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Capítulo 1 - Introdução geral

A ictiofauna de água doce Neotropical é extremamente numerosa e

diversificada. Estima-se que existam nesta região cerca de 6000 espécies, das

quais apenas 4475, aproximadamente, estão descritas (Reis et al., 2003). Entre

estas, 1674 pertencem à ordem Characiformes e estão distribuídas em 18

famílias e 270 gêneros, sendo quatro famílias africanas (pelo menos 209

espécies) e o restante Neotropical (Nelson, 2006). A ordem Characiformes

destaca-se dentro da ictiofauna Neotropical de água doce por apresentar

considerável importância ecológica devido a sua abundância (Lowe-McConnell,

1999), assim como por participar expressivamente na economia pesqueira

continental da região (Ortí & Vari, 1996).

Os Characiformes apresentam uma variada especialização ecológica

evidenciada pelos diversos tamanhos, formas e hábitos alimentares de suas

espécies. Acredita-se que esse grupo tenha surgido quando a África e a América

do Sul constituíam um único continente denominado Gondwana (Ortí & Vari,

1996). Esta hipótese é corroborada pelos registros fósseis desse grupo, que

datam de mais de 100 milhões de anos (Filleul & Maisey, 2004; Frickhinger,

1995), e também pela distribuição geográfica que inclui toda a região Neotropical

e a África Central (Nelson, 2006), filogenia e distâncias genéticas entre as famílias

de Characiformes (Calcagnotto et al., 2005; Ortí & Meyer, 1997).

Algumas filogenias foram propostas para explicar as relações entre as

famílias de Characiformes (Buckup, 1998; Calcagnotto et al., 2005; Lucena, 1993;

Moreira, 2007; Ortí & Meyer, 1997; Uj, 1990), entretanto estas análises

apresentam poucos resultados em comum, o que demonstra a dificuldade em se

obter uma filogenia que evidencie a real relação entre as famílias de

Characiformes, uma das principais ordens de peixes Neotropicais.

Entretanto, um aspecto interessante nestes estudos é que as famílias de

Characiformes do continente americano e aquelas encontradas no continente

africano não formam dois grupos monofiléticos distintos, o que indica que esse

grupo apresenta uma história biogeográfica antiga, tendo se originado antes do

início da separação da Gondwana (Lundberg et al., 1998). Atualmente sabe-se

que um único evento vicariante não explica a atual distribuição dos Characiformes

nos continentes africano e sul americano.



Os Characiformes são um bom exemplo da complexidade dos padrões

evolutivos frequentemente vistos nas faunas tropicais e subtropicais, pois seu

confinamento em habitats exclusivamente de água doce torna-os intimamente

relacionados à dinâmica da história geológica, fazendo com que sejam um

importante modelo para estudos biogeográficos.

Hubert & Renno (2006) investigaram padrões biogeográficos da ordem

Characiformes e postularam a existência de 11 áreas principais de endemismo,

com uma diferenciação preferencialmente leste-oeste na região amazônica (figura

1.1). Estes autores sugerem ainda que o estabelecimento da biota moderna sul-

americana deste grupo de água doce é o resultado de uma interação dos

processos de incursão marinha, soerguimento dos Andes e conexões históricas

permitindo a dispersão entre drenagens.

Um grupo de Characiformes que apresenta uma ampla distribuição

geográfica e que possui poucos estudos acerca da sua biologia é a família

Cynodontidae.

Cynodontidae sensu Lucena & Menezes (1998)

A família Cynodontidae não está entre os grupos mais diversos de

Characiformes, apresentando cinco gêneros e 14 espécies válidas, divididas

tradicionalmente em duas subfamílias Cynodontinae e Roestinae (Lucena &

Menezes, 1998). Cynodontinae é composta pelos gêneros Cynodon, Hydrolycus e

Rhaphiodon e Roestinae por Roestes e Gilbertolus (figura 1.2). Algumas

características da família são: nadadeiras peitorais relativamente expandidas,

boca oblíqua e par de caninos desenvolvidos (Toledo-Piza, 2000).

A maioria dos representantes da família Cynodontidae distribui-se nas

Bacias do Amazonas e do Orinoco, e em rios da encosta atlântica das Guianas

(figura 1.3). Rhaphiodon vulpinus é o único Cynodontidae que também se distribui

nas Bacias do Paraná-Paraguai e do Uruguai (figura 1.4). Gilbertolus distribui-se

somente nas drenagens transandinas das bacias do Rio Atrato, do Rio Magdalena

e do Lago Maracaibo (Colômbia e Venezuela). Fósseis de cynodontídeos datam

do Mioceno, e são representados por caninos encontrados em depósitos da fauna

de La Venta (localizados atualmente no vale do Rio Magdalena, Colômbia), na



Formação Anta (Quebrada de La Yesera, Salta, Argentina) e perto da cidade de

Paraná (Entre Rios, Argentina) (Lundberg, 1997).

Embora os Cynodontidae não apresentem muito valor como alimento,

devido ao grande número de ossificações presentes, algumas espécies podem ter

importância na pesca de subsistência (Mendes dos Santos et al., 1984). Além

disso, os gêneros Hydrolycus e Rhaphiodon são bastante considerados na pesca

esportiva. A maior parte do conhecimento acerca da biologia e dos hábitos

alimentares é proveniente de estudos com Cynodontinae. Os representantes

dessa subfamília vivem em águas superficiais e de meia altura em rios, lagos e

florestas alagadas em todos os tipos de águas, sendo mais frequentes em águas

mais transparentes. São predadores, em sua maioria piscívoros (figura 1.4), que

utilizam seus caninos para segurar a presa (Arandt, 1997 apud Toledo-Piza et al.,

1999).

Tradicionalmente, as espécies de Cynodontinae têm sido classificadas em

um mesmo grupo, já as espécies de Roestinae foram classificadas junto com

algumas espécies de Characidae. Menezes (1974), por exemplo, considerou

Roestes, incluindo Gilbertolus como sinônimo, relacionado com Heterocharax.

Uma relação mais próxima entre Cynodontinae e Roestinae foi proposta por

Howes (1976) que redefiniu Characinae, postulando duas tribos: Characini e

Cynodontini (incluindo Roestes sensu Menezes, 1974). Lucena (1993) encontrou

Cynodontinae como grupo-irmão de Acestrorhynchus e Roestinae como grupo-

irmão de Heterocharacinae (Characidae) (figura 1.5). Entretanto, Lucena &

Menezes (1998), identificaram sinapomorfias que sugerem o monofiletismo de

Cynodontidae, bem como de suas duas subfamílias: Cynodontinae e Roestinae

(figura 1.6).

Moreira (2007), baseado 410 caracteres morfológicos, recuperou

Cynodontidae como grupo-irmão de um grupo formado por Acestrorhynchus,

Hepsetidae e Ctenolucidae (figura 1.7). Este resultado concorda, em parte, com

duas outras hipóteses: a de Lucena & Menezes (1998), que considera

Cynodontidae como grupo-irmão de Acestrorhynchus (os autores não incluíram

representantes de Hepsetidae e Ctenolucidae); e a hipótese de Netto-Ferreira

(2006) que considera Acestrorhynchus como grupo-irmão de um clado formado

por Hepsetidae e Ctenolucidae (o autor não incluiu representantes de

Cynodontidae).



Mirande (2009; 2010) baseado em dados morfológicos de um grande

número de Characidae e outros Characiformes, recuperou Cynodontinae

(representada por Rhaphiodon vulpinus) dentro de Characidae e relacionada com

Acestrorhynchinae, e este clado relacionado com Agoniatinae (figura 1.8). Mattox

(2010), também com caracteres morfológicos, encontrou Cynodontinae

relacionada com Acestrorhynchus e Roestinae como subfamília de Characidae,

sendo composta, segundo o autor por Roestini (Roestes e Gilbertolus) e

Heterocharacini (incluindo Gnathocharax) (figura 1.9).

O sequênciamento de DNA fornece uma grande quantidade de caracteres

e foi utilizado até o momento em três análises filogenéticas distintas que incluíram

representantes de Cynodontidae. Ortí & Meyer (1997) e Calcagnotto et al. (2005)

incluíram em suas análises pelo menos um representante da subfamília

Cynodontinae e recuperam relações filogenéticas diferentes das análises

morfológicas (figuras 1.10 e 1.11). O primeiro trabalho apresenta Parodontidae

como grupo-irmão de Cynodontidae, enquanto que no segundo Cynodontidae é

recuperado como grupo-irmão do clado (Serrasalmidae (Anostomoidea

(Hemiodontidae, Parodontidae))). Oliveira et al. (2011) também obtiveram um

grande clado composto por Cynodontinae, Serrasalmidae, Anostomoidea,

Hemiodontidae e Parodontidae, entretanto as relações divergem entre os

trabalhos, com Parodontidae como grupo-irmão do clado (Cynodontinae

(Anostomoidea (Hemiodontidae, Serrasalmidae))) (figura 1.12). Os autores

também incluíram representantes de Roestinae e obtiveram Heterocharacinae

como grupo-irmão, com Acestrorhynchidae na base deste clado (figura 1.12).

As relações filogenéticas dentro de Cynodontidae foram abordadas no

âmbito das subfamílias. Lucena & Menezes (1998) propuseram que Roestes e

Gilbertolus formavam um clado monofilético (a subfamília Roestinae), com

Cynodontinae (formada por Cynodon, Rhaphiodon e Hydrolycus) como grupo-

irmão (figura 1.6). Neste mesmo trabalho, os autores encontraram caracteres que

suportam a monofilia de Cynodontidae, tendo Acestrorhynchus (gênero único da

família Acestrorhynchidae) como grupo-irmão. Para este trabalho, os autores

utilizaram representantes das três espécies de Roestes, Gilbertolus atratoensis,

G. maracaiboensis, Rhaphiodon vulpinus e Cynodon gibbus, perfazendo um total

de 7 espécies analisadas entre as 14 espécies da família Cynodontidae. Não foi



possível estabelecer as relações filogenéticas entre as três espécies de Roestes,

(figura 1.6).

Os Cynodontinae passaram por uma revisão sistemática realizada por

Toledo-Piza et al. (1999) e por Toledo-Piza (2000), onde três gêneros foram

reconhecidos (Hydrolycus, Cynodon e Rhaphiodon) e um total de oito espécies

foram consideradas válidas. A monofilia da subfamília Cynodontinae e dos seus

gêneros foi verificada baseando-se em estudos osteológicos detalhados. A árvore

mais parcimoniosa possui 66 passos (CI = 0,86 e RI = 0,92), e propõe Cynodon

como grupo-irmão de Rhaphiodon, e este clado como grupo-irmão de Hydrolycus.

Roestes e Gilbertolus (ambos Roestinae) seriam os grupos relacionados, tendo

Acestrorhynchus como grupo-irmão; porém há caracteres ambíguos suportando

esta filogenia (figura 1.13).

Considerações sobre Rhaphiodon vulpinus

Rhaphiodon é um gênero monotípico (R. vulpinus) pertencente à subfamília

Cynodontinae (Cynodontidae, Characiformes), e é a única espécie da subfamília

presente na Bacia Amazônica e na Bacia do Paraná. As características que o

distinguem dos outros gêneros são: posição da nadadeira dorsal no terço

posterior do comprimento do corpo (distância pré-dorsal entre 69,3 e 74,4 do

comprimento padrão versus 52,2 a 61,1 nos outros cynodontíneos); corpo muito

alongado em relação à altura (altura do corpo na origem da dorsal entre 12,7 e

19,6 do comprimento padrão versus 19,1 a 33,7 nos outros cynodontíneos); e

número elevado de vértebras (de 62 a 68 versus de 44 a 54 nos outros

cynodontíneos) (Toledo-Piza, 2000).

R. vulpinus é conhecido no Brasil pelos nomes populares de dourado-

cachorro, peixe-cachorro ou facão devido aos grandes dentes caninos que

apresenta. Habita tanto reservatórios quanto os rios de águas correntes

(Agostinho et al., 2003). No reservatório de Itaipu, esta espécie é mais abundante

acima dos 5 m da coluna d’água e é importante na pesca artesanal

(FUEM/Nupelia/Itaipu Binacional, 1998).

Esta espécie alcança um comprimento superior a 70 cm, com a primeira

maturação aos 40 cm (Perez-Lizama, 1994) e a migração ocorre entre outubro e

janeiro com pico de atividade em novembro (Neuberger et al., 2007) quando os



ovários representam mais de 15 % do peso corporal (Suzuki, 1992), e contém

uma média de 98.185 oócitos com média de 0,98 mm de diâmetro (Neuberger et

al., 2007). R. vulpinus é piscívoro e se alimenta em ambiente lótico a noite,

geralmente caçando cardumes de pequenos characídeos. No estômago dos

juvenis, o segundo item mais encontrado são os invertebrados (Agostinho et al.,

2003; Almeida et al., 1997). Do ponto de vista da biologia da conservação,

predadores, assim como alguns decompositores e detritívoros, podem ser

considerados espécies-chave para o ecossistema, pois estão nas extremidades

da cadeia alimentar (Rozzi et al., 2001). Por isso, faz-se necessário o

conhecimento sobre a biologia e variabilidade genética dessas espécies, a fim de

formular planos de ação de visem à conservação de ambientes ameaçados.

R. vulpinus apresenta uma ampla distribuição, ocorrendo nas bacias dos

rios Amazonas, Tocantins, Capim, Orinoco, Rupununi, Paraná-Paraguai e Uruguai

(Toledo-Piza, 2000) (figura 1.4). A autora afirma que as variações nas

características merísticas e morfométricas são grandes (com diferentes graus de

sobreposição) e são distribuídas de forma contínua em toda a área de distribuição

dessa espécie. Entretanto, três espécimes do alto Rio Xingu apresentaram

características distintas e que, de acordo com Toledo-Piza, mereciam análises

mais detalhadas.

As espécies de água doce apresentam uma distribuição naturalmente

fragmentada devido à hidrografia, o que limita o fluxo gênico entre populações

que ocupam drenagens diferentes. Além disso, muitas espécies tiveram sua

distribuição alterada ao longo da formação dos sistemas de drenagem atuais (i.g.

formação de cachoeiras) ou por modificações antrópicas (i.g. barragens).

A fragmentação do habitat tem um papel decisivo na estruturação

populacional das espécies de água doce, pois ocasiona, normalmente, uma

redução do tamanho populacional. O tamanho populacional reduzido em

populações isoladas pode levar a uma perda mais acentuada da variabilidade

genética e da heterozigosidade, quando comparada com populações de maior

tamanho, além disso, outra consequência da fragmentação é o aumento da

divergência entre os isolados. Segundo Agostinho et al. (2005) as razões para o

declínio da biodiversidade nas águas continentais brasileiras incluem poluição e

eutrofização, sedimentação, represas e controle de inundações, pesca e

introdução de espécies; sendo estes problemas mais comuns em regiões mais



desenvolvidas, como a região das bacias do Paraná-Paraguai e do Uruguai.

Dessa forma, o ambiente natural acaba sendo fragmentado, intercalando áreas

favoráveis com áreas desfavoráveis.

Espécies migradoras possuem um tamanho populacional maior do que

espécies sedentárias, pois uma única população pode ocupar uma ampla área de

distribuição em determinada drenagem, entretanto, populações que ocupam

grandes áreas estão também mais suscetíveis à fragmentação do hábitat. Apesar

da distribuição de R. vulpinus em grandes sistemas de drenagem que estão

isolados atualmente, não existem estudos acerca do potencial migratório essa

espécie, embora Agostinho et al. (2003) a relatem como fracamente migradora

devido à sua movimentação pela escada de peixes da UHE de Itaipu.

O fluxo gênico exerce uma grande importância na caracterização da

estrutura populacional de uma espécie, pois determina até que ponto uma

população pode ser considerada uma unidade evolutiva independente (Slatkin,

1993). Ou seja, o fluxo gênico intenso homogeneíza as frequências alélicas

enquanto o fluxo gênico restrito ou ausente pode fazer com que cada população

evolua de modo independente.

Além da mobilidade, outros fatores que exercem influência na estrutura de

populações são: a) a presença de barreiras físicas ou ecológicas; b)

características comportamentais, como filopatria; c) história de vida do organismo

(ex. catádromo); d) padrões de dispersão e fluxo gênico ligado ao sexo (nos

casos de marcadores genéticos com transmissão uniparental); e) influência

diferencial da seleção natural em locos nucleares e mitocondriais; f) eventos

demográficos que rompem o equilíbrio entre fluxo gênico e deriva genética; g)

distância geográfica entre subpopulações (Avise, 1994).

Em estudos populacionais, o uso combinado de marcadores mitocondriais

e nucleares é fundamental, pois permite um conhecimento mais amplo da real

estrutura de uma população.



O uso de técnicas moleculares em estudos filogenéticos

Com o advento das técnicas moleculares foi possível efetuar análises

filogenéticas baseadas em sequências de macromoléculas, o que vem auxiliando

no entendimento da história evolutiva de várias espécies, incluindo os peixes

(Alves-Gomes et al., 1995; Calcagnotto et al., 2005; Farias et al., 2000; Lavoue &

Sullivan, 2004; Miya et al., 2003; Oliveira et al., 2011; Sivasundar et al., 2001),

pois em muitos casos revelam um grau maior de variabilidade quando

comparados aos caracteres morfológicos que tendem a ser mais conservados

entre as espécies.

O DNA mitocondrial mtDNA tem se mostrado um marcador molecular

eficiente em análise de zonas de contato e de fluxo gênico (Wong et al., 2004);

estimativas do grau de variabilidade genética intra e interpopulacional e intra e

interespecífica (Iguchi et al., 1999; Triantafyllidis et al., 1999); modelos de

biogeografia histórica (Hausdorf, et al., 2011; Ikeda & Taniguchi, 2002) e

caracterização de estrutura populacional (Iervolino et al., 2010; Garcez, 2006),

além do seu emprego crescente na inferência de relações filogenéticas entre

espécies próximas (Sivasundar et al., 2001; Fernandes-Matioli, 1999) e em

estudos de conservação genética (Beheregaray et al., 2003; Iervolino et al., 2010;

Li et al., 2005).

Análises com o mtDNA, por exemplo, têm fornecido valiosas contribuições

para a sistemática filogenética dos peixes elétricos sul-americanos. Alves-Gomes

et al. (1995) aplicaram métodos de inferência filogenética para analisar as

sequências de bases dos genes mitocondriais 12S rRNA e 16S rRNA (genes mais

conservados) de 19 gêneros da ordem Gymnotiformes, verificando que a hipótese

filogenética baseada nos dados moleculares difere, em alguns aspectos, da

hipótese baseada em estudos morfológicos. Nesse caso, uma nova filogenia foi

proposta, utilizando uma combinação de dados moleculares, morfológicos e

fisiológicos.

Atualmente, o número de trabalhos que associam marcadores

mitocondriais e nucleares está em expansão, tanto em estudos de estrutura

populacional e fluxo gênico (Cooke et al., 2009; FitzSimmons et al., 1997;

Hausdorf, et al., 2011; Orbacz & Gaffney, 2000; Strecker et al., 2012) quanto em

estudos filogenéticos (Calcagnotto et al., 2005; Javonillo et al., 2010; Oliveira et



al., 2011; Pereira et al., 2002). Os genes mitocondriais apresentam uma taxa de

mutação de 5 a 10 vezes maior do que os genes nucleares (Ballard & Whitlock,

2004), entretanto, importância do emprego de genes nucleares em estudos

filogenéticos reside no fato de os mesmos proporcionarem uma estimativa

independente da história evolutiva da espécie em estudo.

Além disso, a falta de independência dos genes mitocondriais, devido à

ausência de recombinação, e as altas taxa de substituição de nucleotídeos podem

ocasionar homoplasias (Pereira et al., 2002), por isso análises de grupos mais

distantes requerem a inclusão de genes nucleares. A análise combinada de

ambos os genomas pode ajudar a resolver as relações filogenéticas que nenhum

dos dois genomas sozinho pôde resolver, pois podem estar atuando em

diferentes níveis, ou seja, em diferenciações mais antigas ou mais recentes

(Pereira et al., 2002). Segundo Doyle (1992), a congruência entre as topologias

obtidas por diferentes conjuntos de dados sugere que a árvore de genes reflete a

árvore de espécies, ou seja, a reconstrução filogenética baseada em um grande

conjunto de dados produz resultados mais robustos do que aquela baseada em

um pequeno conjunto de dados.

Dessa forma, tendo em vista que estudos recentes indicam que uma

abordagem filogenética utilizando genes mitocondriais e nucleares fornece maior

consistência quanto à obtenção da topologia correta, propomos aqui o estudo das

relações filogenéticas da família Cynodontidae (sensu Lucena & Menezes, 1998),

utilizando sequências mitocondriais e nucleares. Este grupo ainda não foi objeto

de uma investigação acerca das relações filogenéticas entre todas as espécies

que o compõe. As relações entre as espécies foram propostas apenas no âmbito

das subfamílias, e foram baseadas em dados morfológicos. O intuito desse

trabalho é comparar a filogenia obtida com aquelas disponíveis na literatura, e

testar a hipótese do monofiletismo de Cynodontidae proposta por Lucena &

Menezes (1998).



O uso de técnicas moleculares em estudos filogeográficos

Vários modelos foram propostos para descrever a estrutura de populações

subdivididas (com base no padrão de migração entre elas). São eles: a) modelo

continente-ilha, onde o fluxo unidirecional ocorre de uma população de tamanho

maior para subpopulações menores; b) modelo de ilha, onde há fluxo em todos os

sentidos e com igual frequência entre populações de mesmo tamanho; c) modelo

de alpondras (stepping-stone), onde a migração ocorre entre subpopulações

imediatamente vizinhas; d) modelo de metapopulações, que incorpora eventos

regulares de extinção e colonização; e) isolamento por distância, onde, em uma

população de distribuição contínua, o fluxo gênico diminui à medida que a

distância aumenta.

Além disso, a estrutura de uma população pode ser observada em termos

hierárquicos progressivamente inclusivos (indivíduo, subpopulação, população

total), ou seja, a variabilidade genética de uma espécie pode estar distribuída em

cada um dos níveis hierárquicos (Frankham et al., 2002).

Para quantificar o efeito da redução de heterozigosidade causada pela

subdivisão populacional e pelo endocruzamento em cada nível hierárquico, Wright

(1951) desenvolveu a estatística F (composta por três coeficientes – FIS, FIT e

FST). Entre estes, o FST é o índice mais informativo, pois fornece uma estimativa

do grau de divergência genética entre duas subpopulações. Slatkin (1995)

desenvolveu um índice análogo ao FST (o RST) para ser utilizado em dados de

microssatélites, já que se baseia no modelo de mutação stepwise.

Entretanto, atualmente existe uma abordagem mais poderosa do que a

estatística F. Esta abordagem, baseada no sequenciamento, é a árvore de

haplótipos, que, segundo Templeton et al. (1995), fornece maior precisão nas

estimativas de fluxo gênico, pois permite a diferenciação da estrutura populacional

por forças recorrentes (como fluxo gênico e deriva genética) ou por eventos

históricos (como a fragmentação e a expansão de área). No entanto, é muito

provável que o índice FST continue a ser usado como uma medida importante para

estimativas comparativas de fluxo gênico, dada a sua fundamental importância

teórica (Neigel, 2002).

Marcadores moleculares são muito utilizados em pesquisas de estrutura

populacional, especialmente após desenvolvimento da PCR (que necessita de



quantidades mínimas de DNA) e do sequenciamento automático, que levou à

descrição de várias classes de marcadores mais variáveis.  Atualmente existem

diversos marcadores genéticos disponíveis para análises de estrutura

populacional, associados tanto ao genoma nuclear (i.g. microsatélies) como ao

genoma mitocondrial.

O DNA mitocondrial (mtDNA) é um marcador adequado para estudos

evolutivos, pois possui como características: um genoma compacto com estrutura

e organização simples, ausência de íntrons, pseudogenes e elementos

transponíveis, alta taxa de substituição de nucleotídeos, herança

predominantemente materna, conservação do conteúdo gênico e facilidade de

purificação, devido ao fato de possuir várias cópias por célula (Avise et al., 1987).

O mtDNA tem sido usado extensivamente nas últimas décadas como uma

ferramenta para inferir o passado evolutivo e demográficos de populações e

espécies (Garcez et al., 2011; Iervolino et al., 2010; Iguchi et al., 1999; Ikeda &

Taniguchi, 2002; Triantafyllidis et al., 1999; Wong et al., 2004). Esta ferramenta

mostrou-se muito importante para os novos campos da ecologia molecular e

filogeografia. (Ballard & Whitlock, 2004).

A partir de estudos prévios de divergência do mtDNA foi proposto que os

indivíduos, ao invés das populações, poderiam ser tratados como unidades

taxonômicas operacionais (OTUs) em estudos de genética de populações, ou

seja, conceitos e abordagens filogenéticas poderiam ser aplicados no nível intra-

específico, pois as linhagens mtDNA dentro de cada espécie aparecem muitas

vezes estruturadas geograficamente (Avise et al., 1987). Essas observações

levaram à proposição do termo “filogeografia”, cunhado por Avise et al. (1987),

que se refere ao estudo dos princípios e processos que governam as distribuições

geográficas das linhagens genealógicas, especialmente no nível intra-específico.

Muitos trabalhos foram desenvolvidos com base na abordagem

filogeográfica, e métodos de análise mais sofisticados foram propostos, como, por

exemplo, a análise de clados agrupados (Templeton et al., 1995).

Lu et al. (2006) analisaram a estrutura genética de Xiphias gladius dos

oceanos Pacífico e Índico, com base no sequenciamento da região controle do

mtDNA. Os autores detectaram uma significativa subdivisão populacional,

postulando a existência de um grupo na área ao norte de Madagascar, um grupo

na Baía de Bengala, e um grupo no resto do Oceano Índico e a oeste do Pacífico.



Aboim et al. (2005) analisaram as sequências parciais da região D-loop e

cytb de cinco amostras [Açores, Madeira, Portugal (Peniche), Cabo Verde e

noroeste do Atlântico] de Helicolenus dactylopterus. Os autores encontraram

diferenciação genética entre o par Açores/nordeste do Atlântico e as populações

de Cabo Verde e noroeste do Atlântico, além de observarem expansão

populacional nas populações de Açores e nordeste do Atlântico.

Nos últimos anos, entretanto, tem crescido a consciência de que a

inferência baseada apenas no mtDNA nem sempre é suficiente para responder

todas as questões interessantes, já que árvores baseadas no mtDNA descrevem

apenas uma pequena fração acerca da história evolutiva de um organismo

(Rieseberg, 2000). Por isso, alguns autores argumentam que mais marcadores

genéticos são necessários para responder mais perguntas filogeográficas.

(Ballard & Whitlock, 2004).

Uma opção ao mtDNA são os genes nucleares, entretanto, o uso destes

representa um desafio devido a: (1) dificuldades técnicas associadas com o

isolamento individual de haplótipos para genes nucleares diplóides; (2) baixas

taxas de evolução em sequências nucleares, produzindo, assim, muito poucos

sítios informativos para a reconstrução filogenética intra-específica; (3)

recombinação, o que mistura histórias mutacionais; e (4) um aumento da média

dos tempos de coalescência para alelos em locos autossômicos, significando que

muitos clados recuperados pelo mtDNA não serão detectados pelos genes

nucleares (Rieseberg, 2000).

Como muitos autores são unânimes em afirmar que a técnica de

microssatélites possui grande poder de resolução para fornecer hipóteses

consistentes a respeito da estruturação populacional, esta técnica foi escolhida

para o estudo populacional de Rhaphiodon vulpinus.

Nos últimos anos, tem-se observado um crescimento do número de

trabalhos que relatam o isolamento e a caracterização de locos de microssatélites

em espécies de peixes neotropicais, com a finalidade de empregá-los em estudos

de genética de populações e conservação (Beheregaray & Sunnucks, 2000;

Calcagnotto et al., 2001; Moysés et al., 2005).

Os microssatélites, também conhecidos na literatura como SSR (simple

sequence repeats) ou STR (short tandem repeats), são sequências curtas de

DNA, de 1 a 6 pares de base, repetidas em tandem e dispersas pelo genoma



nuclear (Li et al., 2002). O tamanho dessas sequências repetitivas é, em geral,

inferior a 200 pares de base.

A técnica de microssatélites consiste na amplificação dos locos de

microssatélites utilizando-se primers específicos desenhados a partir de uma

biblioteca Genômica, que pode ser da espécie em estudo ou de espécies

próximas (Zardoya et al., 1996). Entre as características dos microssatélites que

são vantajosas para estudos populacionais estão: a abundância no genoma

nuclear; o alto grau de polimorfismo, exibindo altos números de alelos e de

heterozigosidade (Wright & Bentzen, 1994), e as altas taxas de mutação, que

variam de 10-5 a 10-2 mutações/ loco/ geração, enquanto as taxas estimadas para

sequências nucleares variam de 10-10 a 10-9 e de 10-9 a 10-8 para sequências

mitocondriais (Hancock, 1999; Moritz et al., 1987; Weber & Wong, 1993).

Os microssatélites têm sido utilizados com sucesso em uma série de

abordagens, tais como: caracterização da estrutura populacional (Escalona, et al.,

2009; Moysés, 2005); estimativas do tamanho populacional efetivo e ocorrência

de endocruzamento (Estoup et al., 2001); estudos de fluxo gênico local (Hausdorf

et al., 2011; Waldbieser & Wolters, 1999) e análise de relações evolutivas entre

populações e espécies (Natoli et al., 2004; Strecker et al., 2012).

Natoli et al. (2004) analisaram a estrutura populacional de nove amostras

de Tursiops truncates, baseados em microssatélites e sequenciamento do

mtDNA. Os autores encontraram diferenciação entre todas as amostras, e menor

variabilidade em habitats costeiros, que muitas vezes se mostraram diferentes

das linhagens pelágicas. Além disso, duas populações costeiras que

recentemente foram classificadas como uma nova espécie (T. aduncus)

apresentaram uma grande diferenciação entre si e entre o morfotipo de T.

truncatus, o que sugere que possam existir três espécies de Tursiops.

Dionne et al. (2008) analisaram amostras de Salmo salar de 51 rios da

costa Atlântica Norte Americana com 13 locos de microssatélites. Os autores

identificaram sete grupos distintos geneticamente e geograficamente,

caracterizados por diferentes fatores ambientais e ecológicos, principalmente a

temperatura. Os resultados sugeriram que a interação entre fluxo gênico e

adaptação ao regime termal explicam a estrutura genética hierárquica observada

entre as populações de salmão do Atlântico.



Semelhanças e diferenças genéticas entre populações (ou grupos de

populações) representam fontes principais de informação para avaliar a história

evolutiva de uma espécie, proporcionando, ao mesmo tempo, uma visão do

estado atual e do potencial evolutivo futuro. Por outro lado, compreender quais os

fatores ecológicos e evolutivos que influenciam a estrutura genética e quantificar

as suas escalas espaciais de influência está se tornando tão importante quanto a

mera descrição da diferenciação genética. (Dionne et al., 2008).

Assim, análises filogeográficas de grupos de peixes que apresentam

grandes áreas de distribuição proporcionam informações para a reconstrução de

eventos históricos que originaram a sua diversificação (Montoya-Burgos, 2003). A

espécie Rhaphiodon vulpinus possui uma ampla distribuição populacional

ocorrendo em sistemas de drenagens diferentes, estando, assim, fragmentada.

Dessa forma, R. vulpinus é um organismo adequado para investigar modificações

geológicas e ambientais passadas, já que a dispersão dos peixes está

intimamente relacionada a ligações diretas ou captura de cabeceiras entre bacias

adjacentes, o que, por sua vez, reflete mudanças geomorfológicas ou climáticas

(Bermingham & Martin, 1998). Por isso, o estudo para verificar se há estruturação

populacional em Rhaphiodon vulpinus é de grande importância, além de aumentar

o conhecimento acerca da ictiofauna de água doce Neotropical.



Figura 1.1: Caracterização das áreas de endemismo postuladas por Hubert &

Renno (2006). a) Árvore de consenso das relações entre as 11 áreas de

endemismo encontradas; b) Mapa evidenciando as 11 áreas de endemismo

identificadas pela análise de máxima parcimônia; c) Refúgios aquáticos (elipses, I-

VIII), paleoarcos (a-f) e rotas de dispersão (setas, 1-7) postuladas pelos autores.

Figura 1.2: Representantes dos três gêneros de Cynodontinae (caixa roxa) e dos

dois gêneros de Roestinae (caixa laranja). Fotos retiradas de www.hippocampus-

bildarchiv.de



Figura 1.3: Mapas da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de: a)

Cynodontinae (extraído de Toledo-Piza, 2000); b) Roestinae (extraído de

Menezes & Lucena, 1998). Alguns círculos representam mais de um lote de

espécimes ou localidades.



Figura 1.4: a) Mapa da América do Sul mostrando a distribuição geográfica de

Rhaphiodon vulpinus. Alguns círculos representam mais de um lote de espécimes

ou localidades (extraído de Toledo-Piza, 2000). b) Exemplar de Hydrolycus

scomberoides, evidenciando a boca oblíqua e o par de caninos desenvolvidos. c)

Exemplar de Rhaphiodon vulpinus segurando sua presa. As imagens b e c foram

retiradas de OPEFE (2006).



Figura 1.5: Cladograma obtido por Lucena (1993). Em vermelho realçamos os

representantes de Roestinae (Roestes) e de Cynodontinae (Cynodon e

Rhaphiodon).



Figura 1.6: Cladograma de consenso estrito obtido por Lucena & Menezes (1998)

a partir de dezoito árvores mais parcimoniosas com 80 passos (CI = 0.60 e RI =

0.81).



Figura 1.7: Cladograma de consenso estrito obtido por Moreira (2007). Os

números são os valores de Bremer obtidos. Em vermelho realçamos os

representantes de Roestinae (Roestes molossus e Gilbertolus atratoensis) e de

Cynodontinae (Hydrolycus tatauaia).



Figura 1.8: Cladograma obtido por Mirande (2009). Em vermelho realçamos o

posicionamento da família Cynodontidae (representada apenas por

Cynodontinae).



Figura 1.9: Cladograma de consenso estrito obtido por Mattox, 2010 (L=697, IC =

0.30 e IR = 0.74) obtido na análise de máxima parcimônia sem Priocharax. Em

destaque, a região na análise com Priocharax (L=697, IC = 0.30 e IR = 0.74) que

difere da primeira análise.



Figura 1.10: Cladograma obtido por Ortí & Meyer (1997). Em vermelho realçamos

o posicionamento da família Cynodontidae (representada apenas por

Cynodontinae).

Fi

gura 1.11: Cladograma obtido por Calcagnotto et al. (2005). Em vermelho

realçamos o posicionamento da família Cynodontidae (representada apenas por

Cynodontinae).



Figura 1.12: Cladograma obtido por Oliveira et al. (2011).



Figura 1.13: Árvore mais parcimoniosa obtida por Toledo-Piza (2000).

Caracteres ambíguos são representados por dois asteriscos, e

caracteres homoplásticos são representados por um asterisco.



Capítulo 6 - Discussão geral e conclusões

A presente tese constitui a realização de um projeto idealizado pela

professora do Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo, Dra.

Monica de Toledo Piza Ragazzo, com o intuito de testar o monofiletismo de

Cynodontidae sensu Lucena & Menezes (1998) e também de avaliar a

estrutura genética de Rhaphiodon vulpinus (a única espécie amplamente

distribuída e que ocorre na Bacia do Paraná). Por isso, a tese está dividida em

capítulos que resultarão em quatro artigos relacionados a esse projeto, que tem

como objetivo contribuir para o conhecimento acerca da evolução dos peixes

Neotropicais, com ênfase nas espécies de Cynodontidae sensu Lucena &

Menezes (1998).

O projeto começou em 2008, quando a hipótese de Lucena & Menezes

(1998) era a mais recente e aceita para as relações da família Cynodontidae;

composta, segundo os autores, pelas subfamílias Cynodontinae e Roestinae e

com Acestrorhynchus como grupo relacionado. As relações filogenéticas entre

as espécies de Acestrorhynchus tinham sido obtidas por Pretti (2007)

(publicada em Pretti et al., 2009) utilizando os genes mitocondriais 16S e

ATPase e o primeiro íntron da RPS7 e por isso essas regiões gênicas foram

escolhidas também para o projeto de Cynodontidae.

Entretanto, o projeto sobre as relações filogenéticas de Characinae de

Mattox (2010) sob a orientação de Toledo-Piza, já estava em andamento e

indicava o não monofiletismo de Cynodontidae, o que foi averiguado logo nas

primeiras análises moleculares (Garcez et al., 2009), levando à necessidade de

incluir espécimes de diferentes famílias, a fim de tentar estabelecer as relações

filogenéticas de cada subfamília com outros Characiformes. Nesta etapa, dois

trabalhos auxiliaram na escolha dos grupos relacionados à Roestinae (Mattox,

2010) e à Cynodontinae (Calcagnotto et al., 2005).

Os resultados foram então apresentados à comunidade científica

internacional durante o Joint Meeting of Ichthyologists and Herpetologists

realizado em Providence (EUA) em 2010, no trabalho “Phylogenetic

relationships of the Cynodontidae (Teleostei, Characiformes) based on

mitochondrial and nuclear gene sequences”, que ganhou o prêmio “Best

student presentation” da Neotropical Ichthyology Association (Garcez et al.,



2010). O trabalho apresentava o não monofiletismo de Cynodontinae e também

o monofiletismo das subfamílias e as suas relações com outros Characiformes,

com Roestinae relacionada à Heterocharacinae e Acestrorhynchus (dentro de

Characidae) e com Cynodontinae relacionada às famílias Prochilodontidae,

Parodontidae, Hemiodontidae e Serrasalmidae.

Após a apresentação destes resultados preliminares, Oliveira et al. (2011)

decidiram incluir representantes tanto de Roestinae quanto de Cynodontinae

em seu projeto em andamento acerca das relações filogenéticas de

Characidae. O trabalho recém publicado encontrou as mesmas relações já

obtidas por mim e forneceu novas fontes de dados para a maioria dos táxons

utilizados, o que se mostrou essencial para o esclarecimento de algumas

relações filogenéticas, especialmente após a inclusão de táxons

filogeneticamente mais distantes (i.g. a família africana Distichodontidae).

Novas fontes de dados foram necessárias principalmente porque a

inclusão de 12 das 18 famílias de Characiformes reconhecidas por Nelson

(2006) resultou em um alinhamento do íntron S7 com muitos indels de

tamanhos variados, dificultando a recuperação dos caracteres homólogos.

Entretanto, a simples exclusão desta região nuclear não era uma alternativa

viável devido à baixa resolução da árvore mitocondrial. Por isso, apesar do

artigo de Oliveira et al. (2011) ter saído em outubro de 2011, as sequências dos

genes cytb, rag2 e myh6 disponíveis no GenBank foram incorporadas à tese,

entretanto nem todos os arquivos de dados estavam disponíveis até a data da

análise final.

As sequências obtidas no GenBank foram conferidas através de uma

análise filogenética e somente aquelas que constituíram grupos monofiléticos

com outras do gênero ou com grupos reconhecidamente relacionados foram

incluídas. Recomendamos este procedimento no caso da utilização de banco

de dados, já que um controle de contaminação e a detecção de erros de

identificação da espécie não podem ser realizados facilmente.

A análise filogenética final corrobora o não monofiletismo de

Cynodontidae com Cynodontinae também monofilético e relacionado à

Prochilodontidae, Hemiodontidae, Parodontidae e Serrasalmidae, mas sua

relação com estes grupos não pôde ser esclarecida. Roestinae aparece em um

clado com representantes de Heterocharacinae, com Acestrorhynchus na base



e dentro de um ramo composto por espécies formalmente reconhecidas como

Characidae. Tal resultado concorda com outras análises moleculares que

incluíram representantes de Cynodontinae e/ou Roestinae (Calcagnotto et al.,

2005; Oliveira et al., 2011), mas discorda das filogenias morfológicas em

relação ao posicionamento de Acestrorhynchus (relacionado à Cynodontinae

nestas análises). Roestinae foi considerado grupo-irmão de Cynodontinae por

Howes (1976), Lucena & Menezes (1998) e Moreira (2007), e grupo-irmão de

Heterocharacinae por Menezes (1974), Lucena (1993) e Mattox (2010). A

inclusão de Loncogenys em Roestinae aqui obtida parece ser resultado do uso

limitado de caracteres (o que será ampliado para a publicação) e por isso,

acreditamos que Heterocharacinae e Roestinae sejam grupos monofiléticos

relacionados, corroborando com os autores acima.

A análise concatenada é utilizada em inferências filogenéticas porque a

história evolutiva de um único gene pode não refletir a verdadeira história

evolutiva de um determinado grupo devido a diversos fatores entre eles, a taxa

de mutação (que pode gerar saturação de bases) e os eventos de indels,

ambos geradores de homoplasias gênicas após o alinhamento. Entretanto,

quando o mesmo agrupamento é encontrado por genes diferentes, isso é um

indício de que a verdadeira história evolutiva está sendo recuperada. Entre as

seis regiões gênicas utilizadas neste trabalho (incluindo o íntron S7), a maioria

detectou a proximidade entre espécies de Roestinae e de Heterocharacinae,

entre Triportheus e Agoniates, entre Brycon e Salminus, entre gêneros de

Characinae (com os grupos-irmão Cynopotamus + Galeocharax e Charax +

Roeboides), entre Characinae e Exodon, e entre gêneros de Alestidae (exceto

Arnoldichthys). Todas estas relações já haviam sido propostas na literatura e

são fortalecidas neste trabalho.

Por outro lado, o grupo próximo à base da filogenia é diferente a cada

região gênica analisada. Além disso, Erythrinidae varia bastante o seu

posicionamento, assim como Arnoldichthys que só é encontrado no mesmo

grupo (Alestidae) com o myh6 e com a rag2. Dessa forma, o posicionamento

destes grupos sob o enfoque molecular deve ser analisado cuidadosamente e

com a inclusão de outras regiões gênicas para fortalecer o conhecimento sobre

as relações de parentesco, especialmente em grupos mais basais, como

parece ser o caso de Crenuchidae, Erythrinidae, Hepsetidae, Ctenoluciidae,



Lebiasinidae e Alestidae (Lucena, 1993; Calcagnotto et al., 2005; Oliveira et al.,

2011). Outras relações que aparecem discrepantes entre as filogenias gênicas

e também em relação à literatura (especialmente com o myh6 em Characidae e

com o S7) devem ser reflexos da história evolutiva da região gênica analisada

mais do que da história dos grupos envolvidos.

A definição das relações entre as espécies de cada subfamília foi

inferida pela análise concatenada das regiões 16S, ATPase e S7, que obteve

os clados H. armatus + H. tatauaia e H. wallacei + H. scomberoides compondo

o clado Hydrolycus, e com R. molossus na posição basal do clado de Roestes.

Esse resultado difere das filogenias morfológicas, já que Lucena & Menezes

(1998) não conseguiram resolver o clado Roestes e Hydrolycus foi recuperado

por Toledo-Piza (2000) com H. wallacei na posição basal. É interessante notar

que enquanto as relações de Hydrolycus são constantes em todas as regiões

analisadas, as relações de Roestes se alteram com a ATPase, com R. ogilviei

na posição basal.

É interessante notar que enquanto H. wallacei e H. scomberoides são

espécies restritas às áreas baixas, H. armatus e H. tatauaia ocorrem

prioritariamente nas regiões dos escudos da Guiana e Brasileiro. Além disso,

as distribuições de H. wallacei e H. scomberoides praticamente não se

sobrepõem, com H. wallacei ocorrendo em rios de água preta e H.

scomberoides em rios de água branca (figura 6.1), o que (junto com a filogenia

obtida) pode refletir um evento de especiação ocasionado após o

estabelecimento de uma barreira química.

Lima & Ribeiro (2011) argumentam que, apesar da incerteza sobre a

extensão das transgressões marinhas, o último desses eventos deve

representar o ponto de partida para as análises biogeográficas de espécies

restritas às terras baixas. Segundo Ramos & Aleman (2000), a última

transgressão marinha ocorreu na Amazônia no Mioceno médio (12 milhões de

anos atrás), o que indica uma origem muito antiga do grupo Cynodontinae.

Além disso, a distribuição de Rhaphiodon vulpinus tanto na Bacia Amazônica

quanto na Bacia do Paraná fornece mais um indício da idade do grupo, já que

essas bacias estão separadas há milhões de anos. Esta ampla distribuição de

Rhaphiodon vulpinus foi o que nos motivou a realizar uma análise populacional

com essa espécie.



Para tanto, a idéia inicial abrangia somente a análise com locos de

microssatélites que seriam desenvolvidos ao longo do projeto, o que começou

a ser realizado no início de 2010 na disciplina “NT 264A – microssatélites para

estudos genéticos de eucariotos: um curso teórico e prático” oferecida pelo

programa de pós-graduação em Biologia Vegetal do Instituto de Biologia da

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) sob a coordenação dos

professores Michel Vincentz, Anete Pereira de Souza e Maria Imaculada

Zucchi. Entretanto, a clonagem não funcionou durante o curso e precisou ser

refeita, o que contou com as colaborações da Profa. Anete de Souza e seu

aluno Danilo Augusto Sforça para a clonagem por eletroporação, e da Profa.

Dra. Maria Cristina Arias e sua aluna Elaine A. Françoso do Laboratório de

Genética e Evolução de Abelhas do Instituto de Biociências da Universidade de

São Paulo (USP), onde foi realizada a segunda etapa da clonagem no início de

2011.

Devido ao atraso na construção da biblioteca, resolvemos incluir a

análise por sequenciamento, o que requereu testes de polimorfismos de

diferentes regiões gênicas (S7, D-loop, ATPase, cytb, ND2 e ND4). Após vários

testes, obtivemos bons valores de divergência com o primeiro íntron do S7

(1,5% de divergência entre amostras do Rio Solimões e do Rio Paraná).

Entretanto, por se tratar de outro marcador nuclear, resolvemos investir no

desenvolvimento de um marcador mitocondrial. A região D-loop de Rhaphiodon

vulpinus não apresentou um bom padrão de amplificação e por isso não

chegou a ser seqüenciada. As sequências obtidas mostraram baixa divergência

para a maioria das regiões analisadas (citocromo b e as subunidades 2 e 4 da

NAD desidrogenase), entretanto, observamos mais de 1% de divergência com

a ATPase, que por isso foi a região escolhida para o estudo da diversidade

genética de R. vulpinus.

Os resultados obtidos pelo sequenciamento mostraram a existência de

três grupos genéticos distintos, que correspondem à Bacia do Paraná, ao oeste

da Amazônia e ao leste da Amazônia (rios Araguaia e Xingu), além disso, um

contato entre o Rio Madeira e a Bacia do Paraná foi evidenciado. Desta forma,

R. vulpinus parece possuir uma história demográfica antiga, já que os dados

moleculares indicam conexões históricas que permitiram a dispersão entre

drenagens (Hubert & Renno, 2006). Os grupos genéticos podem estar



relacionados às áreas de refúgio aquático propostas por Hubert & Renno

(2006), e por isso devem ser considerados Unidades Evolutivas Significativas

(UES) separadas.

O padrão de diversidade dentro de cada uma das três UES mostra

valores moderados na Bacia Amazônica (com o oeste mais diverso o leste) e

valores muito baixos na Bacia do Paraná, e com uma baixa divergência

intragrupos, apesar de as distâncias geográficas alcançarem mais de 3.400 km,

o que indica uma grande capacidade migratória de R. vulpinus na ausência de

barreiras. Além disso, na UES do oeste da Amazônia foi detectada uma

expansão populacional.

Hubert & Renno (2006) relatam uma diferenciação preferencialmente

leste-oeste na região amazônica, o que pode estar relacionado à origem

recente do sistema de drenagem do oeste da Amazônia, o que pode explicar

também a expansão populacional observada em R. vulpinus desta região. Além

desta expansão, Rhaphiodon vulpinus pode ter passado por uma expansão de

habitat, pois um padrão de isolamento pela distância foi evidenciado.

Desta forma, os resultados indicam que R. vulpinus apresenta grande

capacidade migratória, com isolamento pela distância , e por isso  deve constar

nas listas de espécies migradoras.

A subdivisão populacional encontrada parece ser decorrente de eventos

históricos, o que necessita ser investigado. Para tanto, optamos pela análise de

locos polimórficos de microssatélites em R. vulpinus. O marcador foi

desenvolvido no presente estudo e 11 locos foram isolados e caracterizados

para a espécie. Os resultados de amplificação heteróloga evidenciaram a

utilidade do marcador para estudos populacionais nas espécies de

Cynodontinae, com a amplificação de seis locos em cada um dos outros

gêneros de Cynodontinae (Cynodon e Hydrolycus).

Na análise populacional de Rhaphiodon vulpinus foram recuperados os

mesmos grupos encontrados na análise com a ATPase, com a diferença que a

amostra do alto Xingu se mostrou bastante diferenciada das outras do grupo do

leste da Amazônia, subdividindo essa região em duas unidades evolutivas.

Em relação à diversidade, os grupos genéticos apresentaram um padrão

de similar ao obtido pelo sequenciamento da ATPase , com os menores valores

na Bacia do Paraná e os maiores no oeste da Amazônia. O grupo Paraná



possui diversidade reduzida provavelmente devido ao efeito fundador aliado às

alterações ambientais ocorridas na região. Detectamos ainda um gargalo

populacional no leste da Amazônia, e a redução de diversidade no alto Xingu.

Devido ao alto Xingu ter apresentado indícios de estruturação também

com a análise da ATPase, refizemos o teste de variância molecular utilizando

dados do sequenciamento da ATPase com os  quatro grupos evidenciados

pelos microssatélites. Os novos resultados apresentaram significância para os

três níveis hierárquicos, com a diferença de que houve uma diminuição da

variação entre as amostras do mesmo grupo (tabela 6.1).

É interessante notar que nos microssatélites a maior diversidade está

entre as localidades, o que demonstra a grande variabilidade obtida pela

análise com esse marcador; enquanto que no DNA mitocondrial a maior

diversidade está entre os grupos, provavelmente por ter uma taxa evolutiva

menor do que a dos microssatélites. Entretanto, quando olhamos os dados

obtidos pelo sequenciamento da ATPase sob a perspectiva da estruturação

encontrada pelos microssatélites, obtemos indícios que corroboram a esta

estruturação. Por isso e pelas taxas de evolução dos marcadores, as três UES

encontradas pela ATPase são mais antigas do que a divisão da UES do leste

da Amazônia, que parece ser proporcionada pelo isolamento de R. vulpinus

pelas cachoeiras do Xingu.

Os microssatélites permitiram ainda a identificação da proporção de

contribuição dos grupos genéticos em cada indivíduo, o que corroborou os

dados do sequenciamento da ATPase que indicavam o contato secundário

entre a Bacia do Paraná e o Rio Madeira. A UES da Bacia do Paraná aparece

contribuindo apenas no pool gênico do Rio Madeira através de um fluxo

unidirecional devido provavelmente à captura de riachos para a Bacia

Amazônica. Entretanto, como evidenciado na tabela 6.2, a Cachoeira do

Teotônio é uma barreira nas análises com microssatélites, mas não é nas

análises do mtDNA.

A análise de agrupamentos apresentou ainda uma alta contribuição do

grupo do alto Xingu na amostra do Rio Araguaia (GO); além disso, três locos

(Rv3, Rv4 e Rv13) indicam contato entre estas localidades, o que pode estar

relacionado a um evento de troca de faunas devido à captura de riachos do alto

Xingu para o Araguaia. É interessante notar que tanto RO quanto GO



apresentam valores discrepantes de diversidade nucleotídica e Tau em relação

às outras amostras do grupo, o que pode ser um indício de mistura de faunas

nestas localidades.

Desta forma, a história demográfica de Rhaphiodon vulpinus parece

estar intimamente relacionada a eventos geológicos, já que a estruturação

encontrada nesta espécie parece refletir o conhecimento atual sobre a

formação das bacias hidrográficas. Além disso, R. vulpinus parece ser uma

espécie bastante antiga, especialmente pela estruturação encontrada dentro da

Bacia Amazônica, e por isso, tanto a diminuição do tamanho populacional

devido a eventos vicariantes, quanto a expansão populacional devido à

expansão de habitats podem ter acontecido nesta espécie.

O conjunto de dados obtidos nesta tese descreve um panorama geral

que contribuirá para o esclarecimento das relações filogenéticas em

Characiformes e também entre as espécies de Roestes e Hydrolycus e entre

os gêneros de Cynodontinae. Além disso, preenche uma lacuna sobre o

conhecimento acerca da variabilidade genética de Rhaphiodon vulpinus,

contribuindo para a compreensão de aspectos da história evolutiva e da

dinâmica de populações desta espécie Neotropical, que parece ser mais antiga

do que a formação dos sistemas de drenagem atuais.



Figura 6.1: Distribuições das espécies de Hydrolycus.



Tabela 6.1: AMOVA obtida para a região da ATPase 6/8 de Rhaphiodon

vulpinus com os quatro grupos evidenciados pela análise dos microssatélites.

Variação g.l. Componentes
da variância

Porcentagem
do total P * 

4 grupos: Entre grupos 3 2,16409 Va 75,50 0 0,75498
Paraná;
Alto Xingu;
Araguaia +
baixo Xingu;
e oeste da
Amazônia

Entre
amostras do
mesmo
grupo

6 0,11133 Vb 3,88 0,01173 0,15852

Entre
amostras 91 0,59100 Vc 20,62 0 0,79382

Tabela 6.2: Em destaque apresentamos a localização no Rio Madeira da

contribuição genética do grupo Paraná.

localidade
Posição em relação à
Cachoeira do Teotônio ID

Nmicro Nseq

Igarapé Sotério Montante 71 a 73 3 2*
Igarapé Mutumparaná Montante 69 e 70 2
Igarapé São Lourenço Montante 65 a 68 4
Igarapé Jatuarana Jusante 89 a 94 6 6
Igarapé Belmont Jusante 95 1 1*
Lago Cuniã Jusante 98 e 99 2
Lago Puruzinho Jusante 100 1
Manicoré Jusante 74 a 79 6 1
Aripuanã Jusante 80 a 88 9
Lago Sampaio Jusante 96 e 97 2 2*
* Haplótipo A encontrado nos indivíduos 72, 95 e 97 e haplótipo B no indivíduo

73



Resumo

Cynodontidae (sensu Lucena & Menezes, 1998) é uma família de

Characiformes com 14 espécies válidas divididas em duas subfamílias

(Cynodontinae e Roestinae). As espécies de Cynodontinae sempre foram

classificadas em um mesmo grupo, enquanto que Roestinae já foi classificada

junto com Characidae. Com o objetivo de testar o monofiletismo de

Cynodontidae, realizamos uma análise de máxima parcimônia com o algoritmo

TBR em 42 táxons representando 12 famílias de Characiformes. A análise foi

realizada com três regiões nuclearas e três genes mitocondriais; entretanto, o

íntron da RPS7 foi retirado da análise final por questões de homologia do

alinhamento. A árvore consenso obtida com 9842 passos (IC = 0,351 e IR =

0,358) evidencia o não monofiletismo de Cynodontidae, com Cynodontinae

relacionada a um clado composto por Serrasalmidae, Prochilodontidae,

Hemiodontidae e Parodontidae, enquanto que Roestinae aparece dentro de

Characidae relacionada à Heterocharacinae. Acestrorhynchidae foi recuperada

na base do clado Roestinae/Heterocharacinae, o que condiz com outras

filogenias moleculares e difere das filogenias morfológicas. As relações entre

as espécies de Roestes e de Hydrolycus também foram recuperadas. As outras

relações encontradas condizem com dados recentes da literatura, fortalecendo

o conhecimento sobre a ictiofauna de água doce.

A espécie Rhaphiodon vulpinus se destaca entre os Cynodontíneos por

apresentar uma ampla distribuição geográfica, sendo encontrada em sistemas

atualmente separados como as bacias do Paraná e do Amazonas. Por isso,

uma análise da variabilidade e da estrutura populacional desta espécie foi

realizada com o intuito de ampliar o conhecimento sobre a influência do

passado geológico na distribuição da ictiofauna Neotropical, além de fornecer

áreas prioritárias de conservação. Inicialmente, o estudo foi realizado com

sequencias do gene da ATPase do mtDNA, e os resultados evidenciaram a

existência de três grupos genéticos que foram considerados UES distintas

(Bacia do Paraná, oeste da Amazônia e leste da Amazônia). Entretanto, a

hipótese de contato secundário com mistura de fauna entre a Bacia do Paraná

e o Rio Madeira foi postulada para explicar os resultados.



Para testar tal hipótese, foi desenvolvida a biblioteca de microssatélites

de R. vulpinus, já que este marcador é mais sensível para a detecção de

estruturas populacionais. Foram obtidos 11 locos polimórficos, sendo que sete

funcionaram em outros gêneros de Cynodontinae. A análise com

microssatélites confirmou a conexão entre o oeste da Amazônia e a Bacia do

Paraná, provavelmente devido à captura de riachos para a sub bacia do Rio

Madeira. Uma grande diferença entre as análise é a subdivisão UES do leste

da Amazônia (rios Araguaia e Xingu) devido à grande diferenciação do alto

Xingu. Além disso, esta localidade parece ter contribuído no pool gênico do

Araguaia após a estruturação, o que pode indicar outro evento de captura de

cabeceiras. Estes eventos, no entanto, seriam relativamente recentes na

história evolutiva de R. vulpinus, assim como é a barreira estabelecida pela

Cachoeira do Teotônio no Rio Madeira, já que a mesma não foi detectada

como barreira na análise do mtDNA.

A história demográfica de Rhaphiodon vulpinus parece estar

intimamente relacionada a eventos geológicos, já que a estruturação

encontrada reflete o conhecimento atual sobre a formação das bacias

hidrográficas. Além disso, R. vulpinus parece ser uma espécie bastante antiga,

especialmente pela estruturação encontrada dentro da Bacia Amazônica. Por

isso, tanto a diminuição do tamanho populacional (detectada no leste da

Amazônia pelos microssatélites) quanto a expansão populacional (detectada no

oeste da Amazônia pela ATPase) podem ter acontecido nesta espécie.

R. vulpinus parece ser uma espécie com grande capacidade migratória,

já que apresenta isolamento pela distância e estruturação relacionada à

barreiras históricas. Em relação aos padrões de diversidade, ambos os

marcadores evidenciaram uma diversidade moderadamente alta na Amazônia

(com os maiores valores no oeste) e uma baixa diversidade na Bacia do

Paraná, provavelmente devido à colonização da bacia aliado às alterações

ambientais ocorridas na região. O conjunto de dados obtidos contribuirá para o

esclarecimento das relações filogenéticas em Characiformes e também para a

compreensão de aspectos da história evolutiva e da dinâmica de populações

de R. vulpinus, uma espécie que parece ser mais antiga do que a formação

atual dos sistemas de drenagem.



Abstract

Cynodontidae (sensu Lucena & Menezes, 1998) is a Characiform family

with 14 valid species which are divided in two subfamilies (Cynodontinae and

Roestinae). Cynodontinae species were always classified in the same group

meanwhile Roestinae has already been classified together with Characidae. In

order to test the monophylestism of Cynodontidae, we have conducted a

Maximum Parsimony Analysis using the algorithm TBR in 42 taxa, which

represent 12 Characiform families. The analysis was performed with three

nuclear regions and three mitochondrial genes; the first intron of RPS7 was

removed from the final analysis due to problems related to alignment homology.

The consensus tree obtained with 9842 steps (IC = 0,351 and IR = 0,358) does

not support the monophylestism of Cynodontidae, which appears in a clade

composed by Serrasalmidae, Prochilodontidae, Hemiodontidae, and

Parodontidae; Roestinae appears within Characidae, close-related to

Heterocharacinae. Acestrorhynchidae was recovered at the base of

Roestinae/Heterocharacinae clade, which is in agreement with other molecular

phylogenies and in disagreement with the morphological ones. The relationship

between Roestes and Hydrolycus species was also recovered. Other

relationships obtained are in agreement with recent data described elsewhere,

which reinforces the knowledge on the freshwater fish fauna.

The species Rhaphiodon vulpinus stands out from other Cynodontinae

species due to its wide geographic distribution, occurring in basins that are

currently separated as is the case of Paraná and Amazon. Within this context,

population variability and structure analyses were conducted with the aim of

expanding the knowledge related to the influence of geological history on the

distribution of Neotropical fish fauna as well as to provide priority areas for

conservation means. Initially, the study was carried out with ATPase gene

sequences from mtDNA and the results evidenced the existence of three

genetic groups which were considered as different ESUs (Evolutionary

Significant Units; Paraná, Western Amazon, and Eastern Amazon). However, a

secondary contact hypothesis with fauna mixture between Paraná and Madeira

river basins was formulated in order to explain the results.



In order to test such hypothesis, a microsatellite library was developed

for R. vulpinus, once this marker is more sensitive for the detection of

population structure. 11 polymorphic loci were obtained and among them,

seven showed to be useful in other Cynodontinae genus. The microsatellite

analysis confirmed the connection between the Western Amazon and the

Paraná basin, which probably occurred as a result of headwaters capture by the

Madeira river sub-basin. The major difference between the analyses comprises

the ESU sub-division in Easter Amazon (Araguaia and Xingu rivers) due to the

high differentiation of Upper Xingu. Moreover, this locality may have contributed

on the Araguaia gene pool after its structuration process, which may be an

indicative of another headwaters capture event. However, those events would

be relatively recent in the R. vulpinus evolutive history, likewise the barrier

formed by Teotônio Falls in Madeira river, once it was not detected as a barrier

by mtDNA analysis.

The demographic history of R. vulpinus seems to be tightly related to

geologic events, once the structure obtained reflects the current knowledge on

the formation of hydrographic basins. Furthermore, R. vulpinus seems to be a

very old species, mainly due to the structure found within the Amazon basin.

Thus, both the reduction of population size (detected in Eastern Amazon by

microsatellite) and the population expansion (detected in Western Amazon by

ATPase) may have occurred in this species.

R. vulpinus seems to be a species with a high migration capacity, once it

presents isolation by the distance and structuration related to historical barriers.

Regarding the diversity patterns, both markers evidenced a slightly high

diversity in the Amazon (high values on Western) and low diversity in the

Paraná basin, possibly due to the occupation of the basin modulated by

environmental changes that occurred in the region. Those data will contribute to

resolve the phylogenetic relationships in Characiform and for the understanding

of some aspects of the evolutive history and population dynamics of R.

vulpinus, a species that seems to be older than the current drainage systems.
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