini, como no caso de R. lanceolata e de Carnegiella,
parecem apresentar uma forte influência na morfologia dessas espécies, com
divergências na forma do corpo claramente observadas através das análises
morfométricas.
Observando as divergências morfológicas entre as várias populações da bacia do rio
Unini, a ausência de estruturação genética em C. marthae sugere ser pouco provável
que o fator genético seja responsável pelas divergências fenotípicas entre as populações.
A estruturação genética em algumas populações de R. lanceolata dentro da bacia do rio
Unini (e.g. UN2+UN5≠UN1) não condiz com os agrupamentos gerados nas análises
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morfométricas, o que leva a à conclusão de que, quando comparamos populações com
diferenças genéticas pequenas, podemos atribuir as divergências morfológicas à
plasticidade fenotípica influenciada pelas diferenças ambientais entre cada localidade.
Nannostomus trifasciatus é uma espécie amplamente distribuída na área de estudo,
encontrada nos mais variados ambientes lóticos, sendo bastante abundante na calha
principal dos rios e virtualmente ausente nos pequenos igarapés de cabeceira. Essas
características, aliadas a aspectos reprodutivos, como ausência de cuidado parental e
ovos não adesivos que afundam, são sugestivos de que o padrão de distribuição dos
haplótipos de N. trifasciatus seja similar ao encontrado em C. marthae. Ou seja,
ausência de estruturação dentro da bacia do rio Unini e forte divergência genética entre
as populações do rio Unini e lago Amanã.
Como já mencionado anteriormente para N. trifasciatus, o padrão de diferenciação das
populações mais evidente foi similar ao observado para as populações de C. marthae e
R. lanceolata. Os dois principais agrupamentos, Amanã versus tributários do Rio Unini
(Fig. 3.3.4), podem estar relacionados à estruturação genética das populações. No
entanto, há a formação de agrupamentos de indivíduos de cada sub-bacia, porém, com
muita sobreposição entre cada população. Com exceção da nítida separação da
população

do

igarapé

Solimõezinho

(UN4),

as

sub-bacias

mais

próximas

geograficamente apresentaram um grau de interseção mais forte do que as sub-bacias
distantes. As diferenças observadas entre as populações da bacia do Unini sugerem que
N. trifasciatus apresenta uma alta variabilidade fenotípica que pode responder às
pressões seletivas divergentes.
Já, para H. coeruleus, não foi possível obter as informações das populações do Amanã.
Os resultados da CVA utilizando somente os exemplares de quatro tributários do rio
Unini (Fig. 3.2.4), contudo, são bastante semelhantes aos observados em N. trifasciatus
(Fig. 3.3.4). Nesta análise, é claramente indicado um grupo composto por espécimes do
igarapé Solimõeszinho (UN4) e uma separação menos evidente das amostras do rio
Preto (Fig. 3.2.4). Da mesma forma que N. trifasciatus, a ampla distribuição da espécie
(que inclui os corpos d’água principais), e as características reprodutivas, como
ausência de cuidado parental, ovos não adesivos que afundam e desova ao longo de todo
o ano, são sugestivos de que o padrão de distribuição dos haplótipos de H. coeruleus
seja similar ao encontrado em C. marthae. Reforçando esse argumento, embora o estudo
atual use amostras de localidades distantes, os indivíduos foram observados e coletados
em locais entre afluentes localizados no leito principal do rio Unini, sugerindo que a
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espécie esteja distribuída ao longo de toda sua extensão. As amostras coletadas foram
em pequeno número com predominância de exemplares de tamanho reduzido, portanto,
não adequadas para uso na análise atual. Além disso, os rios Arara (UN3) e Pauini
(UN5) mostraram um alto grau de semelhanças morfológicas (Fig. 3.2.4). Essas
populações, no entanto, são intercaladas pelo igarapé Solimõezinho (UN4), onde as
amostragens foram realizadas bem próximas da confluência deste igarapé com o rio
Unini (a rota obrigatória a partir do rio Arara até rio Pauini), e que continha a população
mais divergente. Se as divergências no formato do corpo fossem realmente relacionadas
com a estruturação genética, a população do Solimõezinho (UN4) provavelmente
apresentaria, em relação às suas populações vizinhas, maior similaridade ao invés de
maior divergência.
A floresta sazonalmente inundada no período de chuvas da Amazônia facilita o
movimento de indivíduos entre drenagens de tributários (Piggot et al. 2011), o que pode
promover e melhorar o fluxo gênico entre populações de espécies capazes de ocupar
esse tipo de ambiente, como H. coeruleus e N. trifasciatus. No entanto, para confirmar a
ausência de estruturação genética entre populações dessas espécies, estudos moleculares
devem ser conduzidos, incluindo populações intermediárias.
A ocorrência de populações claramente diferenciadas no igarapé Solimõezinho (UN4)
em três das cinco espécies sugere que esse tributário apresente características que levam
à seleção divergente de fenótipos ou ao desencadeamento de fortes respostas plásticas
ao longo do desenvolvimento dos indivíduos. Praticamente não foram encontradas
diferenças características limnológicas e estruturais dos tributários das duas sub-bacias
(Tabelas 1.2 e 1.3), no entanto, apenas o igarapé Solimõezinho apresentou águas
barrentas ao longo do ciclo sazonal de inundação. Esta característica aparentemente não
implica em alterações nas propriedades químicas da água, como seria esperado
(normalmente quanto mais sedimentos inorgânicoa em suspensão, maior é a
condutividade eléctrica e pH). No entanto, ela pode desempenhar um papel importante
no comportamento dos indivíduos, especialmente em respostas de evitação e fuga de
predadores e no comportamento de forrageamento (Rodriguez & Lewis, 2007), uma vez
que a transparência cai para apenas alguns centímetros (em comparação com ≥ 1,4 m
nos rios de água preta livre de sedimentos). Bartels et al. (2012) mostraram que a
transparência da água pode ser o fator fundamental para a variação morfológica entre
populações de Perca fluviatilis (Perciformes: Percidae).
Diversos estudos destacam o papel desempenhado por interações ecológicas na seleção
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de fenótipos e no desencadeamento de respostas relacionadas à plasticidade fenotípica
(e.g. Langerhans et al., 2004; Rundle & Nosil, 2005; Gomes-Jr & Monteiro, 2008). A
predação tem recebido muita atenção nos estudos morfométricos com peixes de água
doce, tanto em estudos realizados na natureza quanto em laboratório, com diversos
autores demonstrando seu papel como uma importante fonte de pressão seletiva para a
forma do corpo (e.g. Langerhans et al., 2004;. Gomes-Jr & Monteiro, 2008; Burns, et
al., 2009;. Webster et al., 2011;. van Rijssel & Witte, 2013).
Em H. coeruleus, os peixes dos rios Preto, Arara e Pauini (UN2, UN3 e UN5) possuem
corpos mais alongados em relação à população do igarapé Solimõeszinho (UN4) (Fig.
3.2.4), e é possível que isso represente uma resposta a uma maior pressão de predação.
Essa característica pode melhorar o desempenho de natação, útil para escapar de
predadores. Langerhans et al. (2004) demonstraram que peixes de localidades com
maior pressão de predação apresentavam o corpo mais alongado com pedúnculo caudal
mais robusto do que os exemplares de localidades com menor pressão de predação. Por
conta de suas características estruturais e limnológicas (o igarapé Solimõezinho
apresenta água turva na maior parte do ano), as composição de espécies predadoras
pode ser distinta nesse corpo d’água. Por exemplo, ao contrário dos demais tributários,
não são encontrados predadores do gênero Cichla no igarapé Solimõezinho. A
morfologia da cabeça da população igarapé Solimõezinho (Fig. 3.2.4) também pode ser
afetada pela menor transparência do igarapé mais diretamente, especialmente
considerando que a maioria dos caracídeos de pequeno porte e de hábitos alimentares
oportunistas, tais como H. coeruleus, que são peixes de alimentação visualmente
orientada.
Divergências fenotípicas influenciadas por diferenças ambientais foram encontradas no
formato dos corpos de outros caracídeos de pequeno porte (e.g., Langerhans et al.,
2003; Sidlauskas et al., 2006). Em zonas tropicais, especialmente nos rios amazônicos,
a maioria das variações acontecem sazonalmente e de forma previsível, quando a
temperatura da água, condutividade, transparência, estrutura do habitat e densidade dos
peixes (influenciando o nível de pressão de predação) mudam drasticamente (Sioli,
1985).
Esse conjunto de condições ambientais previsíveis e divergentes experimentadas
durante o ciclo de vida dos peixes, associado a uma grande área disponível para
colonização, e a facilitação do processo de dispersão propiciada pelo alagamento
sazonal das florestas, favorecem o fluxo gênico e a seleção de organismos com elevada
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plasticidade fenotípica (Sultan & Spencer, 2002; Schlichting & Smith, 2002).
Uma discussão mais aprofundada sobre a variação morfológica em peixes na Amazônia
deve trazer novas perspectivas para a avaliação de padrões gerais de plasticidade
fenotípica em organismos aquáticos presentes em ambientes fortemente afetados por
mudanças sazonais.
Comparação dos padrões de variação morfológica à luz dos cenários de conexão
hidrológica e capacidade de dispersão.
Os diferentes resultados obtidos no presente estudo mostram que as populações de
diferentes espécies de peixes nas sub-bacias UN2, UN3 e UN4 foram as que
apresentaram maiores divergências dentre as demais. Considerando que as espécies
analisadas apresentam diferentes graus de estruturação entre suas populações, esses
resultados são um indicativo de que há diferenças ambientais significativas entre a
maioria das sub-bacias trabalhadas. Isso se enquadra no cenário C proposto nos
objetivos, onde são encontrados ambientes diferentes em cada localidade (dentro e entre
bacias) (página 109). Todas as espécies avaliadas apresentaram variações que podem ser
atribuídas à plasticidade fenotípica. A heterogeneidade ambiental e a escala temporal e
espacial com que os organismos experimentam esta são fatores que incentivam a
seleção de organismos com grande amplitude de plasticidade fenotípica (Kingsolver et
al., 2002; Schlichting , & Smith, 2002). Assim, as variações morfológicas encontradas
são esperadas, considerando as pressões divergentes que um peixe amazônico vivencia
nos períodos de seca e de cheia.
Os padrões, no entanto, nem sempre convergiram com os “resultados esperados”
indicados na Tabela 3.0.2. Por exemplo, Hypoptopomatinae sp., que apresenta todas as
populações estruturadas, se enquadraria no cenário 3C (ambientes diferentes +
estruturação entre todas as populações). Ao contrário do previsto, as análises
morfométricas não revelaram a existência de diferenças significativas entre todas as
populações, mas apenas dois conjuntos correspondentes às bacias UN4 e UN5, com os
indivíduos das outras populações sem formar nenhum agrupamento evidente. Essa falta
de correspondência entre o previsto e o observado pode estar relacionada à maneira
distinta com que os estímulos ambientais afetam cada espécie.
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Considerações finais

Os resultados da presente tese mostram fortes evidências da relação direta entre a
ecologia das espécies e o padrão de estruturação genética de suas populações. Em
contraste, as relações entre a história de vida das espécies e os padrões de diferenciação
morfológica não são tão diretas, pois, de fato, os padrões fenotípicos são influenciados
basicamente por fatores que são, às vezes, independentes um do outro: as condições
ambientais locais, as interações biológicas e a estruturação genética das populações.
Da mesma forma, foi possível concluir que o fluxo gênico através das cabeceiras das
bacias do lago Amanã e do rio Unini ocorreu pelo menos para uma das espécies
estudadas (Hypoptopomatinae sp.). Esse evento é provavelmente mais associado ao
habitat da espécie do que à capacidade de dispersão propriamente dita, já que as demais
espécies analisadas, que possuem atributos biológicos que permitiriam maior
capacidade de dispersão do que Hypoptopomatinae sp., não tiveram populações
geneticamente próximas nas duas vertentes. Não foi possível, no entanto, concluir se a
conexão entre as bacias do lago Amanã e do rio Unini através de suas cabeceiras
ocorreu apenas em um passado recente ou se essas duas bacias são até hoje interligadas.
A utilização de uma espécie com alta capacidade de dispersão e que também colonize
corpos d’água de pequeno porte, incluindo áreas de cabeceiras, pode fornecer indícios
mais conclusivos acerca da idade da conexão entre os formadores do lago Amanã e do
rio Unini e da periodicidade com que esse evento ocorre ou ocorreu.
Além disso, outra abordagem que certamente contribuirá para o entendimento do
histórico biogeográfico da região do interflúvio Negro-Solimões é uma análise
detalhada das comunidades de peixes das bacias do lago Amanã e do rio Unini
utilizando os novos dados gerados a partir das coletas do presente estudo.
Os estudos atuais da ictiofauna neotropical que avaliam a distribuição de espécies,
linhagens evolutivas e/ou populações costumam, quando muito, apresentar associações
entre seus resultados e a biologia dos organismos feitas a posteriori (e.g. Sivasundar,
2001; Turner et al., 2004). Os fatores biológicos que influenciam a distribuição atual
das populações e espécies são tão diversos que uma análise muito simplificada pode não
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ser capaz de produzir avaliações que esclareçam pontos importantes relativos ao
histórico evolutivo e biogeográfico dos organismos estudados. Por conta dessa
complexidade, estudos filogenéticos e filogeográficos que considerem a ecologia das
espécies já em sua concepção provavelmente serão capazes de dar uma relevante
contribuição para o entendimento da distribuição e da formação da fauna amazônica
como conhecemos hoje.
A reconhecida importância do pulso de inundação como principal força motora de
aspectos ecológicos nas populações de peixes amazônicos (Junk et al., 2010), bem
como na produção de ambientes heterogêneos, induz a tentar avaliar seu papel nos
processos evolutivos de diferenciação de espécies. O pulso de inundação é resultado do
tamanho da bacia e seu relevo, em conjunto com a distribuição diferencial das chuvas
ao longo do ano na América do Sul (Sioli, 1985). Em diversas hipóteses de formação
geológica da bacia amazônica, a partir de cerca de 15 M.a., é sugerida a presença de
uma drenagem principal fluindo para o norte e depois para o leste (Hubert & Renno,
2006; Wesselingh & Hoorn, 2011). Esta drenagem certamente possuía proporções
menores do que o Amazonas atual, mas também fluía em uma área de planície
(Wesselingh & Hoorn, 2011), fazendo crer que um padrão sazonal de heterogeneidade
ambiental gerado por um pulso de inundação, de certa forma similar ao encontrado nos
dias de hoje, já tenha ocorrido. Lundberg (1997) e Lundberg & Aguilera (2003)
relataram a ocorrência de espécies de grande porte de gêneros típicos de planícies de
inundação e rios grande porte como, Arapaima, Colossoma e Brachyplatystoma e
Phractocephalus, no período mioceno no norte da América do Sul, reforçando a idéia de
que uma bacia hidrográfica de grande porte já ocorria na região.
Como já mencionado, espera-se, em teoria, que as características de ambientes com
heterogeneidade ambiental em uma escala temporal previsível sejam fatores que
incentivam a seleção de organismos com grande amplitude de plasticidade fenotípica
(Kingsolver et al., 2002; Schlichting , & Smith, 2002). Nessas situações, a seleção
natural acaba favorecendo o desenvolvimento de organismos que apresentem respostas
plásticas, promovendo, assim, o desenvolvimento evolutivo da plasticidade. No entanto,
ainda é controverso o papel da plasticidade na diversificação evolutiva (Pfennig et al.,
2010; Leichty et al., 2012). Por exemplo, a plasticidade já foi considerada como fator
impeditivo de processos de diferenciação e especiação (Schlichting, 2004).
De fato, populações com níveis elevados de plasticidade tendem a permanecer distantes
de picos adaptativos, quando as pressões de seleção são intensificadas o que ajudaria na
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seleção divergente e sucessiva diferenciação de populações (Price et al., 2003). O
mesmo raciocínio, contudo, também pode ser usado para entender como a plasticidade,
ao contrário, é capaz de contribuir para o surgimento de inovações fenotípicas e para a
diferenciação de populações (e.g. Price et al., 2003; West-Eberhard, 2005; Pfennig et
al., 2010; Moczek et al., 2011), especialmente quando os níveis de plasticidade
apresentados são moderados (Price et al., 2003). Naturalmente, a plasticidade facilita a
sobrevivência de linhagens em longo prazo dando tempo para que mutações se
acumulem por deriva, além de experimentar pressões de seleção que favorecem a
divergência da população ancestral (Price et al., 2003). Da mesma forma, a plasticidade
acaba blindando a diversidade genética da seleção natural. Os efeitos de novos variantes
genéticos são amenizados por respostas plásticas compensatórias, fazendo com que
novas mutações não sejam excluídas pela seleção (Schlichting, 2004). Além disso, em
contraste com as rápidas respostas produzidas pela plasticidade, se a produção de novos
fenótipos favoráveis necessita de novas mutações, o tempo para sua acumulação pode
ser demasiado longo e a probabilidade de subsequente perda por deriva pode ser alta
(Pfennig et al., 2010).
Da forma mais evidente, a plasticidade promove a divergência entre populações
produzindo diferenças fenotípicas nos casos em que as populações experimentam
circunstâncias ambientais divergentes (e.g. Langerhans et al., 2003; Webster et al.,
2011). A indução de um fenótipo pode influenciar indiretamente a expressão de vários
outros traços, expondo-os a novas pressões seletivas (Pfennig et al., 2010). Por
exemplo, uma mudança de comportamento induzida ambientalmente pode alterar a
natureza e a força da seleção em traços morfológicos (e.g. Sol et al., 2005).
A plasticidade fenotípica também promove a divergência entre populações facilitando
mudanças de picos ou cruzando vales na paisagem adaptativa (Price et al., 2003). As
novas pressões experimentadas pelos indivíduos colonizando um novo habitat podem
reforçar e refinar, através da seleção, os padrões iniciados por respostas ao ambiente
(Pfennig et al., 2010). Além do mais, quando populações diferentes desenvolvem
limites de resposta distintos, a acomodação genética pode acentuar a divergência entre
populações (West-Eberhard, 2005).
O processo de especiação se inicia quando populações se tornam geneticamente isoladas
(e.g., graças a segregação espacial, ou isolamento reprodutivo por reconhecimento).
Esse processo culmina com a divergência dessas populações em função tanto de seleção
como de deriva gênica, até que não consigam mais se reproduzir de forma bem sucedida
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(West-Eberhard, 2005). A tendência da plasticidade em facilitar a divergência entre
populações deve ser crucialmente importante para a especiação, já que qualquer
processo que promova a divergência populacional deve também facilitar a especiação
(Pfennig et al., 2010).
A heterogeneidade ambiental em uma escala temporal previsível ao longo do tempo
evolutivo da bacia amazônica parece ter contribuído para a seleção de formas com graus
elevados de plasticidade fenotípica. Em última análise, esse fator intrínseco aos
organismos aliado à heterogeneidade ambiental que ora facilita a dispersão de
indivíduos (e o fluxo gênico, por consequência) e ora age como filtro seletivo isolando
populações, às grandes dimensões e ao histórico geológico da bacia amazônica, pode ser
um dos responsáveis pela distribuição atual de peixes na região. Estudos futuros
levando em consideração esse aspecto ainda não abordado podem ser de fundamental
importância para se entender a origem e os mecanismos que mantém a megadiversidade
da ictiofauna amazônica.
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