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“It seemed evident (…) that character changes occurring in evolution of species 

could not be considered to be independent of each other and that studies which did 

not consider this dependency ignored a significant aspect of change. Not only should 

the interrelationships of changing characters be a primary point of interest, but the 

nature and intensity of the relationships should remain evident at all stages of their 

study.” 

 

Olson & Miller, 1958 
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Capítulo 1 

 

INTEGRAÇÃO MORFOLÓGICA E MODULARIDADE NA 

EVOLUÇÃO DA MORFOLOGIA 

 

Organismos vivos deixaram há muito tempo de ser vistos como um conjunto 

de caracteres discretos, e figuram cada vez mais como sistemas complexos, nos quais 

os diferentes caracteres interagem por vias genéticas ou ontogenéticas compartilhadas 

(Olson & Miller, 1958; Emerson & Hastings, 1998; Steppan et al., 2002). 

Associações entre caracteres, por sua vez, influenciam a mudança evolutiva de 

diversas maneiras, desde restringindo a variabilidade de caracteres individuais até 

facilitando a mudança de grupos de caracteres funcionalmente relacionados (Arnold, 

1992; Schluter, 1996; Marroig & Cheverud, 2005). Como consequência, o estudo da 

integração entre elementos morfológicos ganhou particular importância dentro da 

biologia evolutiva moderna (Chernoff & Magwene, 1999). Assuntos como radiações 

adaptativas, restrições evolutivas, alometria, ocupação do morfoespaço e heterocronia  

têm sido abordados sob uma nova ótica (e.g, Smith et al., 1985; Arnold, 1992; 

Schluter, 1996; Eble, 2004; Marroig & Cheverud, 2005). Uma ótica que procura 

entender a influência das associações entre caracteres durante a mudança evolutiva e 

passa a vê-las como potenciais geradoras de padrões macroevolutivos.  

A importância da integração morfológica para estudos de evolução tem sido 

afirmada há muito tempo, tendo ganhado particular destaque com Olson & Miller 

(1958). No entanto, ela permaneceu mal compreendida até recentemente, em parte 

por causa dos complicados métodos propostos ao longo desse período (Magwene, 

2001), e em parte pela dificuldade de relacioná-la tanto empiricamente quanto 
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teoricamente ao arcabouço teórico da genética quantitativa evolutiva. Dificuldade que 

impediu uma efetiva incorporação da integração morfológica em estudos evolutivos. 

Apenas para exemplificar, apesar de existir uma percepção já antiga de que a maioria 

dos genes que afetam a morfologia são pleiotrópicos, (i.e., têm efeito sobre mais de 

uma característica do fenótipo, integrando-as geneticamente) a independência dos 

caracteres continua sendo um dos pressupostos mais importantes da sistemática 

baseada em dados morfológicos (Felsenstein, 1981; Kluge, 1989;  ver Weston, 1999 

para uma revisão). No entanto, os avanços acontecidos na biologia evolutiva desde 

então, associados à explosão de trabalhos explorando restrições evolutivas de origem 

genética/ontogenética, vêm obrigando uma mudança nesse cenário. Como 

conseqüência, a integração morfológica ressurgiu recentemente, sob uma nova 

roupagem: a modularidade.  

Módulos são conjuntos de caracteres (genes, proteínas ou elementos 

morfológicos) altamente integrados entre si e pouco integrados com outros elementos. 

Em trabalhos empíricos de evolução morfológica, eles são reconhecidos pela presença 

de correlações entre algumas partes de um organismo e ausência de correlação entre 

estas e outras partes do mesmo organismo (sensu Berg, 1960). A organização modular é 

considerada o resultado das relações funcionais e/ou ontogenéticas entre caracteres, i.e., 

caracteres com desenvolvimento e/ou função em comum têm maior influência um sobre 

os outros do que caracteres que desempenham funções distintas ou não possuem 

caminhos do desenvolvimento em comum. Do ponto de vista genético, a modularidade é 

o produto da arquitetura genética (Falconer & Mackay, 1996), termo utilizado para se 

referir ao número de genes subjacentes ao fenótipo observado, à distribuição de seus 

efeitos fenotípicos, ao tipo de efeito (aditivo, dominância, epistasia) e, principalmente, 

como estamos lidando com correlações de caracteres, à pleiotropia e ao desequilíbrio de 
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ligação. De modo geral, a ênfase dentro da genética quantitativa é colocada na 

correlação entre caracteres produzidas pela pleiotropia (Cheverud et al., 2004), uma vez 

que o desequilíbrio de ligação é considerado como sendo transiente dada a 

recombinação entre loci. Estudos recentes da arquitetura genética de diversos 

organismos têm encontrado ampla evidência de uma organização modular dos efeitos 

pleiotrópicos, na qual esses normalmente estão restritos a módulos fenotípicos 

específicos ou tendo menor influência sobre os demais módulos (Ehrich et al., 2003; 

Cheverud et al., 2004; Kenney-Hunt et al., 2008; Wagner et al., 2008).  

Com essa mudança de arcabouço teórico, a integração morfológica 

(modularidade) passou a ser melhor integrada à biologia do desenvolvimento (Arthur, 

2004) e suas implicações evolutivas passaram a ser melhor compreendidas (e.g., 

Marroig & Cheverud , 2005). A integração morfológica tem sido, inclusive, cada vez 

mais ligada ao conceito de evolvabilidade (ver capítulo 4), sob os argumentos teóricos 

de que: (1) a alta correlação entre caracteres do mesmo módulo funcional/ontogenético 

garante a evolução coordenada das diferentes partes do organismo ao mesmo tempo em 

que mantém sua coesão/funcionalidade (Klingenberg et al., 2004); (2) a baixa ou 

inexistente correlação entre caracteres de módulos funcionais/ontogenéticos distintos 

permite que esses evoluam de forma quase independente, permitindo a adaptação a 

diferentes funções com pouca ou nenhuma interferência nas demais (Wagner et al., 

2007). Além disso, um arcabouço teórico para a própria evolução da 

modularidade/integração ficou disponível. Se existe variação na pleiotropia e essa 

variação tem base genética, então ela pode ser selecionada e, portanto, a própria 

modularidade pode evoluir (Pavlicev et al., 2008). 

Apesar disso, poucos estudos até hoje examinaram a importância da 

integração morfológica em grupos grandes e diversos (e.g., Marroig & Cheverud, 
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2001; Goswami, 2006) e, portanto, a influência da integração entre caracteres sobre a 

variação e diversidade morfológica ainda não foi abordada em uma ampla escala 

evolutiva.  

Quando se trabalha com integração morfológica, duas características são 

particularmente importantes: padrões e magnitudes (Marroig & Cheverud, 2001). Os 

poucos estudos realizados até hoje trabalharam apenas com os padrões de integração 

morfológica e ainda assim mostraram resultados conflitantes a respeito da influência 

deles ao longo de grandes períodos evolutivos (ver Capítulo 2 para uma revisão). A 

magnitude de integração morfológica, apesar de ter sido sempre considerada como 

um importante fator afetando a variabilidade, foi virtualmente inexplorada em um 

contexto evolutivo. Teoricamente, se um organismo apresenta caracteres totalmente 

independentes um dos outros, ele provavelmente falhará em responder de forma 

coordenada aos processos evolutivos. Ao mesmo tempo, se ele apresenta caracteres 

completamente integrados, sua resposta será muito diferente da direção de seleção, 

pois a correlação entre os caracteres fará com que a mudança afete todos 

indiscriminadamente.  

Desta forma, o presente trabalho foi elaborado com o intuito de: (1) estimar e 

comparar os padrões e magnitudes de integração morfológica em um grupo 

morfologica e ecologicamente diverso; (2) testar eventuais causas 

funcionais/ontogenéticas para os padrões observados; (3) analisar as conseqüências 

evolutivas desses padrões e magnitudes de integração para a evolução da morfologia 

do grupo.  

Para tanto, amostramos representantes de 20 ordens e 40 famílias de 

mamíferos com a finalidade de representar da melhor maneira possível a diversidade 

de padrões de integração presentes no crânio desse grupo. Como se trata de uma 
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estrutura morfológica com um complexo padrão de crescimento e cuja forma final 

está associada a inúmeras funções vitais, o crânio constitui um material único para o 

estudo da integração morfológica (Cheverud, 1995; Marroig & Cheverud, 2001). Ao 

contrário do que acontece com as estruturas pós-cranianas, o crânio possui um grande 

número de regiões anatômicas e diferentes funções, sendo que o desenvolvimento de 

cada região está ligado a sua função, permitindo uma abordagem conjunta 

função/desenvolvimento (Cheverud, 1996). Além disso, por ser um estudo de ampla 

escala evolutiva, ele pode vir a fornecer informações interessantes a respeito de como 

a integração morfológica afeta a mudança evolutiva e como ela própria evolui ao 

longo do tempo (Steppan, 1997).   

Com esse intuito, no capítulo 2 iremos estimar e comparar padrões fenotípicos 

de integração morfológica entre as diversas famílias de mamíferos. Também 

analisaremos se os padrões de integração fenotípicos correspondem aos genéticos, por 

meio da comparação de matrizes fenotípicas com uma matriz genética estimada para 

uma espécie de roedor. Calcularemos, ainda, as magnitudes de integração 

morfológica, uma vez que elas nos fornecem uma informação complementar aos 

padrões e ajudam a construir um panorama mais amplo da evolução da modularidade 

(i.e., integração morfológica) em mamíferos.  

Já no Capítulo 3, testaremos possíveis fatores causais que expliquem os 

padrões de integração observados. A relação entre os padrões observados de 

integração morfológica e suas respectivas causas (sejam elas genéticas, ontogenéticas 

e/ou funcionais) tem inspirado um grande número de estudos. Aliás, a busca por 

fatores genéticos, ontogenéticos ou ecológicos que possam ter desempenhado papel 

fundamental na diversificação dentro das diferentes linhagens sempre foi um dos 

pontos de convergência das mais diversas áreas da biologia evolutiva. Os padrões de 
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integração não são exceção e, portanto, essas análises nos permitirão obter uma 

perspectiva diferente a respeito da dinâmica deles ao longo do período evolutivo de 

interesse. 

Por fim, no capítulo 4, iremos tratar mais diretamente das conseqüências 

evolutivas da integração morfológica para os mamíferos, através de uma simulação 

evolutiva envolvendo vetores de seleção aleatórios.  



 
 

 

 
Capítulo 2 

 

 

SIMILARIDADE NOS PADRÕES E MAGNITUDES DE 

INTEGRAÇÃO EM MAMÍFEROS 

RESUMO 

Dentro da genética quantitativa, os padrões de integração estão embutidos na 

matriz de variância/covariância genética (matriz G).  Essa matriz é a responsável por 

descrever as restrições na variação disponível para a ação dos processos evolutivos, 

as quais possuem influência direta sobre a direção da mudança evolutiva. Desta 

forma, a descrição de padrões e magnitudes de integração e a análise de suas 

conseqüências evolutivas são aspectos centrais no estudo da evolução de morfologias 

complexas.  Aqui, analisamos a integração morfológica no crânio de diferentes 

famílias de mamíferos, abordando as seguintes questões. Existem padrões de 

integração comuns a todos os grupos? Será que os padrões e magnitudes de 

integração variam da mesma forma através dos grupos? Para isso, digitalizamos 

representantes de 20 ordens e 40 famílias de mamíferos e então estimamos as 

matrizes de correlação e variância/covariância correspondentes, comparando-as entre 

si. Nossos resultados apontam para um padrão de integração amplamente 

compartilhado entre todas as famílias, indicando que a diversidade morfológica desse 

grupo foi produzida usando uma estrutura de covariação compartilhada, a qual se 

manteve similar durante pelo menos 65 milhões de anos. Comparações com uma 

matriz V/CV genética de roedores sugerem que esta similaridade estende-se aos 

fatores genéticos subjacentes à variação fenotípica. A principal diferença entre os 

grupos foi observada nas magnitudes de integração: as famílias de metatérios e duas 

dentre as famílias de roedores apresentaram altas magnitudes de integração geral, 

enquanto as famílias de primatas e quirópteros apresentaram o padrão inverso. Essas 

diferenças na magnitude de integração  mostraram-se associadas à história evolutiva 

do grupo. Nossos dados fornecem evidência de que a evolução da morfologia 

craniana em mamíferos pode ser vista como marcada por alterações na magnitude de 

integração entre caracteres.  

Nota obrigatória - Resultados publicados parcialmente em :  

Porto, A. , Oliveira, F.B., Shirai, L., De Conto, V. , Marroig, G. 2009. The evolution of modularity in the 

mammalian skull I: morphological integration patterns and magnitudes. Evolutionary Biology, no prelo. 
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ABSTRACT 

 Within Quantitative Genetics, patterns of integration are embodied in the 

genetic variance/covariance matrix (G-matrix). This matrix resumes in its structure 

the constraints in the variation available to evolutionary processes, having impact 

over the direction and rate evolutionary change.  Therefore, the description of 

morphological integration patterns and its magnitude are central to understand the 

evolution of complex traits. Here we analyze morphological integration in the skull of 

several mammalian families and orders, addressing the following questions: Are there 

common patterns of inter-trait relationships? Do morphological integration patterns 

and magnitudes vary in the same way across groups? We digitized specimens 

spanning 20 mammalian orders and 40 families. We then estimated the correspondent 

correlation and covariance matrices among traits and compared those matrices among 

the families. Our results pointed to a largely shared pattern of inter-trait correlations, 

implying that mammalian skull diversity has been produced using a common 

covariance structure that remained similar for at least 65 million years. Comparisons 

with a rodent genetic variance/covariance matrix suggest that this broad similarity 

extends also to the genetic factors underlying phenotypic variation. The main 

differences among groups were found for the magnitudes of integration: metatherians 

and rodents presented higher overall levels of integration while primates and 

chiropterans exhibited the opposite pattern. These differences in integration 

magnitudes were significantly associated with the evolutionary history of the group. 

Therefore, our data constitute evidence that the broad picture of evolution of 

morphological integration in mammals could be regarded as a history of change in the 

overall integration among traits.  
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INTRODUÇÃO 

Organismos vivos deixaram há muito tempo de ser vistos como um conjunto 

de caracteres discretos, e figuram cada vez mais como sistemas complexos, nos quais 

os diferentes caracteres interagem por vias genéticas e ontogenéticas compartilhadas 

(Olson & Miller, 1958; Emerson & Hastings, 1998; Steppan et al., 2002). Como 

consequência, o estudo da integração entre elementos morfológicos adquiriu 

particular importância dentro da biologia evolutiva moderna (Chernoff and Magwene, 

1999). Assuntos como radiações adaptativas, restrições evolutivas, alometria, 

ocupação do morfoespaço e heterocronia têm sido abordados sob uma nova ótica (e.g, 

Smith et al., 1985; Arnold, 1992; Schluter, 1996; Eble, 2004; Marroig & Cheverud, 

2005). Uma ótica que procura entender as conseqüências macroevolutivas de 

potenciais restrições à variabilidade dos caracteres, sejam elas de origem genética, 

ontogética e/ou funcional (Eble, 2004).  

 Dentro da genética quantitativa, a matriz de variância/covariância genética 

(matriz G) é a responsável por descrever as restrições na variação disponível para a 

ação dos processos evolutivos (Steppan, 1997); restrições que possuem influência 

direta sobre a direção e a taxa da mudança evolutiva (Smith et al., 1985; Arnold, 

1992; Marroig & Cheverud, 2005). Por isso, a matriz G é um componente essencial 

para o nosso entendimento teórico da relação entre: (a) a variação disponível, (b) a 

correlação entre os caracteres, (c) a ação da seleção e (d) a  direção da mudança 

evolutiva. 

Apesar disso, a dinâmica de G (e, consequentemente, dos padrões de 

integração genéticos) durante a evolução ainda permanece como uma questão em 

aberto. Essa dinâmica tem grande importância, pois boa parte dos estudos 

macroevolutivos da genética quantitativa têm, como pressuposto, que os padrões de 
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integração teriam permanecido relativamente constantes ao longo do período 

evolutivo em foco.  

Modelos teóricos diferem amplamente quanto a suas perspectivas em torno da 

dinâmica de G. Enquanto os modelos de Lande defendem que ela permaneceria 

relativamente constante durante um longo período de tempo através de um balanço 

entre a taxa de mutação e a seleção estabilizadora (Lande, 1975; 1980; 1984), os 

demais  afirmam que os parâmetros necessários para garantir a constância são muito 

restritivos (Turelli, 1988; Barton & Turelli, 1989) e que outros fatores (número de 

loci, número de alelos por lócus, etc) poderiam influenciar a resposta de G à 

mudança, permitindo a ela alterar-se com certa facilidade.  Os trabalhos empíricos 

também não permitem chegar a qualquer consenso quanto ao seu comportamento 

(Shaw et al., 1995). Alguns estudos sugerem que, quando submetida à seleção 

(Wilkinson et al., 1990; Shaw et al., 1995; Blows & Higgie, 2003) ou deriva genética 

(Bryant & Meffert, 1988; Phillips et al., 2001; Whitlock et al., 2002), G pode mudar 

rapidamente, enquanto estudos comparativos entre populações ou espécies parecem 

mostrar uma relativa constância dela (Arnold, 1981; Atchley et al., 1981; Lofsvold, 

1986).  

Contudo, parte da explicação para essa indefinição pode estar associada ao 

grande erro envolvido na estimativa de matrizes genéticas, já que elas requerem um 

grande número de indivíduos de genealogia conhecida para serem razoavelmente 

estimadas (Lofsvold, 1986; Cheverud, 1988). Isto fica particularmente evidente 

quando os estudos genéticos são comparados aos estudos fenotípicos. Os últimos 

possuem um erro amostral associado muito menor. Além disso, estudos em torno da 

proporcionalidade de matrizes genéticas e fenotípicas entre diferentes populações ou 

taxa sugerem que as matrizes fenotípicas apresentam-se, no geral, como boas 
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aproximações das genéticas (Arnold, 1981; Atchley et al., 1981; Lofsvold, 1986; 

Cheverud, 1988; 1995; Roff, 1995; 1996; Arnold & Phillips, 1999), principalmente 

para caracteres morfológicos. Baseado nisso, estudos têm, cada vez mais, comparado 

matrizes fenotípicas sob o pressuposto de que a similaridade entre elas refletiria a 

similaridade das matrizes genéticas (Steppan, 1997; Ackermann & Cheverud, 2000; 

Badyaev & Hill, 2000; Marroig & Cheverud, 2001; Ackermann & Cheverud, 2002; 

Marroig & Cheverud, 2004). 

Com essa substituição, um novo elemento entrou na discussão em torno da 

dinâmica dos padrões genéticos de integração morfológica. Em particular porque 

estudos empíricos com matrizes V/CV e de correlação fenotípicas de macacos 

neotropicais (Marroig & Cheverud, 2001) ampliaram ainda mais a perspectiva da 

constância temporal desses padrões, chegando ao nível taxonômico “Gênero”. Além 

desse estudo de 2001, outros que o seguiram (Marroig & Cheverud, 2004; 2005) 

representam um dos melhores exemplos da capacidade exploratória de modelos 

macroevolutivos da genética quantitativa, já que revelaram a ligação entre um fator 

ecológico (dieta), uma restrição de origem genética/ontogenética (tamanho), o 

processo evolutivo envolvido (para a maior parte dos gêneros, seleção) e a trajetória 

evolutiva seguida pelos grupos. 

Dessa forma, o presente capítulo foi elaborado com a finalidade de analisar a 

dinâmica dos padrões de integração fenotípicos de um ponto de vista ainda mais 

amplo, abordando os mamíferos como um todo. Para tanto, amostramos 

representantes de 20 ordens e 40 famílias de mamíferos com o intuito de representar 

da melhor maneira possível a diversidade de padrões de integração presentes na 

Classe. Por ser um estudo de ampla escala evolutiva, ele pode vir fornecer 

informações interessantes a respeito de como os padrões de integração evoluem ao 
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longo do tempo (Steppan, 1997). Para analisarmos se os padrões fenotípicos também 

se estendem aos fatores genéticos subjacentes, comparamos as matrizes fenotípicas 

com uma matriz genética estimada para uma espécie de roedor. Por fim, calculamos 

as magnitudes de integração morfológica, uma vez que elas nos fornecem uma 

informação complementar aos padrões e ajudam a construir um panorama mais amplo 

da evolução da modularidade (i.e., integração morfológica) em mamíferos. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia descrita neste capítulo serve de base aos demais capítulos 

dessa dissertação. Só estão descritos nos capítulos subsequentes eventuais métodos 

específicos do capítulo. 

 

Amostras 

 Um total de 2280 crânios, distribuídos em 20 ordens e 40 famílias de 

mamíferos, foram medidos ao longo deste trabalho (Apêndice I). Os táxons foram 

escolhidos de forma a abranger, da melhor maneira possível, a diversidade craniana 

de mamíferos, através de um recorte taxonômico.  

 O recorte proposto inicialmente foi o de selecionar um representante de cada 

família de mamíferos que tivesse amostra adequada em museus brasileiros. E, com 

algumas poucas exceções, o planejamento inicial foi seguido. Entre as exceções, 

destacam-se aqui a inclusão de amostras de subfamílias de roedores e ausência de 

amostras de famílias importantes de carnívoros e quirópteros. A inclusão de amostras 

de algumas subfamílias de roedores deu-se pelo simples motivo de representatividade 

taxonômica. As famílias de roedores claramente compreendem uma diversidade 
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muito maior do que qualquer outra família de mamífero e, portanto, a inclusão das 

subfamílias procurou suprir essa desproporção. Entre as omissões, destacam-se a 

ausência de amostras de uma considerável parte da diversidade de quirópteros e das 

famílias aquáticas de carnívoros (e.g., Phocenidae). Isto se deu, no entanto, devido à 

dificuldade de acesso às amostras mais significativas desses grupos. O acesso a uma 

das maiores coleções de quirópteros, a do Laboratório de Quiropterologia da 

Universidade Estadual Paulista, não pôde ser contínua devido a falta de funcionários 

na instituição. De forma semelhante, boa parte das amostras de carnívoros aquáticos 

encontra-se no sul do Brasil (Santa Catarina) e não pôde ser visitada a tempo. É 

importante notar, no entanto, que houve a disponibilidade de visita ao American 

Museum of Natural History (AMNH). Esse contém amostras de ordens inteiras de 

mamíferos sem qualquer representante no Brasil. Com isso, a perda de 

representatividade sofrida com as famílias acima citadas foi compensada pelo ganho 

obtido com a visita a essa coleção (representantes de nove ordens). A listagem de 

espécimes medidos, separados por espécie, pode ser vista no Apêndice I. O arranjo 

taxonômico utilizado ao longo desse estudo segue Wilson & Reeder (2005). As 

instituições visitadas ao longo do trabalho foram: Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZUSP, São Paulo), Museu Nacional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (MNRJ, Rio de Janeiro) e American Museum of Natural 

History (AMNH, Nova Iorque). A Tabela 1 apresenta os gêneros, famílias e ordens 

medidas, assim como o número de espécimes medidos em cada. Cabe aqui ressaltar a 

presença de amostras que medi durante minha iniciação científica (Hominidae) e 

amostras medidas por outros pesquisadores do Laboratório de Evolução de 

Mamíferos (LEM-USP). Essas amostras foram gentilmente cedidas para as análises 

realizadas ao longo deste trabalho. Gabriel Marroig contribuiu com amostras de 
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Tabela 1  - Listagem taxonômica contendo os representantes medidos em cada uma das 20 ordens e 40 famílias de 
mamíferos estudadas, com os respectivos tamanhos amostrais. Na penúltima coluna, podem ser vistas as variáveis 
controladas (e.g., sexo) durante a estimativa das matrizes de cada um dos táxons (ver legenda). 
Ordem Família Gênero Variáveis Cont. N     
Primates Atelidae Alouatta S,SP,SxSP 384     
Primates Cebidae Callithrix S,SP 505     
Primates Cercopithecidae Papio S,SP,SxSP 264     
Primates Hominidae Homo S,G 267     
Carnivora Canidae Cerdocyon G 85     
Carnivora Felidae Leopardus G 66     
Carnivora Mephitidae Conepatus - 24     
Carnivora Mustelidae Eira S,G 61     
Carnivora Procyonidae Nasua S,G 87     
Cetacea Delphinidae Sotalia S,G 80     
Cetacea Platanistidae Pontoporia S 42     
Artiodactyla Cervidae Mazama G 60     
Artiodactyla Tayassuidae Tayassu S,G 68     
Chiroptera Molossidae Molossus S,G 63     
Chiroptera Noctilionidae Noctilio S,G 60     
Chiroptera Phyllostomidae Artibeus - 54     
Chiroptera Vespertilionidae Myotis - 74     
Pilosa Megalonychidae Choloepus - 22     
Pilosa Mirmecophagidae Tamandua G 90     
Rodentia Caviidae  Hydrochaeris - 22     
Rodentia Caviidae  Cavia G 71     
Rodentia Echimyidae  Kannabateomys - 36     
Rodentia Echimyidae  Phyllomys - 75     
Rodentia Echimyidae  Trinomys G 94     
Rodentia Cuniculidae Cuniculus G 42     
Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta G 84     
Rodentia Erethizontidae Coendou - 39     
Rodentia Muridae Rattus G 91     
Rodentia Cricetidae Wiedomys - 49     
Rodentia Sciuridae Sciurus S,SP 83     
Dermoptera Cynocephalidae Cynocephalus Ge 25     
Lagomorpha Leporidae Sylvilagus G 86     
Macroscelidea Macroscelididae Elephantulus - 57     
Tubulidentata Orycteropodidae Orycteropus G 28     
Hyracoidea Procaviidae Procavia SSP 41     
Perissodactyla Tapiridae Tapirus - 42     
Cingulata Dasypodidae Dasypus G 89        
Scandentia Tupaiidae Tupaia SSP, SSPxS 58  Legenda 
Paucituberculata Caenolestidae Caenolestes S,G 59  S = sexo 
Dasyuromorphia Dasyuridae Antechinus S,G 54  Ge = gênero 
Diprotodontia Macropodidae Macropus SSP 60  SP = espécie 
Peramelimorphia Peramelidae Isoodon SSP 59  SSP = subspécie 
Didelphimorphia Didelphidae Didelphis S,SP,SxSP 215  G = geografia 
TOTAL       3915     
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representantes das famílias Cebidae e Atelidae de Macacos do Novo Mundo. Felipe 

Bandoni contribuiu com um representante da família mais diversa de Macacos do 

Velho Mundo (Cercopithecidae). Leila Shirai contribuiu com um representante da 

ordem Didephimorphia (família Didelphidae). E, por fim, Valderes de Conto 

contribuiu com a matriz de variância/covariância genética de uma espécie de roedor 

sigmodontíneo (ver Matriz G). Os espécimes medidos por esses pesquisadores 

encontram-se depositados nas seguintes instituições: American Museum of Natural 

History (AMNH, Nova Iorque), Anthropologisches Institut und Museum Zürich 

Universität (AIM, Zurique), Field Museum of Natural History (FMNH, Chicago), 

Museu de Anatomia Professor Alfonso Bovero (São Paulo), Museu de Anatomia 

Humana da Universidade Federal de São Paulo (São Paulo), Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZUSP, São Paulo), Museu Nacional da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (MNRJ, Rio de Janeiro), Museu Paraense Emílio Goeldi 

(MPEG, Belém), Museum National d’Histoire Naturelle (MNHN, Paris), Museum für 

Naturkunde (ZMB, Berlim), Museum of Vertebrate Zoology (MVZ, Berkeley), 

Museum of Comparative Zoology Harvard University (MCZ, Cambridge), Nationaal 

Natuurhistorisch Museum (RMNH, Leiden), Natural History Museum (BNHM, 

Londres), Smithsonian National Museum of Natural History (NMNH, Washington 

DC), Powell-Cotton Museum (PCM, Birchington-on-Sea), Royal Belgian Institute for 

the Natural Sciences (RBINS, Bruxelas), e Royal Museum for Central Africa 

(RMCA, Tervuren). Uma lista completa dos espécimes medidos pode ser obtida 

diretamente com os pesquisadores citados.
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Marcadores e Medidas 

  

Os crânios foram medidos por meio do uso de um braço digitalizador 

Microscribe 3DX e, em alguns casos específicos, do modelo mais preciso 

Microscribe MX (e.g., Chiroptera). A técnica utilizada para tal é a mesma que a 

utilizada por Cheverud (1995), sendo o número total de marcadores geométricos 

tomados nos crânios igual a 34 (Figura 1, Tabela 2).  

Com exceção do fronto – malar (FM), os marcadores tomados são os mesmos 

que os utilizados por Marroig & Cheverud (2001). O FM teve que ser retirado da 

análise, uma vez que foi definido na barra pós-orbital de primatas, a qual está ausente 

ou presente como homoplasia (e.g., Cervidae, Macroscelididae) nos demais grupos. 

Os marcadores foram posicionados no encontro de suturas e outras estruturas 

cranianas discretas (e homólogas), de modo a facilitar a tomada do ponto.  Esse grupo 

de marcadores foi escolhido de modo a refletir importantes aspectos 

funcionais/ontogenéticos da estrutura craniana. Uma discussão mais detalhada a 

respeito da homologia dos marcadores pode ser encontrada no Apêndice II, mas cabe 

aqui salientar que os marcadores formam um sistema de representação do crânio, 

utilizado para permitir a comparação de seus diferentes aspectos (e.g, função, 

tamanho, forma)  entre os grupos de mamíferos aqui considerados.  

Dentro desse sistema de representação, a topologia e a conectividade 

(representadas pelas posições relativas dos ossos) dos seus elementos constituintes só 

fornece um indício a partir do qual são construídas hipóteses de homologia (Rieppel, 

1994). Mais importante na construção destas hipóteses consiste em manter a 

equivalência das medidas em um sentido evolutivo, funcional ou do desenvolvimento 

(O’Higgins & Jones, 1998).



 
 



 
 

Nesse sentido, quase todos os marcadores aqui utilizados foram considerados 

homólogos entre todos os grupos estudados. Alguns táxons, no entanto, apresentaram 

disposições entre os ossos que nos levaram a estabelecer apenas uma homologia 

parcial dos marcadores (homologia de representação). De particular importância são 

os diferentes padrões de conectividade entre os ossos na região do ptérion. Isso 

porque, conjuntamente com o TSP, o PT localiza-se em uma região de encontro de 

diversos ossos, a qual é extremamente variável até mesmo dentro dos grupos, uma 

vez que o padrão de conectividade dos ossos só depende do crescimento relativo 

deles. Por exemplo, a região do ptérion em crânios de Homo sapiens (o representante 

da família Hominidae) pode apresentar até quatro padrões diferentes de 

posicionamento relativo dos ossos frontais, parietais, esfenóides e temporais. Isto 

tudo dentro de uma única espécie. Entre os ossos que podem interligar-se no ptérion, 

ao longo de todos os grupos aqui medidos, estão os frontais, parietais, temporais, 

alisfenóides, orbitosfenóides e até mesmo o jugal. Os primatas (excentuando-se os 

macacos do novo mundo), juntamente com os carnívoros, morcegos e alguns 

marsupiais, apresentam, no geral (uma vez que, como vimos, existe até mesmo 

variação intraespecífica desses padrões), um ptérion no qual se interligam os 

alisfenóides, parietais e frontais. No entanto, em roedores e Pilosa observa-se uma 

grande expansão dos ossos frontais e temporais, fazendo com que os alisfenóides 

passem a fazer parte de uma região craniana mais ligada à base. A preferência foi 

dada, nesse caso, pela marcação do ptérion na região de encontro dos ossos parietais, 

frontais e temporais. Isso porque os alisfenóides são ossos mais ligados a base do 

crânio e cuja variação está dependente dessa ligação. O ptérion tem a função de 

representar diversos aspectos neurocranianos e sua relação com a face, função a qual 

é melhor mantida, em todos os grupos analisados, seguindo-se as suturas fronto-
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parietais. Marsupiais podem apresentar ainda, em clados com o orbitosfenóide mais 

desenvolvido, o alisfenóide mais restrito à região da base do crânio. A região do 

ptérion foi marcada (seguindo-se a mesma lógica dos roedores) na região de encontro 

dos frontais, parietais e orbitosfenóides. Os macacos do novo mundo, por sua vez, 

apresentam o ptérion sendo formado pelos parietais, frontais e jugais, uma vez que o 

último se apresenta de forma extremamente expandida neste grupo. 

 Os marcadores foram então transformados em 35 distâncias euclidianas 

(Tabela 3; Figura 2), as quais foram criadas com o intuito de representar o crânio sem 

redundância. Como os crânios foram medidos duas vezes, o erro associado à 

mensuração foi avaliado através do cálculo da repetibilidade (Falconer, 1989) de cada 

umas das medidas. A repetibilidade pode ser definida como sendo a porcentagem da 

variação total das medidas que é “real” e não está associada, portanto, ao erro de 

observação (diferença entre a primeira e a segunda medição). O cálculo foi realizado 

através da opção Análise de Variância do programa SYSTAT 11 (SSPS Inc., 2004). 

Apenas indivíduos adultos foram medidos. Uma vez que a variação intra-individual 

(assimetria entre os lados do crânio) não é do interesse desse trabalho, nas medidas 

presentes em ambos os lados do crânio a média foi utilizada. 

 

Matrizes Correlação e V/CV fenotípicas 

 Fontes de variação, dentro de cada táxon, que não são de interesse imediato 

para este trabalho, como sexo, geografia, entre espécies ou entre subespécies, foram 

exploradas por meio de uma análise de variância multivariada (MANOVA). A 

representação mais adequada do padrão de integração morfológica de um grupo 

biológico é aquela que remove fontes de variação não relacionadas com o mapa 

genótipo-fenótipo.
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Por exemplo, ao se estimar uma matriz V/CV fenotípica sem remover o efeito de 

variação sexual, uma parte da covariância observada pode ser relacionada às 

diferenças existentes entre os sexos e não diretamente à arquitetura genética 

subjacente. A mesma argumentação pode ser aplicada às demais fontes de variação, 

tais quais geográfica, entre subespécies, entre outras. Desta forma, todas as matrizes 

aqui utilizadas foram produzidas levando-se em conta estas fontes de variação 

conforme necessário (ver Tabela 1). A estatística Wilk´s lambda foi utilizada para 

avaliar a significância destas possíveis fontes de variação, sendo consideradas 

significativas quando p<0,05.  

Alguns táxons, no entanto, por uma combinação de pequeno número amostral 

e ausência de identificações museológicas adequadas, não puderam ser avaliados 

quanto a prováveis fontes de variação intraespecífica. Em Hydrochaeris (Caviidae), 

Choloepus (Megalonychidae), Cynocephalus (Cynocephalidae) e Orycteropus 

(Orycteropodidae) não conseguimos avaliar a existência de variação entre sexos. 

Cynocephalus também se destaca por possuir duas espécies que têm sido elevadas à 

categoria de gênero (Cynocephalus e Galeopterus). Dado o baixo número amostral, 

não conseguimos calcular se as diferenças entre estes possíveis gêneros são 

significativas, mas decidimos controlar este fator ainda assim, pois esses gêneros 

apresentam diferenças morfologicamente visíveis. Por fim, não conseguimos avaliar a 

existência de variação entre espécies no gênero Conepatus e entre subespécies no 

gênero Orycteropus dada a falta de identificações adequadas em museus. Ainda 

assim, Orycteropus foi controlado para geografia, pois dispúnhamos de informações 

suficientes de origem. 

 As matrizes de correlação e de variância/covariância (V/CV) foram estimadas, 

então, para cada família, usando a matriz residual de um modelo geral linear, com as 
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35 medidas cranianas como variáveis dependentes e as fontes significativas de 

variação como variáveis independentes. Com essa correção, removeram-se os efeitos 

do dimorfismo sexual e da variação entre espécies ou regiões geográficas na 

estimativa das matrizes representando as famílias a serem utilizadas para a 

comparação. 

 

Matriz G 

 Uma matriz V/CV genética de uma espécie de roedor cricetídeo (Akodon 

cursor) foi utilizada ao longo desta dissertação com o intuito de comparar os padrões 

de integração fenotípicos com os genéticos (ver abaixo). Esta matriz foi produzida 

por Valderes de Conto durante seu doutoramento e gentilmente disponibilizada para 

as análises aqui realizadas. Cabe ressaltar que matrizes genéticas são extremamente 

difíceis de serem obtidas, uma vez que requerem a existência de uma grande colônia 

de indivíduos de uma determinada espécie com genealogia conhecida para serem 

adequadamente estimadas.  Portanto, a possibilidade de uso desta matriz representou 

um passo fundamental de toda a análise. Para sua estimativa, foi utilizada a base de 

dados proveniente de uma colônia não endocruzada de Akodon cursor (De Conto, 

2007).   

A rotina de cruzamentos foi desenvolvida com base em sete machos e seis 

fêmeas coletados na natureza e seus respectivos descendentes nascidos no cativeiro 

(26 machos e 27 fêmeas). As genealogias incluíram avós, pais e seus descendentes, 

irmãos completos e meio-irmãos, entre outros. Correlações genéticas (rg) e 

ambientais (re) entre os caracteres foram estimadas através de máxima 

verossimilhança, usando um modelo animal multivariado implementado no pacote 
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SOLAR (Almasy & Blangero, 1998). As covariâncias genéticas foram então 

estimadas como o produto das correlações apropriadas e desvios-padrão associados: 

 

 rpσpx σpy = rg hxσpx hyσpy + re exσpx eyσpy 

 

no qual rp é a correlação fenotípica entre os caracteres x e y,  σpx  é o desvio-padrão 

fenotípico para o caracter x, σpy  é o desvio-padrão fenotípico para o caracter x, rg é a 

correlação genética entre os caracteres x e y, hx é a raiz quadrada da herdabilidade do 

caracter x, hy é a raiz quadrada da herdabilidade do caracter y, re é a correlação 

ambiental entre os caracteres x e y, ex é a raiz quadrada de um menos a herdabilidade 

para o caracter x, ey é a raiz quadrada de um menos a herdabilidade para o caracter y 

(Falconer & Mackay, 1996). 

 

 

Comparação dos padrões de integração 

 As comparações realizadas, tanto entre as matrizes de correlação, quanto entre as 

matrizes V/CV, foram organizadas taxonomicamente. Em um primeiro momento, 

comparamos representantes de cada uma das ordens de mamíferos medidas entre si. 

Para isso, um representante de cada ordem foi escolhido, sendo o critério de escolha 

aquele que possuía a matriz melhor estimada (menor erro de amostragem). Uma 

alternativa a essa escolha seria o cálculo de matrizes ponderadas dentro das ordens que 

possuíssem mais de um representante. No entanto, o uso da ponderação levaria a uma 

grande desigualdade entre as matrizes, do ponto de vista taxonômico. Por exemplo, 

enquanto a matriz de roedores seria estimada com base na ponderação das matrizes de 

11 espécies diferentes, a de lagomorfos seria baseada na matriz de uma única espécie. 
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Além disso, a ponderação de matrizes levaria à criação de uma entidade artificial 

“ordem” para a qual nenhuma informação biológica, que não o padrão estimado, estaria 

disponível. Enquanto a escolha de um representante permite que continuemos a dispor 

destas informações.  

 Já em um segundo momento, fizemos uma comparação entre todas as famílias 

estimadas dentro de cada uma das ordens. Por exemplo, as cinco famílias de carnívoros 

medidas foram comparadas entre si. O objetivo desta comparação foi o de detalhar, 

dentro de cada uma das ordens com mais de uma família amostrada, qual era o nível de 

similaridade geral observado entre as matrizes e se este nível de similaridade era maior 

do que o observado entre ordens. 

 As comparações entre as matrizes V/CV foram feitas através do método das 

“adagas casualizadas” (random skewers), no qual são comparadas as respostas 

evolutivas de cada par de matrizes a 1000 vetores aleatórios de seleção normalizados 

para ter comprimento igual a um (Cheverud & Marroig, 2007). Esse método consiste 

em uma aplicação da equação de resposta à seleção proposta por Lande (1979): 

 

∆z=Gß, 

onde ∆z é o vetor de resposta à seleção (diferença entre as médias), G é a matriz de 

variância/covariância genética (aqui substituída por sua correspondente fenotípica, P) e 

ß é o vetor do gradiente de seleção (Lande, 1979). A comparação é feita a partir do 

cálculo da correlação entre os vetores respostas (∆z) das duas matrizes para cada um dos 

mil vetores de seleção (Figura 3).  A medida de similaridade das matrizes foi dada então 

a partir da média das correlações de vetores obtidas entre os vetores resposta (∆z) de 

cada matriz. Se a média apresentar valor superior a 0,45, esta pode ser considerada 



 
 



 
 

significativamente (p<0,001) diferente de zero (ver Cheverud & Marroig, 2007 para 

mais detalhes).   

 As matrizes de correlação, por sua vez, foram comparadas através da correlação 

de matrizes (Sneath & Sokal, 1973). Assim como as demais correlações, a correlação de 

matrizes é uma medida de associação, com valores variando entre +1 e -1. A 

significância dessas correlações foi avaliada através do teste de Mantel. Esse teste 

compara a correlação de matrizes original a uma distribuição de correlações de matrizes 

aleatória, criada à partir de uma comparação entre uma matriz referência e suas 10000 

versões aleatorizadas. Essa aleatorização é feita através da permutação aleatória das 

colunas (e suas linhas associadas) da matriz referência. Se a correlação de matrizes 

original exceder 95% destas correlações aleatórias (i.e., p<0,05), o padrão das matrizes 

pode ser considerado significativamente similar (Cheverud et al., 1989). 

 

Repetibilidades – Matrizes 

 Matrizes V/CV e de correlação fenotípicas possuem um erro, em termos de 

comparação de matrizes, associado à estimativa de seus elementos individuais 

(Cheverud, 1988; 1996). Isso torna necessário um ajuste das correlações observadas, 

para que a interpretação dos resultados das comparações entre as matrizes possa ser 

feita adequadamente, pois este erro limita a correlação máxima entre elas.  O ajuste 

será feito da seguinte forma, para as matrizes de correlação: 

A variância observada entre os elementos de uma matriz de correlação (Vro) é 

composta da variância “real” das correlações (Vrr) e a variância do erro das 

correlações (Vre). 

Vro = Vrr + Vre 
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 Então, a repetibilidade (t) de uma matriz de correlação pode ser definida como 

a proporção da variância observada que é devida à variância “real” das correlações 

(Vrr/Vro), ou: 

t = (Vro-Vre)/ Vro 

 A partir disso, têm-se que a correlação máxima que pode ser obtida entre duas 

matrizes A e B é rmáx = (t1t2)
0,5

.  Essa correlação máxima teórica entre duas matrizes 

pode ser usada para calcular a correlação ajustada, que leva em conta os erros 

amostrais na magnitude da correlação das matrizes (Marroig  & Cheverud, 2001). A 

correlação de matrizes ajustada é calculada, então, através da divisão da correlação 

observada entre duas matrizes pela correlação máxima (Cheverud, 1996).  

Da mesma forma, comparações de matrizes V/CV também são influenciadas 

pelo erro das estimativas. No entanto, suas repetibilidades foram analisadas por meio 

de bootstrap. Reamostramos cem vezes o conjunto de indivíduos de cada espécie. As 

reamostragens foram feitas com reposição e mantendo-se o número amostral. A 

matriz V/CV calculada para cada uma dessas reamostragens foi então comparada à 

matriz V/CV “original” usando a correlação média de vetores entre as respostas à 

seleção simuladas (random skewers). A repetibilidade (t) da matriz V/CV será a 

correlação média de vetores entre as respostas simuladas das matrizes originais e das 

reamostradas (Marroig & Cheverud, 2001). O ajuste segue, então, como descrito 

acima para as matrizes de correlação. 

 Por fim, o tamanho efetivo calculado para a matriz G de roedores foi utilizado 

como o tamanho da amostra para o cálculo de sua repetibilidade. O tamanho efetivo é 

o número efetivo de valores genéticos pareados representados na genealogia utilizada 

na estimativa de qualquer correlação genética. Este é calculado da seguinte forma: 
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Neff = {2h
2

x2h
2

y/[V(h2
x)V(h2

y)]
1/2}+1, 

 

no qual V(h2) é a variância da herdabilidade (Cheverud, 1995; 1996). 

 

Magnitude de integração 

 A magnitude geral dos coeficientes de correlação dentro de cada uma das 

matrizes foi avaliada através do cálculo do coeficiente de determinação médio (r2) das 

matrizes de correlação (ver Cheverud et al., 1989). Esse coeficiente é calculado como 

sendo a médias dos coeficientes de correlação elevados ao quadrado e mede o nível 

geral de integração morfológica entre todas as medidas na matriz. Em outras palavras, 

é um índice que mostra o quão associados, no geral, estão os caracteres em cada um 

dos grupos. O r2 também é um índice independente da escala do organismo (i.e., 

independente do tamanho absoluto), o que o torna particularmente atrativo ao se 

comparar organismos de diferentes tamanhos, tais como os mamíferos aqui 

estudados. É importante notar, no entanto, que este índice se refere a uma propriedade 

geral das matrizes de correlação (nível geral de integração) e não possui conexão 

direta com o nível de integração dentro e entre os módulos fenotípicos de variação 

(nível modular de integração), os quais serão explorados pelos testes de hipóteses de 

integração a priori apresentados no terceiro capítulo desta dissertação. 

  

Filogenia e Distância morfológica 

 Com o intuito de verificar a correspondência entre as diferenças nos padrões 

de covariação/correlação (aqui chamados de padrões de integração) e a filogenia,  

uma matriz de distância filogenética foi estimada a partir de uma supertree atual 

(Bininda-Emonds et al., 2007). As distâncias utilizadas foram os comprimentos dos 
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ramos da supertree, a qual foi calculada com base apenas em dados moleculares. Essa 

matriz foi então comparada às matrizes obtidas a partir dos resultados de similaridade 

de matrizes das famílias aqui estudadas. Com isso, uma medida da influência da 

história evolutiva sobre a evolução dos padrões de covariação/correlação foi obtida. 

Além disso, como a filogenia foi expressa na forma de uma matriz de dissimilaridade 

e a similaridade nos padrões de integração na forma de matrizes de similaridade, uma 

correlação negativa é esperada caso a filogenia estruture os padrões de 

correlação/covariação fenotípicos. Apesar do campo se mostrar atualmente muito 

controverso, uma vez que as filogenias morfológicas tradicionais (Novacek, 1992; 

Shoshani & Mckenna, 1998) vêm sendo contestadas quanto à posição de alguns de 

seus clados por diversas filogenias moleculares recentes (Eizirik et al., 2001; Murphy 

et al., 2001) e esta supertree atual (Bininda-Emonds et al., 2007), a preferência foi 

dada aqui à supertree por dois motivos principais: (1) ela provém de uma fonte de 

dados de origem distinta dos nossos (não possui dados de morfologia); (2) é a única 

que possui uma base de dados filogeneticamente ampla o suficiente para fornecer 

dados de distância filogenética para todas as famílias de mamífero aqui presentes. 

Dentre as principais divergências encontradas entre esta filogenia e a baseada em 

dados morfológicos, é de particular importância para este trabalho o agrupamento 

denominado Afrotheria, o qual une todas as ordens de mamíferos de origem africana 

em um grupo monofilético, e que é suportado tanto pelas filogenias moleculares 

quanto pela supertree. Isto se dá porque três desses clados africanos foram medidos, a 

saber: Macroscelididae (Elephantulus), Orycteropodidae (Orycteropus) e Procaviidae 

(Procavia). Essa diferença representa, portanto, uma possível fonte de erro, caso esse 

agrupamento futuramente se mostre artificial. 
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 Outra abordagem utilizada foi a de testar a existência de relação entre a 

distância morfológica e a similaridade nos padrões de integração. Para tanto, uma 

matriz V/CV ponderada dentro do grupo (matriz W) foi calculada com base nas 

matrizes das famílias, controlando todas as fontes de variação não desejáveis (e.g., 

sexo) como descrito acima. Nós usamos então a inversa desta matriz (W-1) para 

calcular as distâncias de Mahalanobis (D2) entre as famílias: 

2 1
ij i j i jD ( )'W ( )−−−−= µ − µ µ − µ= µ − µ µ − µ= µ − µ µ − µ= µ − µ µ − µ  

na qual iµµµµ ui é o vetor de médias da população i e jµµµµ é o vetor de médias da 

população j.  A distância de Mahalanobis é uma estatística que mede dissimilaridade 

morfológica levando em conta as variâncias e covariâncias entre caracteres, e pode 

ser usada para calcular a distância morfológica entre quaisquer dois táxons da amostra 

(i e j). Uma matriz de distância morfológica entre os grupos foi então estimada com 

base nas distâncias par a par calculadas e posteriormente comparada às matrizes de 

similaridade dos padrões de integração e à matriz de distância filogenética. A 

comparação foi feita através de correlação de matrizes e a significância calculada pelo 

teste de Mantel. Como grupos próximos filogeneticamente podem ser 

morfologicamente mais similares, a correlação entre a distância filogenética e a 

distância morfológica também foi estimada. Caso elas fossem significativamente 

correlacionadas, essa correlação teria que ser removida da análise através de uma 

regressão da distância morfológica na distância filogenética, obtendo assim a matriz 

de distância morfológica residual (independente) para a filogenia. Como matrizes de 

distância morfológica são matrizes de dissimilaridade, uma correlação negativa é 

esperada entre essas e as matrizes de similaridade nos padrões de integração. 

 Como esse trabalho trata não só da evolução dos padrões, mas também das 

magnitudes de integração morfológica, correlacionamos as matrizes de distância 



 38 

morfológica e filogenética com uma matriz de dissimilaridade na magnitude de 

integração. Essa matriz foi calculada a partir dos valores de diferença absoluta entre a 

magnitude de integração dos diferentes grupos, i.e., subtraindo os valores de 

magnitude de integração de um grupo do outro e usando a diferença absoluta como 

medida de dissimilaridade. Como ela é uma medida de dissimilaridade, são esperadas 

correlações positivas entre esta matriz e as matrizes de distância morfológica e 

filogenética. 

 

 

Comparação P e G 

 Um dos mais importantes aspectos desse trabalho é observar se os padrões de 

integração observados no fenótipo correspondem aos observados no genótipo. 

Portanto, as matrizes de V/CV e correlação estimadas foram comparadas às matrizes 

genéticas estimadas para uma espécie de roedor (Akodon cursor) por Valderes de 

Conto durante seu doutoramento. Com isso, nós partimos do pressuposto de que os 

níveis de similaridade observados entre as matrizes refletem o quão similares a sua 

arquitetura genética são os padrões de integração observados no fenótipo. Uma alta 

similaridade entre esses padrões (genéticos e fenotípicos) indicaria que os padrões de 

integração fenotípicos observados refletem a arquitetura genética subjacente aos 

mesmos, e vice versa. 
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RESULTADOS 

 

Erro de mensuração 

A repetibilidade das medidas, calculada separadamente para cada um dos 35 

caracteres e táxons (Tabela 4), variou de 0,81 a 1 (média = 0,97, s = 0,03). Os 

menores valores de repetibilidade (e.g., Myotis) se encontram claramente associados 

aos táxons com menor tamanho absoluto, apresentando ainda assim valores razoáveis. 

Repetibilidades maiores, para estes táxons, são difíceis de serem obtidas, uma vez que 

alguns deles (e.g., Myotis) possuem crânios com tamanho diminuto e o erro, mesmo 

quando pequeno em escala absoluta, representa uma parte considerável da variação 

total. Ainda assim, pouco ou nenhum impacto advindo desse tipo de erro é esperado 

nas análises subsequentes. 

De modo semelhante, quase todos os caracteres apresentaram distribuição 

normal nas análises univariadas dentro dos grupos. O número de medidas com desvio 

significativo da distribuição normal (média de um por táxon) está dentro do esperado 

por simples acaso dado o número de comparações realizadas (p=0,05), que foi de 35 

por táxon. Nenhum táxon apresentou mais do que quatro medidas com distribuição 

não normal e, portanto, foi descartada essa possível fonte de erro nas análises, mesmo 

porque elas possuem certa resistência a desvios moderados do pressuposto de 

normalidade.  

 

Padrões de integração – Comparação de matrizes 

As correlações brutas e ajustadas entre as matrizes de correlação das famílias 

medidas, organizadas dentro de cada uma das ordens de mamíferos aqui estudadas, 



 
 

 

Tabela 4 - Repetibilidades de calculadas para cada uma das medidas em cada um dos grupos.

Táxon ISPM ISNSL ISPNS PMZS1 PMZI1 PMMT1 NSLNA NSLZS1 NSLZI1 NABR NAPNS BRPT1BRAPET1PTAPET1 PTBA1 PTEAM1PTZYGO1PTTSP1 ZSZI1 ZIMT1 ZIZYGO1 ZITSP1 MTPNS1PNSAPET1APETBA1APETTS1BAEAM1EAMZYGO1ZYGOTSP1LDAS1 BRLD OPILD PTAS1 JPAS1 BAOPI

Canidae 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.97 0.98 0.96 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.95 0.99 0.99 0.99 0.94 0.95 0.96 0.97 0.94 0.94

Felidae 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.99 0.99 1.00 0.93 1.00 1.00 0.99 1.00 0.81

Mephitidae 0.98 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 0.99 0.96 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.97 0.99 0.97 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99

Mustelidae 0.96 0.98 1.00 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 0.97 0.96 0.98 1.00 0.98 0.99 0.99 0.97 0.99 0.99 1.00 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

Procyonidae 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.95 0.99 0.99 1.00 0.91 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97

Delphinidae 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.98 0.98 0.94 0.99 0.98 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 0.99 0.99 0.95 1.00 1.00 1.00 0.97 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 1.00 1.00 0.98

Platanistidae 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.96 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.98 0.99 0.97 0.96 0.99 0.99 1.00 1.00 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 1.00 0.98 1.00 0.94 0.99 1.00 0.98

Cervidae 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.93 0.98 0.99 0.92 0.99 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 1.00 0.99 0.98 0.99 0.97

Tayassuidae 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97

Molossidae 0.94 0.88 0.89 0.92 0.95 0.93 0.88 0.92 0.95 0.89 0.93 0.94 0.96 0.82 0.88 0.86 0.89 0.89 0.91 0.89 0.92 0.93 0.82 0.90 0.86 0.89 0.89 0.88 0.89 0.86 0.97 0.97 0.95 0.96 0.89

Noctilionidae 0.88 0.85 0.98 0.90 0.97 0.95 0.90 0.94 0.97 0.91 0.96 0.97 0.98 0.96 0.95 0.94 0.95 0.86 0.86 0.88 0.96 0.95 0.93 0.95 0.83 0.88 0.95 0.91 0.91 0.87 0.97 0.99 0.97 0.97 0.92

Phyllostomidae 0.85 0.90 0.97 0.94 0.98 0.96 0.95 0.94 0.97 0.97 0.95 0.98 0.98 0.94 0.96 0.93 0.92 0.92 0.91 0.95 0.98 0.95 0.90 0.94 0.91 0.91 0.91 0.91 0.94 0.92 0.93 0.99 0.93 0.96 0.93

Vespertilionidae 0.85 0.85 0.96 0.95 0.97 0.95 0.93 0.93 0.97 0.88 0.97 0.93 0.96 0.94 0.95 0.93 0.94 0.89 0.85 0.88 0.97 0.96 0.85 0.97 0.92 0.94 0.87 0.93 0.90 0.86 0.90 0.93 0.82 0.90 0.83

Megalonychidae 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.93 0.99 0.98 1.00 0.94 1.00 1.00 0.99 0.96 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.96 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00

Mirmecophagidae 0.98 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.97 0.98 0.96 0.96 0.98 0.97 0.99 1.00 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.96 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.95

Hydrochaerinae 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 0.96 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.97 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99

Caviinae 0.99 0.94 1.00 1.00 0.95 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.98 0.97 0.93 0.95 0.94 0.98 0.96 0.91 0.97 0.93 0.99 0.94 0.98 0.95 0.98 0.99 0.98 0.99 0.98 0.96

Dactylomyinae 0.98 0.94 0.99 0.96 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.98 1.00 0.96 0.97 0.96 0.98 0.96 0.94 0.97 0.96 0.97 0.97 0.98 0.94 0.97 0.95 0.95 0.95 0.94 0.96 0.95 0.97 0.99 0.98 0.99 0.92

Echimyinae 0.96 0.91 0.98 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.96 0.98 0.95 0.93 0.94 0.97 0.90 0.91 0.94 0.94 0.95 0.96 0.98 0.91 0.96 0.93 0.90 0.90 0.89 0.95 0.83 0.96 0.98 0.96 0.95 0.95

Eumysopinae 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 0.97 0.99 0.97 0.98 0.98 0.99 0.98 0.95 0.97 0.97 0.97 0.99 0.99 0.95 0.98 0.98 0.96 0.98 0.96 0.98 0.94 0.97 0.98 0.98 0.98 0.94

Cuniculidae 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.97 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 1.00 0.98 0.98 1.00 0.97 0.98 0.99 0.95 0.99 0.96 0.97 0.97 0.99 1.00 1.00 0.99 0.96 0.99

Dasyproctidae 0.98 0.94 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 0.97 1.00 0.99 0.99 0.97 0.98 0.96 0.96 0.98 0.97 0.99 1.00 0.97 0.98 0.97 0.97 0.98 0.99 0.99 0.96 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.95

Erethizontidae 0.99 0.99 1.00 0.99 0.98 0.96 1.00 0.97 0.99 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.97 0.98 0.99 0.99 0.98 1.00 0.99 0.97 0.99 0.98 0.97 0.99 0.97 0.99 0.94 0.99 0.99 0.99 1.00 0.96

Muridae 0.98 0.99 0.97 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 0.99 0.94 0.98 0.98 1.00 0.98 0.99 0.96 0.99 0.98 0.97 0.99 0.92 0.98 0.99 0.92 0.98 0.98 0.99 0.94 0.98 0.98 0.96 0.99

Cricetidae 0.97 0.85 0.97 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.99 0.98 0.95 0.89 0.92 0.95 0.98 0.95 0.95 0.98 0.92 0.93 0.96 0.82 0.91 0.91 0.88 0.91 0.90 0.94 0.87 0.95 0.96 0.95 0.97 0.95 0.88

Sciuridae 0.97 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 1.00 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.97 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.97

Cynocephalidae 1.00 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 0.97 0.99 1.00 0.99 1.00 0.92 0.99 0.99 0.99 1.00 0.96 0.98 0.94 0.92 0.99 0.95 1.00 0.97 1.00 0.99 0.99 1.00 0.98

Leporidae 0.99 0.97 0.97 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.98 0.98 0.96 0.99 0.98 0.96 0.97 0.98 0.97 0.98 0.99 0.98 0.98 0.96 0.94 0.97 0.97 0.98 0.96 0.98 0.95 0.97 0.99

Macroscelididae 0.92 0.94 0.97 0.95 0.94 0.92 0.95 0.94 0.94 0.89 0.98 0.81 0.86 0.88 0.94 0.94 0.92 0.84 0.89 0.87 0.91 0.87 0.86 0.94 0.92 0.89 0.88 0.88 0.83 0.88 0.94 0.94 0.95 0.96 0.94

Orycteropodidae 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.98 1.00 1.00 0.99 0.98 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98

Procaviidae 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.98 1.00 0.99 0.99 0.95 0.99 0.95 0.99 1.00 0.99

Tapiridae 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Dasypodidae 0.98 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 1.00 0.96 1.00 1.00 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99 0.97 0.99 0.97 1.00 0.99 0.99 1.00 0.99

Tupaiidae 0.95 0.95 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 0.99 0.98 0.98 0.99 0.96 0.97 0.97 0.98 0.95 0.96 0.91 0.96 0.97 0.87 0.95 0.92 0.91 0.91 0.91 0.96 0.92 0.98 1.00 0.99 0.98 0.95

Caenolestidae 0.97 0.95 0.99 0.97 0.96 0.98 0.97 0.99 0.98 0.97 0.96 0.96 0.94 0.93 0.98 0.93 0.97 0.93 0.95 0.91 0.95 0.96 0.84 0.94 0.89 0.83 0.93 0.92 0.97 0.90 0.94 0.95 0.96 0.97 0.94

Dasyuridae 0.90 0.93 0.98 0.97 0.98 0.98 0.97 0.97 0.94 0.95 0.99 0.96 0.97 0.95 0.99 0.98 0.98 0.91 0.97 0.91 0.98 0.99 0.92 0.95 0.89 0.92 0.94 0.93 0.98 0.90 0.96 0.98 0.95 0.98 0.91

Macropodidae 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.96 1.00 0.98 1.00 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Peramelidae 0.98 0.97 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.98 0.97 0.99 0.99 0.99 0.97 0.99 0.99 0.98 0.99 0.98 1.00 0.95 0.99 1.00 0.99 0.99 0.97  

 

 

 



 
 

podem ser vistas na Tabela 5, junto com suas respectivas repetibilidades. No geral, 

pode-se perceber uma considerável similaridade entre as estruturas de correlação de 

todas as matrizes comparadas. Todas as correlações se apresentaram significativas 

para αααα =0,05 e cerca de 97,5% também foram significativas para αααα =0,001. As 

correlações brutas entre matrizes variaram de 0,20 a 0,78 (média = 0,54) e as 

ajustadas entre  0,32 e 1,09 (média=0,75). Os valores de correlação ajustada mais 

baixos (r < 0,4) foram observados nas comparações envolvendo as famílias 

Mephitidae (Carnivora), Hominidae (Primates) e Megalonychidae (Pilosa). As demais 

comparações apresentaram, de modo geral, valores bem altos (r > 0,7). O ajuste para 

a repetibilidade teve um impacto considerável sobre o padrão de similaridade, uma 

vez que algumas matrizes de roedores e Pilosa apresentavam valores baixos de 

correlação bruta com as demais matrizes por possuírem baixa repetibilidade, i.e., por 

terem sido estimadas com um grande erro de amostragem. Resumindo, o padrão geral 

observado nas comparações entre as famílias dentro de cada uma das ordens é de 

grande similaridade nas matrizes de correlação (média = 0,75), ainda que existam 

algumas exceções. 

Já as correlações brutas e ajustadas entre as matrizes de correlação das ordens 

de mamíferos podem ser vistas na Tabela 6, junto com suas respectivas 

repetibilidades. Assim como visto nas comparações entre famílias, pode-se perceber 

uma considerável similaridade entre as estruturas de correlação de todas as matrizes 

comparadas. Com exceção das comparações envolvendo os tubulidentados, todas 

correlações de matrizes se apresentaram significativas (p=0,05) e cerca de 80% destas 

também foram significativas com significância αααα =0,001. As correlações brutas 

variaram de 0,07 a 0,78 (média = 0,45) e a ajustadas entre  0,09 e 0,96 (média=0,62).



 
 

Tabela  5 – Correlações brutas (diagonal inferior) e ajustadas (diagonal superior) entre as matrizes de correlação das famílias medidas, organizadas dentro 
de cada uma das ordens de mamíferos com mais de um representante. A repetibilidade de cada uma das matrizes está em negrito, na diagonal principal. 

(A) Rodentia            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Hydrochaerinae 0,44 0,76 0,89 0,71 0,78 0,83 0,94 0,80 0,68 0,85 0,65 

2. Caviinae 0,46 0,85 0,68 0,63 0,72 0,55 0,74 0,61 0,58 0,66 0,68 

3. Dactylomyinae 0,44 0,47 0,55 1,04 1,09 0,89 0,93 0,81 0,85 1,08 0,91 

4. Echimyinae  0,40 0,50 0,67 0,74 0,88 0,85 0,79 0,90 0,64 0,93 0,84 

5. Eumysopinae  0,48 0,62 0,75 0,70 0,86 0,72 0,92 0,69 0,84 0,91 0,75 

6. Cuniculidae 0,46 0,42 0,54 0,60 0,55 0,68 0,87 0,79 0,53 0,80 0,74 

7. Dasyproctidae 0,57 0,63 0,63 0,63 0,78 0,66 0,85 0,90 0,76 0,89 0,75 

8. Erethizontidae 0,40 0,42 0,46 0,58 0,48 0,49 0,62 0,57 0,56 0,64 0,77 

9. Muridae 0,43 0,51 0,61 0,53 0,74 0,41 0,67 0,41 0,92 0,90 0,69 

10. Cricetidae 0,45 0,48 0,63 0,63 0,67 0,52 0,65 0,38 0,68 0,63 1,00 

11. Sciuridae 0,37 0,53 0,58 0,61 0,59 0,52 0,59 0,50 0,57 0,67 0,73 

(B) Carnivora      
      1 2 3 4 5  (C)  Chiroptera   

1. Canidae 0,81 0,75 0,53 0,63 0,76   1 2 3 4 

2. Felidae 0,60 0,79 0,33 0,68 0,64  1.       Molossidae 0,92 0,79 0,74 0,77 

3. Mephitidae 0,37 0,23 0,61 0,65 0,59  2.      Noctilionidae 0,73 0,95 0,71 0,77 

4. Mustelidae 0,46 0,49 0,41 0,67 0,83  3.     Phyllostomidae 0,68 0,67 0,93 0,72 

5. Procyonidae 0,62 0,52 0,41 0,61 0,82  4.    Vespertilionidae 0,71 0,72 0,66 0,93 

(D) Cetacea    (E) Artiodactyla    (F) Pilosa   
    1 2      1 2     1 2 

1. Delphinidae 0,78 0,94  1. Cervidae 0,74 0,75  1. Megalonychidae 0,35 0,38 

2. Platanistidae 0,66 0,63  2. Tayassuidae 0,56 0,76  2. Mirmecophagidae 0,20 0,82 
(G)      Primates       

    1 2 3 4 

1. Atelidae 0,95 0,65 0,67 0,51 
2. Cebidae 0,62 0,94 0,40 0,55 
3. Cercopithecidae 0,63 0,38 0,95 0,32 
4. Hominidae 0,45 0,49 0,28 0,83 
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Tabela  6 – Correlações brutas (diagonal inferior) e ajustadas (diagonal superior) entre as matrizes de correlação de representantes de cada uma das ordens de mamíferos medidas. As 
repetibilidades das matrizes estão em negrito, na diagonal principal. 
  ORDEM GÊNERO                                               

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. Primates Alouatta 0,95 0,74 0,47 0,61 0,72 0,71 0,61 0,62 0,69 0,56 0,66 0,60 0,23 0,74 0,68 0,46 0,64 0,65 0,70 0,74 0,59 0,77 0,48 

2. Carnivora Nasua 0,65 0,82 0,70 0,79 0,74 0,80 0,57 0,43 0,61 0,43 0,65 0,49 0,41 0,49 0,88 0,65 0,55 0,63 0,65 0,58 0,51 0,82 0,40 

3. Cetacea Sotalia 0,41 0,56 0,78 0,66 0,59 0,60 0,35 0,24 0,45 0,32 0,49 0,28 0,29 0,27 0,74 0,41 0,39 0,51 0,62 0,35 0,40 0,66 0,29 

4. Artiodactyla Tayassu 0,52 0,62 0,51 0,76 0,69 0,79 0,66 0,64 0,73 0,46 0,55 0,64 0,26 0,63 0,84 0,79 0,58 0,67 0,74 0,68 0,54 0,70 0,47 

5. Chiroptera Noctilio 0,60 0,58 0,45 0,51 0,74 0,80 0,66 0,55 0,74 0,57 0,65 0,72 0,43 0,73 0,89 0,69 0,86 0,87 0,80 0,71 0,60 0,77 0,50 

6. Pilosa Tamandua 0,62 0,65 0,48 0,62 0,62 0,82 0,69 0,59 0,75 0,45 0,69 0,59 0,47 0,63 0,80 0,69 0,74 0,73 0,74 0,63 0,46 0,76 0,48 

7. Rodentia Histri. Trinomys 0,55 0,48 0,29 0,53 0,53 0,58 0,86 0,84 0,75 0,58 0,82 0,52 0,35 0,84 0,56 0,51 0,65 0,66 0,81 0,84 0,73 0,56 0,54 

8. Rodentia Mio. Rattus 0,58 0,37 0,20 0,53 0,45 0,51 0,74 0,92 0,69 0,49 0,66 0,59 0,18 0,84 0,41 0,50 0,54 0,57 0,68 0,84 0,67 0,51 0,53 

9. Rodentia Sciur. Sciurus 0,57 0,47 0,34 0,54 0,54 0,58 0,59 0,57 0,73 0,71 0,69 0,81 0,22 0,73 0,69 0,65 0,93 0,87 0,88 0,81 0,72 0,63 0,58 

10. Dermoptera Cynocephalus 0,41 0,30 0,21 0,31 0,37 0,31 0,41 0,36 0,46 0,58 0,60 0,54 0,30 0,65 0,53 0,50 0,59 0,60 0,63 0,60 0,49 0,48 0,33 

11. Lagomorpha Sylvilagus 0,59 0,54 0,39 0,43 0,50 0,57 0,69 0,57 0,54 0,42 0,82 0,54 0,48 0,77 0,74 0,47 0,65 0,74 0,77 0,77 0,76 0,67 0,50 

12. Macroscelidea Elephantulus 0,45 0,33 0,19 0,42 0,47 0,41 0,37 0,43 0,52 0,31 0,37 0,57 0,18 0,63 0,71 0,68 0,82 0,80 0,71 0,57 0,49 0,54 0,52 

13. Tubulidentata Orycteropus 0,19 0,31 0,21 0,19 0,31 0,35 0,27 0,14 0,16 0,19 0,36 0,11 0,70 0,14 0,66 0,37 0,23 0,44 0,21 0,10 0,09 0,30 0,28 

14. Hyracoidea Procavia 0,63 0,39 0,21 0,48 0,55 0,50 0,68 0,70 0,54 0,44 0,61 0,42 0,11 0,77 0,56 0,46 0,77 0,84 0,82 0,95 0,70 0,68 0,40 

15. Perissodactyla Tapirus 0,46 0,55 0,46 0,50 0,53 0,50 0,36 0,27 0,41 0,28 0,47 0,38 0,38 0,34 0,48 0,74 0,61 0,77 0,73 0,53 0,48 0,79 0,32 

16. Cingulata Dasypus 0,40 0,53 0,32 0,61 0,53 0,55 0,42 0,42 0,49 0,34 0,38 0,46 0,28 0,36 0,46 0,80 0,62 0,56 0,52 0,51 0,36 0,47 0,49 

17. Scandentia Tupaia 0,47 0,38 0,26 0,38 0,56 0,51 0,46 0,39 0,60 0,34 0,45 0,47 0,14 0,51 0,32 0,42 0,58 0,96 0,80 0,68 0,64 0,66 0,62 

18. Paucituberculata Caenolestes 0,53 0,48 0,38 0,49 0,63 0,55 0,51 0,46 0,62 0,39 0,56 0,51 0,31 0,62 0,45 0,42 0,61 0,71 0,85 0,75 0,66 0,72 0,69 

19. Dasyuromorphia Antechinus 0,58 0,51 0,47 0,55 0,59 0,58 0,64 0,56 0,64 0,41 0,60 0,46 0,15 0,61 0,44 0,40 0,52 0,61 0,74 0,92 0,93 0,77 0,43 

20. Diprotodontia Macropus 0,67 0,49 0,29 0,55 0,57 0,53 0,73 0,75 0,65 0,42 0,66 0,41 0,08 0,78 0,35 0,42 0,49 0,59 0,74 0,88 0,84 0,75 0,46 

21. Peramelimorphia Isoodon 0,53 0,43 0,33 0,44 0,48 0,39 0,63 0,60 0,57 0,35 0,65 0,35 0,07 0,57 0,31 0,30 0,45 0,52 0,75 0,74 0,88 0,57 0,37 

22. Didelphimorphia Didelphis 0,73 0,72 0,57 0,60 0,64 0,67 0,50 0,48 0,53 0,36 0,60 0,40 0,25 0,58 0,54 0,41 0,49 0,59 0,65 0,68 0,52 0,95 0,37 

23. Matriz G Akodon 0,31 0,24 0,17 0,27 0,28 0,28 0,33 0,33 0,33 0,16 0,30 0,26 0,15 0,23 0,15 0,29 0,31 0,38 0,24 0,28 0,22 0,24 0,43 

Legenda: Histri.= Histricomorpha; Mio.= Miomorpha; Sciur.= Sciuromorpha                

 

 



 
 

 

Os valores mais baixos de correlação ajustada (r < 0,4) se mostraram associados às 

matrizes de tubulidentados, dermópteros e cetáceos. Os valores mais altos (r > 0,7), 

por sua vez, foram observados nas comparações entre as ordens de marsupiais, 

roedores, hiracóideos e lagomorfos, assim como entre quirópteros, primatas, pilosos, 

carnívoros e artiodácilos. De modo geral, o ajuste para as repetibilidades não mudou 

o padrão geral de similaridade entre os grupos. Entretanto, é importante notar que as 

comparações envolvendo a matriz G, os perissodáctilos, macroscelidídeos e 

escandêncios apareceram entre as mais altas apenas quando ajustadas para as 

repetibilidades, já que elas apresentavam grandes erros de amostragem. Outra 

importante mudança nos níveis de similaridade, pois tem implicações evolutivas 

importantes, são as mudanças envolvendo as três subordens de roedores e as ordens 

marsupiais, tais quais Dasyuromorphia e Diprotodontia. Isto porque os valores de 

similaridade observados entre elas, nas matrizes ajustadas, foi muitas vezes igual ou 

até mesmo superior ao observado nas comparações intraordinais. 

As correlações de vetores brutas e ajustadas, calculadas entre as matrizes 

V/CV das famílias, estão presentes na Tabela 7. As correlações de vetores brutas 

variaram de 0,47 a 0,89 (média = 0,75), e as ajustadas entre 0,47 e 0,92 (média = 

0,78). Todas as correlações foram altamente significativas (p<0,001). Como pode ser 

visto, a média das correlações brutas entre vetores das matrizes V/CV é muito maior 

do que a verificada nas comparações equivalentes das matrizes de correlação (0,75 

contra 0,54). No entanto, quando as repetibilidades são consideradas, as médias são 

muito mais próximas (0,78 contra 0,75). De modo semelhante, as correlações 

vetoriais brutas e ajustadas, calculadas entre as matrizes V/CV das ordens, estão 

presentes na Tabela 8.



 
 

Tabela  7 – Correlações vetoriais brutas (diagonal inferior) e ajustadas (diagonal superior) entre as matrizes V/CV das famílias medidas, organizadas dentro 
de cada uma das ordens de mamíferos com mais de um representante. A repetibilidade de cada uma das matrizes está em negrito, na diagonal principal. 

(A) Rodentia            
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Hydrochaerinae 0,92 0,85 0,78 0,79 0,83 0,80 0,86 0,76 0,80 0,71 0,75 

2. Caviinae 0,81 0,97 0,79 0,82 0,89 0,80 0,91 0,77 0,85 0,79 0,79 

3. Dactylomyinae 0,72 0,75 0,92 0,90 0,85 0,76 0,81 0,82 0,78 0,77 0,86 

4. Echimyinae  0,74 0,79 0,84 0,96 0,86 0,79 0,82 0,87 0,78 0,81 0,87 

5. Eumysopinae  0,78 0,86 0,80 0,83 0,97 0,78 0,92 0,78 0,87 0,79 0,80 

6. Cuniculidae 0,74 0,76 0,71 0,75 0,74 0,93 0,81 0,74 0,76 0,75 0,78 

7. Dasyproctidae 0,81 0,89 0,76 0,79 0,89 0,77 0,97 0,79 0,87 0,80 0,79 

8. Erethizontidae 0,71 0,73 0,76 0,83 0,74 0,69 0,75 0,93 0,71 0,76 0,84 

9. Muridae 0,76 0,83 0,75 0,75 0,85 0,72 0,85 0,68 0,98 0,82 0,77 

10. Cricetidae 0,66 0,76 0,72 0,77 0,76 0,70 0,77 0,72 0,79 0,94 0,85 

11. Sciuridae 0,70 0,75 0,80 0,83 0,77 0,73 0,75 0,79 0,74 0,80 0,94 
(B) Carnivora      

      1 2 3 4 5  (C)  Chiroptera   

1. Canidae 0,97 0,79 0,78 0,67 0,85   1 2 3 4 

2. Felidae 0,77 0,96 0,78 0,73 0,81  1.       Molossidae 0,92 0,79 0,74 0,77 

3. Mephitidae 0,74 0,74 0,93 0,72 0,79  2.      Noctilionidae 0,73 0,95 0,71 0,77 

4. Mustelidae 0,64 0,70 0,68 0,95 0,75  3.     Phyllostomidae 0,68 0,67 0,93 0,72 

5. Procyonidae 0,82 0,79 0,76 0,72 0,97  4.    Vespertilionidae 0,71 0,72 0,66 0,93 

(D) Cetacea    (E) Artiodactyla    (F) Pilosa   
    1 2      1 2     1 2 

1. Delphinidae 0,97 0,85  1. Cervidae 0,95 0,86  1. Megalonychidae 0,90 0,61 

2. Platanistidae 0,83 0,99  2. Tayassuidae 0,82 0,96  2. Mirmecophagidae 0,58 0,98 

(G)      Primates       

    1 2 3 4 

1. Atelidae 0,99 0,75 0,69 0,70 

2. Cebidae 0,74 0,99 0,49 0,77 

3. Cercopithecidae 0,68 0,49 0,99 0,48 

4. Hominidae 0,69 0,76 0,47 0,98 
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Tabela  8 – Correlações vetoriais brutas (diagonal inferior) e ajustadas (diagonal superior) entre as matrizes V/CV de representantes de cada uma das ordens de mamíferos medidas. 
As repetibilidades das matrizes estão em negrito, na diagonal principal. 
  ORDEM GÊNERO                                               

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1. Primates Alouatta 0,99 0,76 0,57 0,71 0,77 0,63 0,66 0,69 0,74 0,68 0,69 0,64 0,62 0,73 0,70 0,60 0,70 0,64 0,79 0,73 0,68 0,77 0,75 

2. Carnivora Nasua 0,75 0,97 0,59 0,82 0,80 0,74 0,70 0,68 0,73 0,72 0,76 0,60 0,70 0,70 0,75 0,72 0,73 0,68 0,80 0,76 0,75 0,84 0,74 

3. Cetacea Sotalia 0,56 0,58 0,97 0,63 0,56 0,66 0,56 0,58 0,50 0,64 0,59 0,49 0,67 0,58 0,60 0,61 0,48 0,54 0,62 0,65 0,64 0,60 0,50 

4. Artiodactyla Tayassu 0,69 0,80 0,60 0,96 0,77 0,80 0,78 0,78 0,79 0,81 0,82 0,71 0,79 0,77 0,77 0,82 0,76 0,78 0,82 0,85 0,84 0,82 0,76 

5. Chiroptera Noctilio 0,75 0,77 0,53 0,74 0,95 0,65 0,71 0,72 0,78 0,72 0,72 0,65 0,66 0,75 0,73 0,67 0,76 0,65 0,81 0,78 0,75 0,80 0,80 

6. Pilosa Tamandua 0,62 0,72 0,64 0,77 0,63 0,98 0,72 0,73 0,69 0,76 0,78 0,64 0,82 0,75 0,68 0,83 0,72 0,74 0,76 0,78 0,79 0,75 0,66 

7. Rodentia Histri. Trinomys 0,65 0,68 0,54 0,76 0,69 0,70 0,97 0,87 0,80 0,84 0,87 0,68 0,80 0,77 0,68 0,77 0,73 0,79 0,78 0,85 0,84 0,78 0,77 

8. Rodentia Mio. Rattus 0,68 0,66 0,56 0,76 0,69 0,72 0,85 0,98 0,77 0,85 0,82 0,70 0,80 0,84 0,65 0,79 0,70 0,76 0,77 0,87 0,85 0,79 0,76 

9. Rodentia Sciur. Sciurus 0,71 0,70 0,48 0,75 0,73 0,67 0,77 0,74 0,94 0,75 0,83 0,75 0,65 0,75 0,74 0,70 0,87 0,78 0,83 0,79 0,76 0,77 0,83 

10. Dermoptera Cynocephalus 0,65 0,68 0,61 0,77 0,68 0,73 0,79 0,81 0,70 0,93 0,83 0,68 0,86 0,81 0,68 0,83 0,70 0,75 0,78 0,86 0,87 0,80 0,72 

11. Lagomorpha Sylvilagus 0,68 0,73 0,57 0,79 0,69 0,76 0,84 0,79 0,79 0,79 0,97 0,72 0,81 0,80 0,78 0,80 0,80 0,81 0,82 0,84 0,83 0,82 0,76 

12. Macroscelidea Elephantulus 0,61 0,57 0,46 0,67 0,61 0,61 0,65 0,66 0,70 0,63 0,68 0,93 0,66 0,70 0,67 0,73 0,71 0,74 0,69 0,66 0,65 0,64 0,67 

13. Tubulidentata Orycteropus 0,60 0,68 0,64 0,75 0,63 0,80 0,77 0,78 0,62 0,81 0,77 0,62 0,95 0,77 0,71 0,84 0,65 0,77 0,74 0,82 0,84 0,78 0,64 

14. Hyracoidea Procavia 0,71 0,68 0,56 0,74 0,72 0,72 0,75 0,81 0,71 0,76 0,77 0,66 0,73 0,96 0,70 0,80 0,73 0,72 0,79 0,86 0,83 0,80 0,69 

15. Perissodactyla Tapirus 0,67 0,71 0,57 0,73 0,69 0,65 0,64 0,62 0,69 0,63 0,74 0,62 0,66 0,65 0,92 0,68 0,75 0,72 0,76 0,72 0,71 0,76 0,67 

16. Cingulata Dasypus 0,59 0,71 0,60 0,79 0,65 0,82 0,75 0,78 0,67 0,79 0,78 0,69 0,81 0,77 0,64 0,98 0,70 0,75 0,72 0,80 0,80 0,76 0,68 

17. Scandentia Tupaia 0,68 0,70 0,46 0,73 0,72 0,70 0,71 0,68 0,82 0,65 0,77 0,67 0,62 0,69 0,70 0,68 0,95 0,78 0,80 0,77 0,74 0,75 0,78 

18. Paucituberculata Caenolestes 0,62 0,65 0,52 0,75 0,62 0,72 0,76 0,73 0,74 0,70 0,77 0,69 0,73 0,69 0,68 0,72 0,74 0,95 0,77 0,80 0,78 0,76 0,71 

19. Dasyuromorphia Antechinus 0,77 0,77 0,59 0,78 0,76 0,73 0,75 0,74 0,78 0,73 0,78 0,65 0,70 0,75 0,71 0,70 0,76 0,73 0,95 0,86 0,86 0,87 0,74 

20. Diprotodontia Macropus 0,72 0,74 0,63 0,82 0,75 0,76 0,83 0,85 0,76 0,82 0,82 0,63 0,79 0,83 0,68 0,78 0,74 0,77 0,83 0,97 0,90 0,86 0,75 

21. Peramelimorphia Isoodon 0,67 0,73 0,63 0,81 0,72 0,77 0,82 0,83 0,73 0,83 0,81 0,62 0,81 0,80 0,68 0,78 0,72 0,76 0,83 0,88 0,98 0,86 0,72 

22. Didelphimorphia Didelphis 0,76 0,83 0,59 0,80 0,77 0,74 0,77 0,77 0,75 0,76 0,80 0,62 0,75 0,78 0,73 0,75 0,73 0,74 0,84 0,84 0,84 0,99 0,76 

23. Matriz G Akodon 0,63 0,62 0,42 0,63 0,66 0,55 0,64 0,64 0,68 0,58 0,63 0,55 0,53 0,57 0,55 0,57 0,65 0,59 0,61 0,63 0,61 0,64 0,72 

Legenda: Histri.= Histricomorpha; Mio.= Miomorpha; Sciur.= Sciuromorpha                



 
 

As correlações de vetores brutas variaram de 0,42 a 0,88 (média = 0,70), e as 

ajustadas entre 0,48 e 0,90 (média = 0,74). Novamente, todas as correlações foram 

altamente significativas (p<0,001) e a média das correlações vetoriais ajustadas foi 

muito mais próxima da média equivalente das matrizes de correlação (0,74 contra 

0,62) do que a média das correlações vetoriais brutas (0,70 contra 0,45). Cabe 

também notar a grande semelhança existente entre o nível de similaridade das 

matrizes, quando observado entre as famílias pertencentes a uma mesma ordem, e o 

nível de similaridade observado entre diferentes ordens (média de 0,78 contra 0,74). 

A matriz de similaridade nos padrões V/CV (depois de ajustada) apresentou 

correlação de 0,48 com a correspondente para os padrões de correlação, indicando 

uma semelhança apenas moderada entre os dois padrões de similaridade. 

Magnitude de integração 

 Os maiores valores de r2, indicando um nível alto de integração morfológica 

geral, estão associados à boa parte das famílias de metatérios e a duas famílias de 

roedores, Muridae e Caviidae (Figura 4).  Outras famílias com um nível geral de 

integração alto são: Mephitidae, Procaviidae, Orycteropodidae, Cercopithecidae, 

Cynocephalidae. O maior valor observado foi o de Peramelimorphia (r2=0,45). 

Valores baixos de r2, por sua vez, incluem as famílias de primatas (exceção feita aos 

Cercopithecidae), as famílias de quirópteros, Tupaiidae, Macroscelididae e Tapiridae. 

O menor valor foi observado para os hominídeos (r2=0,048). Os demais grupos 

apresentaram valores intermediários a estes extremos. Cabe aqui, no entanto, notar as 

diferenças na magnitude de integração do ponto de vista das duas infraclasses de 

mamíferos estudadas, metatérios e eutérios. Pode-se observar que os primeiros 

possuem um valor médio de r2 praticamente duas vezes maior do que a média dos 

eutérios (0,3 contra 0,17), um reflexo da grande variação nos valores de r2 do último. 



 
 



 
 

Padrões e Magnitudes contra Distâncias morfológica e filogenética 

A Figura 4 apresenta a hipótese filogenética utilizada através do nosso estudo, 

associada aos valores de r2 de cada táxon, o qual mede o nível geral de integração 

entre os elementos morfológicos dele. A matriz de distância filogenética extraída 

dessa filogenia pode ser encontrada na Tabela 9. 

Um dos objetivos deste trabalho era o de testar a relação entre a história 

evolutiva do grupo e evolução dos padrões de integração. Tanto o padrão de 

similaridade observado para as matrizes de correlação, quanto o observado para as 

matrizes V/CV, não apresentaram correlação significativa com a filogenia (Tabela 

10). Ambas apresentaram, no entanto, correlações significativas com a matriz de 

distância morfológica (Tabela 10), indicando existência de uma relação significativa 

entre a evolução das médias dos caracteres e a evolução dos padrões de integração. 

Os padrões de similaridade divergiram, no entanto, quanto a um resultado: enquanto a 

matriz de similaridade entre as matrizes V/CV não apresentou correlação significativa 

com a evolução da magnitude de integração (diferenças no r2), o mesmo não pôde ser 

verificado para a matriz de similaridade entre as matrizes de correlação, as quais 

apresentaram correlação significativa com essa matriz (Tabela 10). 

Por fim, outro objetivo deste trabalho era o de correlacionar a evolução da 

magnitude de integração com história evolutiva do grupo. Diferentemente da 

evolução nos padrões de integração, as diferenças no r2 apresentaram correlação 

altamente significativa com a matriz de distância filogenética, indicando que a 

evolução da magnitude está filogeneticamente estruturada (Tabela 10). Nenhuma 

correlação significativa foi observada entre a matriz de distância filogenética e a 

matriz de distância morfológica.  
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Tabela 10 - Correlações (diagonal inferior) e probabilidades associadas (diagonal superior) 

entre os  padrões de integração, as distâncias morfológica e filogenética e a diferença nos 

valores de  r2
 

    1 2 3 4 5 

1. DIFERENÇA r2
 - 0,002 0,170 0,020 0,450 

2. FILOGENIA 0,31 - 0,400 0,150 0,420 

3. MAHALANOBIS -0,09 -0,06 - 0,040 0,001 

4. SIMILARIDADE CORR -0,17 -0,09 -0,22 - 0,000 

5. SIMILARIDADE V/CV -0,08 0,03 -0,44 0,48 - 

 

P e G 

Por fim, as comparações envolvendo a matriz G de Akodon cursor não 

representaram nenhuma exceção ao padrão geral de similaridade observado entre as 

matrizes fenotípicas dos táxons (Tabelas 6 e 8). Uma vez ajustada à repetibilidade, 

uma grande similaridade pôde ser observada nos padrões de correlação/covariação 

desta com os demais grupos. Os valores de correlação de matrizes variaram entre 0,3 

e 0,82 (média = 0,65) e de correlação de vetores variaram entre 0,6 e 0,87 (média = 

0,78). Em alguns casos, mesmo quando comparada a grupos distantes (e.g., 

metatérios), ela apresentou valores maiores de correlação do que os observados em 

grupos filogeneticamente próximos, como, por exemplo, hominídeos e 

cercopitecídeos (duas famílias de primatas).



 
 

Tabela 9 - Matriz de distância filogenética, calculada com base no comprimento dos ramos de uma supertree atual (Bininda-Emonds et al. , 2007). Os táxons são indicados pelo nome de suas respectivas famílias e, no 
caso de alguns roedores, pelas subfamílias. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.Atelidae 0 20 51 51 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 92 92 92 92 
2.Cebidae 20 0 51 51 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 92 92 92 92 
3.Cercopithecidae 51 51 0 34 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 92 92 92 92 
4.Hominidae 51 51 34 0 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 92 92 92 92 
5.Canidae 96 96 96 96 0 63 56 56 56 85 85 85 85 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
6.Felidae 96 96 96 96 63 0 63 63 63 85 85 85 85 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
7.Mephitidae 96 96 96 96 56 63 0 23 30 85 85 85 85 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
8.Mustelidae 96 96 96 96 56 63 23 0 30 85 85 85 85 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
9.Procyonidae 96 96 96 96 56 63 30 30 0 85 85 85 85 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 

10.Delphinidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 0 50 68 68 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
11.Platanistidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 50 0 68 68 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
12.Cervidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 68 68 0 62 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
13.Tayassuidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 68 68 62 0 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
14.Molossidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 85 85 85 85 0 55 55 38 98 98 96 96 96 96 
15.Noctilionidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 85 85 85 85 55 0 49 55 98 98 96 96 96 96 
16.Phyllostomidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 85 85 85 85 55 49 0 55 98 98 96 96 96 96 
17.Vespertilionidae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 85 85 85 85 38 55 55 0 98 98 96 96 96 96 
18.Megalonychidae 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 0 71 98 98 98 98 
19.Mirmecophagidae 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 71 0 98 98 98 98 
20.Hydrochaerinae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 0 47 47 47 
21.Caviinae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 0 47 47 
22.Dactylomyinae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 47 0 17 
23.Echimyinae  92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 47 17 0 

24.Eumysopinae  92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 47 17 17 
25.Cuniculidae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 47 47 47 
26.Dasyproctidae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 47 47 47 
27.Erethizontidae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 47 47 47 47 
28.Muridae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 83 83 83 83 
29.Cricetidae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 83 83 83 83 
30.Sciuridae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 83 83 83 83 
31.Cynocephalidae 88 88 88 88 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 92 92 92 92 
32.Leporidae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 83 83 83 83 
33.Macroscelididae 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 98 98 98 98 
34.Orycteropodidae 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 98 98 98 98 
35.Procaviidae 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 98 98 98 98 
36.Tapiridae 96 96 96 96 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 98 98 96 96 96 96 
37.Dasypodidae 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 71 71 98 98 98 98 
38.Tupaiidae 92 92 92 92 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 92 92 92 92 
39.Caenolestidae 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
40.Dasyuridae 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
41.Macropodidae 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
42.Peramelidae 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
43.Didelphidae 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 
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Tabela 9 (cont.)  
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43   
92 92 92 92 92 92 92 88 92 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 1. Atelidae 
92 92 92 92 92 92 92 88 92 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 2. Cebidae 
92 92 92 92 92 92 92 88 92 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 3. Cercopithecidae 
92 92 92 92 92 92 92 88 92 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 4. Hominidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 5. Canidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 6. Felidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 7. Mephitidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 8. Mustelidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 9. Procyonidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 10. Delphinidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 11. Platanistidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 12. Cervidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 13. Tayassuidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 14. Molossidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 15. Noctilionidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 16. Phyllostomidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 85 98 96 147 147 147 147 147 17. Vespertilionidae 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 90 98 71 98 147 147 147 147 147 18. Megalonychidae 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 90 98 71 98 147 147 147 147 147 19. Mirmecophagidae 
47 47 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 20. Hydrochaerinae 
47 47 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 21. Caviinae 
17 47 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 22. Dactylomyinae 
17 47 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 23. Echimyinae 
0 47 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 24. Eumysopinae 

47 0 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 25. Cuniculidae 
47 47 0 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 26. Dasyproctidae 
47 47 47 47 83 83 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 27. Erethizontidae 
83 83 83 83 0 48 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 28. Muridae 
83 83 83 83 48 0 83 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 29. Cricetidae 
83 83 83 83 83 83 0 92 83 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 30. Sciuridae 
92 92 92 92 92 92 92 0 92 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 31. Cynocephalidae 
83 83 83 83 83 83 83 92 0 98 98 98 96 98 92 147 147 147 147 147 32. Leporidae 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 0 76 82 98 90 98 147 147 147 147 147 33. Macroscelididae 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 76 0 82 98 90 98 147 147 147 147 147 34. Orycteropodidae 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 82 82 0 98 90 98 147 147 147 147 147 35. Procaviidae 
96 96 96 96 96 96 96 96 96 98 98 98 0 98 96 147 147 147 147 147 36. Tapiridae 
98 98 98 98 98 98 98 98 98 90 90 90 98 0 98 147 147 147 147 147 37. Dasypodidae 
92 92 92 92 92 92 92 92 92 98 98 98 96 98 0 147 147 147 147 147 38. Tupaiidae 
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 0 74 74 74 83 39. Caenolestidae 
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 74 0 64 66 83 40. Dasyuridae 
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 74 64 0 66 83 41. Macropodidae 
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 74 66 66 0 83 42. Peramelidae 
147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 83 83 83 83 0 43. Didelphidae 



 
 

DISCUSSÃO 

Neste estudo, padrões e magnitudes de integração entre caracteres cranianos 

foram comparados entre representantes de diversas famílias de mamíferos. O grau de 

similaridade nos padrões de integração foi avaliado por meio de comparações diretas 

de matrizes de correlação e V/CV. 

 No geral, foi observado um nível de similaridade de intermediário a alto entre 

as matrizes. Os valores de similaridade mostraram-se homogeneamente distribuídos 

ao longo de todas as comparações, o que sugere que um mesmo padrão geral de 

integração entre elementos morfológicos é razoavelmente compartilhado pelos grupos 

de mamíferos aqui estudados e permaneceu inesperadamente similar durante a 

diversificação morfológica destes. 

As principais exceções a esse padrão geral de similaridade foram: (1) 

Mephitidae (Carnivora), Hominidae (Primates) e Megalonychidae (Pilosa) nas 

comparações intraordinais; (2) E tubulidentados, dermópteros e cetáceos, nas 

comparações entre ordens. Esses grupos exibiram valores consideravelmente menores 

em suas correlações com os demais, do que o observado nas comparações entre os 

demais grupos. No entanto, a quantidade de grupos desviantes pode ser considerada 

pequena quando comparada ao número de táxons analisados. Além disso, muitos 

deles são táxons com baixo número amostral, para os quais algumas fontes 

intraespecíficas de variação não puderam ser adequadamente avaliadas. Portanto, eles 

não invalidam a observação geral de grande similaridade nos padrões de integração. 

As matrizes V/CV apresentaram similaridades brutas maiores do que o 

observado nas comparações entre as matrizes de correlação (Tabelas 6 e 8). Esse é 

um resultado comum nesse tipo de análise, tendo sido observado em outros trabalhos 

na área (e.g., Marroig & Cheverud, 2001; Oliveira et al., no prelo). No entanto, 
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quando as repetibilidades foram levadas em conta, a diferença absoluta entre os 

valores de similaridade diminuiu muito, chegando a um valor médio de 0,02 para as 

matrizes das ordens, o qual pode ser considerado desprezível nessa escala de estudo 

(apenas 2,5% menor). Considerando que a repetibilidade de matrizes está associada 

ao erro de amostragem, os resultados obtidos sugerem que os valores brutos de 

correlação de matrizes não devem ser analisados sem uma consideração cuidadosa do 

erro de amostragem delas. Outra possível explicação para as baixas correlações brutas 

entre as matrizes de correlação seria a de que a distribuição dos coeficientes de 

correlação dentro de cada uma das matrizes seria não normal, o que implicaria na 

necessidade do uso de métodos não-paramétricos para comparar estas matrizes 

(Cheverud et al., 1989).  No entanto, um estudo em larga escala nos macacos do 

Velho Mundo mostrou que o uso de métodos não-paramétricos, como correlação de 

spearman, não altera o padrão de similaridade observado (Oliveira et al., no prelo). 

Na verdade, o método de comparação de matrizes V/CV aqui utilizado, random 

skewers, parece ser um dos menos sensíveis a pequenos tamanhos de amostra quando 

comparado a outros métodos disponíveis na literatura (Cheverud & Marroig, 2007). 

Por isso, ao longo dessa discussão, focaremos os resultados das matrizes V/CV. 

Quando considerada sob a ótica das comparações com a matriz G, a 

similaridade observada entre as matrizes fenotípicas mostra-se ainda mais importante 

(Tabelas 6 e 8). A similaridade entre matrizes P e G foi, por muito tempo, fonte de 

grande debate na biologia evolutiva (e.g., Cheverud, 1988; Willis et al., 1991; Roff, 

1997; Steppan et al., 2002). Isto porque a constância da matriz G e sua similaridade 

com P são ambos importantes pressupostos da aplicação de modelos da Genética 

Quantitativa para estudos macroevolutivos. Como dito anteriormente, nossos dados 

parecem mostrar uma grande similaridade entre as matrizes fenotípicas. E essa 
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similaridade parece refletir a similaridade entre as matrizes genéticas subjacentes, 

dada a alta similaridade observada entre a matriz G de Akodon e as matrizes 

fenotípicas dos demais grupos. Particularmente importantes são as altas similaridades 

dela com grupos distantes dos roedores, como, por exemplo, os metatérios de modo 

geral. A única alternativa seria dizer que as matrizes ambientais mudaram de forma a 

compensar as eventuais mudanças em G. No entanto, essa alternativa é muito 

improvável dado o grande número de táxons comparados e a escala de tempo 

envolvida.   

Nesse sentido, nossos resultados têm duas conseqüências importantes: (1) eles 

mostram que matrizes fenotípicas podem ser usadas no lugar das genéticas, pelo 

menos dentre os mamíferos; (2) considerando que foi observada uma grande 

similaridade entre os grupos, tanto para os padrões de integração fenotípicos, quanto 

para os genéticos, parece razoável supor que eles mantiveram-se similares ao longo 

de todos os mamíferos, dada a representatividade filogenética do presente trabalho. 

Mais importante ainda é notar que a alta similaridade manteve-se mesmo frente a 

todas as mudanças morfológicas e ambientais acontecidas durante os últimos 65 

milhoes de anos (Wible et al., 2007). O que nos leva a questionar sobre fatores que 

possam ter levado a esta grande similaridade.  

No entanto, antes de adentrarmos diretamente na razão dessa similaridade, 

cabe aqui abrir um parêntese nessa discussão para evitar interpretações equivocadas. 

Ao contrário do que possa eventualmente parecer, nenhuma das comparações revelou 

padrões estritamente constantes entre os grupos aqui considerados. Na verdade, é 

extremamente improvável que uma população de mamífero possua uma estrutura de 

integração exatamente igual à de qualquer outra população, uma vez que populações 

são entidades únicas, formadas por indivíduos que carregam apenas uma parte da 
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diversidade genética total de uma espécie. Principalmente em organismos sexuados e 

sujeitos à recombinação, como os mamíferos aqui estudados. Isto ficará 

particularmente evidente no próximo capítulo, no qual os padrões de integração 

estimados serão comparados a hipóteses a priori de integração e algumas diferenças 

poderão ser observadas. O importante até aqui e, na verdade, a principal questão a ser 

abordada nesse capitulo é: Quão similares são esses padrões entre as famílias de 

mamíferos? 

E nossa resposta, até agora, parece ser: são similares o suficiente para que 

estudos macroevolutivos de genética quantitativa sejam realizados (Blackith & 

Reyment, 1971; Manly, 1986; Marroig & Cheverud, 2001; Marroig et al., 

submetido). E similares o suficente para indagarmos: o que manteve esses padrões tão 

similares por tanto tempo? 

Um indício importante, que pode ajudar a responder essa pergunta, vem de 

estudos de desenvolvimento craniano em mamíferos (Moore, 1981; Smith, 1997) e 

tetrápodes de modo geral (Morriss-Kay, 2001; Helms et al., 2005; Tapadia et al., 

2005). Esses estudos parecem mostrar uma grande similaridade no padrão geral de 

desenvolvimento do crânio. Isto sugere que a similaridade observada nos padrões de 

integração entre elementos morfológicos pode estar associada à ação da seleção 

estabilizadora para estrutura/função. O argumento pode ser descrito da seguinte 

forma: organismos precisam apresentar uma certa coesão interna, do ponto de vista 

estrutural/desenvolvimento, para que eles possam efetivamente se diversificar ao 

mesmo tempo em que mantém sua funcionalidade geral. Uma vez que essa coesão 

impõe um limite à variabilidade dos caracteres, sua preservação dentro e entre 

populações restringe a variação disponível para a ação dos processos evolutivos, por 

meio de seu efeito sobre as correlações genéticas entre os caracteres (Cheverud, 
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1984). Essa restrição, por sua vez, se não for superada pela ação da deriva ou seleção, 

faz com que os padrões mantenham-se similares ao longo de grandes períodos 

evolutivos, como pode ser observado nos nossos resultados. 

O nível de similaridade observada pode ser considerado ainda mais 

impressionante, uma vez que essas comparações envolvem dois grupos grandes e 

inclusivos de mamíferos (eutérios e metatérios) que divergiram há pelo menos 65 

milhões de anos. Estudos recentes têm inclusive colocado a estimativa de divergência 

para um momento anterior, talvez tão antiga quanto 147 milhões (e.g., Bininda-

Emonds et al., 2007; Kitazoe et al., 2007; Wible et al., 2007). Essa observação indica 

não só que um mesmo padrão geral de relações entre caracteres permaneceu 

surpreendentemente similar durante um longo período evolutivo, mas também que ele 

está subjacente à grande diversidade existente no crânio dos mamíferos. A aparente 

contradição entre a grande diversidade de formas e a grande similaridade nos padrões 

pode ser melhor entendida quando a evolução da magnitude de integração 

morfológica é levada em conta.  

Enquanto os padrões permaneceram similares, a magnitude geral de 

integração variou bastante entre os grupos. Alguns mamíferos eutérios, como as 

famílias de primatas e quirópteros, apresentaram valores de r2 bem menores do que os 

metatérios de modo geral e os demais eutérios. Por exemplo, os valores médios de r2 

observados para as famílias de metatérios foi quase quatro vezes mais alto do que nas 

famílias de primatas e quirópteros (Figura 4), sugerindo a existência de uma diferença 

grande em termos de flexibilidade evolutiva entre os grupos (ver capitulo 4). 

Existiram, obviamente, exceções a essa regra geral. Os cercopitecídeos (Papio), por 

exemplo, apresentaram altos valores de r2, mesmo sendo primatas. As exceções são 

indícios significativos de que a magnitude de integração, em contraste com os 
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padrões, evolui de forma muito rápida. Sendo assim, não se pode eliminar, neste 

trabalho, a possibilidade de existência de grande variabilidade da magnitude de 

integração dentro de cada uma das ordens de mamíferos aqui amostradas. A grande 

plasticidade na magnitude de integração, por sua vez, pode fornecer uma explicação 

para como a grande diversidade de formas surgiu nesse grupo, mesmo com a grande 

conservação nos padrões de integração. A figura 5 apresenta duas populações teóricas 

com o mesmo padrão, mas com magnitudes de integração diferentes. Como pode ser 

visto, a população B, que apresenta um nível menor de integração do que A, possui 

também uma maior dispersão de valores ao longo do morfoespaço. Por isso, essa 

população poderia responder com maior facilidade nas mais diversas direções desse 

morfoespaço, uma vez que seus caracteres não são tão associados quanto são em A. 

Ou seja, dois grupos com o mesmo padrão, mas com diferentes magnitudes de 

integração, podem ter respostas a seleção direcional diferentes entre si (Hansen & 

Houle, 2008; ver capitulo 4).  

Esse assunto será tratado em maior detalhe no capitulo 4, mas é importante 

ficar claro que grupos com baixa integração geral entre os caracteres respondem com 

maior flexibilidade aos gradientes de seleção, enquanto grupos com maior nível geral 

de integração são mais restritos do ponto de vista da flexibilidade evolutiva.  

Para finalizar o assunto deste capítulo, vamos voltar à questão filogenética. 

Como o cenário que emerge de nossas comparações entre os diversos táxons de 

mamíferos é um de pouca plasticidade nos padrões e grande plasticidade nas 

magnitudes de integração, cabe aqui analisarmos a relação deles com a filogenia dos 

grupos. Como pode ser visto na Tabela 10, a similaridade nos padrões de integração 

não se encontra associada à história evolutiva do grupo, uma vez que ambas as 

matrizes de similaridade apresentaram correlação baixa e não- significativa com 



 
 



 
 

filogenia. Mas a evolução da magnitude, por sua vez, parece estar intimamente 

relacionada com a filogenia (r= 0,31). Essa observação é particularmente importante, 

pois reforça o papel da evolução da magnitude para o entendimento da evolução 

morfológica do grupo e nos estimula a adentrar de forma mais ampla neste aspecto da 

integração morfológica, o que será feito nos próximos capítulos. 

Por fim, como nota de rodapé, a evolução dos padrões parece estar 

significativamente associada com a evolução da média dos caracteres (distância 

morfológica). Apesar de outros estudos já terem mostrado essa associação entre a 

distância morfológica e a similaridade nos padrões de integração (Ackermann & 

Cheverud, 2000; Ackermann, 2002), ainda não está claro o motivo para tal e trabalhos 

futuros serão necessários para que essa questão possa ser melhor compreendida.  
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Capítulo 3 

 

HIPÓTESES FUNCIONAIS/ONTOGENÉTICAS DE 

INTEGRAÇÃO MORFOLÓGICA 

 

RESUMO 

 

A integração morfológica refere-se à interdependência entre os caracteres, a 

qual é considerada fundamental para a evolução coordenada das diferentes partes de 

um organismo, i.e., módulos. Refere-se também à integração diferencial (desigual) 

entre elementos morfológicos, surgida das relações funcionais/ontogenéticas entre 

eles. A modularidade foi abordada de forma mais detalhada ao longo deste trabalho 

por meio da comparação entre as matrizes de correlação dos grupos aqui estudados 

com as matrizes teóricas de integração morfológica, que foram construídas com base 

em hipóteses de relacionamento funcional/ontegenético Esta abordagem foi útil no 

sentido de testar a presença de módulos cranianos específicos nas famílias de 

mamíferos estudadas e propor eventuais interpretações biológicas para a presença 

desses módulos. Também foi calculado um índice de integração modular (avg+/avg-), 

o qual mostra o quão maiores são as correlações dentro dos módulos do que as 

correlações entre módulos. No geral, diferentes módulos funcionais/ontogenéticos 

foram percebidos nas matrizes dos grupos e parecem refletir características biológicas 

relevantes em cada um dos grupos. Outra observação importante é a de que o nível de 

integração modular parece ter uma associação negativa significativa com o índice de 

integração geral (r2) mostrado no capítulo anterior. Ou seja, grupos com alta 

integração geral apresentaram módulos pouco evidentes, enquanto grupos com baixo 

índice de integração geral apresentaram módulos muito evidentes. Por fim, nossos 

dados apontaram para uma associação positiva e significativa entre a história 

evolutiva dos mamíferos e a diferença na magnitude de integração (r2). Portanto, 

Nota obrigatória - Resultados publicados parcialmente em :  

Porto, A. , Oliveira, F.B., Shirai, L., De Conto, V. , Marroig, G. 2009. The evolution of modularity in the 

mammalian skull I: morphological integration patterns and magnitudes. Evolutionary Biology, no prelo. 
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existe uma tendência a um decréscimo na integração geral (r2) e aumento da 

distintitividade dos módulos ao longo da filogenia de mamíferos. 

 

ABSTRACT 

 

 Morphological integration refers to the interdependence among characters, 

which promotes the coordinate evolution of organism parts, i.e., modules. It also 

relates to the differential integration among morphological elements, arisen from the 

developmental/functional relationships among them.  In this chapter, we provided a 

more detailed perspective regarding modular patterns, which was carried on through 

direct comparisons between our correlation matrices and theoretical matrices 

constructed based on funcional/developmental hypotheses. This approach was 

particularly useful, since it tests for specific skull modules, for which direct biological 

interpretations are available.  We also calculated an index of modular distinctiveness 

(avg+/avg-) for each hypothesis, since it provides a parameter of how much more 

integrated the characters are within modules than between them. In general, several 

hypothetized modules were detected in the mammalian families measured. Also, our 

index of modular distinctiveness showed to be negatively associated to the overall 

integration index (r2) presented in the last chapter. This indicates that highly 

integrated taxa present poorly modularized skulls, while poorly integrated taxa 

present highly evident modules in the skull. Considering our previous results 

regarding the association between the phylogeny of mammals and the evolution of 

integration magnitudes, it seems that there is a general trend in mammalian 

phylogeny towards reducing the overall integration among traits and increasing the 

level of modular distinctiveness. 
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INTRODUÇÃO 

A integração morfológica refere-se às relações e conexões entre os elementos 

morfológicos. Empiricamente, a integração morfológica é reconhecida pela presença de 

correlações entre algumas partes de um organismo e ausência de correlação entre estas e 

outras partes do mesmo organismo (sensu Berg, 1960). Aos grupos de caracteres 

altamente correlacionados entre si dá-se o nome de módulos. Essa organização modular 

é considerada o resultado das relações funcionais e/ou ontogenéticas entre caracteres. 

Em outras palavras, caracteres com desenvolvimento e/ou função em comum têm maior 

influência um sobre os outros do que caracteres que desempenham funções distintas ou 

não possuem caminhos do desenvolvimento em comum. 

 Do ponto de vista genético, a integração morfológica é o produto da arquitetura 

genética (Falconer & Mackay, 1996), um termo utilizado para se referir ao número de 

genes subjacentes ao fenótipo observado, à distribuição de seus efeitos fenotípicos, ao 

tipo de efeito (aditivo, dominância, epistasia) e, principalmente, como estamos lidando 

com correlações de caracteres, à pleiotropia e ao desequilíbrio de ligação. De modo 

geral, a ênfase dentro da genética quantitativa é colocada na correlação entre caracteres  

produzidas pela pleiotropia (Cheverud et al., 2004), uma vez que o desequilíbrio de 

ligação é considerado como sendo transiente dada a recombinação entre loci. Estudos 

recentes da arquitetura genética de diversos organismos têm encontrado ampla evidência 

de uma organização modular dos efeitos pleiotrópicos, na qual estes normalmente estão 

restritos a módulos fenotípicos específicos ou tendo menor influência sobre os demais 

módulos (Ehrich et al., 2003; Cheverud et al., 2004; Kenney-Hunt et al., 2008; Wagner 

et al., 2008).  

 Entre as implicações evolutivas dessa organização modular, duas são 

particularmente enfatizadas na literatura: (1) a alta correlação entre caracteres do mesmo 
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módulo funcional/ontogenético garante a evolução coordenada das diferentes partes do 

organismo ao mesmo tempo em que mantém sua coesão/funcionalidade (Klingenberg et 

al., 2004); (2) a baixa ou inexistente correlação entre caracteres de módulos 

funcionais/ontogenéticos distintos permite que eles evoluam de forma quase 

independente, permitindo a adaptação a diferentes funções com pouca ou nenhuma 

interferência nas demais (Wagner et al., 2007). No entanto, sendo a ênfase colocada na 

integração das diferentes partes em uma estrutura coesa ou à sua habilidade em variar 

independentemente, a questão principal a ser explorada é: por que e em que medida se 

dá a coordenação da variação das diferentes partes?  

 Aqui iremos testar hipóteses de modularidade formuladas a priori contra os 

padrões de integração estimados no primeiro capítulo. Esses testes nos permitirão 

detectar e, após isso, comparar módulos evidentes nos padrões de correlação das 

diferentes espécies. Além disso, eles nos permitirão avaliar, de modo geral, o grau de 

modularização do crânio e sua relação com evolução da magnitude de integração 

explorada no capítulo anterior. Ao contrário do que acontece com as estruturas pós-

cranianas, o crânio possui um grande número de regiões anatômicas associadas a 

diferentes funções. O desenvolvimento de cada região, por sua vez, está ligado a sua 

função, permitindo uma abordagem conjunta função-desenvolvimento, i.e., 

poderemos testar módulos funcionais/ontogenéticos. Essa abordagem foi definida por 

Cheverud (1996) e tem como base estudos detalhados de desenvolvimento craniano 

em mamíferos. No que se refere ao desenvolvimento, o crânio de mamíferos 

apresenta duas regiões principais (face, neurocrânio), correspondendo a dois padrões 

distintos de crescimento (Cheverud, 1982). Nos eutérios, o neurocrânio (base, 

abóboda e órbita) apresenta um padrão de crescimento essencialmente precoce, 

completando seu desenvolvimento no início da vida pós-natal (Moore, 1981), ainda 
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que a base possa sofrer influência de alguns fatores de crescimento tardios. A face, 

por sua vez, apresenta um padrão de crescimento predominantemente tardio; ela é 

dividida em três regiões: oral, muscular (zigomática) e nasal. O esqueleto oral inclui a 

cavidade oral e o suporte aos dentes; o muscular é composto do arco zigomático e da 

fossa temporal; e o nasal, à porção óssea associada ao septo nasal cartilaginoso. Nos 

metatérios, as subdivisões são basicamente as mesmas. A única diferença relaciona-se 

ao fato de que nestes o desenvolvimento da face é precoce e do neurocrânio é 

principalmente pós natal. Ou seja, existe uma inversão na seqüência ontogenética 

destes eventos (Smith, 1996).  

 

MATERIAIS & MÉTODOS 

 

Amostras, matrizes e nível de integração (r2
) 

 As amostras utilizadas, os detalhes do cálculo das matrizes de correlação e o 

cálculo do r2 foram descritos no capítulo anterior. Cabe aqui ressaltar uma diferença 

entre os dois níveis de integração morfológica que serão utilizados ao longo desse 

capítulo.  O primeiro deles, o r2, já foi discutido no capítulo anterior e nos fornece 

uma estimativa do nível geral de associação entre os elementos morfológicos do 

crânio de um grupo qualquer. Esse nível geral não tem relação direta com o outro 

índice de integração morfológica aqui utilizado (avg+/avg-;descrito abaixo) que irá 

medir, para cada hipótese de integração, o quão mais integrados são os caracteres 

dentro de um módulo ontogenético/funcional em relação aos demais caracteres. Em 

outras palavras, enquanto o r2 nos fornece o nível geral de integração entre caracteres, 

o avg+/avg- nos fornece o nível modular de integração entre os caracteres. Essa 

diferenciação será particularmente importante ao longo da discussão deste capítulo. 
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 Outra consideração importante se refere ao uso das matrizes de correlação 

para os testes de hipóteses de integração. Como mostramos no capítulo anterior, 

matrizes de correlação sofrem uma influência maior do erro de amostragem do que as 

matrizes V/CV e o ideal seria, portanto, que utilizásse-mos matrizes V/CV ao longo 

destas análises. No entanto, não existe atualmente nenhuma metodologia adequada 

para se testar integração morfológica entre os elementos de matrizes V/CV, uma vez 

que as variâncias e covariâncias dependem da escala do organismo (tamanho 

absoluto).  Nosso laboratório (LEM-USP) vem desenvolvendo parte dessa 

metodologia, mas esta ainda está em fase de experimentação e por isso decidimos 

deixá-la para um momento posterior. 

 

Hipóteses de integração morfológica 

 Com o intuito de testar hipóteses específicas de integração entre os elementos 

morfológicos, cada uma das matrizes de correlação das famílias de mamíferos aqui 

estudadas foi comparada a matrizes hipotéticas de integração.  O procedimento 

utilizado foi o mesmo que o descrito por Cheverud (1995, 1996) e Marroig e 

Cheverud (2001). As matrizes hipotéticas de integração foram construídas a partir de 

conjuntos teóricos de relações entre características, com base em suas funções e no 

desenvolvimento (Tabela 11). Isto ocorre, para cada conjunto teórico, da seguinte 

forma: quando duas medidas pertencem ao grupo funcional/ontogenético (i.e., 

módulo hipotético) em questão, um valor “1” é inserido na matriz, caso contrário, é 

inserido um valor “0”. Esse procedimento é realizado para as duas regiões principais 

do crânio (neurocrânio, face) e suas subregiões (nasal, oral, zigomática, calota 

craniana e base do crânio) (Figura 6). Além dessas, são construídas mais duas 

matrizes: (1) uma combinando as cinco subregiões em uma única matriz, testando



 
 

Medida Região Hipóteses           

    

Didelphimorphia 
Dasyuromorphia 
Peramelimorphia  

Scandentia, Carnivora 
Chiroptera, Sciuridae        

Pilosa 

Paucituberculata  
Diprodontia  
Hyracoidea  

Macroscelidea  
Dermoptera                  

Tubulidentata 

Cingulata 
 Lagomorpha 

 Rodentia              
(exceto Sciuridae) 

Perissodactyla 
Artiodactyla 

Primates Cetacea 

IS-PM Face Oral Oral Oral Oral Oral Oral 
IS-NSL Face Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal Oral 
IS-PNS Face Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal 
PM-ZS Face Oral Oral Oral Oral Oral Oral 
PM-ZI Face Oral Oral Oral Oral Oral Oral 

PM-MT Face Oral Oral Oral Oral Oral Oral 
NSL-NA Face Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal 
NSL-ZS Face Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal 
NSL-ZI Face Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal Oral, nasal 
NA-BR Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
NA-PNS Face Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal Nasal 
BR-PT Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 

BR-APET Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
PT-APET Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 

PT-BA Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
PT-EAM Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 

PT-ZYGO Face Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático 

PT-TSP 
Neurocrânio     

face 
Calota, Zigomático Calota, Zigomático Calota, Zigomático Calota, Zigomático Calota, Zigomático Calota, Zigomático 

ZS-ZI Face Oral/Zigo Oral/Zigo Calota, Zigomático Oral Oral Zigomático 
ZI-MT Face Oral Zigomático Zigomático Oral Oral Zigomático 

ZI-ZYGO Face Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático 
ZI-TSP Face Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático 

MT-PNS Face Oral Oral Oral Oral Oral Oral 
PNS-APET Neurocrânio Base Base Base Base Base Base 
APET-BA Neurocrânio Base Base Base Base Base Base 
APET-TS Neurocrânio Base Base Base Base Base Base 
BA-EAM Neurocrânio Base Base Base Base Base Base 

EAM-ZYGO Face Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático 
ZYGO-TSP Face Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático Zigomático 

LD-AS Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
BR-LD Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
OPI-LD Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
PT-AS Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Calota Calota 
JP-AS Neurocrânio Calota Calota Calota Calota Base Base 

BA-OPI Neurocrânio Base Base Base Base Base Base 

Tabela 11 – Medidas cranianas e sua associação com as hipóteses de integração formuladas para cada um dos táxons estudados. 



 
 

dessa forma a integração “total” do crânio; (2) outra simulando uma integração entre 

todas as medidas da região do neurocrânio e, separadamente, entre todas as medidas 

da face, testando assim a integração entre elementos com crescimento precoce e, 

separadamente, com crescimento tardio (ver Tabela 12 para exemplo). A significância 

das correlações foi calculada pelo teste de Mantel. Para mais detalhes do 

procedimento, assim como do arcabouço teórico, ver Cheverud (1996).  

É particularmente importante notar nesse momento que essas matrizes teóricas 

são aproximações grosseiras de padrões que devem ser muito mais sutis na natureza. 

Por exemplo, jamais seria esperada uma correlação de “1” entre todos os elementos 

do neurocrânio, pois isto implicaria em uma dependência completa entre estes, que 

impediria qualquer mudança adaptativa dentro desse módulo. No entanto, essas 

aproximações mais grosseiras nos permitem avaliar, em uma escala mais ampla, se os 

caracteres dentro de uma região possuem correlações mais altas entre si, do que com 

caracteres de outras regiões, baseado na significância das correlações entre as 

matrizes. Ou seja, estamos apenas utilizando uma previsão do conceito de 

modularidade para determinar se existem módulos muito evidentes, que possam nos 

fornecer informações biológicas relevantes. Por esse motivo, apresentamos 

correlações significativas para p < 0,05 e p< 0,10 e não adotamos ajustes para 

comparações múltiplas (e.g., Bonferroni). A signicância deve ser pensada de acordo 

com o objetivo principal do teste. Ao mesmo tempo em que tornar o teste mais 

estringente evita erros do tipo I (rejeitar hipótese nula verdadeira), este aumenta erros 

do tipo II (aceitar hipótese nula falsa), o que para o nosso trabalho significaria deixar 

de detectar um módulo que está, na verdade, presente nos padrões de variação.  



 
 



 
 

Preferimos aqui, dada a aproximação quase grosseira que nossas matrizes teóricas 

fazem da realidade, aumentar um pouco o nível de significância, para não deixar de 

detectar módulos presentes. Por esse motivo também, junto com os resultados das 

comparações entre as matrizes hipotéticas e observadas, calculamos a média dos 

coeficientes de correlação entre os caracteres integrados (avg+) e não integrados 

(avg-) para cada uma das hipóteses de integração. Estes sim nos darão uma 

informação mais sutil a respeito do nível de integração modular no crânio de cada 

grupo, uma vez que a razão entre estes, avg+/avg-, pode ser interpretada como 

refletindo o quão maior é a magnitude das correlações entre os caracteres dentro de 

um módulo fenotípico de variação em relação aos caracteres fora daquele módulo. Ou 

seja, essa razão nos mostra o grau ou intensidade de integração entre os elementos 

dentro de cada módulo em relação aos demais, i.e., é uma medida de distintividade 

modular. Se as correlações entre os elementos dentro de um módulo forem maiores 

(em média) do que entre os módulos ou em outros módulos, este valor será acima de 

1. Se não for, esse valor será abaixo de 1. 

 

RESULTADOS 

 

Magnitude geral de integração morfológica (r2
) 

Como descrito no capítulo anterior, os maiores valores de r2 estão associados 

à boa parte das famílias de metatérios e a duas famílias de roedores, Muridae e 

Caviidae.  Outras famílias com um nível geral de integração alto são: Mephitidae, 

Procaviidae, Orycteropodidae, Cercopithecidae, Cynocephalidae. Valores baixos de 

r2, por sua vez, incluem as famílias de primatas, as famílias de quirópteros, Tupaiidae, 

Macroscelididae e Tapiridae. Os demais grupos apresentaram valores intermediários 

a estes extremos.  
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Integração morfológica 

Os testes de associação entre as matrizes teóricas e as matrizes de correlação 

observadas estão apresentados na Tabela 13, sob a forma de cores. Valores em 

vermelho indicam correlações significativas para  p < 0,05 e em azul para p < 0,10.  

Também estão mostrados nessa tabela os valores de avg+/avg- para cada uma das 

hipóteses de integração e os respectivos r2 dos grupos. No geral, a matriz de 

integração total apresentou correlação positiva e significativa com 77% das matrizes 

das famílias de mamíferos eutérios e com nenhuma dentro dos metatérios.  As 

famílias de eutérios que não apresentaram correlação significativa com essa matriz 

são: Felidae, Mephitidae, Platanistidae, Muridae, Cricetidae, Cynocephalidae, 

Leporidae e Procaviidae. Como esperado, táxons com correlação significativa com 

essa matriz também apresentaram valores de razão avg+/avg- acima de 1, indicando 

que a média das correlações entre caracteres, dentro dos módulos resumidos na 

estrutura desta matriz, são maiores do que as correlações entre módulos. Os maiores 

valores de avg+/avg- foram observados para Hominidae e Phyllostomidae (1,9), e os 

menores valores foram observados para Cynocephalidae e Mephitidae (0,96). 

A matriz de integração neurofacial, por sua vez, apresentou um padrão muito 

similar ao observado para a matriz total, com muitos táxons apresentando integração 

em ambas. Cerca de 72% dos eutérios apresentaram correlação significativa com esta 

matriz e dois táxons metatérios também (Caenolestidae,  Peramelidae), apesar de 

suas baixas razões avg+/avg-.  A matriz de integração neural apresentou correlação 

positiva e significativa com apenas um táxon em toda a amostra, a saber: Hominidae. 

É importante notar, no entanto, que uma família de quiróptero (Phyllostomidae) 

apresentou alto valor de avg+/avg-, ainda que sua correlação com essa matriz não 

tenha sido significativa. A matriz da região facial apresentou correlação positiva e 



 
 

Tabela  13 – Razão entre os coeficientes de correlação médios dos caracteres integrados (avg+) e não integrados (avg-
) para cada uma das hipóteses de integração. Também estão mostradas as magnitudes gerais de integração 
morfológica (r2) para cada um dos grupos.  

   Hipóteses Integração 
      Oral Nasal Zigo. Calota Base Face NC NF Total r2 Lnr2 

Atelidae 1,82 1,33 1,21 0,93 0,61 1,47 0,76 1,17 1,24 0,15 -1,92 
Cebidae 2,20 1,43 0,98 1,19 0,72 1,18 0,99 1,15 1,52 0,07 -2,65 

Cercopithecidae 1,68 1,62 1,22 0,67 0,70 1,68 0,62 1,19 1,11 0,23 -1,48 

Pr
im

at
es

 

Hominidae 1,80 1,27 1,34 1,88 0,98 1,06 1,39 1,35 1,88 0,05 -3,02 
Canidae 1,32 1,54 0,99 0,84 0,94 1,23 0,82 1,05 1,08 0,21 -1,57 
Felidae 1,29 1,30 1,41 0,73 0,90 1,35 0,74 1,07 1,07 0,21 -1,54 

Mephitidae 1,18 1,28 0,66 0,91 0,72 1,13 0,86 1,00 0,96 0,33 -1,10 
Mustelidae 1,40 1,41 1,37 1,33 0,28 1,43 0,85 1,22 1,40 0,11 -2,19 C

ar
ni

vo
ra

 

Procyonidae 1,40 1,44 1,07 0,99 0,63 1,16 0,87 1,03 1,16 0,21 -1,57 
Delphinidae 1,30 1,83 2,14 1,03 0,39 1,72 0,63 1,22 1,29 0,12 -2,09 

C
et

a 

Platanistidae 1,46 1,27 1,69 0,75 0,81 1,39 0,75 1,11 1,11 0,16 -1,82 
Cervidae 1,84 1,35 0,70 1,11 0,18 1,26 0,84 1,08 1,24 0,16 -1,83 

A
rt

i 

Tayassuidae 1,36 1,99 1,34 0,93 0,18 1,52 0,61 1,07 1,17 0,16 -1,86 
Molossidae 1,29 1,84 0,65 1,24 0,19 1,03 0,91 0,96 1,23 0,07 -2,67 

Noctilionidae 1,42 1,56 0,91 1,07 0,28 1,34 0,78 1,09 1,17 0,18 -1,70 
Phyllostomidae 2,39 1,94 0,84 1,69 -0,16 1,18 1,38 1,49 1,90 0,06 -2,88 

C
hi

ro
pt

er
a 

Vespertilionidae 2,41 1,77 0,81 1,54 0,13 1,25 1,02 1,23 1,78 0,07 -2,62 
Megalonychidae 1,25 1,63 0,31 1,09 1,15 0,83 1,11 0,93 1,09 0,18 -1,69 

Pi
lo

 

Mirmecophagidae 1,65 1,86 0,95 1,12 0,06 1,41 0,78 1,15 1,23 0,16 -1,84 
Hydrochaerinae 1,22 1,44 1,48 1,18 0,34 1,43 0,84 1,22 1,27 0,28 -1,26 

Caviinae 1,45 1,31 0,80 1,09 0,54 1,07 0,91 0,99 1,07 0,32 -1,13 
Dactylomyinae 1,79 2,28 1,19 0,91 0,16 1,81 0,71 1,39 1,23 0,14 -2,00 

Echimyinae  1,69 2,06 1,03 1,10 0,17 1,55 0,79 1,27 1,26 0,12 -2,09 
Eumysopinae  1,69 2,11 0,95 0,92 0,30 1,41 0,72 1,09 1,15 0,20 -1,61 
Cuniculidae 1,69 2,31 1,63 0,76 0,20 2,17 0,59 1,50 1,24 0,17 -1,80 

Dasyproctidae 1,78 2,06 0,92 0,92 0,32 1,48 0,66 1,09 1,15 0,22 -1,50 
Erethizontidae 1,73 1,94 0,87 0,99 0,38 1,32 0,84 1,13 1,16 0,16 -1,84 

Muridae 1,51 1,75 0,98 0,85 0,38 1,45 0,71 1,11 1,04 0,34 -1,09 
Cricetidae 1,31 2,37 1,28 0,93 0,19 1,50 0,69 1,12 1,17 0,11 -2,17 

R
od

en
tia

 

Sciuridae 1,59 2,00 0,59 0,72 0,50 1,35 0,65 0,99 1,06 0,10 -2,29 
Cynocephalidae 1,38 1,84 0,75 0,72 0,82 1,25 0,69 0,95 0,97 0,28 -1,28 

Leporidae 1,84 1,82 0,80 0,79 0,49 1,35 0,70 1,03 1,03 0,18 -1,70 
Macroscelididae 2,42 1,65 0,57 0,88 0,61 1,54 0,71 1,18 1,21 0,08 -2,57 
Orycteropodidae 1,44 1,66 0,35 1,15 1,15 0,88 1,16 1,01 1,12 0,31 -1,17 

Procaviidae 1,71 1,75 1,32 0,67 0,40 1,67 0,55 1,11 1,09 0,26 -1,35 
Tapiridae 2,18 1,92 0,89 0,95 0,48 1,46 0,77 1,17 1,40 0,10 -2,29 

Dasypodidae 1,70 1,66 0,60 1,16 0,52 1,09 0,98 1,06 1,15 0,17 -1,74 

E
ut

he
ri

a 

D
em

ai
s 

E
ut

he
ri

a 

Tupaiidae 1,59 1,96 0,92 1,09 0,47 1,44 0,91 1,30 1,29 0,10 -2,35 

  Caenolestidae 1,94 2,44 1,02 0,49 0,61 1,94 0,48 1,21 1,07 0,12 -2,15 

  Dasyuridae 1,38 1,53 1,29 0,79 0,29 1,47 0,63 1,06 1,06 0,18 -1,74 

  Macropodidae 1,42 1,46 1,02 0,75 0,76 1,32 0,69 1,00 1,00 0,39 -0,95 

  Peramelidae 1,32 1,27 1,07 0,79 0,77 1,28 0,78 1,05 1,01 0,45 -0,80 

M
et

at
he

ri
a 

  Didelphidae 1,20 1,26 1,18 0,90 0,73 1,18 0,82 1,01 1,04 0,35 -1,06 
Valores em vermelho indicam correlações positivas e significativas para p<0,05 e em azul para p<0,1 nos 
testes de integração morfológica correspondentes (ver texto para mais detalhes). 

Legenda: Ordens Ceta.= Cetacea;  Arti.= Artiodactyla; Pilo. = Pilosa 

  Hipóteses NC= neurocrânio; NF= neuroface      



 
 

significativa com todos os metatérios e 75 % das famílias de mamíferos.  Destacam-

se os altos valores de avg+/avg- para Cuniculidae e Caenolestidae e os baixos valores 

para Megalonychidae.  

Entre as cinco subregiões cranianas, apenas a calota, nasal e oral apresentaram 

correlações significativas com um número considerável dos grupos. A base não 

apresentou correlação significativa com nenhuma das famílias e a zigomática apenas 

com alguns carnívoros e cetáceos.  A calota craniana apresentou correlação 

significativa com Hominidae, Phyllostomidae e Vespertilionidae. A matriz da região 

nasal foi a que apresentou o maior número de correlações significativas dentre todas 

as testadas. Apenas 8 das 43 famílias e subfamílias comparadas a ela não 

apresentaram correlação significativa com ela. Ainda assim, essas 8 famílias 

apresentaram altos valores de avg+/avg-, indicando que mesmo essas matrizes se 

apresentando não integradas, a média das correlações entre caracteres nessa região é  

maior do que a média das demais correlações. Por fim, a matriz de integração oral 

apresentou correlação positiva e significativa com 70% dos táxons. 

Como dito anteriormente, a Tabela 13 também apresenta os valores de 

avg+/avg- para cada hipótese e cada táxon. É importante notar nesse sentido a 

associação negativa existente entre os valores dessa razão e os valores de r2. Grupos 

com alto nível geral de integração (r2) apresentaram os menores valores avg+/avg-, e 

vice versa. Isto fica particularmente visível nos gráficos de dispersão do r2 contra os 

valores de avg+/avg- para três  das hipóteses de integração (Figura 7). 

 



 
 



 
 

DISCUSSÃO 

 

A integração morfológica refere-se à interdependência entre os caracteres, a 

qual é considerada fundamental para a evolução coordenada das diferentes partes de 

um organismo, i.e., módulos (Wagner & Altenberg, 1996). Refere-se também à 

integração diferencial (desigual) entre elementos morfológicos, surgida das relações 

funcionais/ontogenéticas entre eles. Essa organização modular é considerada como 

fundamental para a evolvabilidade de um grupo ao limitar a interferência entre as 

adaptações para diferentes funções e, ao mesmo tempo, garantir sua coesão e 

funcionalidade ao garantir a existência de mudanças coordenadas (Wagner & 

Altenberg, 1996).  

A modularidade foi abordada de forma mais detalhada ao longo deste trabalho 

por meio da comparação entre as matrizes de correlação dos grupos aqui estudados 

com as matrizes teóricas de integração morfológica, as quais foram construídas com 

base em hipóteses de relacionamento funcional/ontegenética (Cheverud, 1996; 

Marroig & Cheverud, 2001). Essa abordagem foi útil no sentido de testar a presença 

de módulos cranianos específicos nas famílias de mamíferos estudadas e propor 

eventuais interpretações biológicas para a presença desses módulos. É importante 

notar que os módulos eventualmente detectados ao longo dos grupos podem não ser 

os únicos, mas sim os mais evidentes no padrão de correlação estimado. Nos nossos 

testes, módulos mais discretos podem eventualmente ser encobertos por módulos 

muito evidentes, uma vez que a distintividade do módulo sempre é julgada através de 

uma comparação com os demais. 

Os metatérios apresentaram um padrão modular muito similar. As cinco 

famílias estudadas apresentaram uma forte integração entre os elementos da face, 
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derivada principalmente das regiões oral e nasal, e uma integração insignificante ou 

ausente no neurocrânio e suas subregiões (Tabela 13). As regiões nasal e oral se 

apresentaram como os módulos dominantes, como detectados pela razão avg+/avg-, o 

qual é o índice de distintividade dos módulos hipotéticos (média de 1,59 e 1,49). 

Além disso, eles foram praticamente os únicos módulos evidentes nos metatérios. 

Uma possível explicação para esse padrão foi recentemente desenvolvida por Shirai 

& Marroig (submetido) e parece estar relacionada com o desenvolvimento precoce da 

face neste grupo, o qual permite ao recém nascido se alimentar ainda quando no 

marsúpio para depois desenvolver o neurocrânio (Smith, 1996). A lógica utilizada 

pelos autores é a de que o desenvolvimento facial precoce impõe uma restrição à 

organogênese das estruturas restantes, particularmente o neurocrânio, resultando na 

face proeminente dos adultos (Smith, 1996; 1997). Essa restrição poderia ser 

considerada forte, uma vez que a sobrevivência do recém nascido depende 

diretamente de sua capacidade de se alimentar (Shirai & Marroig, submetido).  

As famílias de metatérios também apresentaram os valores mais baixos para a 

razão avg+/avg- na hipótese de integração total (média 1,04), o que sugere que seus 

módulos fenotípicos cranianos estão entre os menos evidentes dentre todas as famílias 

estudadas. Apenas Cynocephalidae e Mephitidae apresentaram valores menores de 

avg+/avg- do que as famílias marsupiais na hipótese de integração total. Apesar disso, 

como vimos no capítulo anterior, os marsupiais formam o grupo que apresenta os 

maiores valores de r2, junto com alguns roedores. Desta forma, é particularmente 

importante frisar neste ponto o forte contraste existente nesses táxons entre o alto 

nível geral de integração (r2) e o baixo nível modular de integração (razão avg+/avg-). 

Essa observação tem particular importância nesse trabalho, pois evidencia um aspecto 

da integração morfológica com consequências evolutivas importantes (ver abaixo), a 
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saber: táxons com um nível de integração alto possuem módulos cranianos pouco ou 

não evidentes (Figura 7).  

Eutérios, por outro lado, possuem padrões modulares muito mais variáveis 

(Tabela 13). Entre as dissimilaridades observadas entre as infraclasses, destaca-se a 

emergência de integração total e neuro-somática em boa parte dos eutérios (77% das 

famílias), e o respectivo aumento na razão avg+/avg- na integração total. Não apenas 

porque essa mudança correlaciona-se com uma diminuição no nível geral de 

integração (r2), mas também porque ela representa a maior diferença com relação aos 

metatérios. Shirai & Marroig (submetido) argumentam que tal diferença está de 

acordo com o desenvolvimento uterino dos eutérios, o qual é relativamente mais 

longo do que dos metatérios. Esse prolongamento do desenvolvimento uterino 

permite a diferenciação do sistema nervoso central em um momento anterior aos 

ossos e músculos da face (Smith, 1996) e, portanto, ocorreria sob menor restrição.  

Como consequência dessa diferença, o crânio de eutérios parece estar menos restrito 

do que o de metatérios do ponto de vista do desenvolvimento, o que é refletido tanto 

em seus valores menores de r2 quanto no índice de restrições (ver capítulo 4).   

No entanto, é importante notar que nem todos os grupos de eutérios 

apresentaram integração total e neurofacial.  Algumas famílias de carnívoros, 

roedores não-histricomorfos, Leporidae, Cynocephalidae e Procaviidae não 

apresentaram integração total, por exemplo. Isto deixa claro que, apesar dessa 

diferença entre as infraclasses existir de modo geral, ela possui exceções. E nos leva a 

examinar mais de perto as diferenças existentes dentro de Eutheria. 

Algumas dissimilaridades dentre os diferentes membros de Eutheria são 

particularmente importantes, já que estão diretamente relacionadas aos resultados de 

similaridade na estrutura de covariação do crânio (Tabelas 8 e 6). A primeira delas 
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relaciona-se às famílias de eutérios que possuem valores  de r2 comparáveis aos de 

metatérios (média 0,29), como Muridae (0,33),  Mephitidae (0,33), Cynocephalidae 

(0,27), Procaviidae (0,25). Ao contrário dos demais eutérios, essas famílias 

apresentaram padrões modulares similares aos dos metatérios; i.e., predominância de 

integração na face e ausência de integração na total. A similaridade nos padrões 

modulares pode explicar por que a estrutura de covariação desses grupos é altamente 

correlacionada. A única exceção refere-se aos Mephitidae, uma vez que eles não 

apresentam correlação significativa com nenhuma das hipóteses de integração. Esse 

resultado é provavelmente consequência dos erros de estimativa dessa matriz, pois 

poucos indivíduos foram medidos e não foi possível avaliar a variação entre espécies.  

A segunda diferença relaciona-se à presença de integração na calota craniana 

em hominídeos e em duas famílias de quirópteros (Phyllostomidae e 

Vespertilionidae). Essa diferença é importante não só por estar associada a um grupo 

de primatas com grande desenvolvimento do cérebro e a um grupo de mamíferos cujo 

cérebro desempenha funções bem específicas dentro da classe (e.g., coordenação do 

vôo, ecolocalização), mas também porque (1) eles possuem os maiores valores da 

razão avg+/avg- na hipótese de integração total, indicando um crânio com módulos 

muito evidentes; (2) eles possuem os menores valores de r2 dentre todos os táxons 

(média de 0,06), indicando um crânio pouco integrado, em termos gerais. Essa mesma 

tendência pode ser observada nos gráficos de dispersão da razão avg+/avg- contra o r2 

na subregião oral, assim como nas hipóteses total e neuroface (Figura 7).  

A terceira diferença relaciona-se especificamente a Hominidae. Esse é o único 

táxon com integração significativa no neurocrânio dentre todos os amostrados. 

Apesar de ser particularmente tentador destacar essa observação como sendo única, 

cabe notar que, em um estudo com macacos do novo mundo (Marroig & Cheverud, 
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2001), outros cinco gêneros de primatas apresentaram integração nessa região. E, 

mesmo dentro de quirópteros, alguns grupos podem eventualmente apresentá-la, uma 

vez que boa parte de suas famílias apresentaram valores avg+/avg- altos para esta 

hipótese, os quais provavelmente só não foram significativos pois estes possuem 

integração oral muito forte.  

Por fim, nossos dados apontaram para uma associação positiva e significativa 

entre a história evolutiva dos mamíferos e a diferença na magnitude de integração 

(r2). Portanto, existe uma tendência a um decréscimo na integração geral (r2) e 

aumento da distintitividade dos módulos ao longo da filogenia de mamíferos. Apesar 

de parecer paradóxica, essa redução no r2 e aumento da distintividade dos módulos 

pode ser obtida através de uma supressão maior da integração (ou, do ponto de vista 

genético, dos efeitos pleiotrópicos) entre caracteres pertencentes a módulos distintos 

em comparação com caracteres do mesmo módulo (Figura 8). Correlações genéticas e 

fenotípicas são geralmente atribuídas à pleiotropia (Marroig & Cheverud, 2001). Um 

possível mecanismo genético pelo qual essa supressão diferencial poderia ser obtida é 

através de variação epistática na pleiotropia, como descrito recentemente (Wagner et 

al., 2007; Pavlicev et al., 2008). Ela ocorre quando os efeitos pleiotrópicos dos 

diferentes loci afetando as características do fenótipo dependem das relações 

epistáticas que estes mantém com outros loci (chamados de QTLs relacionais ou 

QTLs de relacionamento). A vantagem desse modelo de evolução dos efeitos 

pleiotrópicos é que ele produz variação capaz de superar a restrição imposta pela 

própria pleiotropia dos loci. Só para exemplificar, suponhamos duas características 

fenotípicas afetadas por um único lócus e sendo, por este motivo, altamente 

correlacionadas.  Elas sofrem, a princípio, uma restrição na sua capacidade de variar 

causada por essa correlação de origem genética. No entanto, se um segundo lócus 
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mantiver relações epistáticas com esse primeiro e afetar os efeitos pleiotrópicos dele, 

as características passam a ter um potencial de variação muito mais flexível. No 

entanto, apesar de possível, não existe nenhum estudo concreto mostrando que foi 

através de variação epistática na pleiotropia que se deu a evolução da magnitude de 

integração percebida nos nossos dados, sendo essa apenas uma hipótese. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 -  Figura ilustrando um 
possível mecanismo de supressão 
diferencial dos efeitos 
pleiotrópicos, como conseqüência 
de uma relação epistática mantida 
com um QTL de relacionamento. 



 
 

 

Capítulo 4 

CONSEQUÊNCIAS EVOLUTIVAS DA INTEGRAÇÃO 

MORFOLÓGICA 

RESUMO 

Mudanças na magnitude de integração morfológica influenciam a habilidade 

de uma população ou espécie em responder a diferentes pressões seletivas. 

Consequentemente, os conceitos de integração e modularidade tem sido 

frequentemente associados ao conceito de evolvabilidade, mas a relação entre esses 

conceitos raramente foi testada empiricamente. Uma possível explicação para essa 

ausência de trabalhos empíricos se relaciona a falta de ferramentas para a comparação 

de padrões e magnitudes de integração que relacione-as, de forma explícita, ao 

arcabouço da genética quantitativa.  Desta forma, a equação multivariada de resposta 

à seleção será usada nesse capítulo com o intuito de simular o comportamento 

evolutivo de representantes de inúmeras famílias de mamíferos em termos de sua 

flexibilidade evolutiva e restrições evolutivas do crânio. Nós então relacionamos os 

resultados dessa simulação com os resultados dos capítulos anteriores no que se refere 

à evolução dos padrões e magnitude de integração em mamíferos. Como principal 

resultado, pode-se perceber que altas magnitudes de integração estão associadas a 

módulos funcionais/ontogenéticos pouco evidentes, a grandes porções da variação 

total associadas à variação de tamanho, o qual funciona portanto como uma forte 

restrição evolutiva  e diminui a flexibilidade evolutiva do crânio.  Baixas magnitudes 

de integração, por sua vez, estão relacionadas a módulos funcionais/ontognéticos 

muito evidentes, a uma baixa porcentagem da variação total associada à variação de 

tamanho e, portanto, uma menor restrição e maior flexibilidade evolutiva. Outra 

observação importante é de que a magnitude de integração não está associada ao 

tamanho absoluto do crânio, mas está intimamente associada com a proporção da 

variação total associada à variação de tamanho. Nossos dados fornecem evidência de 

que, apesar da alta similaridade nos padrões de integração observados no capítulo 1, a 

plasticidade da magnitude de integração observada no crânio de mamíferos tem 

consequências evolutivas importantes em termos da flexibilidade evolutiva das 

linhagens. 

Nota obrigatória - Resultados publicados parcialmente em :  

Marroig, G., Shirai, L., Porto, A. , Oliveira, F.B., De Conto, V. , 2009. The evolution of modularity in the 

mammalian skull II: evolutionary consequences. Evolutionary Biology, no prelo. 
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ABSTRACT 

Changes in patterns and magnitudes of integration may influence the ability of 

a population or species to respond to different selection pressures. As a consequence, 

modularity has often been linked to the concept of evolvability, but their relationship 

has rarely been tested empirically. One possible explanation to this is the lack of 

analytical tools to compare patterns and magnitudes of integration among diverse 

groups that explicitly relate those to the Quantitative Genetics framework. We use 

here the multivariate response to selection equation to simulate the behavior of 

several mammalian families in terms of their evolutionary flexibility and constraints 

in the skull. We then relate the results of these simulations to our previous chapter 

regarding the evolution of integration patterns and magnitudes in the mammal groups 

here presented. We found that larger magnitudes of integration are associated with a 

blur of the developmental/functional modules of the skull, larger portion of the total 

variation associated with size variation and, accordingly, less evolutionary freedom 

and stronger constraints. Conversely, lower overall magnitudes of integration are 

associated with clear modules in the skull, smaller fraction of the total variation 

associated with size variation and, consequently, more evolutionary freedom and 

weaker constraints. Another important observation is that the magnitude of 

integration is not associated with the absolute size of the skull, but is strongly related 

to the portion of total variation explained by size variation. Therefore, our data 

provide evidence that the plasticity in the magnitude of integration observed in our 

second chapter has important evolutionary consequences in terms of evolutionary 

flexibility of the lineages.  
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INTRODUÇÃO 

 Evolvabilidade pode ser definida como a habilidade de uma determinada 

espécie em evoluir na direção do gradiente de seleção (Hansen & Houle, 2008). A 

modularidade tem sido frequentemente descrita na literatura como favorecendo uma 

maior evolvabilidade, ainda que essa previsão raramente foi testada empiricamente.  

A modularidade pode ser reconhecida pela presença de correlações entre 

algumas partes de um organismo e ausência de correlação entre estas e outras partes do 

mesmo organismo. Ela relaciona-se com a evolvabilidade de duas formas principais: (1) 

a alta correlação entre caracteres de módulos funcionais/ontogenéticos relacionados 

garante a evolução coordenada das diferentes partes do organismo ao mesmo tempo em 

que mantém sua coesão/funcionalidade (Klingenberg et al., 2004); (2) a baixa ou 

inexistente correlação entre caracteres de módulos funcionais/ontogenéticos distintos 

permite que eles evoluam de forma quase independente, permitindo a adaptação a 

diferentes funções com pouca ou nenhuma interferência nas demais (Wagner et al., 

2007). Em outras palavras, módulos possuem certo grau de integração e autonomia, 

podendo promover mudanças coordenadas e/ou independentes. No entanto, é importante 

notar que tanto integração extrema como autonomia extrema (independência completa) 

podem ser desfavoráveis do ponto de vista do potencial evolutivo de uma linhagem 

(Wagner & Altenberg, 1996; Ancel & Fontana, 2000; Hansen, 2003; Schlosser & 

Wagner, 2004). Integração extrema, por exemplo, pode funcionar como uma forte 

restrição evolutiva para o grupo. Autonomia extrema, por sua vez, impede que 

mudanças coordenadas de caracteres ocorram,  dificultando muitas vezes a evolução 

adaptativa. Ou seja, existe sempre um balanço entre os dois e a evolvabilidade de uma 

população.  
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 Dois aspectos são importantes ao se analisar o papel da modularidade na 

evolução de um grupo qualquer: (1) padrão e magnitude de integração de um lado; (2) as 

consequências evolutivas de outro. No entanto, apesar de inúmeros trabalhos terem 

explorado e comparado padrões de integração em diversos grupos, tanto a magnitude da 

integração quanto as suas consequências evolutivas foram consideravelmente 

negligenciadas na literatura. A magnitude de integração recebeu, portanto, atenção 

particular no segundo e terceiro capítulos deste trabalho, nos quais foram comparados 

padrões e magnitudes de integração entre diversas famílias de mamíferos e testadas 

hipóteses a priori de integração. O resultado geral foi o de que, enquanto os padrões de 

integração permaneceram consideravelmente similares em todos os táxons de mamíferos 

estudados, a magnitude de integração apresentou-se muito variável, inclusive entre 

grupos próximos. Além disso, como mostrado no segundo capítulo, grupos com baixos 

índices de integração apresentaram módulos muito evidentes. No entanto, apesar desta 

tendência ter sido descrita, as consequências evolutivas destas mudanças de magnitude 

ainda não foram exploradas. Portanto, nosso objetivo nesse capítulo foi o de explorar 

como as diferenças na magnitude de integração podem afetar a mudança evolutiva, ou, 

em outras palavras, quão forte é a influência da magnitude de integração sobre a 

evolvabilidade. A integração morfológica, no entanto, raramente foi explorada em um 

contexto evolutivo. Um provável motivo para tal é a ausência de trabalhos comparando 

padrões e magnitudes de integração que os relacionem explicitamente ao arcabouço 

teórico da genética quantitativa. Um passo necessário para isso é o desenvolvimento de 

ferramentas analíticas apropriadas para matrizes V/CV. A equação multivariada de 

resposta à seleção pode ser uma forma interessante de unir os trabalhos de integração 

morfológica e a genética quantitativa evolutiva. A orientação e a magnitude das 

respostas evolutivas, assim como o grau de similaridade entre estas e o vetor de 
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seleção aplicado, podem fornecer informações importantes a respeito das matrizes 

sendo comparadas. Nesse sentido, ao longo deste capítulo será utilizada uma 

abordagem baseada no método de comparação de matrizes “adagas casualizadas” 

(random skewers). O arcabouço teórico está explicado em detalhes em Hansen & Houle 

(2008). Esta abordagem tem o intuito de analisar as consequências das mudanças na 

magnitude de integração para a evolução da morfologia do crânio de mamíferos, 

explorando a relação entre restrições, flexibilidade evolutiva e a magnitude de 

integração morfológica nas famílias de mamíferos utilizadas neste estudo.   

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Amostras, arranjo taxonômico, marcadores e matrizes 

 A amostra analisada, a definição dos marcadores e medidas, assim como os 

procedimentos adotados para obter as matrizes V/CV estão descritos em detalhe no 

segundo capítulo dessa dissertação. No entanto, é particularmente importante frisar 

aqui que, quando se lida com modularidade, assim como suas consequências 

evolutivas, é importante que se obtenha a melhor representação possível dos padrões 

e magnitudes de integração, sejam estes fenotípicos ou genéticos. Isto só pode ser 

obtido com amostras adequadas de modo a se reduzir o efeito do erro de amostragem 

sobre a estimativa da matriz.  

Além disso, a representação mais adequada da modularidade de qualquer 

grupo biológico é aquela que remove fontes de variação não relacionadas com o mapa 

genótipo-fenótipo (sensu Wagner & Altenberg, 1996). Por exemplo, ao se estimar 

uma matriz V/CV fenotípica sem remover o efeito de variação sexual, uma parte da 
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covariância observada pode ser relacionada às diferenças existentes entre os sexos  e 

não diretamente à arquitetura genética subjacente. A mesma argumentação pode ser 

aplicada às demais fontes de variação, tais quais geográfica, entre subespécies, entre 

outras. Dessa forma, todas as matrizes aqui utilizadas foram produzidas levando-se 

em conta essas fontes de variação, conforme necessário (ver tabela 1). 

 

Magnitude de integração 

Como descrito anteriormente, a magnitude de integração, utilizada nesse 

capítulo como parâmetro do nível geral de integração morfológica, foi calculada 

como sendo a média dos coeficientes de correlação das matrizes de correlação 

elevados ao quadrado (i.e., coeficiente de determinação – r2). É importante notar que 

optamos pela utilização de um índice ligado às matrizes de correlação ao invés das 

matrizes V/CV, uma vez que ela é independente da escala do organismo. Além disso, 

não existe atualmente na literatura nenhum índice de integração apropriado para 

matrizes V/CV. Uma alternativa possível seria o uso do coeficiente de variação dos 

autovalores das matrizes V/CV, o qual também seria independente da escala do 

organismo. No entanto, como a correlação entre ele e o r2 é de 0,96, decidimos 

utilizar o r2 ao longo das análises por ter uma interpretação mais direta. Além disso, o 

r2 foi utilizado nos capítulos anteriores para trabalhar outras questões ligadas ao tema 

e, portanto, funciona como uma ponte entre estes. 

 

Simulações evolutivas 

 Com o intuito de explorar o impacto do nível geral de integração sobre as 

propriedades evolutivas de cada táxon, os resultados do r2 foram correlacionados com 

os resultados de uma simulação de respostas evolutivas envolvendo as respectivas 
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matrizes V/CV (Cheverud & Marroig, 2007), a qual foi amplamente baseada no 

arcabouço teórico definido por Hansen & Houle (2008). Essa abordagem é baseada 

na equação multivariada de resposta à seleção, ∆∆∆∆z = Gββββ (Lande, 1979), a qual 

relaciona de forma explícita a resposta evolutiva sob seleção direcional (∆∆∆∆z) à força 

de seleção atuando em cada caracter (ββββ) e ao padrão de integração (G). Ela foi 

realizada da seguinte forma: 

 Multiplicamos cada matriz V/CV por 1000 vetores aleatórios de seleção 

(normalizados para ter comprimento um) e obtivemos os vetores resposta. As 1000 

respostas obtidas foram então correlacionadas com o primeiro componente principal 

(PC1) de cada matriz e foram contados todos os casos nos quais os coeficientes de 

correlação obtidos eram iguais ou maiores do que 0,7. O primeiro componente 

principal de uma matriz V/CV é o que Schluter (1996) definiu como “linha de menor 

resistência evolutiva”, uma vez que ele é o eixo que apresenta a maior parte da 

variação genética. Em teoria, mudanças evolutivas ocorrendo ao longo do eixo 

definido pelo PC1 serão facilitadas mesmo que a seleção não esteja alinhada com ele, 

simplesmente porque há maior variação nesse eixo. Desta forma, a contagem do 

número de respostas evolutivas (dentre as 1000) alinhadas com esse eixo nos fornece 

uma medida de quanta restrição evolutiva existe embutida nos padrões e magnitudes 

de integração de modo a afetar as respostas evolutivas dos grupos aqui estudados, e , 

por isso, essa contagem foi chamada de aqui em diante como uma medida de 

restrição. Outro modo de apresentar esses resultados é a utilização da média geral das 

1000 correlações entre os vetores resposta e o PC1. No entanto, como veremos, os 

resultados são praticamente idênticos (r=0,997) à contagem e ela foi 

preferencialmente utilizada ao longo deste capítulo, pois é mais intuitiva. No entanto, 

ambas serão apresentadas nas tabelas. 
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 As respostas evolutivas também foram correlacionadas com seus vetores de 

seleção correspondentes. Da mesma forma que o descrito para a correlação com o 

PC1, o número de respostas evolutivas alinhadas com o gradiente de seleção foram 

contadas e isto nos forneceu uma estimativa da capacidade da população em 

responder na direção imposta pela seleção (chamada aqui de flexibilidade evolutiva). 

Aqui, foi utilizado um critério menos estrito, sendo contadas todas as correlações de 

vetores maiores do que 0,45 (ou menores do que -0,45), a qual é considerada um 

correlação significativa entre vetores usando o nível de significância p<0,001. Assim 

como descrito para o PC1, a correlação média entre os vetores respostas e os vetores 

de seleção poderia ter sido utilizada ao invés da contagem. No entanto, como os 

resultados são praticamente idênticos (r=0,94), novamente houve a opção por utilizar 

a contagem na produção dos gráficos uma vez que ela é mais intuitiva. Novamente, 

ambas serão apresentadas nas tabelas. 

 A variação relacionada ao tamanho pode ser um importante fator 

influenciando a evolução de qualquer caracter quantitativo e pode ser expressa como 

a porcentagem da variação total explicada pelo PC1. Para estudar essa influência, nós 

correlacionamos esse fator aos valores respectivos de r2 e ao número absoluto de 

respostas evolutivas alinhadas com o primeiro componente principal. 

 Da mesma forma, para testar a relação entre o nível de integração modular 

(razão avg+/avg-), a flexibilidade evolutiva e as restrições, correlacionamos os 

resultados dessa razão (para a hipótese de integração total) com o número de 

respostas evolutivas alinhadas com o vetor de seleção (flexibilidade) e o PC1 

(restrição). 
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RESULTADOS 

Magnitude geral de integração (r2
) e nível de integração modular (avg+/avg-) 

Como esses resultados já foram descritos nos capítulos anteriores, 

apresentaremos esses associados aos resultados das simulações.   É importante frisar 

novamente a forte correlação negativa (r=-0,76) apresentada entre os dois índices de 

integração (geral e modular), no qual grupos com alta integração geral são pouco 

modularizados, enquanto grupos com baixa integração geral são altamente 

modularizados. A associação existente entre os índices é particularmente importante 

para o presente capítulo. 

 

Simulações Evolutivas 

 O número de respostas evolutivas à seleção alinhadas com o primeiro 

componente principal (PC1) das matrizes V/CV seguiu o mesmo padrão observado 

para a magnitude geral de integração, no qual as famílias de metatérios, Muridae, 

Caviidae, Mephitidae, Procaviidae, Orycteropodidae e Cercopithecidae 

apresentaram os valores mais altos (Tabela 14). Esses mesmos grupos também 

apresentaram os maiores valores de porcentagem da variação total explicada pelo 

PC1. Ou seja, os grupos com maiores valores de r2 apresentaram os maiores valores 

de respostas alinhadas com o PC1, as maiores porcentagens de variação explicada 

pelo PC1 e os menores valores de avg+/avg-. Os menores valores de alinhamento 

com o PC1, por sua vez, se encontraram associados à boa parte das famílias de 

primatas, às famílias de quirópteros, Tupaiidae, Macroscelididae e Tapiridae. 

Novamente, esses mesmos grupos apresentaram os menores valores de r2, as menores 

porcentagens da variação total explicada pelo PC1 e os maiores valores da razão 
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avg+/avg-.  Os demais grupos apresentaram valores intermediários entre os dois 

extremos, mas ainda assim associados entre si. 

 O número de respostas à seleção alinhadas com o vetor de seleção, por sua 

vez, apresentaram o padrão inverso. Maiores valores para os grupos com menor r2,  

como as famílias de primatas e quirópteros,  e os menores valores  para grupos com 

alto r2, como as famílias de metatérios, Muridae e Caviidae. Cabe aqui notar 

novamente que, assim como o r2, esses valores variam muito, mesmo dentro dos 

grupos. Os Cercopithecidae (Primates), por exemplo, apresentam valores semelhantes 

aos metatérios, enquanto os demais primatas apresentam valores opostos (Tabela 14).  

As associações entre os índices percebidas com base na observação dos 

valores são completamente sustentadas pelas correlações entre estes. Primeiramente, 

o número de respostas evolutivas associadas ao PC1 apresentou correlação negativa e 

significativa com o número de respostas alinhadas ao vetor de seleção (r= -0,95; 

Figura 9). O índice geral de integração morfológica (r2) apresentou correlação alta 

com o número de respostas evolutivas alinhadas ao PC1 (r= 0,86; Figura 10) assim 

como à correlação média entre as respostas e o PC1(r=0,86).  Também apresentou 

correlação alta com a porcentagem da variação total explicada pelo PC1 (r=0,84, 

Figura 10) e correlação negativa com o número de respostas alinhadas ao vetor de 

seleção (r=-0,88, Figura 10). Como esperado, estes índices apresentaram correlações 

opostas com os níveis de modularização(avg+/avg-) calculados para três das hipóteses 

de integração (Oral, Neuroface, Total). Enquanto o número de respostas evolutivas 

associadas ao PC1 e a porcentagem da variação total explicada pelo PC1 

apresentaram correlações negativas e significativas com estes índices (Tabela 15; 

Figura 11) , o número de respostas alinhadas ao vetor de seleção apresentou 

correlações positivas e altas com os avg+/avg- (Tabela 15; Figura 11).



 
 

Tabela 14 – Resultados das simulações evolutivas envolvendo as matrizes V/CV, associados ao índice 
geral de integração (r2), à porcentagem de variação total explicada por variação de tamanho 
(%VarExp) e ao peso  (raiz cúbica). 

Família Peso PC1 
PC1 
M Sel. 

Sel. 
M. %VarExp r2 Lnr2 

Atelidae 17 702 0,76 458 0,46 41,73 0,15 -1,92 
Cebidae 7 352 0,54 934 0,54 22,99 0,07 -2,65 

Cercopithecidae 24 872 0,89 152 0,33 65,16 0,23 -1,48 
Hominidae 39 448 0,59 974 0,59 23,90 0,05 -3,02 

Canidae 18 800 0,82 184 0,37 53,69 0,21 -1,57 
Felidae 20 755 0,79 261 0,40 47,93 0,21 -1,54 

Mephitidae 15 776 0,81 87 0,32 57,71 0,33 -1,10 
Mustelidae 16 617 0,69 450 0,45 37,36 0,11 -2,19 

Procyonidae 16 753 0,80 177 0,37 51,79 0,21 -1,57 
Delphinidae 38 856 0,87 147 0,33 62,45 0,12 -2,09 
Platanistidae 33 986 0,98 12 0,17 95,12 0,16 -1,82 

Cervidae 32 801 0,82 176 0,36 53,98 0,16 -1,83 
Tayassuidae 31 791 0,82 232 0,39 51,66 0,16 -1,86 
Molossidae 2 406 0,58 941 0,57 23,60 0,07 -2,67 

Noctilionidae 3 717 0,77 298 0,41 45,82 0,18 -1,70 
Phyllostomidae 4 462 0,60 766 0,51 26,07 0,06 -2,88 
Vespertilionidae 2 428 0,58 896 0,54 25,32 0,07 -2,62 
Megalonychidae 18 693 0,75 198 0,38 46,04 0,18 -1,69 

Mirmecophagidae 16 837 0,86 102 0,32 63,14 0,16 -1,84 
Hydrochaerinae 30 818 0,85 101 0,32 60,41 0,28 -1,26 

Caviinae 8 887 0,89 82 0,30 68,24 0,32 -1,13 
Dactylomyinae 8 727 0,76 326 0,42 43,22 0,14 -2,00 

Echimyinae  5 720 0,76 392 0,44 42,51 0,12 -2,09 
Eumysopinae  5 859 0,87 163 0,35 60,32 0,20 -1,61 
Cuniculidae 22 761 0,80 147 0,36 53,64 0,17 -1,80 

Dasyproctidae 16 890 0,90 119 0,33 63,77 0,22 -1,50 
Erethizontidae 15 661 0,73 275 0,40 42,95 0,16 -1,84 

Muridae 7 916 0,92 76 0,28 73,17 0,34 -1,09 
Cricetidae 4 615 0,70 392 0,43 38,82 0,11 -2,17 
Sciuridae 5 580 0,68 640 0,49 33,60 0,10 -2,29 

Cynocephalidae 11 876 0,88 69 0,30 67,62 0,28 -1,28 
Leporidae 9 769 0,81 222 0,38 51,70 0,18 -1,70 

Macroscelididae 4 511 0,62 686 0,49 30,47 0,08 -2,57 
Orycteropodidae 41 908 0,92 43 0,26 76,69 0,31 -1,17 

Procaviidae 15 870 0,88 105 0,30 67,35 0,26 -1,35 
Tapiridae 56 619 0,69 544 0,47 36,05 0,10 -2,29 

Dasypodidae 17 862 0,87 109 0,32 63,98 0,17 -1,74 
Tupaiidae 5 499 0,62 447 0,44 32,65 0,10 -2,35 

Caenolestidae 3 762 0,80 243 0,38 51,34 0,12 -2,15 
Dasyuridae 3 804 0,83 230 0,39 51,50 0,18 -1,74 

Macropodidae 26 895 0,91 55 0,27 75,62 0,39 -0,95 
Peramelidae 10 929 0,93 31 0,24 80,30 0,45 -0,80 
Didelphidae 11 883 0,89 97 0,30 68,07 0,35 -1,06 

Observação: Variável Peso foi calculada como sendo a raiz cúbica do peso em gramas 



 
 

Por fim, nenhuma das variáveis apresentou correlação significativa com o tamanho 

absoluto da espécie, aqui medido com sendo a raiz cúbica do peso (Tabela 15), 

apenas com a porcentagem da variação total explicada por variação de tamanho. A 

Tabela 15 apresenta todas as correlações par a par entre as variáveis e as 

probabilidades associadas. 

 

Tabela 15 – Correlações par a par entre os índices de integração, flexibilidade , restrição e peso. 
Notar a alta associação entre todos os índices, com exceção do peso. As correlações estão mos- 
tradas na diagonal inferior e as probabilidades na diagonal superior. 
    1 2 3 4 5 6 7 8

1Restrição (PC1) 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.482 0.013 1.000
2Flexibilidade (Seleção) -0,95 1 0.000 0.000 0.000 0.586 0.002 1.000
3% Variação assoc. PC1 0,95 -0,90 1 0.000 0.000 0.349 0.027 1.000

4Logaritmo Natural  r2
 0,86 -0,88 0,84 1 0.000 0.008 0.000 1.000

5Total (avg+/avg-) -0,70 0,75 -0,64 -0,77 1 0 0.000 1.000
6Neuroface (avg+/avg-) -0,36 0,36 -0,38 -0,53 0,67 1 0.013 1.000
7Oral (avg+/avg-) -0,51 0,57 -0,48 -0,61 0,61 0,51 1 1.000
8Peso (raiz cúbica) 0,27 -0,21 0,28 0,11 0,10 0,04 -0,11 1



 
 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 

DISCUSSÃO 

A flexibilidade evolutiva foi definida aqui como correspondendo à capacidade 

de uma determinada espécie em responder na direção em que a seleção está puxando 

(fazendo uma analogia com vetores de força).  Este é, portanto, um índice relacionado 

ao padrão (direção) de resposta evolutiva e difere de outros índices da literatura 

(responsividade, evolvabilidade condicional; Hansen & Houle, 2008) que estão mais 

ligados à magnitude de resposta evolutiva. Desta forma, é particularmente importante 

notar ao longo dessa discussão que estamos analisando as conseqüências evolutivas 

da integração do ponto de vista da direção da evolução. Dito isso, medimos a 

flexibilidade evolutiva como sendo o cosseno do ângulo formado entre os vetores de 

resposta à seleção (z) e o vetor gradiente de seleção (β), o qual é equivalente à 

correlação entre esses vetores. Se as respostas evolutivas são alinhadas ao vetor de 

seleção, então o ângulo é pequeno e a correlação alta. Como conseqüência, dizemos 

que tal espécie é flexível do ponto de vista da direção das respostas à seleção natural, 

sendo capaz de responder nas mais diversas direções do morfoespaço. Se, por outro 

lado, as respostas não estiverem alinhadas ao vetor de seleção, então o ângulo é 

grande e a correlação pequena. E dizemos que tal espécie não é flexível do ponto de 

vista da direção de resposta à seleção, tendo sua resposta evolutiva desviada da 

direção que a seleção está puxando.  

 Restrições evolutivas, por sua vez, são definidas aqui como qualquer limitação 

na direção da resposta evolutiva (sensu Arnold, 1992), sendo novamente uma medida 

de padrão de resposta ao invés de magnitude. Medimos as restrições como sendo o 

cosseno do ângulo formado entre os vetores de resposta à seleção e o primeiro 

componente principal (PC1) da matriz V/CV correspondente. Se as respostas 

evolutivas estão alinhadas ao PC1, então o ângulo é pequeno e a correlação alta. 
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Como conseqüência, dizemos que tal espécie é restrita, tendo sua resposta altamente 

influenciada pelo padrão intragrupo de variação/covariação entre caracteres. Se, por 

outro lado, as respostas não estiverem alinhadas ao PC1, então o angulo é grande e a 

correlação pequena. E dizemos que tal espécie não é influenciada pelo PC1, no que se 

refere à direção de resposta à seleção.  

 Pode-se perceber em nossos resultados uma associação clara entre a 

magnitude geral de integração morfológica (r2), o nível de modularização (avg+/avg-) 

e as medidas de flexibilidade evolutiva e restrições. Organismos com integração geral 

alta (i.e., associação forte entre os caracteres) possuem uma capacidade baixa de 

responder na direção da seleção (i.e, pouca flexibilidade). Isto fica particularmente 

evidente nas famílias de marsupiais e em duas famílias de roedores (Muridae e 

Caviidae), as quais possuem os níveis mais altos de integração e possuem poucas 

respostas alinhadas com o vetor de seleção (Figura 10). Por outro lado, organismos 

com integração geral baixa, como as famílias de primatas e quirópteros, possuem uma 

maior capacidade de responder na direção da seleção, sendo portanto mais flexíveis 

neste sentido (Figura 10). Além disso, as famílias que apresentaram pouca 

flexibilidade tiveram boa parte de suas respostas alinhadas ao PC1(Figura 9), 

indicando que estas tendem a responder na direção do PC1 independentemente da 

direção de seleção. Ou seja, estas têm a maior parte de suas respostas restritas a essa 

porção do morfoespaço e são incapazes de responder na direção que a seleção está 

“puxando” (fazendo analogia com vetores de força). Já as famílias com alta 

flexibilidade apresentaram poucas respostas alinhadas com esse componente 

principal. Estas são portanto menos restritas (Figura 9). A associação entre a 

integração morfológica e flexibilidade/restrição também pode ser vista sob o ponto de 

vista do nível de modularização. Famílias com um maior grau modularidade 
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apresentaram a maior parte de suas respostas alinhadas com o vetor de seleção e 

poucas respostas alinhadas com o PC1, indicando que estas são altamente flexíveis e 

consequentemente pouco restritas (Figura 11).  Já famílias com um nível baixo de 

modularização apresentaram boa parte de suas respostas alinhadas com o PC1, 

novamente indicando que estas estão muito restritas do ponto de vista evolutivo 

(Figura 11). Este é exatamente o esperado dentro da teoria evolutiva, uma vez que a 

modularidade se apresenta associada a uma maior evolvabilidade.  

Resumindo, nossos dados parecem indicar que táxons com baixa integração 

geral, mas muito modularizados, são flexíveis do ponto de vista evolutivo e não 

sofrem restrições de ocupação do morfoespaço. Táxons com alta integração geral, e 

pouco modularizados, são mais restritos evolutivamente e têm portanto pouca 

flexibilidade na ocupação do morfoespaço. Um aspecto interessante dessa observação 

se refere à porcentagem de variação total associada à variação de tamanho observada 

para cada uma das famílias.  Famílias com maior flexibilidade evolutiva possuem 

apenas uma pequena parte de sua variação intraespecífica associada à variação de 

tamanho (r=-0,9), enquanto famílias com menor flexibilidade evolutiva possuem 

altíssimas porcentagens de sua variação intraespecífica associada à variação de 

tamanho, atingindo valores tão altos quanto 90% da variação total associada a este 

eixo.   

Além disso, considerando a representatividade do presente trabalho, parece 

razoável supor que os resultados aqui observados sejam válidos para os mamíferos 

como um todo. Deste modo, nossos resultados sugerem que a plasticidade da 

magnitude de integração morfológica observada nos mamíferos tem importantes 

conseqüências evolutivas. E que, portanto, estudos da magnitude de integração 

morfológica merecem uma maior atenção do que eles receberem até hoje, pois a 
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magnitude possui relação direta com a flexibilidade evolutiva dos grupos, 

especialmente quando acompanhada de módulos muito evidentes. As mudanças nas 

magnitudes são, portanto, o ponto chave para entendermos a diversidade existente no 

crânio de mamíferos.  O que nos leva ao último ponto desta discussão: O que causou 

mudanças na magnitude? 

Por enquanto, só podemos especular os potenciais fatores envolvidos. Como 

dissemos no capítulo anterior, um possível mecanismo genético pelo qual esta 

desintegração diferencial poderia ser obtida é através de variação epistática na 

pleiotropia (Wagner et al., 2007; Pavlicev et al., 2008). A qual, dado o potencial 

significado adaptativo destas mudanças, deve ter sido o resultado de seleção. Em 

outras palavras, a história evolutiva dos mamíferos pode ter sido marcada por seleção 

natural atuando sobre a própria flexibilidade evolutiva via alterações na arquitetura 

genética, caracterizadas por uma supressão diferencial dos efeitos pleiotrópicos 

dentro e entre módulos.



 
 

Capítulo 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

EVOLUÇÃO DA MODULARIDADE EM MAMÍFEROS  

UM PANORAMA 

 Nesse estudo, magnitudes e padrões de integração no crânio foram 

comparados entre representantes de diversas famílias de mamíferos. O grau de 

similaridade nos padrões de integração foi avaliado por meio de comparações diretas 

de matrizes de correlação e V/CV, revelando um nível de similaridade de 

intermediário a alto. Com exceção de algumas famílias, as quais exibiram valores 

consideravelmente menores do que outros grupos, os valores de similaridade  

mostraram-se homogeneamente distribuídos ao longo de todas as comparações. Isso 

sugere que o padrão de integração entre elementos morfológicos permaneceu 

inesperadamente similar durante a diversificação morfológica dos mamíferos. O nível 

de similaridade observada pode ser considerado ainda mais impressionante uma vez 

que essas comparações envolvem dois grupos grandes e inclusivos de mamíferos 

(eutérios e metatérios) que divergiram há pelo menos 65 milhões de anos, mas  talvez 

tão antigo quanto 147 milhões (Bininda-Emonds et al., 2007; Kitazoe et al., 2007; 

Wible et al., 2007). Essa observação indica que um mesmo padrão geral de relações 

entre caracteres permaneceu surpreendentemente similar durante um longo período e 

está subjacente à diversidade existente no crânio dos grupos aqui investigados. 

Especialmente importantes são as altas similaridades detectadas entre as estruturas de 

covariância do crânio de todas as famílias de mamíferos amostradas e a matrix G de 



 101 

roedores. Essa descoberta leva à sugestão de que as matrizes G também 

permaneceram estáveis por um considerável período evolutivo, apesar das grandes 

mudanças morfológicas e ambientais ocorridas. A constância da matriz G e a 

similaridade com sua correspondente fenotípica têm importantes consequências no 

sentido de estimular a aplicação dos modelos da Genética Quantitativa para estudos 

macroevolutivos (Lande, 1979; Steppan et al., 2002), pelo menos dentro de 

mamíferos. 

 Deve ser notado, no entanto, que, apesar desse padrão geral de similaridade, a 

estrutura de covariação não se mostrou estritamente igual em nenhuma das 

comparações. Ainda assim, as diferenças nos padrões das matrizes de correlação e 

V/CV não estão associadas à história evolutiva do grupo, mas parecem ter associação 

com a distância morfológica. A falta de associação com a filogenia é particularmente 

evidente em comparações nas quais a similaridade entre famílias de uma mesma 

ordem mostraram-se menores do que entre famílias de diferentes ordens. Os 

Cercopithecidae, por exemplo, aqui representados pelos babuínos (Papio), possuem 

uma estrutura de covariação mais próxima de táxons metatérios do que de outros 

grupos dentre os primatas. 

 Enquanto os padrões permaneceram similares, a magnitude geral de 

integração variou bastante entre os grupos. Alguns mamíferos eutérios, como os 

primatas e quirópteros, apresentaram valores de r2 bem menores do que os demais. 

Por exemplo, os valores de r2 observados para os táxons metatérios foi quase quatro 

vezes mais alto do que nos primatas e quirópteros, sugerindo a existência de uma 

diferença grande em termos de flexibilidade evolutiva entre esses grupos. Existiram, 

obviamente, exceções a essa regra geral. Papio, por exemplo, apresentou altos valores 

de r2 mesmo sendo um primata. Resumindo, nossas comparações entre os diversos 
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táxons de mamíferos revelam um cenário de pouca diferenciação nos padrões e 

grande variação nas magnitudes de integração. Essa variação na magnitude de 

integração, por sua vez, parece estar associada ao grau de modularização do crânio.  

A modularidade foi abordada de forma mais detalhada ao longo deste trabalho por 

meio da comparação entre as matrizes de correlação dos grupos estudados com as 

matrizes teóricas de integração morfológica, as quais foram construídas com base em 

hipóteses de relacionamento funcional/ontegenética (Cheverud, 1996; Marroig & 

Cheverud, 2001). Os metatérios apresentaram, no geral, um padrão modular muito 

similar. As cinco famílias estudadas apresentaram uma forte integração entre os 

elementos da face, derivada principalmente das regiões oral e nasal, e uma integração 

insignificante ou ausente no neurocrânio e suas subregiões. As famílias de metatérios 

também apresentaram os valores mais baixos para a razão avg+/avg- na hipótese de 

integração total, o que sugere que seus módulos fenotípicos cranianos são os menos 

evidentes dentre todas as famílias estudadas. Desta forma, é particularmente 

importante frisar neste ponto o forte contraste existente nesses táxons entre o alto 

nível geral de integração (r2) e o baixo nível modular de integração (razão avg+/avg-). 

Eutérios, por outro lado, possuem padrões modulares muito mais variáveis.  Entre as 

dissimilaridades observadas entre as infraclasses, destaca-se a emergência de 

integração total e neuro-somática em boa parte dos eutérios, e o respectivo aumento 

na razão avg+/avg-. Principalmente porque esta mudança se correlaciona com uma 

diminuição no nível geral de integração (r2). Esta observação tem particular 

importância neste trabalho, pois evidencia um aspecto da integração morfológica com 

consequências evolutivas importantes (ver abaixo), a saber: táxons com um nível de 

integração alto possuem módulos cranianos pouco ou não evidentes e vice versa.  
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Nossos dados apontam para uma associação positiva e significativa entre a 

história evolutiva dos mamíferos e a diferença na magnitude de integração (r2). 

Portanto, existe uma tendência a um decréscimo na integração geral (r2) e aumento da 

distintitividade dos módulos ao longo da filogenia de mamíferos. Consequências 

evolutivas interessantes aparecem quando consideramos esses resultados contra os 

resultados obtidos a partir das simulações de seleção aleatória.  

Primeiramente, o número de respostas evolutivas alinhadas com o PC1 

apresentou uma forte correlação positiva com o r2, mostrando que quanto mais 

integrado (no geral) o crânio, mais ele vai responder ao longo da linha definida pelo 

PC1, ao invés da efetiva direção da seleção. Isso mostra claramente que ser muito 

integrado e, consequentemente, pouco modularizado, restringe a evolução no sentido 

do eixo definido pelo PC1. Isso é reforçado pelo fato que esses grupos também 

apresentam as maiores porcentagens de variação intragrupo explicada pelo PC1. 

Táxons com o crânio menos integrado e mais modularizados, por outro lado, 

apresentam muito mais variação em outras dimensões do morfoespaço para responder 

em linhas similares àquelas dos vetores de seleção, ao invés do PC1.  

Isto também está de acordo com proporção relativamente menor da variação 

total explicada pelo primeiro componente principal nessas linhagens. Combinando 

esses resultados com os demais, parece claro que a evolução da integração 

morfológica em mamíferos seguiu uma tendência na qual o padrão de integração foi 

mantido similar por ação da seleção estabilizadora, ao mesmo tempo em que a 

magnitude geral de integração diminuiu e a distintividade dos módulos aumentou. A 

consequência evolutiva disto foi que as linhagens e famílias com menor integração 

são menos restritas do ponto de vista evolutivo e capazes de lidar com pressões 

seletivas com maior flexibilidade. 
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CONCLUSÕES 

 Nossos dados fornecem evidências sobre alguns aspectos da evolução da 

modularidade no crânio de mamíferos. Primeiramente, a estrutura de 

covariação/correlação dos caracteres cranianos é razoavelmente compartilhada por 

todas as famílias estudadas. Com exceção de algumas famílias, os padrões de 

integração morfológica são muito similares como demonstrado pela semelhança 

observada entre as matrizes de correlação e V/CV. Além disso, levando em 

consideração as comparações realizadas com a matriz G de roedores, essas 

similaridades não estão restritas ao nível do fenótipo e parecem estende-se às matrizes 

genéticas subjacentes. Esse é um resultado particularmente surpreendente 

considerando-se a faixa de tempo envolvida em nossas comparações.  

 Em segundo lugar, a similaridade nos padrões não está relacionada à história 

evolutiva do grupo (filogenia). Já o índice geral de integração morfológica exibiu 

grande variação ao longo dos grupos e está filogeneticamente estruturado, possuindo 

correlação negativa com o nível de integração modular.  

 Quando considerados conjuntamente, esses resultados sugerem que enquanto 

o padrão de integração evolui a passos lentos, a magnitude de integração e o nível de 

integração modular podem evoluir de forma muito rápida. A consequência evolutiva 

retirada destas observações foi a de que as linhagens e famílias com menor integração 

são menos restritas, do ponto de vista evolutivo, e capazes de lidar com pressões 

seletivas com maior flexibilidade.  
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Resumo 

 

 A integração morfológica refere-se à organização modular das relações e 

conexões entre os caracteres, a qual influencia a direção e velocidade da mudança 

evolutiva, seja restringindo ou facilitando esta ao longo das diferentes direções do 

morfoespaço. Desta forma, a descrição de padrões e magnitudes de integração e a 

análise de suas conseqüências evolutivas são aspectos centrais do estudo da evolução 

de morfologias complexas.  Aqui analisamos a integração morfológica no crânio de 

diferentes famílias de mamíferos, abordando as seguintes questões. Existem padrões 

de integração comuns a todos os grupos? Seriam esses padrões compatíveis com 

hipóteses a priori baseadas em ontogenia e função compartilhadas? Que tipos de 

respostas evolutivas á seleção poderiam ser produzidas por estes padrões? Para isso, 

digitalizamos representantes de 20 ordens e 40 famílias de mamíferos e então 

estimamos as matrizes de correlação e variância/covariância correspondentes, 

comparando-as entre si. Também comparamos cada um dos padrões de integração 

estimados a hipóteses a priori baseadas em ontogenia e função compartilhadas. Por 

fim, analisamos as repostas de cada uma das matrizes V/CV a vetores de seleção 

simulados. Nossos resultados apontam para um padrão de integração amplamente 

compartilhado entre todas as famílias, indicando que a diversidade morfológica deste 

grupo foi produzida usando uma estrutura de covariação compartilhada, a qual se 

manteve similar durante pelo menos 65 milhões de anos. Comparações com uma 

matriz V/CV genética de roedores sugerem que esta similaridade se estende aos 

fatores genéticos subjacentes à variação fenotípica. Diversos módulos 

funcionais/ontogenéticos foram detectados nos táxons amostrados. A principal 

diferença entre os grupos foram observadas nas magnitudes de integração: as famílias 

de metatérios e duas das famílias de roedores apresentaram alto nível de integração 

geral e módulos pouco distintos, enquanto as famílias de primatas e quirópteros 

apresentaram o padrão de inverso. Nossos dados fornecem evidência de que a 

evolução da morfologia craniana em mamíferos pode ser vista como marcada por 

alterações no nível de integração entre caracteres, na qual os módulos ficaram mais 

evidentes. A consequência evolutiva retirada destas observações foi a de que as 

linhagens e famílias com menor integração são menos restritas, do ponto de vista 

evolutivo, e capazes de lidar com pressões seletivas com maior flexibilidade.  
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Abstract 

 

 Morphological integration refers to the modular structuring of intertrait 

relationships in an organism, which could bias the direction and rate of morphological 

change, either constraining or facilitating evolution along certain dimensions of the 

morphospace. Therefore, the description of morphological integration patterns and its 

magnitude and the analysis of their evolutionary consequences are central to 

understand the evolution of complex traits. Here we analyze morphological 

integration in the skull of several mammalian orders, addressing the following 

questions: are there common patterns of inter-trait relationships? Are these patterns 

compatible with hypotheses based on shared development and function? What kind of 

responses to evolutionary forces could be generated by these patterns? We digitized 

more than 2000 specimens in 20 mammalian orders and 40 families. We then 

estimated the correspondent correlation and covariance matrices among traits and 

compared those matrices among the families. We also compared observed patterns of 

integration to theoretical expectations based on common development and function. 

Finally, we analyzed the responses of each covariance matrix to simulated selection 

vectors. Our results pointed to a largely shared pattern of inter-trait correlations, 

implying that mammalian skull diversity has been produced using a common 

covariance structure that remained similar for at least 65 million years. Comparisons 

with a rodent genetic variance/covariance matrix suggest that this broad similarity 

extends also to the genetic factors underlying phenotypic variation. Several 

morphological modules expected from shared development and function were 

detected in the mammalian taxa studied. The main differences among groups were 

found for the magnitudes of integration: metatherians and two rodent families 

presented higher overall levels of integration and reduced modular distinctiveness 

,while primates and chiropterans exhibited the opposite pattern.  Our data constitute 

evidence that the broad picture of mammalian skull evolution could be regarded as a 

history of inter-module disintegration, while the modules themselves became more 

clearly marked. The evolutionary implication of these findings is that groups with 

lower overall integration are less evolutionarily constrained, and are able to cope with 

selection with more flexibility. 
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APÊNDICE I 
 

Arranjo taxonômico e listagem de espécimes 

 
 
 
Infraclasse Eutheria 
 Ordem Artiodactyla 
  Família Cervidae 

Mazama americana  
 

MZUSP:457,803,814,1153,2173,2174,2379,2380,3114,4996,5261,5262,7162,7163,7165,101
50,10328,13559,13563,13565,13569,13573,13575,13576,13578,13579,13654,29024,32159,3
2160,32359,32367,32369,32499. 
 
MNRJ:60643,60644,60645,60646,60647,60661,60662,60663,60666,60667,60668,60670,60
672,60673,60675,60676,60677,60678,60690,60692,CV154,CV166,CV22,CV34,CV41,CV64 
   
  Família Tayassuidae 

Tayassu pecari 
 
MZUSP:2998,5437,5593,5596,5597,5599,8029,8087,9639,10350,13489,13491,20023,20024
,20025,20027,20028,21607,22429,25240,DZ 10346,DZ108,DZ107,DZ2999,DZ497,DZ8881, 
DZ8882,DZ9597. 
 
MNRJ:99,1609,1610,1723,1726,3827,6016,6018,6028,6914,8455,8463,32709,37010,37012,
37013,37019,37020,37027,37031,37066,37092,42898,42901,42902,42903,42904,42905,429
06,42908,42909,42910,42912,42913,42914,42915,42916,42918,42919,67140,67141,67142,6
7145,67147,67150,67153,67156,67158,67159,67163,67164,67167,67168,67169,67170,6717
4,67175. 
 
 Ordem Carnivora 
  Família Canidae 

Cerdocyon thous 
 
MZUSP:415,486,487,514,518,857,1164,1165,1166,1935,2476,2480,2481,2595,2596,2598,2
599,2600,2601,2602,2756,2757,2762,2831,2832,2833,2834,2835,2917,2918,2919,3028,3030
,3031,3032,3033,3034,3035,3037,3038,3039,3041,3042,3097,3101,3104,3182,3183,3340,33
72,3373,3504,3762,3763,3777,3831,4135,4152,4215,4216,4217,4219,4221,6314,6315,6636,
6640,7028,7149,7151,8732,8903,9011,9678,9686,9692,13797,19738,19739,19742,19749,19
757,19793,19847,22367,22368,22369,22370,22371,22372,22373,22374,22375,28975,29019,
1933,4280. 
 
  Família Felidae 

Leopardus pardalis 
 

MZUSP:440,1167,1241,1805,1936,1937,2465,2467,2638,2639,2643,2733,2839,2913,2914,2
931,2962,2963,2964,2966,2967,2968,3069,3070,3113,3336,4239,5553,7027,8634,8653,8879
,9012,9414,9422,9423,9615,10354,11472,11825,13470,13595,13673,20427,22447,32371. 
 
MNRJ:622,624,625,4811,4812,5679,7630,24875,24876,24881,24882,24883,24884,25621,4
8872,48873,48874,48875,48876,48877,48878,48879,48894. 
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  Família Mephitidae 
Conepatus sp 

 
MZUSP:228,229,257,258,1010,1088,2309,2310,2313,2315,2649,3067,3068,3538,8453. 
 
MNRJ:688,689,1500,1501,3128,3130,4873,13385,59335. 
 
 

Família Mustelidae 

Eira barbara 

 
MZUSP:114,455,488,926,1087,1161,1162,1438,1693,1807,2337,2468,2469,2726,2727,2728
,2924,2972,2974,2975,2976,3184,3375,3672,3760,3826,3917,3918,4242,4243,4244,4294,51
40,5186,5187,5188,5189,5191,5192,5194,5275,5855,5933,6584,6811,7029,7699,10143,1014
5,19797,19799,19800,19802,19803,19804,19806,19807,19810,19814,19817,19845,21626,22
387,22388,22389,22390,22391,22392. 
 

Família Procyonidae 
Nasua nasua  

 
MZUSP:112,113,285,414,423,454,780,791,793,802,818,1078,1089,1440,1674,1675,1676,16
88,1692,1860,1925,1926,2459,2460,2461,2576,2650,2722,2827,2828,2923,2979,3072,3106,
3107,3149,3366,3647,3783,3908,3910,3929,4226,4227,4232,4237,4241,4295,5229,5231,525
0,5538,5544,5547,6002,6203,6267,6268,6309,6310,6311,6312,7122,7123,7125,7152,7155,7
521,7800,8211,8301,8302,8898,8904,10429,10430,19764,19767,19769,19772,19775,19787,
19790,19791,19843,19844,21632,22376,22378,22379,22380,22381,22382,22383,22384,223
85,22386,22446,22451,24836,28542,28543,28545,28973. 
 

Ordem Cetacea 
  Família Delphinidae 

Sotalia fluviatilis  
 

MZUSP:9605,9611,10230,10402,18874,18943,18944,19541,23802,23811,23812,23813,248
12,24950,24951,25605,25606,25607,25609,25611,25612,25613,25615,25616,25618,25619,2
5620,25621,25623,25625,25626,25627,25631,25734,25778,26852,26853,26857,26858,2685
9,26860,26863,26868,26870,27522,27523,27552,27553,27555,27556,27560,27561,27564,27
566,27579,27588,27591,27592,27593,27611,27612,27614,27615,27619,27620,27626,27628,
27629,27630,27631,27632,27633,27634,27635,27636,27638,27647,27649,27650,27652,276
53,27654,27656,27657,27830,27997,27998,28181,28182,28183,2564,Sem info. 
 

Família Platanistidae 
Pontoporia blainvillei 

 
MZUSP:9415,9416,9634,9635,9636,18872,23794,23795,23796,23798,25428,25634,25637,2
5638,25640,25641,25647,25648,25649,25651,26854,26861,26864,27568,27570,27572,2757
3,27621,27622,27639,27658,27659,27661,27662,27995,28410,29884,29887,29888,29892,n0
03. 
 
MNRJ:130,132,28893,28894,48892,49878. 
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Ordem Chiroptera 
  Família Molossidae 

Molossus molossus 
 
MZUSP:4386,4387,4407,4422,4431,4441,4461,4462,8730,9052,16792,16793,16794,16796,
16797,16798,16799,16801,16804,16805,16806,16807,16808,16809,16812,16813,16814,168
15,16817,16818,16820,16821,16822,16823,16824,16825,16830,16831,16832,16833,16834,1
6838,16839,16840,16841,16842,16843,16844,16845,16846,16847,16848,16851,16852,1685
3,16854,16855,16856,16857,16858,16860,16861,16862. 
 

Família Noctilionidae 
Noctilio albiventris 

 
MZUSP:4346,4351,4360,4361,4363,4367,4371,4382,4389,4396,4398,4400,4401,4402,4403,
4408,17629,17633,17634,17635,17636,17637,17638,22555,22577,22578,22579,22580,2258
1,22582,22587,22680,22697,22698,22699,22700,22701,22709,22713,27453,27454,28527,28
550,28551,28552,28553,28628,28629,28630,28631,28632,28633,28634,28635,28636,28772,
28773,28774,28775,28779. 
 

Família Phyllostomidae 

Artibeus lituratus 
 
MZUSP:27720,27739,27740,27742,27743,27744,27745,27746,27773,27959,27981,27982,2
7983,27985,27986,27988,27989,27991,27992,27993,27994,28032,28033,28040,28047,2804
8,28049,28051,28052,28056,28058,28061,28064,28067,28068,28070,28071,28073,28075,28
079,28086,28088,28092,28093,28094,28095,28118,28119,28120,28122,28123,28148,28157,
28179. 

 
Família Vespertilionidae 

Myotis nigricans 
 
MZUSP:15072,18780,18781,18782,18783,18784,18785,18790,18794,18797,18798,18800,1
8806,18807,18810,18824,18826,18828,18830,18832,18834,18835,18838,18839,18842,1884
3,18845,18846,18848,18849,30610,30912,31335,31415,31775,32117,32120,32123,32128,32
589,32590,32591,32596,32597,32598,32600. 
 

Myotis riparius 
 
MZUSP:15114,18786,18789,18792,18823,18829,18831,18833,18841,18847,27747,30795,3
0821,30911,30922,31343,31777,31883,32118,32130,32580,32588,AD86,F41573,F41674,F4
1675,F41694,F41719. 
 

Ordem Cingulata 
  Família Dasypodidae 

Dasypus novemcinctus 
 
MZUSP:496,1082,1640,1641,1643,1644,1645,2049,2050,2051,2389,2711,2937,3244,5109,5
112,5113,6166,6276,7527,10431,13485,13801,19969,19970,19975,19977,19978,19979,1998
2,20001,20189,20937,21301,23167,23168,27799,27882,27883,28768,28769. 
 
 
MNRJ:1853,2192,2432,2433,2605,2687,5501,5789,6071,7306,7592,7600,7605,8464,10046,
10049,10050,10051,10059,10061,10063,10064,10066,10067,10070,10073,10074,10075,100
76,10077,10078,10079,10081,10082,10086,10088,10090,10092,10095,10106,10107,10980,2
4012,26916,26917,27945,30484,30686,30687,43934,63451. 
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Ordem Dermoptera 
  Família Cynocephalidae 

Cynocephalus volans 

 
AMNH:16692,24958,120449,187859,187861,203255,203257,203258,203259,207473,24170
2,241704,241705. 
 

Galeopterus variegates 
 
AMNH:14021,85139,101500,101501,102703,103734,103735,106286,106627,106628,10663
0,107136. 
 

Ordem Hyracoidea 
  Família Procaviidae 

Procavia capensis matschiei 
 
AMNH:55417,55418,55421,55422,55423,55424,55426,55428,55429,55431,55432,55433,55
434,55439,55440,56420,83726,118748. 
 
 

Procavia capensis kerstingi 

AMNH: 
53781,53783,53784,53786,53787,53788,53791,53793,53794,53796,53797,53799,88418. 
 

Procavia capensis ruficeps 
AMNH:118650,118654,118892,118893,118894,119063. 
 

Procavia capensis scioana 
AMNH: 82187,82188,82190,82191. 

 
Procavia capensis welwitschii 

AMNH:80600,80604,80605 
 

Ordem Lagomorpha 
  Família Leporidae 

Sylvilagus brasiliensis 
 
MZUSP:339,797,2245,2285,3017,3817,3919,6196,6270,7383,10142,10470,10471,21304,26
750,26751,26752,26753. 
 
MNRJ:285,1540,1836,1837,1839,1842,1843,3884,4630,4768,4769,4771,4772,4773,4774,47
75,4776,4777,4778,5623,5626,5627,5867,6114,6485,10035,10036,10387,10391,13356,2225
6,24027,24037,24038,24039,24040,24041,24046,24048,24049,24050,24051,24052,24055,24
057,24061,24063,24064,24070,24071,24526,24530,24531,28524,28581,28585,28587,28588,
28589,28590,28591,28926,34443,34445,34446,43004,43303,53377,24004334452,10386,296
9. 
 
 

Ordem Macroscelidea 
  Família Macroscelididae 

Elephantulus brachyrrhyncus 

 
AMNH:81473,81474,81475,81478,81479,81480,81481,81482,81483,85571,85574,85576,85
577,85578,85580,85581,85586,85587,85589,85590,85592,85593,85595,85597,85599,85600,
85601,85602,85604,85605,85608,85609,85612,85613,85615,85616,86563,86566,86570,865
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76,86577,86583,86588,86590,86593,86594,86595,86596,86602,86603,86604,86609,86611,8
6615,86616,86619,86621. 
 

Ordem Perissodactyla 
  Família Tapiridae 

Tapirus terrestris 
 
MZUSP:3232,3268,3269,3726,3728,6139,6140,6575,7005,7006,7007,7700,9600,9604,9712,
9714,10715,20035,20036,20037,22421,29085. 
 
MNRJ:147,599,600,864,865,866,867,868,1601,1604,1605,1606,11976,32708,Etiqueta metal 
23,ML01,ML02,ML05,SEM INFO1,SEM INFO2 
 

Ordem Pilosa 
  Família Megalonychidae 

Choloepus didactylus 
 
MNRJ:5011,5013,5016,5018,5039,5041,5043,5044,5046,5047,5678,5685,5686,5733,5735,2
0577,23923,23926,23927,23929,85593,Sem info. 

 

Ordem Pilosa 
  Família Mirmecophagidae 

Tamandua tetradactyla 
MZUSP:1283,1442,1685,1762,1763,1769,1771,1813,1861,1862,1927,2463,2652,2837,2838,
2997,3112,4978,4979,5234,5236,5237,5238,5239,5240,5442,5449,5765,6334,6335,7336,778
8,8471,8999,10483,10708,13481,19952,19953,19956,19960,19961,19962,19964,19972,1998
6,21329,23593,23594,31990,32329,32620. 
 
MNRJ:41,43,44,2327,2339,2341,2685,3846,4536,4538,5050,5051,5053,5054,5055,5056,50
57,5058,5059,5060,5061,5064,5066,5069,5070,5072,5448,5510,5515,5634,5638,5726,5743,
5883,7620,9677,10985,11607,23951,24832,24849,24852,24854,26631. 
 
 

 

Ordem Rodentia 
  Família Caviidae 
   Subfamília Caviinae 

Cavia aperea 

 
MZUSP:320,673,2694,3877,6260,7135,7137,7263,7350,7478,9864,10043,10356,11212,112
16,11217,11218,11219,11221,13674,13675,21604,25881,26653,27444,32294,32295,32298,3
2299,32300,32303,32306,32310,32311,32312. 
 
MNRJ:2233,2279,2280,2281,2282,2587,2610,2624,2627,2628,2631,4476,4479,4481,4483,4
485,4682,4686,4724,5418,22232,22243,22244,24647,24649,24653,24654,24656,24660,2466
4,24744,24745,24746,24750,24751,24760,24763,25309,27841,34182,42708,43219,43281,43
286,43288,43290,43291,43293,43294,43300,43301,43302. 
 

Subfamília Hydrochaerinae 
Hydrochaeris hydrochaeris 

 
MNRJ:277,278,279,584,2652,2653,8488,32441,64160,65563,65564,69153,69535,C4,C52,C
5380,Sem info1, Sem info 2, Sem info 3, Sem info 4, Sem info 5,TX67. 
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  Família Cricetidae    
Wiedomys phyrrhorynus 

 
MNRJ:27972,27986,27993,27995,27999,28001,28030,28060,28116,28148,28153,28157,28
160,28162,28238,28242,28243,28247,28255,28259,28263,28270,28273,28274,28275,28276,
28278,28280,28283,28289,28295,28297,28298,28306,28308,28320,28322,28326,28333,283
35,28337,28341,28354,28358,28361,28363,28370,28371,N28359. 

 

Família Cuniculidae 
Cuniculus paca 

 
MNRJ:908,969,2633,2636,3881,4719,4872,5683,8283,8449,8458,8459,8460,8461,11209,13
513,13515,13516,20414,20415,20416,23093,24275,24278,24280,24282,24283,24287,24293,
24295,26930,28505,28506,28507,30392,64005,64563,66167,69148,69168,69206,M20. 

 

Família Dasyproctidae 
Dasyprocta leporina 

 
MZUSP:1085,1891,2238,2239,2324,2725,3788,3789,3791,3827,5324,5325,5331,5353,5354,
5355,5356,5357,5358,5361,5362,5364,5365,5366,5368,5369,5371,5372,5373,5374,5377,537
8,5379,5380,5381,5383,5384,5438,5935,5936,5937,5938,9638,10146,10147,10148,10149,10
714,21332,22753,22912,23161,23163,25476,25477,25478,25479,25480,25481,25482,25483,
25484,25485,25488,25489,25490,25491,25492,25493,25514,25534,25535,25538,25539,255
40,25541,25542,25543,25558,25559,25560,25568,26708,26708. 

 

 
Família Echimyidae 
  Subfamília Dactylomyinae 

Kannabateomys amblyonyx 

 
MNRJ: 981,1956,1961,4079,6239,6455,6469,7281,29424,31523,31526,61811,Sem info1. 
 
MZUSP:1821,1822,1825,1826,1827,1828,1829,1830,10445,10446,10447,10449,10630,2582
1,25823,26588,26590,26591,26594,26595,26596,26597,27244. 
 

  Subfamília Echimyinae 
Phyllomys blainvilii 

 
MNRJ:1516,1517,1521,1523,1548,1762,4258,7819,21520,21521,21524,21527,21528,21529
,21530,21531,21533,21534,21536,21537,21541,21542,21543,21546,21547,21548,21550,215
54,21555,21556,21557,21559,21561,21563,21567,21570,21573,21575,21576,21577,21578,2
1579,21581,21582,21583,21584,21586,21588,21589,21590,21591,21592,21593,21598,2159
9,21600,21601,21605,21606,21607,21609,21610,21611,21612,21613,21614,21615,21616,21
618,21622,31533,31534,31536,31537,31538. 
 

  Subfamília Eumysopinae 
Trinomys iheringi 

 

MZUSP:213,214,218,221,222,1962,1963,1964,1967,2095,2097,2145,2146,2525,3201,3542,
9468,9835,10072,10420,10729,10776,10779,10811,10944,10965,10994,10995,11021,11023,
11024,11026,11196,11201,11202,11203,11206,22804,22805,22806,22809,22812,25870,258
72,25873,25874,25878,25879,25882,25883,25885,25886,25887,25889,25901,25902,25903,2
5904,25906,25910,26550,26551,26646,26654,26801,27436,27756,27757,28378,28381,2838
6. 
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MNRJ:4008,6451,6452,6453,23857,24363,24433,24434,24435,28800,30525,31022,31381,3
1382,33731,33732,33733,33734,34156,34388,43809,43826,43829,43845. 
 
  Família Erethizontidae 

Coendou prehensilis 

 
MZUSP:3115,4273,5040,6357,6983,7531,8456,13486,21302,21303,25229,25230,25232,252
33,32335, 
 
MNRJ:252,2665,2670,2672,2673,2677,2680,2681,4923,4924,4925,4936,4937,5980,6541,76
98,13635,30481,30490,34186,34504,50162,Sem info 2 ,Sem info gaveta 9. 
 

Família Muridae 
Rattus rattus 

 
MZUSP:79,102,157,4494,8134,8139,8145,9907,9908,9909,9922,10380,10382,10386,10387,
10390,10391,10392,10394,11418,21652,21659,21673,21679,21683,21694,21696,21697,217
02,21715,21727,21728,21729,21730,21733,21734,21854,21865,21866,21867,21873,21874,2
1876,21884,27577,28761,28764 
 
MNRJ:14566,20653,24167,24178,24939,24940,24947,24948,24949,24950,24952,24953,24
954,24955,24956,26885,32456,43912,50519,50524,50526,50548,50549,53378,53379,53380,
60003,60054,60065,60080,60082,60085,60092,60102,60110,60116,60126,60145,60155,601
83,60195,60202,60205,60206,60207,66176. 

Família Sciuridae 
Sciurus aestuans 

 
MZUSP:1833,1835,1837,2243,3502,3511,3903,5908,5942,5946,6154,6155,6156,6157,6159,
6199,6648,6738,7072,7374,7533,7534,7536,9870,10042,10326,10633,10634,10676,12831,1
2832,12846,12848,12853,13302,13303,13305,20394,20396,20397. 

Sciurus spadiceus 

 
MZUSP,713,4564,4567,4568,4629,4630,4717,4761,4764,4817,4819,4838,4848,4850,4851,4
853,4854,4855,4856,4859,4861,4882,13536,20357,20359,20360,20361,20362,20364,20367,
20368,20370,20372,20373,20374,20375,20377,20378,20379,20408,20409,23929,25331 
 
 Ordem Scandentia 

Família Tupaiidae 
Tupaia glis chinensis 

 
AMNH:44277,44287,44292,44294,44295,44297,44298,44311,84929,84931,84934,84935,84
940,89932,114865,114866,114867,114869,114871,114872,114874. 
 

Tupaia glis modesta 
 
AMNH:55988,59828,59831,59832,59836,59837,59838,59839,59840,59844,87315,87322,87
323,87327,87333,87337,87338,87339,87340,87341,87342,87345,113121. 
 

Tupaia glis chrysogaster 

 
AMNH:103093,103094,103095,103096,103097,103098,103099,103103,103104,103105,103
106,103107,103108,103110,103315,103316. 
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Ordem Tubulidentata 
Família Orycteropodidae 

Orycteropus afer 

 
AMNH:31278,36500,51235,51370,51372,51374,51905,51906,51909,51910,69549,70036,70
124,70189,82098,89008,89851,89852,89853,90073,119504,119524,121892,146722,148200,
150324,150398,CA2285. 
 
 
Infraclasse Metatheria 

Ordem Dasyuromorphia 
Família Dasyuridae 

Antechinus leo 

 
AMNH:154252,154253,154254,154255,154256,154257,154258,154259,154260,154262,154
263,154264,154265,154266,154267,154268,154269,154270,154271,154272,154273,154274,
154275,154276,154277,154280,154281,154282,154283,154284,154285,154286,154287,154
288,154289,154290,154291,154292,154294,154295,154296,154297,154298,154299,154300,
154301,154302,154304,154305,154306,154307,154309,154310,154312. 
 

Ordem Diprotodontia 
Família Macropodidae 

Macropus robustus robustus 

 
AMNH:65025,65026,65027,65030,65031,65032,65034,65036,107371,107699,107709,1536
28,160430,183403,194029,197045,153622. 
 

Macropus robustus woodwardi 

 
AMNH:196063,197033,197039,197045,197051,197060,197061,197068,197069,197077,197
078,197543,197544,197545,197546,197547,197548,197550,197551. 
 
 
 

Macropus robustus erubescens 

 
AMNH:107697,107698,107700,107701,107702,160050,160261,162610,162611,162612,162
613,162615,197037,197038,197049,197073. 
 

Macropus robustus isabellinus 

 
AMNH:197083,197084,197086,197087,197088,197091,197096,197651,197652 
 

Ordem Paucituberculata 
Família Caenolestidae 

Caenolestes sp  
 

AMNH:62914,62915,64371,64372,64375,64377,64378,64379,64382,64386,64387,64388,64
389,64390,64396,64397,64398,64409,64413,64414,64416,64417,64418,64419,64421,64422,
64423,64424,64425,64426,64427,64428,64430,64431,64432,64433,64434,64435,64436,644
37,64466,64467,64468,64469,64471,64473,64474,64476,64477,64478,64484,64485,66826,6
6827,66828,66829,66830,66833,66835. 
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Ordem Peramelimorphia 
Família Peramelidae 

Isoodon macrourus morebyensis 
 
AMNH:104486,104487,104488,104489,104490,104491,104492,105205,105206,105863,105
864,105865,105867,105869,105870,105872,105878,105882,105886,105887,105891,105893,
105896,105897,105899,105904,157097,157100,157101. 
 

Isoodon macrourus torosus 

 
AMNH:65648,65650,65651,65652,65653,107238,107239,108882,108884,108885,108886,1
08887,108890,108891,108894,108895,108896,154388,154389,154398,160363,160366,1939
51,193952,193953,194017,194018,194020,194022,194023 
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APÊNDICE II 
 

I. Considerações a respeito da homologia dos marcadores 

As hipóteses de homologia dos marcadores utilizados, nos diferentes grupos, 

consistiram em uma das maiores dificuldades enfrentadas ao longo deste trabalho. 

Definir marcadores homólogos para um grupo tão morfologica e ecologicamente 

diverso, como os mamíferos, certamente se mostrou desafiador, uma vez que a 

posição relativa dos ossos cranianos e até mesmo suas formas podem se mostrar 

extremamente plásticas em determinadas situações. A região do ptérion em crânios de 

Homo sapiens, por exemplo, pode apresentar até quatro padrões diferentes de 

posicionamento relativo dos ossos frontais, parietais, esfenóides e temporais. Isso 

tudo em uma única espécie (até mesmo dentro de uma mesma população). Em casos 

como este, como será visto em mais detalhe abaixo, as hipóteses de homologia foram 

construídas de forma a se manter o que está sendo representado pelas medidas 

associadas àquele marcador. Isso porque os marcadores formam um sistema de 

representação do crânio, utilizado com o intuito de permitir a comparação de seus 

diferentes aspectos (e.g, função, tamanho, forma)  entre os grupos de mamíferos aqui 

considerados. Dentro desse sistema de representação, a topologia e a conectividade 

(representadas pelas posições relativas dos ossos) dos seus elementos constituintes só 

fornece um indício a partir do qual são construídas hipóteses de homologia (Rieppel, 

1994). Mais importante na construção dessas hipóteses consiste em se manter a 

equivalência das medidas em um sentido evolutivo, funcional ou do desenvolvimento 

(O’Higgins & Jones, 1998). Por esse motivo, a seção a seguir dedicar-se-á detalhar 

melhor os principais problemas enfrentados na definição das hipóteses de homologia 

e as principais justificativas para as decisões tomadas, por meio de uma delimitação 
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mais detalhada dos marcadores, ressaltando as interpretações utilizadas para a 

definição de suas homologias nos diferentes grupos e os principais problemas 

enfrentados durante este processo. 

MARCADORES 

1) lntradental superior (IS) 

 IS representa o ponto mais anterior da sutura localizada entre as pré-maxilas. 

IS é, portanto, um marcador associado à pré-maxila, a qual está presente em quase 

todos os mamíferos com a mesma função básica. Por isso, esse ponto não apresentou 

muita dificuldade em ser marcado nos diferentes grupos considerados. Em alguns 

grupos, como Myotis (Vespertilionidae), ou Mazama (Cervidae), os ramos direito e 

esquerdo da pré-maxila podem não se fundir completamente na linha medial, 

permanecendo ligeiramente separados no indivíduo adulto. Nestes casos, IS foi 

marcado no ponto médio entre os dois ramos. Em outros grupos, como Choloepus, a 

pré-maxila, por se soltar muito facilmente do crânio, está ausente em muitos dos 

espécimes. Nestes casos, quando a própria pré-maxila não se encontrava solta na 

caixa do crânio, um molde em massa de modelar procurando representar da melhor 

forma possível sua posição em relação à maxila foi utilizado.  

2) Sutura da Premaxila-maxila, no álveolo do canino, direito e esquerdo (PM) 

 PM representa o ponto mais ventral da sutura (lateral) da pré-maxila com a 

maxila, o qual está normalmente associado ao alvéolo do canino. Esse é um marcador 

que, assim como o IS, não apresenta problemas para ser definido nos diferentes 

grupos. A única diferença que pode se apresentar nos grupos refere-se aos grupos que 

não possuem dentição, como Tamandua (Myrmecophagidae), em que o álveolo do 
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canino não pode ser usado como referência. Ainda sim, PM pode ser facilmente 

delimitado seguindo-se a sutura pré-maxilar – maxilar, no ponto em que ela deixa de 

fazer parte do teto da região bucal para fazer parte da parede lateral da região nasal. 

3 )Nasal (NSL) 

 NSL, por representar o ponto mais anterior da sutura localizada entre os 

nasais, não apresentou qualquer dificuldade em ser verificado nos grupos, uma vez 

que todos os grupos considerados possuem os ossos nasais. Em alguns grupos de 

morcegos, os dois ramos pré-maxilares podem fundir-se em sua região dorsal, 

formando um pequeno tubo que se funde anteriormente aos nasais. No entanto, ainda 

sim NSL foi marcado a partir da sutura dos nasais. A única divergência funcional 

observada refere-se aos nasais de cetáceos (representados por Pontoporia e Sotalia). 

Nestes grupos, o nasal reduz-se enormemente e passa a apresentar um formato 

arredondado, quase vestigial, perdendo completamente a função assumida nos demais 

grupos. Esse formato também representou um problema de ordem prática, pois seu 

formato mais arredondado muitas vezes atrapalhou o posicionamento do digitalizador 

no local exato. 

4) Násion (NA) 

 Assim como o NSL, o marcador NA pode ser verificado em todos os grupos 

uma vez que esse representa o ponto mais distal da sutura dos nasais, em sua região 

de contato com o frontal. Nenhuma exceção foi observada nos grupos aqui 

considerados. Os nasais arredondados dos cetáceos novamente representam a única 

dificuldade prática enfrentada ao se tomar esse marcador. 
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5) Brégma (BR) 

 O bregma também foi relativamente simples de se definir uma vez que é 

marcado no ponto de encontro das suturas fronto-parietais (direita e esquerda), ossos 

presentes em todos os grupos medidos. Ele também é, juntamente com o PT, um dos 

pontos mais importantes anatômica e funcionalmente, pois estão ligados a medidas 

que descrevem os mais diversos aspectos do neurocrânio (BRPT, BRAPET, BRLD, 

PTAPET, PTBA, PTTSP, PTEAM, PTAS), ao mesmo tempo que o interligam com 

outras regiões funcionais/ontogenéticas cranianas (PTZYGO, NABR, PTFM- nos 

primatas). Novamente um grupo dentro dos cetáceos, mais precisamente Pontoporia, 

representou o principal problema prático relacionado à marcação do bregma. Isso 

porque a grande expansão do supraoccipital faz com que ele se projete sobre a região 

de encontro dos parietais (direito e esquerdo). Essa projeção limita o acesso à região 

por um vão existente entre o supraoccipital e os frontais, o qual muitas vezes é 

estreito o suficiente para impedir a obtenção do ponto pelo digitalizador. Desta forma, 

esse ponto teve de ser tomado muitas vezes através do encaixe da ponteira do 

digitalizador no ponto médio do vão formado, representando portanto uma possível 

fonte de erro na tomada das medidas. No entanto, não havia outra solução possível, 

restando apenas interpretar com cautela os resultados das análises posteriores, no que 

se refere a este grupo ou medida. 

6) Ptérion, direito e esquerdo (PT) 

 Como dito anteriormente, o ptérion é provavelmente o marcador mais 

importante do ponto de vista anatomico-funcional dentre todos os medidos. É também 

um dos marcadores que tem o maior número de medidas associadas.Ele funciona 

como um ponto de referência para diversas medidas neurocranianas (PTBA, 
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PTAPET, PTAS, PTFM, PTTSP, BRPT, PEAM), integrando suas subregiões (base, 

calota e órbita), e também interligando-as com medidas relacionadas à região facial 

(PTZYGO). Ele é também um dos marcadores com o maior número de complicações 

na definição das hipóteses de homologias nos grupos. Isso porque, conjuntamente 

com o TSP, localiza-se em uma região de encontro de diversos ossos, extremamente 

variável ao longo dos grupos e até mesmo dentro deles, uma vez que o padrão de 

conectividade dos ossos só depende de seu crescimento relativo. Como dito 

anteriormente, a região do ptérion em crânios de Homo sapiens pode apresentar até 

quatro padrões diferentes de posicionamento relativo dos ossos frontais, parietais, 

esfenóides e temporais. Dentre os ossos que podem se interligar na região estão os 

frontais, os parietais, temporais, alisfenóides, orbitosfenóides e até mesmo o jugal 

(Macacos do Novo Mundo). Os primatas (excentuando-se os macacos do novo 

mundo), juntamente com os carnívoros, morcegos e alguns marsupiais, apresentam, 

no geral (uma vez que existe até mesmo variação intraespecífica destes padrões), um 

ptérion no qual se interligam os alisfenóides, parietais e frontais. No entanto, em 

roedores e xenarthros observa-se uma grande expansão dos ossos frontais e 

temporais, fazendo com que os alisfenóides passem a fazer parte de uma região 

craniana mais ligada à base. A preferência foi dada, neste caso, pela marcação do 

ptérion na região de encontro dos ossos parietais, frontais e temporais. Isso porque os 

alisfenóides são ossos mais ligados à base do crânio e cuja variação está dependente 

dessa relação. O ptérion tem, como dito anteriormente, a função de representar 

diversos aspectos neurocranianos e sua relação com a face, função que é melhor 

mantida, em todos os grupos analisados, seguindo-se as suturas fronto-parietais. 

Marsupiais podem apresentar ainda, em clados com o orbitosfenóide mais 

desenvolvido, o alisfenóide mais restrito à região da base do crânio ( e sem contato 
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com o frontal). A região do ptérion foi marcada (seguindo-se a mesma lógica dos 

roedores) na região de encontro dos frontais, parietais e orbitosfenóides. E os 

macacos do novo mundo, por sua vez, apresentam o ptérion sendo formado pelos 

parietais, frontais e jugais.  

7) Fronto-malar, direito e esquerdo (FM) 

 Este ponto consiste no único marcador que teve de ser excluído das análises, 

pois se localiza na barra pós-orbital de primatas, que não é compartilhada com os 

demais grupos. Cervídeos e macroscelidídeos, por exemplo, apresentam barra pós 

orbital, mas, como dito anteriormente, ela consiste numa característica convergente 

dos grupos. Os clados basais de mamíferos não possuem barra pós-orbital. Além 

disso, elas possuem uma certa divergência funcional, uma vez que a barra pós-orbital 

de primatas reveste o fundo da cavidade ocular, englobando completamente o olho, 

característica que não pode ser verificada nos demais grupos. 

8) Zigomaxilar superior, direito e esquerdo (ZS) 

 O marcador ZS, como o próprio nome diz, localiza-se no ponto mais dorsal da 

sutura do jugal com a maxila. Como esses ossos estão presentes em todos os grupos 

medidos, o marcador não representou um problema para nenhum dos grupos. A única 

diferença que pode ser efetivamente observada entre os grupos refere-se ao fato de 

que, na maioria deles, o ponto mais dorsal da sutura do jugal com o maxilar é também 

o ponto de contato do lacrimal com esses dois ossos, enquanto que, em roedores 

histricomorfos, o lacrimal não tem contato com tal sutura, resultado da grande 

expansão de seus forames infraorbitais.  
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9) Zigomaxilar inferior, direito e esquerdo (ZI) 

 Assim, como o ZS, o ZI não apresenta problemas para sua definição, uma vez 

que representa a região mais ventral da mesma sutura do jugal com o maxilar. 

Nenhuma exceção ou dificuldade foi enfrentada quanto à utilização deste marcador. 

10. Tuberosidade do maxilar, direito e esquerdo (MT) 

 A tuberosidade do maxilar também consistiu em um marcador de fácil 

localização. Isto porque este marcador está ligado a uma região de osso mais poroso, 

com formato convexo, localizada no região imediatamente posterior à fileira de 

molares, no final da região ventral da maxila. É também o ponto de ligação de parte 

da musculatura relacionada à mastigação. O principal problema enfrentado com esse 

marcador foi sua definição em grupos que não possuem dentes, como Tamandua 

(Myrmecophagidae). No entanto, as demais características desse marcador (formato, 

posição na maxila) permitiram sua identificação em todos os grupos. 

11) Espinho nasal posterior (PNS) 

 O espinho nasal posterior está presente em quase todos os grupos de forma 

bem distinta, não representando, portanto, um obstáculo a sua demarcação. Em 

grupos nos quais esse marcador não estava muito distinto do palato, foi marcado 

como a região mais posterior do palato, em seu ponto médio. 

12) Região petrosal do temporal, direito e esquerdo (APET) 

 APET foi também um dos marcadores mais complicados de se definir, pelos 

seguintes motivos: (a) esta região do petrosal se encontrava danificada em muitos 

espécimes; (b) os cetáceos apresentam uma bula timpânica condensada; (3) alguns 
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grupos, como os marsupiais apresentam a bula formada por outros ossos (e.g., 

alisfenóides) que não o petrosal. Como consequência, a resolução achada para esta 

questão foi a de usar a sutura do basisfenóide com o basioccipital como referência 

para este ponto (mantendo-se assim sua ligação com a base do crânio), uma vez que 

este normalmente este se encontra associado a esta sutura. Nos grupos em que este se 

encontrava frequentemente inteiro, sua marcação foi feita no ponto mais extremo da 

região petrosal. 

13 ) Básion (BA) 

 Este marcador, definido como o limite mais anterior do forâmen magnum, 

pode ser facilmente reconhecido em todos os grupos, uma vez que todos possuem este 

forâmen. 

14. Opístion (OPI) 

 Assim como o básion, este marcador, definido como o limite mais posterior 

do foramen magnum, pôde ser facilmente reconhecido em todos os grupos, uma vez 

que todos possuem este forâmen.  

15) Meato auditivo externo anterior , direito e esquerdo (EAM) 

 O marcador EAM pôde ser facilmente localizado na maioria dos grupos, uma 

vez que a maioria dos grupos apresenta o meato auditivo externo. Os cetáceos de 

modo geral são a principal exceção, uma vez que estes possuem uma bula muito 

densa e desconectada do resto dos ossos, e o meato auditivo é muitas vezes fechado. 

A solução encontrada para a medição deste grupo foi a de medir a região anterior do 

sulco formado pela oclusão do meato auditivo que, em conjunto com a mandíbula, 
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desempenha função análoga a do meato auditivo em forma de tubo e que também se 

encontra alinhado à bula destes grupos.  

Outro grupo que representou uma certa dificuldade a marcação do EAM foi os 

Tayassu (Tayassuidae). Isso porque estes possuem o meato auditivo saindo na região 

mais caudal do crânio (ao lado do supraoccipital), a qual muitas vezes está apoiada na 

massa de modelar usada como base para segurar o crânio. No entanto, este problema 

pode ser contornado reduzindo-se o diâmetro da base utilizada. 

16) Meato auditivo externo posterior, direito e esquerdo (PEAM) 

 O meato auditivo externo posterior apresentou os mesmos problemas do 

anterior uma vez que este é apenas o ponto localizado no lado oposto do meato 

auditivo. 

17) Sutura zigo-temporal, direito e esquerdo (ZYGO) 

 Este marcador só representou um problema na ordem Pilosa, uma vez que 

seus representantes não possuem arco zigomático completo. Neste grupo, ZYGO foi 

marcado no ramo temporal do arco zigomático pois a abertura do arco normalmente 

se dá por redução do jugal (ainda que estes permaneçam ligados por um tendão).  Em 

todos os outros grupos, este  marcador pôde ser utilizado sem maiores dificuldades. 

18) Temporo- esfeno-parietal , direito e esquerdo (TSP) 

 Este marcador, como descrito para o PT, também faz parte da região do 

ptérion, resultando nos mesmos problemas enfrentados na delimitação de PT. No 

entanto, as medidas relacionadas a esse marcador se relacionam mais com a base do 

crânio e, portanto, sua delimitação teve como referência a sutura alisfenóide-
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temporal, uma vez que estes ossos se relacionam mais com a base do crânio do que o 

parietal. As diferentes configurações de ossos definidas nos diferentes grupos são: (a) 

alisfenóide, temporal e frontal em roedores e Pilosa; (b) alisfenóide, temporal e 

parietal em primatas, carnívoros , morcegos e alguns marsupiais; (c) alisfenóide, 

temporal e orbitosfenóide em outros marsupiais  

19) Sutura temporo- esfenoidal, direita e esquerda (TS) 

 Esta marcador não representou nenhuma dificuldade em sua delimitação, uma 

vez que este é marcada no ponto mais caudal da sutura temporo-esfenoidal. Todos os 

grupos apresentam a sutura temporo-esfenoidal e portanto, todos possuem TS. 

20) Processo jugular, direito e esquerdo (JP) 

 O processo jugular pode ser facilmente reconhecido em todos os grupos, uma 

vez que este está localizado logo após o foramen jugular, que é um foramen muito 

conservado em mamíferos por representar o local de passagem de importantes artérias 

e ramificações nervosas. A única dificuldade encontrada em relação a este ponto se 

refere a multiplicidade de denominações do foramen jugular, que muitas vezes é 

chamado de foramen lascerado posterior, entre outros nomes. 

21) Lambda, P (LD) 

 Como todas espécies possuem supraoccipital em contato com os parietais, este 

marcador pode ser facilmente marcado, uma vez que este representa o ponto de 

encontro das suturas parieto-occipitais direita e esquerda. Os roedores, juntamente 

com alguns outros grupos, representam talvez o maior problema na definição deste 
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marcador, uma vez que estes possuem interparietais. Nestes casos, LD foi marcado no 

ponto médio da sutura interparietal – supraoccipital.  

22) Asterion, direito e esquerdo (AS) 

Este marcador não apresentou nenhuma dificuldade para sua definição, uma 

vez que este se localiza no encontro das suturas temporo-parietais e temporo-

occipitais, que são suturas presentes em todos os grupos aqui medidos.
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