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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O continente sul-americano é a única região biogeográfica onde podemos encontrar um 

grupo estenohalino de elasmobrânquios: as arraias da família Potamotrygonidae. Pertencentes à 

subordem Myliobatoidei, este táxon inclui aproximadamente 200 espécies distribuídas nas regiões 

tropicais, subtropicais e temperadas do planeta (NISHIDA, 1990; DE CARVALHO, 2003). Entre 19 e 21 

espécies de potamotrigonídeos são reconhecidas (DE CARVALHO, 2003; DEYNAT, 2006; ROSA et al., 

2008;  TOFFOLI et  al.,  2008),  embora  este  número  pareça  estar  subestimado,  provavelmente 

chegando a 30 (Marcelo de Carvalho, comunicação pessoal). As espécies de potamotrigonídeos 

são  taxonomicamente  organizadas  em três  gêneros  (Paratrygon Duméril,  1865,  Plesiotrygon 

Rosa, Castello & Thorson, 1987, e  Potamotrygon Garman, 1913), distribuídas pelas bacias dos 

rios Atrato, Magdalena, Maracaibo, Orinoco, Essequibo, Amazonas e do Prata (THORSON, 1970; 

THORSON et al., 1978; NISHIDA, 1990), os quais desembocam no Oceano Atlântico e no Mar do 

Caribe. 

THORSON et al. (1978),  LOVEJOY (1996),  LOVEJOY et al. (1998) e DUNCAN et al. (submetido) 

sugerem  que  algumas  características  morfofisiológicas  são  únicas  para  as  espécies  de 

Potamotrygonidae,  tais  como  a  presença  de  processo  pré-pélvico,  redução  da  glândula  retal, 

concentração  de  uréia  no  fluido  perivisceral  maior  do  que  no  sangue,  sangue  com  baixa 

concentração de uréia, e uma modificação da Ampola de Lorenzini para eletro-recepção na água 

doce. Análises morfológicas e moleculares suportam a monofilia da família, sugerindo que este 

táxon é grupo-irmão de espécies anfi-americanas de Himantura (LOVEJOY, 1996, 1997; LOVEJOY et  

al., 1998; MARQUES, 2000).

Da  mesma  maneira  que  Potamotrygonidae,  um considerável  número  de  linhagens  da 

ictiofauna neotropical é representado por grupos predominantemente marinhos, como as sardinhas 

(Clupeidae), arenques (Pristigasteridae), corvinas (Sciaenidae), anchovas (Engraulidae), peixes-

agulha (Belonidae),  trutas  (Percichtyidae),  enguias  (Synbranchidae)  e  peixes-disco (Cichlidae) 

(Roberts, 1972). Os ancestrais destes táxons colonizaram os rios da América do Sul em diversos 

eventos biogeográficos restritos no espaço e no tempo (ver revisão em BRITO et al., 2007), seja 

durante as invasões marinhas do Mioceno, ou por simples dispersão do ambiente marinho para os 

sistemas fluviais. 

Diante  dos  diversos  cenários  biogeográficos  postulados  para  explicar  a  presença  de 

linhagens predominantemente marinhas nos sistemas fluviais da América do sul, três hipóteses 

competem sobre a  origem e diversificação dos  potamotrogonídeos:  i)  dispersão facilitada  por 

ingressões marinhas durante o Pleistoceno (entre 5,3 e 1,8 milhões de anos atrás) (MARLIER, 1967); 
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ii) invasão do ancestral via Pacífico seguida por isolamento no mar epicontinental formado pelos 

eventos de orogênese dos Andes durante o Cretáceo (anteriores a 90 milhões de anos atrás), com 

base em dados parasitológicos (BROOKS. 1981, 1992; HOBERG et al., 1998; ZAMPARO et al., 1999); e 

iii)  invasão de um ancestral  caribenho do sistema fluvial  sul-americano durante as ingressões 

marinhas do Mioceno inferior (~23 e 15 milhões de anos atrás) no noroeste da América do Sul, 

seguido de isolamento por alteração dos padrões de drenagens do Orinoco e formação dos Andes 

(LOVEJOY, 1996, 1997; LOVEJOY et al.,  1998; MARQUES,  2000). Esta última hipótese, atualmente a 

mais aceita, encontra suporte nas estimativas temporais para a divergência do ancestral marinho 

inferidas  a  partir  do  relógio  molecular  de  um fragmento  do gene  mitocondrial  (citocromo b) 

(LOVEJOY et al., 1998; LOVEJOY, 1999; MARQUES, 2000;  LOVEJOY et al., 2006), e em dados fósseis 

(ver revisão em BRITO et al., 2007). 

A  fauna  parasitária  de  Potamotrygonidae  está  representada  predominantemente  por 

membros de Cercomeromorpha, um clado composto por linhagens de platelmintos membros de 

Cestoda e Monogenoidea (WOODLAND,  1934;  LÓPEZ-NEYRA & DIAZ-UNGRIÁ, 1958;  GOLVAN et al., 

1964;  BROOKS & THORSON, 1976;  RÊGO & DIAS, 1976;  MAYES et al., 1978, 1981a, 1981b;  RÊGO, 

1979; BROOKS et al., 1981; BROOKS & AMATO, 1992; CAIRA & ORRINGER, 1995; CAMPBELL et al., 1999; 

MARQUES, 2000; MARQUES et al., 2001; MARQUES & BROOKS, 2003; MARQUES et al., 2003; REYDA & 

OLSON, 2003;  IVANOV, 2004;  IVANOV, 2005;  DOMINGUES & MARQUES, 2007;  DOMINGUES et al., 2007; 

REYDA, 2007; DOMINGUES & MARQUES, em preparação). Dois gêneros de monogenóideos parasitas 

branquiais podem ser encontrados em potamotrigonídeos: Potamotrygonocotyle Mayes, Brooks & 

Thorson,  1981  (Monocotylidae),  para  o  qual  12  espécies  são  conhecidas,  e  a  monotípica 

Paraheteronchocotyle amazonense Mayes, Brooks & Thorson, 1981 (Hexabothriidae) (MAYES et  

al.,  1981b;  DOMINGUES & MARQUES,  2007;  DOMINGUES et  al.,  2007;  DOMINGUES & MARQUES,  em 

preparação). 

Potamotrygonocotyle e Paraheteronchocotyle estão inseridos em famílias cujos membros 

são  predominantemente encontrados em elasmobrânquios marinhos, embora as linhagens destes 

gêneros estão restritas às arraias de água doce neotropicais, e não possuem ocorrência em outros 

hospedeiros de água doce sul-americanos. Esta associação restrita aos potamotrigonídeos sugere 

um  evento  de  colonização  concomitante  dos  rios  da  América  do  Sul  pelos  ancestrais  dos 

hospedeiros  e  dos  parasitas  monogenóideos.  Os  trabalhos  de DOMINGUES &  MARQUES (2007), 

DOMINGUES et al. (2007) e  DOMINGUES & MARQUES (em preparação) foram os responsáveis pelo 

aumento exponencial no número de espécies conhecidas para Potamotrygonocotyle. Contudo, as 

decisões  taxonômicas  realizadas  por  aqueles  autores,  e  a  filogenia  para  espécies  do  gênero 

proposta  por  DOMINGUES &  MARQUES (em  preparação)  estão  baseadas  somente  em  dados 

morfológicos. 
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Os  avanços  na  biologia  molecular,  a  implementação  de  novos  algoritmos  de  análises 

filogenéticas  e  a  melhoria  de  capacidade  computacional  têm  revolucionado  a  sistemática  nas 

últimas  décadas  (CRACRAFT &  DONOGUE,  2004).  A biologia  molecular  oferece  à  taxonomia  a 

utilização de sequências nucleotídicas de determinados genes como conjunto de caracteres que, 

assim como a morfologia,  podem ser  utilizados  na reconstrução  de hipóteses  filogenéticas  que 

auxiliem estudos de sistemática. Diante deste cenário, seria pertinente incorporar dados moleculares 

na taxonomia de Potamotrygonocotyle.

Dados moleculares também são apropriados à investigação de processos microevolutivos, 

abordando  escalas  temporais  mais  recentes  daquelas  geralmente  consideradas  em estudos  de 

sistemática molecular. O advento da utilização de sequências de DNA em estudos populacionais é 

recente, muito posterior ao início dos estudos de genética de populações (HEY & MACHADO, 2003). 

Além de  serem resultado de  diferentes  histórias  genealógicas,  as  sequências  de  DNA podem 

apresentar variações nas taxas de substituição. As variações resultantes mostram frequências que 

são estatísticas populacionais sujeitas a mudanças resultado de processos evolutivos tais como, 

deriva gênica,  efeito fundador,  fluxo gênico e seleção.  Deste modo, a sua utilização pode ser 

dirigida para estudos filogenéticos, filogeográficos e de estrutura populacional (SUNNUCKS, 2000). 

A combinação de dados geográficos e genealógicos levou ao surgimento de um campo emergente 

de estudo, a filogeografia, definido primeiramente por AVISE et al. (1987). Segundo PATTON & DA 

SILVA (1998), o exame da distribuição espacial e do relacionamento de parentesco entre genes 

permite testar modelos de especiação para qualquer grupo de organismos.

O objetivo desta tese é propor uma hipótese de relacionamento filogenético baseada em 

dados moleculares para as espécies de  Potamotrygonocotyle, e discutir padrões de evolução da 

espécie  P.  aramasae e  seu  hospedeiro  Paratrygon  aiereba,  distribuídos  em  diferentes  rios 

amazônicos. No Capítulo 2, sequências de DNA do gene nuclear ITS1 e do mitocondrial cox1 são 

utilizadas para obter uma hipótese filogenética para  Potamotrygonocotyle spp. Esta hipótese é 

contrastada com o mais recente esquema taxonômico do gênero bem com a hipótese filogenética 

existente para o gênero. 

No  Capítulo  3,  os  padrões  filogeográficos  e  de  estrutura  populacional  de 

Potamotrygonocotyle  aramasae e seu único hospedeiro,  Paratrygon aiereba, são comparados e 

discutidos. Hipóteses filogenéticas baseadas em marcadores mitocondriais são apresentadas para 

cada componente desta associação (cox1 e 16S parasita; cox1, cytb e ATPase hospedeiro), e os 

seus padrões históricos são confrontados. Finalmente, uma hipótese sobre a diversificação de P. 

aiereba, amostrada ao longo de rios amazônicos e da bacia do Essequibo, é avaliada.
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CAPÍTULO 2

SISTEMÁTICA MOLECULAR DE POTAMOTRYGONOCOTYLE SPP. (MONOCOTYLIDAE, POLYONCHOINEA) PARASITAS DAS 

ARRAIAS SUL-AMERICANAS (POTAMOTRYGONIDAE, MYLIOBATIFORMES) EM DISTINTAS SUB-BACIAS DA AMÉRICA DO 

SUL. 

Resumo

Os marcadores moleculares são ferramentas auxiliares poderosas em estudos de sistemática 
filogenética  de  diversos  níveis  taxonômicos,  sendo  especialmente  informativos  na  detecção  de 
espécies  crípticas,  não  reconhecidas  a  partir  de  outras  fontes  de  caracteres.  O  gênero 
Potamotrygonocotyle Mayes, Brooks & Thorson, 1981 é composto por espécies restritas às águas 
continentais  sul-americanas,  todas  parasitas  branquiais  de  arraias  também  exclusivamente 
dulcícolas  da família  Potamotrygonidae.  Sequências  nucleotídicas  do gene  mitocondrial  cox1 e 
nuclear  ITS1  foram  utilizadas  em  busca  de  uma  hipótese  filogenética  dentro  do  contexto  de 
evidência  total contemplando  dados  moleculares  para  as  12  espécies  nominais  atualmente 
reconhecidas para Potamotrygonocotyle. Os resultados recuperaram o status monofilético de cinco 
destas  espécies,  sugeriram complexos  de  linhagens  crípticas  para  três  e  revelaram discrepantes 
relações de parentesco em comparação a uma hipótese filogenética baseada em dados morfológicos, 
recentemente  proposta  para  os  membros  deste  gênero.  Em contrapartida,  os  dados  moleculares 
suportaram sinonímias propostas recentemente para Potamotrygonocotyle. 

Abstract
Molecular  markers  are  powerful  auxiliary  tools  in  systematics  to  address  questions 

pertaining to distinct taxonomic levels, specially those evolving cryptic lineages not detected by 
other characters. The genus Potamotrygonocotyle Mayes, Brooks & Thorson, 1981 is composed by 
gill parasites restricted to the south-American continental waters, exclusively found in Neotropical 
freshwater stringtrays of the family Potamotrygonidae. Nucleotide sequences of the mitochondrial 
gene  cox1  and nuclear  gene  ITS1 were  used  to  propose  a  phylogenetic  hypothesis  within  the 
context of total evidence of molecular data for 12 nominal species presently recognized for the 
genus. The results recovered the monophyletic status of five nominal species, pointed out to the 
possible  existence  of  cryptic  lineages  for  three  of  them,  and  revealed  distinct  sister-groups 
relationships in comparison to the existing phylogeny for the genus based on morphological data. 
On  the  other  hand,  the  molecular  data  supported  recently  proposed  synonyms  within 
Potamotrygonocotyle.
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Introdução 

Dentre os táxons de platelmintos obrigatoriamente parasitas, os membros de Monogenoidea 

Bychowsky,  1937 (Neodermata:  Cercomeromorpha)  formam um grupo diverso de espécies que 

possuem ciclo  de  vida  direto,  geralmente  ectoparasitas  de  peixes,  infectando primariamente  as 

brânquias ou superfície externa de seus hospedeiros (BOEGER & KRITSKY, 1997). Os monogenóideos 

são caracterizados pela presença de um aparato na extremidade posterior do corpo denominado 

háptor, que pode ser armado com ganchos, âncoras, ventosas, grampos ou uma combinação destas 

estruturas que são utilizadas na fixação dos vermes a seus hospedeiros. 

Estudos embasados em dados morfológicos de monogenóideos caracterizam o grupo como 

parasitas especialistas, possuindo preferência sobre uma gama restrita de espécies de hospedeiros 

(WHITTINGTON, 1998; WHITTINGTON et al., 2000). Entretanto, exemplos que fogem a este padrão geral 

têm sido registrados para membros de algumas famílias. Por exemplo, em Monocotylidae, CHISHOLM 

et al. (2001A) demonstraram que algumas espécies de Calicotyle são claras exceções a esse padrão 

comum de especificidade. Segundo estes autores, C. urolophi é uma espécie encontrada na região 

cloacal de três espécies filogeneticamente próximas de arraias nos mares da Tasmânia. 

Dentre as seis famílias de Monogenoidea parasitas de elasmobrânquios (Acanthocothylidae, 

Amphibdellatidae,  Capsalidae,  Hexabothriidae,  Loimoidae e  Monocotylidae;  BOEGER & KRITSKY, 

1993, 1997), apenas três (Acanthocotylidae, Hexabothriidae e Monocotylidae) são descritas para 

arraias da América do Sul, em sua maioria, parasitas de espécies marinhas da família Rajidae (KOHN 

& COHEN, 1998;  COHEN & KOHN, 2008).  Das espécies da família Monocotylidae com distribuição 

neotropical (KOHN & COHEN, 1998; COHEN & KOHN, 2008), Potamotrygonocotyle spp. Mayes, Brooks 

& Thorson, 1981 (Figura 1) são as únicas restritas às águas continentais, todas parasitas branquiais 

de arraias exclusivamente dulcícolas pertencentes à família Potamotrygonidae.

Potamotrygonocotyle é  considerado  membro  de  Heterocotylinae  (CHISHOLM et  al.,  1995; 

2001B), uma subfamília caracterizada pela presença de estruturas esclerotizadas na superfície dorsal 

do  háptor  (CHISHOLM et  al.,  1995;  2001B).  Este  gênero pode  ser  diferenciado  dos  demais 

heterocotilíneos pela presença de um lóculo central e oito lóculos periféricos no háptor,  margens 

sinuosas levemente esclerotizadas em todos os septos do háptor, dois pares de estruturas acessórias 

dorsais  no  háptor  –  associadas  com quatro  lóculos  posteriores  periféricos,  sendo  as  estruturas 

acessórias anteriores dorsais bilobadas ou semicirculares – e órgão copulatório masculino sem peça 

acessória (DOMINGUES & MARQUES, 2007) (Figura 1). 

O primeiro levantamento da fauna parasitária de Potamotrygonidae a encontrar espécies de 

Potamotrygonocotyle foi o realizado por MAYES et al. (1981), que descreveram P. tsalickisi Mayes, 

Brooks  &  Thorson,  1981.  Posteriormente,  DOMINGUES &  MARQUES (2007)  descreveram  P. 
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chisholmae Domingues  &  Marques,  2007,  P.  dromedarius  Domingues  &  Marques,  2007,  P. 

eurypotamoxenus Domingues & Marques, 2007 e  P. uruguayense Domingues & Marques, 2007, 

para espécimes coletados na bacia do Prata. No mesmo ano, DOMINGUES et al. (2007), propuseram P. 

aramasae Domingues, Marques e Pancera, 2007, P. quadracotyle Domingues, Marques e Pancera, 

2007,  P.  rarum  Domingues,  Marques  e  Pancera,  2007,  P.  rionegrense Domingues,  Marques  e 

Pancera, 2007 e P. umbella Domingues, Marques e Pancera, 2007, todas da sub-bacia do rio Negro. 

Finalmente, DOMINGUES & MARQUES (em preparação) descreveram P. auriculocotyle sp.n. Domingues 

&  Marques,  em  preparação,  P.  septemcotyle  sp.n.  Domingues  &  Marques,  em preparação,  P. 

tatianae sp.n.  Domingues  &  Marques,  em  preparação  e  P.  tocantinsense  sp.n.  Domingues  & 

Marques, em preparação,  para indivíduos amostrados em distintas sub-bacias amazônicas.  Estes 

autores também propuseram a sinonímia de P. uruguayense e P. eurypotamoxenus a P. chisholmae e 

P. tsalickisi,  respectivamente.  Além disso,  DOMINGUES & MARQUES (em preparação)  ampliaram o 

registro  de  ocorrência  de  P.  chisholmae,  P.  dromedarius,  P.  aramasae e  P.  rionegrense para 

diferentes rios amazônicos (Tabela 1).

Figura  1.  Potamotrygonocotyle  rarum Domingues,  Marques  &  Pancera,  2007  (modificado  de 
DOMINGUES et  al.,  2007),  e estruturas utilizadas para a diagnose do gênero:  i) lóculo central  do 
háptor; ii) lóculo periférico do háptor; iii) septos haptoriais; iv) estrutura acessória dorsal posterior 
haptorial; v) estrutura acessória dorsal anterior haptorial; vi) órgão copulatório masculino.
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Os avanços na biologia molecular, evidenciados pela implementação de novos algoritmos de 

análises filogenéticas e a melhoria de capacidade computacional têm revolucionado a sistemática 

nas últimas décadas (CRACRAFT & DONOGUE,  2004). A biologia molecular oferece à taxonomia a 

utilização de sequências nucleotídicas de determinados genes como conjunto de caracteres que, 

assim  como  a  morfologia,  podem  ser  utilizados  na  construção  de  hipóteses  filogenéticas  que 

auxiliem estudos de sistemática e  evolução.  Embora exista uma relativa escassez de descrições 

taxonômicas que utilizem sequências de DNA como fonte auxiliar de informação, a genética e a 

sistemática estão cada vez mais interligadas, em todos os níveis da hierarquia linneana (KNOWLTON, 

2000).

Tabela 1. Desenvolvimento da taxonomia de Potamotrygonocotyle.

Mayes, Brooks & Thorson, 1981 Domingues & Marques, 2007 Domingues, Marques e Pancera, 2007 
Domingues & Marques, 
em preparação

P. tsalickisi P. chisholmae P. aramasae P. aramasae 
P. dromedarius P. chisholmae P. auriculocotyle sp.n.

P. eurypotamoxenus P. dromedarius 
P. chisholmae (P. 
uruguayense)

P. tsalickisi P. eurypotamoxenus P. dromedarius 
P. uruguayensis P. quadracotyle P. quadracotyle 

P. rarum P. rarum 
P. rionegrense P. rionegrense 
P. tsalickisi P. septemcotyle
P. umbella P. tatianae sp.n.
P. uruguayense P. tocantinsense sp.n.

P. tsalickisi (P. 
eurypotamoxenus)

   P. umbella 

Quando sequências de DNA são submetidas à análise filogenética, há a expectativa de que 

se  recupere  o  padrão  de  monofilia  recíproca  entre  os  alelos  atribuídos  a  cada  um dos  táxons 

analisados  seja  recuperado.  As  análises  filogenéticas  que  buscam  o  relacionamento  entre 

congêneres assumem implícita ou explicitamente os mais variados conceitos de espécies (MISHLER 

& TERRIOT, 2000). Para análises moleculares, o conceito mais adequado parece ser o genealógico, 

primeiramente proposto por  BAUM & SHAW (1995) (apud  HUDSON & COYNE, 2002). Esse conceito 

sugere que “uma espécie genealógica é um grupo exclusivo de organismos, cujos membros são  

mais proximamente relacionados entre si do que são em relação a qualquer outro membro fora do  

grupo,  e  que  não  contenha  um  grupo  exclusivo  dentro  dele”.  Na  prática,  dois  grupos  são 

reconhecidos  como  duas  espécies  genealógicas  distintas  quando  elas  são  reciprocamente 

monofiléticas. 

Os vários alelos de um lócus particular têm a sua própria história, compartilhando eventos 

coalescentes mais recentes ou antigos entre si (MOORE, 1995). Durante um processo vicariante, a 

divisão aleatória de cópias alélicas de um gene em particular pode gerar padrões reciprocamente 
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não monofiléticos para as duas espécies filhas resultantes. Por essa razão, FUNK & OMLAND (2003) 

discutiram que  é  esperado  que  espécies  novas  exibam árvores  de  genes  polifiléticas,  sendo  o 

monofiletismo recíproco alcançado somente  quando cada  espécie  possuir  uma linhagem alélica 

exclusiva  fixada  e  toda  a  variação  intra-específica  refletir  eventos  pós-especiação.  Contudo,  o 

tamanho  efetivo  populacional,  processos  de  introgressão  e  retenção  de  linhagens  alélicas 

polimórficas ancestrais podem impedir e/ou dificultar a aquisição de monofilia recíproca (MOORE, 

1995;  HUDSON &  COYNE,  2002;  FUNK &  OMLAND,  2003;  HUDSON &  TURELLI,  2003;  BALLARD & 

WHITLOCK, 2004; MADDISON & KNOWLES, 2006).

Em contraste, a ausência de um padrão de monofilia recíproca para um determinado grupo 

de  espécies  também pode  ser  devida  à  falha  do  reconhecimento  do  taxônomo  em fazer  uma 

correspondência  precisa  entre  uma espécie  nominal  e  seus  padrões  de fluxo gênico, tanto  pela 

super-estimativa  quanto  pela  sub-estimativa  de  fluxo  gênico  entre  indivíduos  e  populações, 

conforme discutido por  FUNK & OMLAND (2003). Segundo estes autores, quando o fluxo gênico é 

superestimado, um dos fatores que pode estar envolvido no padrão polifilético de espécies nominais 

é a atribuição, por parte do pesquisador, de uma única entidade taxonômica a um complexo de 

espécies crípticas não irmãs. 

Um complexo de linhagens crípticas pode ser definido como uma entidade taxonômica onde 

existem subgrupos que satisfazem a definição biológica de espécie (isolamento reprodutivo) (MAYR, 

1942) e que, no entanto possui uma morfologia muito semelhante (em alguns casos, virtualmente 

idêntica), sendo geralmente reconhecidas através de outras fontes de caracteres.  FUNK & OMLAND 

(2003) indicaram que as espécies crípticas podem refletir a retenção da morfologia ancestral ou 

serem resultado de um padrão convergente de morfologias similares, caso as linhagens divergentes 

estiverem respondendo a  pressões  seletivas  semelhantes.  Estes  autores  ainda  sugeriram que  as 

convergências podem ser especialmente problemáticas quando caracteres sob seleção são também 

aquelas utilizadas pelos taxônomos para definir as espécies. 

Em sua revisão sobre o atual conhecimento taxonômico de espécies marinhas,  KNOWLTON 

(2000) detectou um traço comum à maioria das publicações para invertebrados: tipos morfológicos 

com formas muito similares, simpátricos ou alopátricos, eram claramente distintos geneticamente. 

Entretanto, conforme a autora, têm-se observado para estes grupos um excesso da agregação de 

novos morfotipos a espécies previamente descritas, mesmo com a evidência de que estas perfazem 

um  conjunto  de  espécies  crípticas. Ainda  segundo  a  autora,  esta  prática  sugere  que  estase 

morfológica ou prática conservadora da sistemática possam estar envolvidas, revelando a relutância 

por parte dos pesquisadores em assumirem fontes de dados moleculares como evidência robusta e 

complementar  em  resoluções  de  problemas  taxonômicos.  Diante  do  panorama  exposto,  fica 

evidente  que a  delimitação acurada  dos  limites  entre  linhagens  é  especialmente  importante  em 
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complexos de espécies, para os quais determinadas fontes de caracteres, geralmente morfológicos, 

podem não ser informativos (ROE & SPERLING, 2007). 

O objetivo deste capítulo é a apresentação de uma hipótese filogenética baseada em dados 

moleculares  a  partir  de  duas  fontes  independentes  de  informação  (marcadores  dos  genomas 

mitocondrial  e  nuclear)  para  as  espécies  nominais  reconhecidas  em  Potamotrygonocotyle, 

considerando haplótipos que representem a distribuição geográfica e padrão de infestação de seus 

hospedeiros. Os resultados permitirão contrastar esta hipótese filogenética com aquela proposta por 

DOMINGUES &  MARQUES (em  preparação)  com  base  em  seus  dados  morfológicos,  assim  como 

identificar a possíveis evidências moleculares para a monofilia das espécies nominais do gênero.

Figura 2. Hipótese filogenética baseada em dados morfológicos proposta por DOMINGUES & MARQUES 
(em preparação) para as espécies conhecidas de Potamotrygonocotyle spp.

9



Material e métodos

Obtenção de material biológico 

Espécimes  de  Potamotrygonidae  foram  coletados  utilizando  arpões,  redes  ou espinhéis 

(Tabela  2),  entre  2004  e  2007.  As  brânquias  de  parte  dos  indivíduos  foram  removidas  e 

acondicionadas  em  sacos  plásticos  contendo 92%  ETOH,  transportadas  para  o  laboratório  e 

examinadas sob estereoscópio para a remoção de espécimes de Potamotrygonocotyle spp. (Tabela 

2). Vouchers de cada espécime de hospedeiro e parasita serão depositados no Museu de Zoologia da 

USP (MZUSP), São Paulo, Brasil, com a finalidade de testemunhar as identificações.

Obtenção de dados moleculares

Durante a etapa de extração do DNA genômico dos parasitas, cada indivíduo previamente 

identificado sob estereoscópio foi colocado em um tubo de 200µl e deixado para secagem em estufa 

a 37ºC de 5min a 10min, ou lavado em TE duas vezes por 30s para a remoção do ETOH, e então 

colocado em um tubo 200µl para início da extração. As extrações foram feitas segundo o protocolo 

descrito por CUNNINGHAM et al. (2000), ou utilizando o kit Instagene™ Matrix (Bio-Rad) seguindo os 

protocolos do fabricante. Sequências do gene nuclear ITS1 e do mitocondrial citocromo oxidase 1 

(cox1) foram escolhidas como fontes independentes de informação. As reações de PCR (Tabela 3) 

foram preparadas com 4 a 5µl de DNA genômico e 10 pM de cada primer (Tabela 4), utilizando os 

kits PuReTaq Ready-To-Go™ PCR Beads (GE Healthcare) ou Taq DNA Polymerase (recombinant)  

(Fermentas). 

As amostras foram purificadas utilizando o kit Ampure (Agencourt), e então amplificadas com 

o fluoróforo BigDye®Terminator v3. 1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems),  precipitadas e 

enviadas para sequenciamento para os Centros de Sequenciamento do Departamento de Química da 

USP e do Genoma Humano, São Paulo, Brasil.  Procurou-se sequenciar, sempre que possível, ao 

menos dois indivíduos por espécime nominal, pertencentes a distintos hospedeiros e sub-bacias. 

Adicionalmente,  sempre  que  possível,  o  mesmo  indivíduo  foi  utilizado  na  obtenção  dos  dois 

fragmentos.

Os cromatogramas foram analisados nos programas  Consed/PhredPhrap  (EWING & GREEN, 

1998;  EWING et  al.,  1998;  GORDON et  al. 1998),  CodonCode (CodonCode  Corporation) ou 

Sequencher 3.1.1 (Gene Codes, Ann Arbor, MI, USA) para a obtenção de consensos a partir de fitas 

complementares. Os consensos foram inicialmente alinhados no programa Clustal W (THOMPSON et  

al., 1994) e visualizado em Bioedit (HALL, 1999) para verificar a homologia das sequências obtidas.
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Tabela 2. Espécimes de Potamotrygonocotyle spp. utilizadas no presente estudo. 

cox1 ITS  

espécie ID hap ID hap espécie hospedeiro localidade (rio, estado, país) latitude longitude Sub-bacia

P. aramasae 128 h2 128 h6 Paratrygon aiereba rio Yavari, Amazonas, Brasil S 4° 18' 15.1194" W 70° 4' 19.56" Solimões

P. aramasae 125 h2 125 h5 P. aiereba rio Tapajós, Pará, Brasil S 4° 36' 29.8794" W 56° 16' 22.8" Tapajós

P. aramasae 121 h3 121 h4 P. aiereba rio Tocantins, Tocantins, Brasil S 11° 15' 48.52" W 48° 26' 56.79" Tocantins

P. aramasae 272v h1 176 h8 P. aiereba rio Negro, Amazonas, Brasil S 0° 54' 24.1194" W 62° 58' 21.72" rio Negro

P. auriculocotyle 218 h4 218 h9 Potamotrygon  sp_mar1 Cachoeira do Arari, Pará, Brasil S 0° 59' 58.2" W 48° 57' 52.5594" baixo-Amazonas

P.chisholmae 60 h7 *** *** P. motoro rio Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil S 20° 12' 59.34" W 56° 29' 42.95" Paraguai

P. chisholmae 150v h23 *** *** P. brachyura rio Uruguai, rio Grande do Sul, Brasil S 27° 53' 44.75" W 55° 13' 29.78" Uruguai

P. chisholmae 151 h6 151 h15 P. brachyura rio Mutum, Mato Grosso do Sul, Brasil S 16° 17' 55.6794" W 55° 48' 13.3194" Paraguai

P. chisholmae 152 h5 152 h12 P. brachyura rio Mutum, Mato Grosso do Sul, Brasil S 16° 17' 55.6794" W 55° 48' 13.3194" Paraguai

P. chisholmae 145 h6 145 h14 P.  motoro rio Mutum, Mato Grosso do Sul, Brasil S 16° 17' 55.6794" W 55° 48' 13.3194" Paraguai

P. chisholmae 103 h8 103 h13 P.  motoro rio Paraná, Corrientes, Argentina S 27º 36' 34" W 56º 24 ' 05.1" Paraná

P. chisholmae 142 h10 142 h13 P.  cf.2 motoro rio Abacaxis, Amazonas, Brasil S 4° 20' 16.8" W 69° 54' 1.08" médio-Amazonas

P. chisholmae 286 h11 286 h12 P.  sp2 rio Abacaxis, Amazonas, Brasil S 4° 20' 16.8" W 69° 54' 1.08" médio-Amazonas

P. chisholmae 165 h12 165 h17 P.  sp2 rio Abacaxis, Amazonas, Brasil S 4° 20' 16.8" W 69° 54' 1.08" médio-Amazonas

P. chisholmae 156 h13 156 h13 P.  sp_tar1 rio Tarauacá, Acre, Brasil S 8° 4' 5.88" W 70° 43' 4.8" médio-Amazonas

P. dromedarius 159v h29 *** *** P. motoro rio Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil S 20° 12' 59.34" W 56° 29' 42.95" Paraguai

P. dromedarius 144 h27 144 h21 P.  brachyura rio Mutum, Mato Grosso do Sul, Brasil S 16° 17' 55.6794" W 55° 48' 13.3194" Paraguai

P. dromedarius 170 h34 170 h22 P.  sp_toc_1 rio Paranã, Tocantins, Brasil S 12° 37' 34.38" W 47° 52' 55.47" Tocantins

P. quadracotyle 268v h37 *** *** P.  sp. cururu rio Negro, Amazonas, Brasil S 0° 54' 24.1194" W 62° 58' 21.72" rio Negro

P. quadracotyle 264v h38 *** *** P.  sp. cururu rio Negro, Amazonas, Brasil S 0° 54' 24.1194" W 62° 58' 21.72" rio Negro

P. rarum 246v h39 105 h23 P.  schroederi rio Negro, Amazonas, Brasil S 0° 54' 24.1194" W 62° 58' 21.72" rio Negro

P. rionegrense 263 h73 263 h2 P.  motoro rio Amazonas, Iquitos, Peru S 3° 43' 22" W 73° 12' 42" alto-Amazonas

P. rionegrense 262 h72 262 h1 P.  motoro rio Amazonas, Iquitos, Peru S 3° 43' 22" W 73° 12' 42" alto-Amazonas

P. rionegrense 264 h73 264 h3 P.  motoro rio Amazonas, Iquitos, Peru S 3° 43' 22" W 73° 12' 42" alto-Amazonas

P. rionegrense 299 h46 299 h27 P.  sp.11 Cachoeira do Arari, Pará, Brasil S 0° 59' 58.2" W 48° 57' 52.5594" baixo-Amazonas

P. rionegrense 195 h42 195 h24 P.  motoro rio Negro, Amazonas, Brasil S 0° 40' 23.16" W 63° 12' 7.56" rio Negro

P. rionegrense 225 h43 225 h26 P.  orbignyi rio Tapajós, Pará, Brasil S 2° 17' 3.84" W 55° 0' 13.6794" Tapajós

P. septemcotyle 217 h45 217 h29 P.  sp_mar1 Cachoeira do Arari, Pará, Brasil S 0° 59' 58.2" W 48° 57' 52.5594" baixo-Amazonas

P. tatianae 73 h47 73 h30 Paratrygon sp.n. rio Yavari, Amazonas, Brasil S 4° 18' 15.1194" W 70° 4' 19.56" Solimões

P. tatianae 72 h48 72 h30 Paratrygon sp.n. rio Yavari, Amazonas, Brasil S 4° 18' 15.1194" W 70° 4' 19.56" Solimões

P. tocantinsense 172 h50 172 h32 Potamotrygon  sp_jam rio Madeira, Rondônia, Brasil S 9° 4' 33.96" W 63° 18' 17.64" Madeira

P. tocantinsense 70 h51 70 h32 P.  sp_jam rio Tocantins, Tocantins, Brasil S 11° 15' 48.52" W 48° 26' 56.79" Tocantins

P. tsalickisi 203 h53 203 h34 P.  cf. motoro rio Abacaxis, Amazonas, Brasil S 4° 16' 58.0794" W 58° 36' 42.48" médio-Amazonas

P. tsalickisi 201 h52 201 h34 P.  cf. motoro rio Abacaxis, Amazonas, Brasil S 4° 16' 58.0794" W 58° 36' 42.48" médio-Amazonas

P. tsalickisi 207 h58 207 h36 P.  cf. motoro rio Paraguai, Mato Grosso, Brasil S 16° 14' 27.63" W 57° 47' 8.92" Paraguai

P. tsalickisi 197 h64 197 h36 P.  sp. rio Paraguai, Mato Grosso, Brasil S 16° 14' 27.63" W 57° 47' 8.92" Paraguai

P. tsalickisi 78 h55 78 h36 P.  cf. castexi rio Salobra, Mato Grosso do Sul, Brasil S 20° 12' 59.34" W 56° 29' 42.95" Paraguai

P. tsalickisi 295 h65 295 h36 P.  orbignyi rio Yavari, Amazonas, Brasil S 4° 18' 15.1194" W 70° 4' 19.56" Solimões

P. tsalickisi 297 h67 297 h35 P.  orbignyi rio Yavari, Amazonas, Brasil S 4° 18' 15.1194" W 70° 4' 19.56" Solimões

P. tsalickisi 296 h66 296 h36 P.  orbignyi rio Yavari, Amazonas, Brasil S 4° 18' 15.1194" W 70° 4' 19.56" Solimões

P. umbella 322v h68 311 h37 P.  sp. cururu rio Negro, Amazonas, Brasil S 0° 40' 23.16" W 63° 12' 7.56" rio Negro

Tabela 3. Parâmetros usados nas reações de PCR utilizados no presente estudo.

Fragmento denaturação inicial n ciclos denaturação anelamento extensão extensão final
ITS1 94ºC, 5' 35 94ºC, 30'' 50.2ºC, 30'' 72ºC, 45'' 72ºC, 5'
cox1 94ºC, 5' 35-40 94ºC, 30'' 45º-50ºC, 30'' 72ºC, 45'' 72ºC, 5'

Reconstruções filogeográficas

As matrizes de cox1 e ITS1, tratadas como duas partições distintas, foram analisadas no 

programa POY (versão 4.1.1,  VARÓN et al., 2009) através da estratégia de evidência total (KLUGE, 
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1989), que consiste na utilização conjunta de dados com diferentes origens, a fim de maximizar o 

seu poder explanatório (KLUGE & WOLF, 1993).  Nove parâmetros de alinhamento (i.e., regimes de 

custos  para  gaps,  transversões  e  transições)  foram  utilizados  (Tabela  5), com  o  objetivo  de 

identificar  clados  dependentes  desses  custos  (análise  de  sensibilidade  sensu WHEELER,  1995 e 

GIRIBERT et  al.,  2001).  As  buscas  filogenéticas  foram  feitas  utilizando  os  dados  de  cox1  pré-

alinhados (comando prealigned) e os de ITS1 foram submetidos à análise sem alinhamento.

Tabela 4. Informações detalhadas sobre os primers utilizados neste estudo.

Primer Polaridade Sequência gene Localização desenhado para o projeto 
COIF Forward GTTTACTATGGATCATAAGCG cox1 mitocôndria x
kcof Forward CCTTTATTAATTTCTTTACCAGA cox1 mitocôndria x

nLCO Forward TTTACTYTRGAYCATAAGCGT cox1 mitocôndria
sean1 Forward TTTACTTTGGATCATAAGCG cox1 mitocôndria
kcor Reverse ATTGAAGTAAATAAATAAGCTCA cox1 mitocôndria x

COIR Reverse GATGACCGAAAAATCAAAACA cox1 mitocôndria x
ben5 Reverse AAGCAGAACCAAATTTACGATC cox1 mitocôndria
ben1 Reverse RGTACCAAAAAACCAAAACA cox1 mitocôndria
sean2 Reverse AAGCAGAACCAAATTTACGAT cox1 mitocôndria
ITS1A Forward GTAACAAGGTTTCCGTAGGTG ITS1 núcleo

ITSR3A Reverse GAGCCGAGTGATCCACC ITS1 núcleo

Para cada parâmetro de alinhamento, foram construídas 3200 árvores de Wagner por adição 

aleatória  (build (3200)),  sendo que  após  cada  construção  a  melhor  topologia  foi  submetida  ao 

refinamento via  swap  (swap(trees:1, annealing: (10,2))). Uma vez que a escolha destes custos é 

arbitrária, a estratégia de eleição da hipótese filogenética de um determinado parâmetro foi feita 

pelo cálculo do ILD- (i.e., Incongruence Length Difference de MICKEVICH & FARRIS, 1981), um índice 

que tem como finalidade selecionar o parâmetro que reduz eventos de homoplasias entre partições 

de dados, neste caso ITS1 e cox1.  Dyctiocotyle coeliaca (Monocotylidae) (Timothy Littlewood, 

dados  não  publicados),  Gyrodactylus  derjavinoides  (Gyrodactylidae)  (Genbank  EU293891),  G. 

thymalli (GenbankEF527269) e G. salaris (Genbank EU304825) foram escolhidos como terminais 

no grupo externo.

Resultados

Relacionamentos filogenéticos moleculares de Potamotrygonocotyle spp.- Evidência Total 

A hipótese filogenética escolhida para a representação dos relacionamentos das espécies de 

Potamotrygonocotyle foi o consenso das topologias recuperadas sob o regime de custos 2:1:1, o 

qual apresentou o menor índice de ILD (Tabela 5). O consenso das 253 árvores igualmente mais 

parcimoniosas  obtidas  para  este  parâmetro  e  a  análise  de  sensibilidade  estão  representados  na 
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Figura 3 e na Tabela 6, respectivamente. Com a finalidade de mostrar o comprimento dos ramos 

como  um  suporte  adicional  à  análise  de  sensibilidade,  uma  das  topologias  recuperadas  pelo 

parâmetro 2:1:1 foi escolhida ao acaso, representada na Figura 4.

Tabela 5. Parâmetros de alinhamento utilizados na análise (i.e., conjuntos de custos relativos de 
transformações  para  gap-:transversão:transição),  respectivos  comprimentos  das  árvores  mais 
parcimoniosas obtidas para cox1 (L cox1), ITS1 (L ITS1), e análise simultânea (L total), e cálculo 
do ILD.

Parâmetros L cox1 L ITS1 L total ILD
1:1:1 690 182 920 0,05217
1:1:2 678 316 1368 0,27339
1:2:1 1036 275 1384 0,05275
2:1:1 690 231 971 0,05149
2:1:2 978 402 1467 0,05930
2:2:1 1036 363 1486 0,05855
4:1:1 690 304 1060 0,06226
4:1:2 978 543 1618 0,05995
4:2:1 1036 504 1653 0,06836

 

Potamotrygonocotyle  aramasae,  P.  dromedarius,  P.  quadracotyle,  P.  tatianae e  P. 

tocantinsense tiveram  a  monofilia  de  seus  haplótipos  recuperados  para  todos  os  custos  de 

transformações  (Tabela  6).  Em contraste,  Potamotrygonocotyle  chisholmae,  P.  rionegrense  e P.  

tsalickisi resultaram  como  polifiléticas  em  todos  os  conjuntos  de  parâmetros  (Tabela  6). 

Potamotrygonocotyle auriculocotyle,  P. septemcotyle,  P. rarum e  P. umbella não puderam ter sua 

monofilia testada, uma vez que para estas espécies só foi possível sequenciar um haplótipo por 

gene,  independentemente do número de indivíduos sequenciados (P. auriculocotyle -  cox1 n=2, 

ITS1 n=8; P. rarum - cox1 n=3, ITS1 n=2; P. septemcotyle - cox1 n=1, ITS1 n=4; P. umbella - cox1 

n=1, ITS1 n=1; dados não apresentados). A seguir, serão discutidos detalhadamente os resultados 

alcançados para cada uma das espécies nominais. 

Discussão

Potamotrygonocotyle aramasae Domingues, Pancera & Marques, 2007

Potamotrygonocotyle  aramasae,  uma  espécie  amplamente  distribuída  pelos  rios  da  bacia 

amazônica, difere das demais pela presença combinada de um órgão copulatório com ponta distal 

aguda, uma abertura subterminal e um bulbo ejaculatório com duas cavidades ovadas (DOMINGUES et  

al.,  2007,  DOMINGUES &  MARQUES,  em  preparação).  DOMINGUES et  al. (2007) encontraram  dois 

morfotipos  para  os  espécimes  de  P.  aramasae  analisados,  sendo  um  deles  caracterizado  pela 

presença de  estruturas dorsais acessórias bilobadas com uma separação conspícua entre os lobos 
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alongados, e a outra por estruturas dorsais acessórias semicirculares. O primeiro foi detectado em 

espécimes  das  sub-bacias  Araguaia,  Tocantins  (rio  Paranã),  Negro  e  Xingu,  e  o  segundo  em 

espécimes das sub-bacias Tocantins (rio Tocantins), Solimões e Tapajós. Segundo esses autores, os 

dados morfométricos comparativos não permitiram a identificação de variações significativas que 

justificasse reconhecer esses dois morfotipos como linhagens distintas. 

Figura  3.  Consenso  das  253  topologias  baseadas  em  fragmentos  dos  genes  cox1  e  ITS1  do 
parâmetro 2:1:1, para 41 haplótipos representando 12 espécies nominais de Potamotrygonocotyle. 
Os  nomes  dos  terminais  referem-se  a:  espécie  nominal  válida  -  ID  –  sub-bacia  amostrada  - 
informações  taxonômicas.  OG=  grupo  externo;  AA=  alto-Amazonas;  BA=  baixo-Amazonas; 
MA=médio-Amazonas; MD= Madeira; PA= Paraguai; PR= Paraná; RN= rio Negro; SO= Solimões; 
TJ= Tapajós;  TO= Tocantins.  *=  localidade  tipo;  **= hospedeiro  e  localidade-tipo;  #=  espécie 
sinonimizada.

Os indivíduos sequenciados para esta espécie, incluindo um representativo do hospedeiro e 

localidade  tipo  (Figura  3),  abrangem localidades  onde  são  encontrados  os  dois  morfotipos.  Na 

presente  hipótese  filogenética  não  foram  encontradas  evidências  de  que  estas  variações 

morfológicas possam ser inter-específicas, uma vez que a monofilia dos haplótipos atribuídos a esta 

espécie foi  sustentado em todos os conjuntos de custo (Tabela  6 C).  Entretanto,  a estruturação 

interna do clado  Potamotrygonocotyle  aramasae  (Figura 3) parece sugerir  uma divisão entre  o 
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morfotipo 1 (rio Negro) e morfotipo 2 (Tapajós + rio Tocantins + Solimões) (Tabela 6). 

Figura 4. Uma das 253 hipóteses filogenéticas baseadas em fragmentos dos genes cox1 e ITS1 do 
parâmetro 2:1:1, para 41 haplótipos representando 12 espécies nominais de Potamotrygonocotyle. 
Os  nomes  dos  terminais  referem-se  a:  espécie  nominal  válida  -  ID  –  sub-bacia  amostrada  - 
informações  taxonômicas.  OG=  grupo  externo;  AA=  alto-Amazonas;  BA=  baixo-Amazonas; 
MA=médio-Amazonas; MD= Madeira; PA= Paraguai; PR= Paraná; RN= rio Negro; SO= Solimões; 
TJ= Tapajós;  TO= Tocantins.  *=  localidade  tipo;  **= hospedeiro  e  localidade-tipo;  #=  espécie 
sinonimizada. Escala referente ao número de substituições nucleotídicas.
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A hipótese filogenética proposta por DOMINGUES & MARQUES (em preparação) (Figura 1) sugere 

que  Potamotrygonocotyle  aramasae e  P.  tocantinsense  são  táxons  irmãos,  um relacionamento 

evidenciado  pelo  compartilhamento  de  um  bulbo  ejaculatório  com  duas  cavidades  ovadas. 

Entretanto, a presente hipótese (Figura 3) sugere que  P. aramasae é espécie irmã de P. tatianae.  

Enquanto os registros de ocorrência de Potamotrygonocotyle aramasae estão restritos às brânquias 

de  Paratrygon  aiereba,  P.  tatianae parece  ser  um  parasita  especifico  de  Paratrygon sp.n. 

(DOMINGUES & MARQUES,  em preparação).  As duas espécies de Paratrygon são irmãs (Capítulo 3), 

padrão que sugere um possível evento de co-especiação entre as duas espécies parasitas e seus 

respectivos hospedeiros. Acreditando no maior poder explanatório da presente hipótese filogenética, 

que  utiliza  em combinação  duas  fontes  independentes  de  informação  (um gene  nuclear  e  um 

mitocondrial), associada à hipótese filogenética proposta para as espécies de hospedeiros (Capítulo 

3), é sugerida no presente capítulo a não homologia do caráter utilizado na filogenia proposta por 

DOMINGUES & MARQUES (em preparação) para sustentar o clado (P. aramasae + P. tocantinsense).

Potamotrygonocotyle auriculocotyle sp.n. Domingues & Marques, em preparação 

DOMINGUES &  MARQUES (em preparação)  apresentaram  Potamotrygonocotyle  auriculocotyle 

como o provável grupo-irmão de  P. rionegrense,  com base na presença compartilhada de órgão 

copulatório masculino em forma de "J", embora estas espécies não tenham resultado como irmãs na 

filogenia (Figura 1). As características morfológicas que distinguem  P. auriculocotyle das outras 

espécies  são:  presença  da estrutura  posterior  dorsal  acessória  do háptor  expandida lateralmente 

similar a uma "orelha", e o disco do háptor representando aproximadamente 2/3 do comprimento do 

corpo. 

Assim como na hipótese filogenética apresentada por DOMINGUES & MARQUES (em preparação), 

Potamotrygonocotyle auriculocotyle apresentou posicionamentos instáveis na análise filogenética 

dos dados moleculares de acordo com o parâmetro usado, estando proximamente relacionada a 

terminais de P. umbella do rio Negro (Figura 3), P. rionegrense do Tapajós, P. tsalickisi do médio-

Amazonas, ou ao clado (P. dromedarius+(P. tatianae+P. aramasae)) (Tabela 6). Um único haplótipo 

foi encontrado para cada um dos fragmentos, a partir de duas sequências de cox1 e oito de ITS1. 

Este  resultado  está  provavelmente  associado  ao  local  de  amostragem,  uma  vez  que  todos  os 

indivíduos sequenciados pertencem à sub-bacia do baixo-Amazonas. 

16



Tabela  6.  Análise  de  sensibilidade  perante  os  nove  conjuntos  de  custos  de  transformações 
(gaps:transversões:transições)  utilizados  durante  as  buscas  filogenéticas  dos  relacionamentos  de 
espécies de Potamotrygonocotyle. 

Espécie nominal/ Bacia Hidrográfica Haplótipos 1:1:1 1:1:2 1:2:1 2:1:1 2:1:2 2:2:1 4:1:1 4:1:2 4:2:1

P. aramasae/ rio Negro, Solimões, Tapajós, Tocantins 272v, 128, 
125, 121

x x x x x x x x x

P. dromedarius/ Paraguai, Tocantins 170, 159v, 
144

x x x x x x x x x

P. quadracotyle/ rio Negro 264v, 268v x x x x x x x x x

P. tatianae/ Solimões 72, 73 x x x x x x x x x

P. tocantinsense/ Madeira, Tocantins 70, 172 x x x x x x x x x

P. tsalickisi/ médio-Amazonas 201, 203 x x x x x x x x x

P. tsalickisi/ Solimões 295, 296, 297 x x x x x x x x x

P. tsalickisi/ Paraguai 78, 197, 207 x x x x x x x x x

P. tsalickisi/ Solimões + P. tsalickisi/ Paraguai x x x x x x x x x

P. chisholmae/ bacia do Prata 60, 152, 151, 
145, 103

x x x x x x x x x

P. chisholmae/ médio-Amazonas "a" 286, 165 x x x x x

P. chisholmae/ médio-Amazonas "b" + P. chisholmae/ Solimões 156, 142 x x

P. rionegrense/ alto-Amazonas 262, 263, 264 x x x x x x x x x

P. auriculocotyle/ baixo-Amazonas + P. rionegrense/ Tapajós 218, 225 x x

P. auriculocotyle/ baixo-Amazonas + P. umbella/ rio Negro 218, 322v x x

(P. auriculocotyle/ baixo-Amazonas + P. rionegrense/ Tapajós) + P. 
umbella/ rio Negro

x x

P. auriculocotyle/ baixo-Amazonas + (P. rionegrense/ Tapajós + P. 
umbella/ rio Negro)

x

P. rionegrense/ Tapajós + P. umbella/ rio Negro 225, 322v x

P. rionegrense/ rio Negro + P. umbella/ rio Negro 195, 322v x

P. tocantinsense/ Madeira, Tocantins + (P. tsalickisi/ Solimões + P. 
tsalickisi/ Paraguai)

x x x x x x x x x

P. rarum/ rio Negro + (P. tocantinsense/ Madeira, Tocantins + (P. 
tsalickisi/ Solimões + P. tsalickisi/ Paraguai))

246v (P. 
rarum)

x x x x x x x

P. rionegrense/ baixo-Amazonas + P. quadracotyle/ rio Negro 299 (P. 
rionegrense)

x x x x x x

P. aramasae/ rio Negro, Solimões, Tapajós, Tocantins + P. tatianae/ 
Solimões

x x x x x x x x x

(P. aramasae/ rio Negro, Solimões, Tapajós, Tocantins + P. 
tatianae/ Solimões) + P. dromedarius/ Paraguai, Tocantins

x x x x x x x

P. rionegrense/ alto-Amazonas + P. septemcotyle/ baixo-Amazonas 217 ( P. 
septemcotyle)

x

P. umbella/ rio Negro + P. quadracotyle/ rio Negro x

P. rionegrense/ rio Negro + (P. umbella/ rio Negro + P. 
quadracotyle/ rio Negro)

x

Potamotrygonocotyle chisholmae Domingues & Marques, 2007

Sinonímia:  Potamotrygonocotyle  uruguayense Domingues  &  Marques,  2007  (DOMINGUES & 

MARQUES, em preparação)

Potamotrygonocotyle chisholmae, inicialmente descrita para as sub-bacias Paraguai e Paraná 
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da bacia do Prata  (DOMINGUES & MARQUES, 2007), teve a sua distribuição ampliada posteriormente 

para outros tributários da bacia Amazônica  (DOMINGUES & MARQUES,  em preparação), incluindo as 

sub-bacias do escudo brasileiro (Araguaia, Tapajós, Tocantins e Xingu) e as sedimentares (Solimões 

e médio-Amazonas). Segundo DOMINGUES & MARQUES, 2007, P. chisholmae é distinguida das outras 

espécies  de  Potamotrygonocotyle pela  presença  combinada  de  estruturas  trilobadas  anteriores 

dorsais acessórias do háptor, e órgão copulatório masculino reto com abertura distal. 

Potamotrygonocotyle  uruguayense foi  simultaneamente  proposta  pelos  autores  para 

espécimes coletados na sub-bacia do Uruguai, diferindo de P. chisholmae apenas pela morfologia 

das  estruturas  anteriores  dorsais  acessórias  do  háptor.  Entretanto,  DOMINGUES &  MARQUES (em 

preparação) posteriormente designaram  P. uruguayense como sinonímia júnior de  P. chisholmae, 

baseados em caracteres morfológicos e morfométricos, e suporte filogenético (Figura 1). A hipótese 

filogenética apresentada no presente capítulo (Figura 3) corroborou a sinonímia proposta, uma vez 

que  o terminal  representativo  do  hospedeiro  e  localidade  tipo  de  P. uruguayense inseriu-se  no 

mesmo clado do terminal do hospedeiro e localidade tipo de P. chisholmae, padrão que prevaleceu 

em todos os regimes custos incluídos na análise (Tabela 6). 

Devido  à  ampla  distribuição  atribuída  a  este  táxon,  a  análise  filogenética  dos  dados 

moleculares considerou indivíduos de distintas sub-bacias (Tabela 2), a fim de testar qual o seu 

efeito  na  determinação  taxonômica  da  espécie.  A  monofilia  dos  terminais  amostrados  de 

Potamotrygonocotyle chisholmae não foi recuperada em nenhum dos parâmetros de alinhamento 

(Tabela  6).  Embora  os  terminais  das  sub-bacias  Paraná,  Paraguai  e  Uruguai  da bacia  do Prata 

tenham formado um clado em todos os parâmetros (Figura 3; Tabela 6), os haplótipos provenientes 

da bacia Amazônica (Solimões e médio Amazonas) resultaram em posicionamentos filogenéticos 

ambíguos, geralmente associados aos haplótipos de P. rionegrense e P. septemcotyle pertencentes a 

distintos rios da mesma bacia (Tabela 6). Em alguns regimes de custo, dois haplótipos do médio-

Amazonas (Tabela 6) e um do Solimões e do médio-Amazonas (Tabela 6) resultaram como grupos 

irmãos.

Os estudos de  DOMINGUES & MARQUES (2007),  DOMINGUES & MARQUES (em preparação), e as 

identificações feitas por mim de espécimes coletados em todas as sub-bacias amostradas (Araguaia, 

Tapajós, Tocantins, Xingu, médio-Amazonas, Paraná, Paraguai e Uruguai) não revelaram diferenças 

morfológicas entre os espécimes de Potamotrygonocotyle chisholmae. Este padrão de uniformidade 

morfológica  é  contrastante  com  a  detecção  de  diferentes  linhagens  moleculares  (Figura  3), 

sugerindo a existência de espécies crípticas para este complexo. 
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Potamotrygonocotyle dromedarius Domingues & Marques, 2007

 Potamotrygonocotyle  dromedarius é  uma  espécie  com  ampla  distribuição,  abrangendo 

diferentes rios das bacias do Prata e amazônica (DOMINGUES & MARQUES,  em preparação). Segundo 

DOMINGUES & MARQUES (2007), esta é a única espécie do gênero a apresentar estrutura acessória 

dorsal  anterior  do  háptor  semicircular,  âncora  com raiz  profunda duas  vezes  maior  que  a  raiz 

superficial, e um órgão copulatório masculino curto e reto. 

Na  presente  hipótese  filogenética  (Figura  3),  os  terminais  de  Potamotrygonocotyle  

dromedarius coletados  nas  sub-bacias  dos  rios  Tocantins  e  Paraguai,  incluindo  um  terminal 

representativo  do  hospedeiro  e  localidade  tipo,  mantiveram-se  como  monofiléticos  nos  nove 

parâmetros  utilizados  (Tabela  6).  A  espécie  resultou  como  grupo-irmão  do  clado 

(Potamotrygonocotyle aramasae + P. tatianae) na maioria dos custos testados (Figura 3; Tabela 6). 

Este  relacionamento  é  congruente  com  a  hipótese  filogenética  morfológica  apresentada  por 

DOMINGUES &  MARQUES (Figura  1),  na  qual  P.  dromedarius apareceu  como  espécie  irmã  de  P. 

tatianae, com base no compartilhamento da morfologia geral do órgão copulatório masculino.

Potamotrygonocotyle quadracotyle Domingues Pancera & Marques, 2007

Esta espécie, aparentemente restrita à sub-bacia do rio Negro, é a única do gênero a possuir 

um lóculo central e quatro lóculos periféricos, uma característica não considerada por Domingues 

et al. (2007) como justificativa para a eleição de um novo gênero de Monocotylidae. Na filogenia 

apresentada  por  DOMINGUES &  MARQUES (em  preparação) (Figura  1),  Potamotrygonocotyle  

quadracotyle é espécie irmã de  P. umbella,  cuja distribuição também parece estar restrita à sub-

bacia do rio Negro. Este relacionamento é sustentado pela morfologia da estrutura acessória dorsal 

do haptor (lobos alongados).

Os haplótipos atribuídos a Potamotrygonocotyle quadracotyle resultaram como monofiléticos 

em todos os parâmetros usados (Figura 3; Tabela 6). Entretanto, o relacionamento filogenético da 

espécie  permaneceu ambíguo.  Durante  as  análises foram recuperados  os clados:  P. rionegrense 

baixo-Amazonas + P. quadracotyle (Figura 3); e P. umbella + P. quadracotyle (Tabela 6), sendo este 

congruente com a proposta de DOMINGUES & MARQUES (em preparação). Para vários parâmetros, no 

entanto, o seu grupo irmão não foi determinado. As posições conflitantes de P. quadracotyle podem 

estar relacionadas à ausência de dados para o marcador nuclear ITS1, não sendo possível avançar 

em discussões acerca das relações de parentesco da espécie.
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Potamotrygonocotyle rarum Domingues Pancera & Marques, 2007

De acordo com DOMINGUES & MARQUES (em preparação), Potamotrygonocotyle rarum, também 

endêmica da sub-bacia do rio Negro, compartilha uma politomia com P. tsalickisi, P. aramasae e P.  

tocantinsense,  com  base  na  morfologia  do  órgão  copulatório  masculino,  que  nestas  espécies 

apresenta ponta distal subterminal, sendo diferenciada das mesmas pela presença de âncora com 

raiz profunda duas vezes mais larga que a raiz superficial.  Na presente hipótese filogenética,  o 

relacionamento de parentesco desta espécie foi recuperado de forma robusta. Potamotrygonocotyle  

rarum resultou basal ao clado formado por (P. tsalickisi Paraguai-Solimões + P. tocantinsense) em 

oito dos parâmetros testados (Figura 3; Tabela 6), havendo concordância parcial com os resultados 

de DOMINGUES & MARQUES (em preparação).

Potamotrygonocotyle rionegrense Domingues Pancera & Marques, 2007

 Potamotrygonocotyle rionegrense foi proposta por  DOMINGUES et al. (2007) para acomodar 

espécimes  que  apresentam  órgão  copulatório  masculino  arcuado.  Conforme  apresentado 

anteriormente,  a espécie  foi  proposta como grupo irmão de  P. auriculocotyle por  DOMINGUES & 

MARQUES (em  preparação)  (Figura  1).  Inicialmente  descrita  para  a  sub-bacia  do  rio  Negro,  a 

distribuição  desta  espécie  foi  ampliada  para  outras  sub-bacias  amazônicas,  incluindo  Marajós, 

baixo-Amazonas, Solimões e alto-Amazonas (DOMINGUES & MARQUES, em preparação). 

O  mesmo  padrão  encontrado  para  Potamotrygonocotyle  chisholmae foi  revelado  para  P. 

rionegrense  (Figura  3)  nas  análises  filogenéticas  dos  dados  moleculares:  embora  os  terminais 

amostrados para o alto-Amazonas tenham formado um grupo monofilético em todo o espaço de 

parâmetros (Figura 3; Tabela 6), os haplótipos de diferentes sub-bacias não tiveram a sua monofilia 

recuperada em nenhum dos regimes de custo utilizados (Tabela 6), questionando a validade da 

espécie nominal.

De acordo com o conjunto de parâmetros considerado,  o clado do alto-Amazonas resultou 

proximamente  relacionado  a  Potamotrygonocotyle  septemcotyle (Tabela  6).  Os  haplótipos  das 

demais  localidades  amostradas  também  apresentaram  posicionamentos  ambíguos,  segundo  o 

conjunto de custos testado: P. rionegrense do rio Negro resultou como grupo-irmão de P. umbella 

da mesma sub-bacia, basal a  P. umbella +  P. quadracotyle), ou não proximamente relacionado a 

nenhum clado em particular (Figura 3) (Tabela 6); P. rionegrense do Tapajós como grupo-irmão de 

P. auriculocotyle do baixo-Amazonas (Tabela 6), ou como o terminal basal de toda a topologia 

(Figura  3).  Por  fim,  P.  rionegrense do baixo-Amazonas  resultou  como  grupo  irmão  de  P. 

quadracotyle do rio Negro em alguns dos parâmetros (Tabela 6). Vale notar que, em sua hipótese 
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filogenética (Figura 1), DOMINGUES & MARQUES (em preparação) também não conseguiram recuperar 

o posicionamento filogenético inequívoco de Potamotrygonocotyle rionegrense. 

 De igual  maneira  para  Potamotrygonocotyle chisholmae,  os estudos de  DOMINGUES et  al., 

(2007),  DOMINGUES & MARQUES (em preparação), e as identificações feitas por mim de espécimes 

coletados em todas as sub-bacias amazônicas amostradas não revelaram diferenças morfológicas 

entre os espécimes de P. rionegrense. Este padrão de uniformidade morfológica é contrastante com 

a  detecção  de  diferentes  linhagens  moleculares  (Figura  3),  sugerindo  a  existência  de  espécies 

crípticas para este complexo. 

Potamotrygonocotyle septemcotyle sp.n. Domingues & Marques, em preparação 

Potamotrygonocotyle septemcotyle é a única do gênero a apresentar sete lóculos periféricos 

no háptor (DOMINGUES & MARQUES,  em preparação). A espécie resultou como grupo irmão de (P. 

chisholmae + P. uruguayense) na topologia de DOMINGUES & MARQUES (em preparação) (Figura 1), 

diferindo destas pela presença de esclerotização mediana contínua na boca. Apesar de somente uma 

sequência ter sido obtida para o gene citocromo oxidase 1, o sequenciamento de quatro indivíduos 

para ITS1 não revelou diferentes haplótipos,  não sendo possível o teste de monofilia para esta 

espécie.  Adicionalmente,  a  análise  filogenética  resultou  em  posicionamentos  instáveis  para  P. 

septemcotyle conforme o parâmetro utilizado (ver seções P. chisholmae, P. rionegrense), não sendo 

possível  avançar  em  maiores  discussões  acerca  do  seu  status taxonômico  e  relacionamentos 

filogenéticos.

Potamotrygonocotyle tatianae sp.n. Domingues & Marques, em preparação 

De acordo com DOMINGUES & MARQUES (em preparação),  Potamotrygonocotyle tatianae está 

restrita às brânquias de Paratrygon sp.n. da sub-bacia Solimões, sendo caracterizada por estruturas 

acessórias dorsais posteriores do háptor semicirculares e por um órgão copulatório masculino curto 

e  arcuado.  A espécie  resultou  como  grupo  irmão  de  P.  dromedarius na  hipótese  filogenética 

apresentada por estes autores (Figura 1), com base na presença compartilhada de âncora com raiz 

profunda duas vezes maior que a raiz superficial e órgão copulatório masculino curto. Na análise 

molecular,  a  espécie  resultou como irmã de  P. aramasae (ver  seção  P. aramasae para  maiores 

detalhes).
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Potamotrygonocotyle tocantinsense sp.n. Domingues & Marques, em preparação 

DOMINGUES & MARQUES (em preparação) propuseram Potamotrygonocotyle tocantinsense com 

base na presença compartilhada de bulbo ejaculatório com duas câmaras internas, filamento do ovo 

alongado e ponta truncada do órgão copulatório masculino. Diferentemente da hipótese filogenética 

apresentada neste capítulo,  a topologia resultante da análise filogenética de dados morfológicos 

propõe P. tocantinsense como grupo-irmão de P. aramasae, conforme mencionado acima (ver seção 

P. aramasae). Na topologia apresentada neste capítulo, os haplótipos atribuídos a P. tocantinsense 

formaram um clado em todos os parâmetros de alinhamento considerados (Figura 3; Tabela 6). 

Adicionalmente, esta espécie resultou como grupo irmão do clado formado por haplótipos de  P. 

tsalickisi Paraguai - Solimões, ao longo de todo o espaço de parâmetros (Figura 3; Tabela 6). De 

acordo com a  discussão apresentada  anteriormente (ver  seção  P. aramasae),  considera-se neste 

estudo que o caráter que une  P. tocantinsense a  P. aramasae não seja homólogo. Sendo assim, é 

tomado como robusto o relacionamento de grupo irmão de P. tocantinsense e P. tsalickisi Paraguai – 

Solimões, revelado por todos os conjuntos de parâmetros para os dados moleculares. 

Potamotrygonocotyle tsalickisi Mayes, Brooks & Thorson, 1981

Sinonímia: Potamotrygonocotyle eurypotamoxenus Domingues & Marques, 2007

Embora reconhecendo a similaridade entre Potamotrygonocotyle tsalickisi (até então a única 

espécie  conhecida  do  gênero)  e  espécimes  coletados  na  sub-bacia  do  Paraguai,  DOMINGUES & 

MARQUES (2007) descreveram P. eurypotamoxenus para acomodar indivíduos com base no menor 

comprimento do corpo,  e na morfologia  levemente distinta  das estruturas acessórias dorsais  do 

háptor (arredondadas  vs. alongadas, respectivamente). No entanto, os mesmos autores (DOMINGUES 

&  MARQUES,  em  preparação)  re-avaliaram  a  sua  decisão  e  consideraram  P.  eurypotamoxenus 

sinonímia júnior de P. tsalickisi. A sinonímia proposta ampliou a distribuição de P. tsalickisi para 

diferentes rios da sub-bacia amazônica e do Prata. Esta decisão taxonômica não pôde ser testada por 

nas  análises  moleculares,  uma  vez  que  não  foi  possível  obter  espécimes  representativos  do 

hospedeiro e localidade tipo referentes à descrição de P. tsalickisi. 

A monofilia dos haplótipos amostrados de Potamotrygonocotyle tsalickisi não foi suportada 

por  nenhum dos  parâmetros  analisados  (Figura  3;  Tabela  6).  Os  relacionamentos  filogenéticos 

obtidos mostraram-se idênticos em todos os parâmetros testados, sugerindo a robustez dos mesmos. 

Potamotrygonocotyle tsalickisi formou dois clados principais, um deles formado exclusivamente 

pelos  indivíduos  coletados  no  médio-Amazonas,  e  o  outro  pelos  grupos  reciprocamente 

monofiléticos  de Solimões  e  Paraguai  (no qual  se  insere  o  hospedeiro  e  localidade  tipo  de  P. 
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eurypotamoxenus) (Figura 3). 

Assim como apresentado nas seções  Potamotrygonocotyle chisholmae e  P. rionegrense  (ver 

acima), os estudos de DOMINGUES & MARQUES (2007), DOMINGUES & MARQUES (em preparação), e as 

identificações  feitas  por  mim de  espécimes  coletados  em todas  as  sub-bacias  amostradas  não 

revelaram diferenças morfológicas entre os espécimes de  P. tsalickisi, sugerindo a existência de 

linhagens crípticas para este complexo.

Potamotrygonocotyle umbella Domingues Pancera & Marques, 2007

Segundo DOMINGUES et al. (2007), Potamotrygonocotyle umbella, endêmica à sub-bacia do rio 

Negro, é espécie irmã de P. quadracotyle, com base no formato alongado dos lobos das estruturas 

acessórias dorsais posteriores do háptor, diferindo da mesma pela presença de um lóculo periférico 

e oito lóculos centrais no háptor. Embora este parentesco tenha sido recuperado na presente análise 

(Tabela 6),  P. umbella também resultou como proximamente relacionada a outros terminais (ver 

seções  P.  auriculocotyle,  P.  rionegrense)  (Figura  3),  demonstrando  ambiguidade  nos  dados 

moleculares obtidos para a mesma.

Morfologia e Moléculas

A filogenia proposta por  DOMINGUES & MARQUES (em preparação) limita-se a 12 caracteres 

morfológicos, representando 25 estados (Apêndice 1). Três destes caracteres são dependentes do 

tamanho de determinadas estruturas para a sua construção (caracteres 2, 11, 12 do Apêndice 1), uma 

medida que pode sofrer variações fenotípicas. Outros três (1/4 do total) abordam diferenças sutis na 

morfologia de estruturas de tecido muscular (não esclerotizado) (caracteres 5, 6, 7 do Apêndice 1), 

gerando  em  alguns  casos  interpretações  ambíguas  (como  o  exemplo  de  Potamotrygonocotyle 

chisholmae vs. P. uruguayense). Finalmente, o caráter  10  (formato do ovo – Apêndice 1) possui 

estados reconhecidamente homoplásticos em Monogenoidea, quando utilizados na investigação de 

relacionamentos filogenéticos mais inclusivos (caráter 13 de BOEGER & KRITSKY, 1997). A reduzida 

quantidade e relativa fragilidade destes caracteres são inerentes à própria anatomia do animal, que 

por apresentar corpo mole e morfologia simples, não permite o levantamento de um maior número 

de características discretas.

Acredita-se que o uso exclusivo de caracteres morfológicos para a caracterização taxonômica 

e reconstrução filogenética de  Potamotrygonocotyle spp. pode estar sujeito a algumas limitações, 

associadas principalmente à ampla distribuição geográfica atribuída a várias das espécies, incluindo 

sub-bacias do norte ao sul do continente sul-americano. Exceto por P. dromedarius e P. aramasae, 
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as demais espécies cuja distribuição inclui mais de uma sub-bacia resultaram como polifiléticas nas 

análises  moleculares  (P.  chisholmae,  P.  rionegrense,  P.  tsalickisi),  sugerindo  que  a  morfologia 

simples  destes  animais  pode  não  ser  suficientemente  informativa  para  a  detecção  de  linhagens 

discretas, em alguns casos. 

O objetivo deste  trabalho  não  é  exaltar  a  superioridade  do grau de  informação de uma 

determinada  fonte  de  caracteres  para  reconstruções  filogenéticas,  e  sim  contribuir  para  o 

refinamento da sistemática e taxonomia de Potamotrygonocotyle. Conforme apresentado acima, a 

maioria das espécies que apresentaram um posicionamento filogenético morfológico ambíguo assim 

permaneceram  após  as  presentes  análises  (P.  auriculocotyle,  P.  rionegrense,  P.  tsalickisi), 

demonstrando que a sistemática molecular também está sujeita a limitações. 

No entanto, perante o panorama mostrado, é possível afirmar que as sequências de DNA são 

ferramentas auxiliares extremamente úteis em estudos de taxonomia e sistemática. Especificamente 

para este estudo, os resultados gerados revelaram a existência de diversas linhagens moleculares em 

Potamotrygonocotyle rionegrense, P. chisholmae e P. tsalickisi, sugerindo a existência de linhagens 

crípticas para cada uma destas espécies. Eles também corroboraram as decisões taxonômicas de 

DOMINGUES & MARQUES (em preparação) referentes à sinonímia de P. uruguayense a P. chisholmae. 

Além disso, a análise filogenética dos dados moleculares encontrou linhagens congruentes 

aos  dois  morfotipos  detectados  por  DOMINGUES et  al.  (2007)  para  espécimes  atribuídos  a 

Potamotrygonocotyle  aramasae.  Finalmente,  a  presente  hipótese  filogenética  sustentou  o 

relacionamento de grupo-irmão de (P. tatianae +  P. aramasae) com base em evidências de co-

evolução entre as espécies parasitas e seus respectivos hospedeiros, o qual não pôde ser recuperado 

à luz de evidência morfológica. 
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Anexo 1.  Lista  de  caracteres  e  respectivos  estados  (modificada  de  DOMINGUES & MARQUES,  em 
preparação) utilizados para a proposta de uma hipótese filogenética de Potamotrygonocotyle spp. 

1. Porção distal do órgão copulatório masculino: (0) terminal; (1) subterminal.

2. Órgão copulatório masculino: tubo em forma de “J”; tubo reto e curto; tudo arcuado e curto. 

tubo reto e longo; tubo arcuado e longo. Os termos "curto" e "longo" são definidos pela comparação 

entre o tamanho da base do órgão copulatório masculino e o seu comprimento.

3. Cavidades anteriores no bulbo ejaculatório: ausentes; presentes.

4. Número de lóculos periféricos no háptor: oito; sete; quatro.

5.  Morfologia  da  estrutura  acessória  dorsal  do  háptor  associada  aos  lóculos  posteriores-

laterais: bilobadas; semicirculares.

6. Morfologia  da  estrutura  acessória  dorsal  do  háptor  associada  aos  lóculos  posteriores:  

semicirculares; alongadas no sentido anterior-posterior; alongadas lateralmente.

7.  Morfologia  da  estrutura  acessória  dorsal  do  háptor  associada  aos  lóculos  posteriores-

laterais (quando bilobadas): lobos semi-circulares; lobos alongados).

8. Esclerotização da boca: ausente; presente. A esclerotização da boca é definida pela presença 

de uma linha esclerotizada, anterior e posterior à boca.

9. Esclerotização da boca: esclerotização mediana discontínua;esclerotização mediana contínua.

10. Ovo: tetraédrico; oval.

11. Filamento do ovo: curto; longo.

12. Raízes da âncora: raiz profunda igual ou 1,5x maior do que a raiz superficial; raiz profunda 

2x maior do que a raiz superficial.
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CAPÍTULO 3

FILOGEOGRAFIA, GENÉTICA DE POPULAÇÕES E DIVERSIFICAÇÃO AMAZÔNICA: UMA ABORDAGEM MULTI-

FOCAL PARA POTAMOTRYGONOCOTYLE ARAMASAE (MONOCOTYLIDAE, POLYONCHOINEA) E PARATRYGON  

AIEREBA (POTAMOTRYGONIDAE, MYLIOBATIFORMES)

Resumo

Os  relacionamentos  haplotípicos  de  diferentes  populações  de  Potamotrygonocotyle  
aramasae e  seu  hospedeiro  Paratrygon  aiereba foram  acessados  com  a  análise 
filogenética  de  múltiplos  marcadores  mitocondriais,  com  o  objetivo  de  se  detectar 
possíveis padrões filogeográficos e testá-los sob predições filogenéticas de três hipóteses 
de diversificação amazônica (Hidrogeológica, de Museu e Paleogegráfica). Sequências dos 
genes ribossomal 16S e citocromo oxidase 1 foram obtidas para espécimes de parasitas de 
seis  sub-bacias  amazônicas.  Os  hospedeiros  foram  amostrados  em  10  sub-bacias 
amazônicas  e  na  sub-bacia  do  rio  Essequibo,  para  os  quais  foram obtidas  sequências 
mitocondriais  dos  genes  citocromo  oxidase  1,  citocromo  b  e  ATPase.  Os  resultados 
sugerem a ausência de padrões filogeográficos para o parasita, indicando um modelo de 
alta  dispersão.  Em  contraste,  Paratrygon  aireba é  caracterizada  por  populações  bem 
estruturadas, de acordo com as sub-bacias amostradas. O padrão filogeográfico geral desta 
espécie é concordante com as predições da Hipótese de Museu (linhagens mais antigas em 
rios dos escudos pré-cambrianos; linhagens apicais na bacia sedimentar amazônica). 

Abstract

Haplotypes  relationships from distinct  populations of the parasite  Potamotrygonocotyle  
aramasae and its host, Paratrygon aiereba, were accessed by the phylogenetic analyses of 
multiple  mitochondrial  markers,  in  an  attempt  of  detecting  possible  phylogeographic 
patterns,  and  to  test  them  under  phylogenetic  predictions  of  three  amazonian  bio-
diversification hypotheses (Hydrogeology,  Museum, Paleogeography).  Sequences of the 
ribosomal 16S gene and cytochrome oxidase 1 were obtained from parasite  specimens 
collected in six amazon sub-basins. The hosts were sampled in 10 amazon sub-basins, as 
well as in the Essequibo sub-basin, for which cythocrome oxidase 1, cythocrome b, and 
ATPase sequences were obtained. No clear phylogeographic patterns were revealed for the 
parasite  population,suggesting  a  high  dispersion  model.  In  contrast,  P.  aiereba is 
characterized by strongly structured populations, according to the sub-basin sampled. The 
general  phylogeographic  pattern  recovered  for  this  species  is  in  agreement  with  the 
Museum Hypothesis  predictions  (older  lineages  in  rivers  of  the  pre-cambrian  shields; 
apical lineages inhabiting the sedimentary amazon basin). 
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Introdução

Dos ecossistemas sul-americanos, a Floresta Amazônica é seguramente o que mais 

exerce fascínio há séculos sobre as pessoas. Conforme MARROIG & CERQUEIRA (1997) e 

PATTON & DA SILVA (1998), estudos sobre a origem da diversidade amazônica têm motivado 

os pesquisadores durante décadas. Por muitos anos, as hipóteses sobre a alta diversidade 

da região eram embasadas na até então acreditada estabilidade da floresta por um longo 

período de tempo. Diante desta percepção, muitos estudiosos consideravam as florestas 

tropicais como comunidades muito antigas e estáveis, possuindo uma história evolutiva 

mais longa em comparação às florestas temperadas, gerando uma alta riqueza de espécies 

principalmente  por fatores biológicos,  como a competição.  Entretanto,  o conhecimento 

sobre o passado geológico e climático dinâmico da região substituiu a idéia de estabilidade 

geológica e biológica amazônica (MARROIG & CERQUEIRA, 1997). Em seu lugar, inúmeras 

teorias  baseadas  em  dados  paleoclimáticos,  paleogeológicos  e  biogeográficos  foram 

evocadas (ver  MARROIG & CERQUEIRA, 1997; PATTON &  DA SILVA, 1998; HUBERT & RENNO, 

2006;  e  HUBERT et  al.,  2007  para  maiores  detalhamentos)  para  explicar  a  grande 

diversidade desta região.

A geografia atual da bacia amazônica é resultado de uma história bastante antiga e 

complexa relacionada à formação do continente sul-americano, na qual os rios sofreram 

distintas influências da orogênese andina, estabilização dos escudos, formação dos arcos, 

flutuações do nível do mar e mudanças climáticas (LUNDBERG et al., 1998). Situada ao leste 

da  cordilheira  dos  Andes,  esta  bacia  é  a  maior  do continente,  com uma área  total  de 

7.050.000 km², incluindo a maior parte do norte e centro do Brasil, e partes da Venezuela, 

Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. O rio Amazonas disputa com o Nilo o título de maior 

rio do mundo, com quase 7.000 km de extensão. Sua origem atual é no sul dos Andes 

peruanos, com a desembocadura no norte brasileiro, junto ao rio Tocantins. 

LUNDBERG et  al.  (1998) publicaram uma ampla  descrição  da geografia  atual  das 

principais bacias hidrográficas sul-americanas. De acordo com estes autores, os principais 

tributários do rio Amazonas localizados majoritariamente no escudo brasileiro são os rios 

Tocantins, Araguaia, Xingu e Tapajós, cujas regiões em direção às suas desembocaduras 

localizam-se na bacia sedimentar da planície amazônica. O rio Madeira, o afluente mais 

27



longo do rio Amazonas, situado ao oeste do escudo brasileiro, recebe drenagem parcial do 

noroeste  e  oeste  deste  rio,  sendo a  maior  parte  de suas  águas  proveniente  das regiões 

andinas peruanas e bolivianas, a partir do rio Madre de Dios. 

Conforme LUNDBERG et al. (1998), outro principal afluente de cabeceira andina é o 

rio Ucayali,  que se junta ao rio Marañon, o qual passa a se chamar Amazonas.  O rio 

Amazonas, ao entrar em território nacional (município de Tabatinga), recebe o nome de 

Solimões. O rio Solimões, por sua vez, ao encontrar as águas do rio Negro, em Manaus, 

passa novamente a ser chamado rio Amazonas. O rio Negro, principal afluente da margem 

norte do rio Amazonas, drena em sua maioria o escudo das Guianas, conectando-se ao rio 

Orinoco através do canal  de Casiquiare.  O principal  afluente  do rio  Negro,  totalmente 

assentado sobre o escudo das Guianas, é o rio Branco. A bacia do rio Essequibo localiza-se 

em sua grande parte no território das Guianas e corre em direção ao Atlântico, sendo a sua 

principal ligação com a bacia amazônica o rio Rupununi.

Dentre  as  possibilidades  de  estudo  da  origem  e  manutenção  da  diversidade 

biológica  em um ecossistema,  a  filogeografia  e  a  genética  de  populações  permitem o 

acesso  refinado  da  história  geográfica  de  uma  determinada  espécie.  De  acordo  com 

BEHEREGARAY (2008),  o status atual  do  conhecimento  sobre  a  filogeografia  de 

elasmobrânquios é ainda tímido, apesar de os peixes perfazerem o segundo grupo mais 

abordado em estudos desta natureza, juntamente com as plantas. 

Embora inexistentes  para elasmobrânquios,  estudos filogeográficos  intra e inter-

específicos  vêm  sendo  publicados  de  maneira  crescente  para  inúmeras  espécies  de 

teleósteos  amazônicos.  Resultados  gerados  independentemente  para  espécies  de 

Roeboides,  Pimelodella,  Hypopomus (BERMINGHAM &  MARTIN,  1998),  Hypostomus 

(MONTOYA-BURGOS,  2003),  Potamorrhaphis (LOVEJOY &  DE ARAÚJO,  2000),  Prochilodus 

(SIVASUNDAR et  al.,  2001;  TURNER et  al.,  2004),  Sternopygus (HULEN et  al.,  2005) 

Serrasalmus, Pygocentrus (HUBERT et al., 2007), Symphysodon (READY et al., 2006; FARIAS 

&  HRBEK,  2008),  e  mais  de  500  espécies  de  caraciformes  (HUBERT &  RENNO,  2006) 

suportam  um  importante  estágio  de  diversificação  ictiológica  no  Terciário,  entre  o 

Mioceno  e  o  Plioceno  (10  a  3  Ma).  Apesar  desta  convergência  temporal,  o  passado 

dinâmico da região associado às distintas distribuições e biologia de cada táxon conduziu 
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alguns  pesquisadores  a  associarem  os  padrões  filogenéticos  encontrados  a  diferentes 

hipóteses de diversificação.

A Hipótese Hidrogeológica (LUNDBERG et al., 1998; MONTOYA-BURGOS, 2003) aponta 

para a ocorrência primária de dispersão de linhagens seguida por especiação alopátrica, 

através de eventos fundadores relacionados a eventos múltiplos de captura de cabeceiras e 

rios  temporariamente  conectados.  BERMINGHAM & MARTIN (1998),  LOVEJOY &  DE ARAÚJO 

(2000),  SIVASUNDAR et  al.  (2001),  MONTOYA-BURGOS (2003)  e  HUBERT et  al.  (2007) 

encontraram congruência entre seus modelos e as predições filogenéticas desta hipótese: 

linhagens de populações e espécies localizadas em divisores de águas distintos, inseridas 

em um clado mais  abrangente devido  à dispersão.  Em contraste,  HUBERT et  al.  (2007) 

encontraram congruência de seus resultados com as predições filogenéticas da Hipótese 

Paleogeográfica (RÄSÄNEN et al., 1990, 1992; DA SILVA & PATTON, 1993, 1998; HOORN et al., 

1995): grupos irmãos em rios separados por paleoarcos. Esta hipótese evoca o surgimento 

de  arcos  nas  terras  baixas  da  bacia  sedimentar  amazônica  como  responsáveis  por 

especiação alopátrica entre populações, separadas em cada lado destes arcos (da Silva & 

Patton 1993, 1998; HUBERT et al., 2007).

Uma terceira  possibilidade também foi evocada por  HUBERT et al.  (2007) como 

plausível para a explicação do padrão biogeográfico geral encontrado para seus modelos 

de estudo: a Hipótese de Museu (HAQ et al., 1987; FJELDSÅ, 1994; ALEIXO, 2004; HUBERT et  

al., 2007), cujas predições filogenéticas são o encontro de clados basais nas terras altas e 

apicais  nas  terras  baixas.  A  hipótese  postula  especiação  alopátrica  nas  terras  altas 

emergidas durante elevações no nível oceânico,  que acarretaram em invasões marinhas 

durante o Mioceno (HUBERT et al., 2007) e acúmulo posterior de espécies nas terras baixas, 

as quais agiram como “depósitos”. 

Enquanto  para  as  Hipóteses  Hidrogeológica  e  Paleogeográfica  são  postulados 

eventos temporais durante os últimos 10 e 8 milhões de anos, respectivamente, a Hipótese 

de Museu está restrita entre 5 e 4 Ma. É interessante notar que os períodos requeridos para 

cada  uma  delas  possuem  intervalos  de  sobreposição,  sugerindo  que  as  hipóteses  não 

devam ser necessariamente excludentes, levando em consideração o contexto temporal.

Dentre as espécies sul-americanas de monogenóideos,  Potamotrygonocotyle spp. 

(Monocotylidae,  Polyonchoinea)  é  uma  linhagem  exclusivamente  de  água  doce, 
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encontrada  nas  brânquias  das  arraias  também  exclusivamente  dulcícolas  da  família 

Potamotrygonidae (Myliobatiformes, Chondrichthyes). Várias espécies do gênero possuem 

distribuição restrita à bacia amazônica (Capítulo 2), tornando-as potenciais modelos para 

estudos filogeográficos neste ecossistema. Dentre estas se encontra  Potamotrygonocotyle  

aramasae Domingues, Pancera & Marques, 2007, espécie exclusiva dos arcos branquiais 

de  Paratrygon aiereba (Müller & Henle, 1841), com ocorrência registrada para as sub-

bacias amazônicas dos rios Negro (DOMINGUES et al., 2007), Tapajós, Tocantins, Araguaia, 

Xingu e Solimões (DOMINGUES & MARQUES, em preparação). 

A espécie de hospedeiro  Paratrygon aiereba é caracterizada por indivíduos que 

podem alcançar até 1m de diâmetro de disco, apresentam ferrão reduzido próximo à base 

da cauda, e olhos menores e menos salientes em relação à espécies de Potamotrygon (DE 

CARVALHO et al., 2003).  Paratrygon aiereba possui uma ampla distribuição geográfica na 

bacia amazônica, incluindo as sub-bacias dos rios Ucayali (Nathan Lovejoy, comunicação 

pessoal), Solimões, Amazonas, Negro, Branco, Madeira (DE CARVALHO et al., 2003), Madre 

de Dios (Florian Reyda,  comunicação pessoal),  Tocantins,  Araguaia,  Tapajós e Xingu, 

além das bacias dos rios Orinoco (DE CARVALHO et al., 2003) e Essequibo (Nathan Lovejoy, 

comunicação pessoal). 

O  objetivo  geral  deste  capítulo  é  a  detecção  de  padrões  filogeográficos  para 

populações  da  espécie  parasita  Potamotrygonocotyle  aramasae  e  seu  hospedeiro, 

Paratrygon  aiereba,  em  diferentes  rios  da  bacia  amazônica  e  um  rio  da  bacia  do 

Essequibo. 

Material e Métodos

Obtenção de material biológico

Espécimens  de  Paratrygon aiereba  foram coletados  utilizando arpões,  redes ou 

espinhéis, entre 1996 e 2007. Os dados detalhados sobre as localidades amostradas, e os 

respectivos números de depósito de vouchers em museus (Museu de Zoologia da USP, São 

Paulo-SP/MZUSP; Museu Porto Nacional, Porto Nacional-TO/UNT) estão na Tabela 1. 

Os números de campo da Tabela 1, em negrito, conferem acesso ao banco de dados virtual 
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do  Laboratório  de  Helmintologia  Evolutiva-IBUSP  (www.ib.usp.br/hpc/),  no  qual 

informações detalhadas dos espécimes estão disponíveis, incluindo foto-documentação. 

Tabela 1. Procedência dos Myliobatiformes utilizados no presente estudo.
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Grupo externo

espécie # campo # voucher Localidade Latitude Longitude Sub-bacia

Taeniura lymma Tlymma Heron Island, Queensland, Australia 23°26'60'' S 151°55'0'' L marinho

Himanthura schmardae NLHschmar Heron Island, Queensland, Australia 23°26'60'' S 151°55'0'' L marinho

Paratrygon sp.n. NG Rio Amazonas/Baía de Marajó, Pará, Brasil 0º55'34.68"S 48º17'25.4394"O Marajó

Paratrygon sp.n. NL847 Rio Nanay, Husturi, Peru 3 °41'55'' S 73°16'39''O Alto-Amazonas

Paratrygon sp.n. NL849 Rio Nanay, Husturi, Peru 3 °41'55'' S 73°16'39''O Alto-Amazonas

Paratrygon sp.n. NL848 Rio Nanay, Husturi, Peru 3 °41'55'' S 73°16'39''O Alto-Amazonas

Paratrygon sp.n. TA06-17 MZUSP#### Rio Yavari, Amazonas, Brasil 4º18'15.1194"S 70º4'19.56"O Solimões

Plesiotrygon iwamae PA03-104 MZUSP#### Rio Amazonas/Baía de Marajó, Pará, Brasil 0º55'34.68"S 48º17'25.4394"O Marajó

Potamotrygon motoro BZ-15 MZUSP#### Rio Paraná, Mato Grosso do Sul, Brasil 20º48'39.24"S 51º37'58.8"O Paraná

P. schroederi RN04--08 MZUSP#### Rio Negro/Paraná do Acuiá, Amazonas, Brasil 0º45'29.8794"S 62º55'14.5194"O Rio Negro

P. brachyura UR05-01 MZUSP#### Rio Uruguai, Rio Grande do Sul, Brasil 27º53'44.75"S 55º13'29.78" Uruguai

Grupo interno

espécie n campo # voucher Localidade Latitude Longitude Sub-bacia

Paratrygon aiereba TO05-01 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-02 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-06 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-09 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-10 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-14 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-15 MZUSP#### Rio Araguaia, Goiás, Brasil 13º13'03.04"S 50º35'07.86"O Araguaia

P. aiereba TO05-37 MZUSP#### Rio Araguaia, Tocantins, Brasil 9º16'11.66"S 49º58'18.70"O Araguaia

P. aiereba TO05-45 MZUSP#### Rio Araguaia, Tocantins, Brasil 9º16'11.66"S 49º58'18.70"O Araguaia

P. aiereba 96-115 MZUSP#### Rio Igarapé Cururu, Pará, Brasil 1º0'36''S 48º57'36''O Baixo-Amazonas

P. aiereba 96-90 MZUSP#### Rio Igarapé Cururu, Pará, Brasil 1º0'36''S 48º57'36''O Baixo-Amazonas

P. aiereba 96-91 MZUSP#### Rio Igarapé Cururu, Pará, Brasil 1º0'36''S 48º57'36''O Baixo-Amazonas

P. aiereba PA03-46 MZUSP#### Rio Igarapé Cururu, Pará, Brasil 0º59'58.2"S 48º57'52.5594"O Baixo-Amazonas

P. aiereba NL1842 Rupununi, Guiana 3°0'05.06''N 59°30'10.13''O Essequibo

P. aiereba PU-10 MZUSP#### Rio Madre de Dios, Peru 12º17'47"S 70º54'26"O Madre de Diós

P. aiereba AM07-29 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba AM07-32 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba AM07-35 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba AM07-38 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba AM07-42 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba AM07-48 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba AM07-49 MZUSP#### Rio Urariquera, Roraima, Brasil N 3º22'51.9594"N 60º35'44.1594"O Rio Branco

P. aiereba RN04-59 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º58'38.64"S 62º54'46.44"O Rio Negro

P. aiereba RN04-64 MZUSP#### Rio Negro/Paraná Zamula, Amazonas, Brasil 0º52'11.28"S 62º46'37.92"O Rio Negro

P. aiereba RN04-70 MZUSP#### Rio Negro/Paraná Zamula, Amazonas, Brasil 0º52'11.28"S 62º46'37.92"O Rio Negro

P. aiereba RN04-71 MZUSP#### Rio Negro/Paraná Zamula, Amazonas, Brasil 0º52'11.28"S 62º46'37.92"O Rio Negro

P. aiereba RN04-96 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º58'38.64"S 62º54'46.44"O Rio Negro

P. aiereba RN05-06 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba RN05-07 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba RN05-30 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba RN05-31 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba RN05-35 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba RN05-37 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro



Continuação da Tabela 1.

Parte  dos  espécimes  de  Paratrygon  aiereba teve  suas  brânquias  removidas, 

acondicionadas  em  sacos  plásticos  contendo 92%  ETOH  e  transportadas  para  o 

laboratório, onde foram triadas sob lupa para obter espécimes de parasitas (Tabela 2). Um 

mapa contendo indicações dos pontos amostrados para todos os espécimes de P. aiereba 

está representado na Figura 1.

Obtenção de dados moleculares

O  DNA  genômico  das  arraias  foi  extraído  a  partir  de  seu  tecido  muscular, 

utilizando o  kit Wizzard Genomic DNA Purification (PROMEGA).  Antes da extração do 

DNA  genômico  dos  parasitas,  cada  indivíduo  previamente  identificado  sob  lupa  foi 

colocado em um tubo de 200µl, deixado para secagem em estufa a 37ºC de 5min a 10min, 

ou lavado em TE duas vezes por 30s cada para a remoção do ETOH, e então colocado em 

um tubo 200µl para início da extração. As extrações foram então realizadas de acordo com 

o protocolo descrito por CUNNINGHAM et al. (2000), ou ainda utilizando os kits Instagene™ 

Matrix (Bio-Rad) ou  QUIAGEN Dneasy Blood and Tissue. Para algumas das amostras 
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Grupo interno       

espécie n campo # voucher Localidade Latitude Longitude Sub-bacia

P. aiereba RN05-38 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba RN05-45 MZUSP#### Rio Negro, Amazonas, Brasil 0º54'24.1194"S 62º58'21.72"O Rio Negro

P. aiereba AC06-093 MZUSP#### Rio Tarauacá, Acre, Brasil 8º4'5.88"S 70º43'4.8"O Solimões

P. aiereba AC06-097 MZUSP#### Rio Tarauacá, Acre, Brasil 8º4'5.88"S 70º43'4.8"O Solimões

P. aiereba AC06-112 MZUSP#### Rio Tarauacá, Acre, Brasil 8º4'5.88"S 70º43'4.8"O Solimões

P. aiereba TA06-14 MZUSP#### Rio Yavari, Amazonas, Brasil 4º18'15.1194"S 70º4'19.56"O Solimões

P. aiereba TA06-15 MZUSP#### Rio Yavari, Amazonas, Brasil 4º18'15.1194"S 70º4'19.56"O Solimões

P. aiereba TA06-16 MZUSP#### Rio Yavari, Amazonas, Brasil 4º18'15.1194"S 70º4'19.56"O Solimões

P. aiereba TJ05-02 MZUSP#### Rio Tapajós, Pará, Brasil 2º17'3.84"S 55º0'13.6794"O Tapajós

P. aiereba TJ05-14 MZUSP#### Rio Tapajós, Pará, Brasil 2º17'3.84"S 55º0'13.6794"O Tapajós

P. aiereba TJ05-29 MZUSP#### Rio Tapajós/Pimental, Pará, Brasil 4º36'29.8794"S 56º16'22.8"O Tapajós

P. aiereba TJ05-30 MZUSP#### Rio Tapajós/Pimental, Pará, Brasil 4º36'29.8794"S 56º16'22.8"O Tapajós

P. aiereba 96-126 MZUSP#### Rio Tocantins, Pará, Brasil 5º21'36''S 49º7'48''O Tocantins

P. aiereba TO05-29 UNT 7164 Rio Tocantins/Manuel Alves, Tocantins, Brasil 11º15'48.52"S 48º26'56.79"O Tocantins

P. aiereba TO05-33 MZUSP#### Rio Tocantins/Manuel Alves, Tocantins, Brasil 11º15'48.52"S 48º26'56.79"O Tocantins

P. aiereba NL710 Rio Nauta, Peru 4°30'35''S 73°34'40.45''O Ucayali

P. aiereba TO05-69 MZUSP#### Rio Xingu, Pará, Brasil 6º39'23.33"S 51º59'56.72"O Xingu

P. aiereba TO05-79 MZUSP#### Rio Xingu, Pará, Brasil 6º39'23.33"S 51º59'56.72"O Xingu

P. aiereba TO05-80 MZUSP#### Rio Xingu, Pará, Brasil 6º39'23.33"S 51º59'56.72"O Xingu



extraídas com DNEasy, foi necessário concentrar o DNA para um volume final de 20 µL 

utilizando o kit Microcon- 100 columns (Millipore).

Tabela 2. Dados moleculares obtidos para haplótipos de P. aramasae. 
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Localidade Sub-bacia 16S cox1
TO05-45 rio Araguaia, Goiás Araguaia 11 x
TO05-02 rio Araguaia, Goiás Araguaia 12 x
TO05-09 rio Araguaia, Goiás Araguaia 20 x
TO05-09 rio Araguaia, Goiás Araguaia 58 x
TO05-09 rio Araguaia, Goiás Araguaia 59 x
TO05-37 rio Araguaia, Goiás Araguaia 60 x
TO05-45 rio Araguaia, Goiás Araguaia 68 x
TO05-45 rio Araguaia, Goiás Araguaia 69 x
TO05-06  rio Araguaia, Goiás Araguaia 118 x x
TO05-10  rio Araguaia, Goiás Araguaia 119 x
TO05-15  rio Araguaia, Goiás Araguaia 120 x x
TO05-10  rio Araguaia, Goiás Araguaia 133 x x
TO05-14  rio Araguaia, Goiás Araguaia 134 x x
TO05-02  rio Araguaia, Goiás Araguaia 135 x x
RN05-30 rio Negro, Amazonas rio Negro 14 x
RN05-38 rio Negro, Amazonas rio Negro 17 x
RN05-35 rio Negro, Amazonas rio Negro 41 x
RN05-35 rio Negro, Amazonas rio Negro 42 x
RN05-35 rio Negro, Amazonas rio Negro 43 x
RN05-31  rio Negro, Amazonas rio Negro 117 x x
RN05-35 rio Negro, Amazonas rio Negro 175 x
RN05-35 rio Negro, Amazonas rio Negro 176 x
RN05-35 rio Negro, Amazonas rio Negro 177 x
AC06-093 rio Tarauacá, Acre Solimões 15 x
AC06-097 rio Tarauacá, Acre Solimões 16 x
AC06-093 rio Tarauacá, Acre Solimões 36 x
AC06-112 rio Tarauacá, Acre Solimões 39 x
TA06-14 rio Yavari, Amazonas Solimões 1 x
TA06-15 rio Yavari, Amazonas Solimões 2 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 3 x
TA06-14 rio Yavari, Amazonas Solimões 4 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 6 x
TA06-14 rio Yavari, Amazonas Solimões 7 x
TA06-14 rio Yavari, Amazonas Solimões 18 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 22 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 23 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 25 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 26 x
TA06-14 rio Yavari, Amazonas Solimões 45 x
TA06-15 rio Yavari, Amazonas Solimões 46 x
TA06-15 rio Yavari, Amazonas Solimões 47 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 52 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 53 x
TA06-16 rio Yavari, Amazonas Solimões 54 x
TA06-16  rio Yavari, Amazonas Solimões 130 x x
TJ05-02 rio Tapajós, Pará Tapajós 19 x
TJ05-02  rio Tapajós, Pará Tapajós 99 x x
TJ05-02  rio Tapajós, Pará Tapajós 138 x x
TJ05-02  rio Tapajós, Pará Tapajós 139 x x
TJ05-29  rio Tapajós/Pimental, Pará Tapajós 125 x x
TJ05-29  rio Tapajós/Pimental, Pará Tapajós 126 x x
TJ05-29  rio Tapajós/Pimental, Pará Tapajós 140 x x
TO05-29 rio Tocantins/M. Alves, Tocantins Tocantins 21 x
TO05-29 rio Tocantins/M. Alves, Tocantins Tocantins 70 x
TO05-29  rio Tocantins/M. Alves, Tocantins Tocantins 121 x
TO05-29  rio Tocantins/M. Alves, Tocantins Tocantins 122 x x
TO05-29  rio Tocantins/M. Alves, Tocantins Tocantins 123 x x
TO05-80  rio Xingu, Pará Xingu 124 x x

# campo P. aiereba ID P. aramasae



Figura 1. Mapa do norte da América do Sul com as indicações dos pontos amostrados para 
P. aiereba.

Três fragmentos do genoma mitocondrial totalizando aproximadamente 2160 p.b. 

foram escolhidos como fonte de informação para Paratrygon aiereba: citocromo oxidase 

sub-unidade 1 (cox1), citocromo b (cytb) e ATPase. As reações de PCR foram preparadas 

com aproximadamente  20ng de  DNA genômico  e  10  pM de  cada  primer (Tabela  3), 

utilizando o kit Taq DNA Polymerase (recombinant) (Fermentas), cujos parâmetros estão 

na Tabela 4.
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Tabela 3. Iniciadores (primers) utilizados para obtenção de sequências de P. aireba e P.  
aramasae, incluindo polaridade, sequência nucleotídica, e gene sequenciado.

A escolha de marcadores para P. aramasae baseou-se na disponibilidade de dados 

para  espécies  proximamente  relacionadas,  incluindo  Potamotrygonocotyle spp.  e  o 

monocotilídeo Dictyocotyle coeliaca (Timothy Littlewood, dados não publicados). Sendo 

assim, novos primers foram desenhados para a amplificação de aproximadamente 400p.b. 

da porção final do gene ribossomal 16S e de 400p.b. da porção inicial do gene cox1. As 

reações de PCR foram preparadas com 4 a 5µl de DNA genômico e 10 pM de cada primer 

(Tabela 3), utilizando os  kits PuReTaq Ready-To-Go™ PCR Beads (GE Healthcare)  ou 

Taq DNA Polymerase. Os parâmetros das reações estão descritos na Tabela 4. 

As  amplificações  foram  purificadas  com  os  kits QIAquick  PCR  Purification  

(Qiagen) ou Ampure  (Agencourt).  As  amostras  purificadas  foram amplificadas  com o 

fluoróforo  BigDye®Terminator  v3.  1  Cycle  Sequencing  Kit  (Applied  Biosystems) e 

precipitadas  com isopropanol.  As reações  referentes  a  Paratrygon aiereba, e  parte  de 

Potamotrygonocotyle aramasae foram enviadas para sequenciamento para os Centros de 

Sequenciamento do Departamento de Química-IQUSP e do Genoma Humano-USP, São 

Paulo-SP. A maior parte das reações de P. aramasae foi enviada para o Sequencing Centre 

of Natural History Museum, Londres, Reino Unido.

 Os cromatogramas recebidos dos centros de sequenciamento foram analisados nos 

programas Consed/PhredPhrap (EWING & GREEN, 1998; EWING et al., 1998; GORDON et al. 

1998),  CodonCode (CodonCode Corporation) ou  Sequencher  3.1.1 (Gene Codes,  Ann 

Arbor,  MI,  USA) para  a  geração  de  consensos  a  partir  das  fitas  complementares 

sequenciadas.  Um alinhamento  para  os  consensos  foi  gerado  no  programa  Clustal  W 
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Primer Polaridade Seqüência marcador espécie
CoxI_F2 Forward TCG ACT AAT CAT AAA GAT ATC GGC AC cox1 P. aiereba
CoxI_R2 Reverse ACT TCA GGG TGA CCG AAG AAT CAG AA cox1 P. aiereba
CB1–5' Forward CCA TCC AAC ATC TCC ACT TGA TGA AA cytb P. aiereba
CB3–3' Reverse GGC AAA TAG GAA RTA TCA TTC cytb P. aiereba
ATPf2_lys Forward GGG TCY AGC ATT AGC CTT T ATPase P. aiereba
ATPr2_int Reverse AGT RGK GTT GGT GTT CCT TCT GG ATPase P. aiereba
16potF Forward GCC GCA GTA TTA TGA CTG TGC TAA G 16S P. aramasae
16potR Reverse AAC CAA CCT GGC TTA CAC CG 16S P. aramasae
sean1 Forward TTT ACT TTG GAT CAT AAG CG cox1 P. aramasae
Kcor Reverse ATT GAA GTA AAT AAA TAA GCT CA cox1 P. aramasae



(THOMPSON et al., 1994) e visualizado no programa Bioedit (HALL, 1999), a fim de se checar 

a homologia entre os sítios de diferentes sequências por gene.

Tabela 4. Parâmetros de PCR utilizados por gene para a obtenção de sequências de  P. 
aiereba e P. aramasae.

Reconstruções filogeográficas 

Representações  gráficas  dos relacionamentos  haplotípicos  foram feitas  mediante 

cladogramas e redes haplotípicas (networks). Diferentes estratégias foram adotadas para 

cada tipo de análise. Uma vez que o alinhamento das sequências concatenadas de cox1, 

cytb  e  ATPase  para  Paratrygon  aiereba não  requisitaram  inserção  ambígua  de  gaps 

(apenas 3 p.b. para ATPase), estes foram diretamente submetidos à um análise filogenética 

por parcimônia no programa PAUP* (SWOFFORD, 2001), sob os comandos hsearch (busca 

heurística),  nreps=10000 (10000  réplicas)  e addseq=random  (adição  aleatória  de 

sequências).

O  alinhamento  do  gene  mitocondrial  ribossomal  16S  de  Potamotrygonocotyle  

aramasae resultou  em  duas  principais  regiões  ambíguas  de  gaps.  Sendo  assim,  as 

sequências foram submetidas a buscas filogenéticas por parcimônia no programa POY 4.0 

Beta (VARÓN et al., 2009), através do algoritmo de otimização direta (WHEELER, 1996). Este 

permite o estabelecimento de homologias dinâmicas, fator importante ao se analisar dados 

que requerem inserções de gaps para inferências filogenéticas. 

Nove parâmetros de alinhamento conforme (Tabela 5) (i.e., regimes de custos para 

gaps,  transversões  e  transições)  foram utilizados, com o objetivo  de identificar  clados 

dependentes desses custos (análise de sensibilidade sensu WHEELER, 1995 e GIRIBERT et al.,  

2001). As buscas filogenéticas foram feitas através dos comandos build (2800) (construção 
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P. aiereba denaturação inicial n ciclos denaturação anelamento extensão extensão final
cox1 4min-95ºC 35 30s-94ºC 30s-52ºC 1min-72ºC 7min-72ºC
cytb 4min-95ºC 35 30s-94ºC 40s-50ºC 40s-72ºC 7min-72ºC
ATPase 5min-94ºC 35 30s-94ºC 35s-52ºC 1min10s-72ºC 5min-72ºC
P. aramasae denaturação inicial n ciclos denaturação anelamento extensão extensão final
cox1 5min-94ºC 35 30s-94ºC 30s-48.5ºC 30s-72ºC 5min-72ºC
16S 5min-94ºC 35-40 30s-94ºC 30s-55ºC 45s-72ºC 7min-72ºC



de 2800 árvores de Wagner, com adição aleatória de terminais) swap (especificação dos 

métodos  e  parâmetros  para  busca  local  das  árvores,  incluindo  branch swapping e  hill  

climbing) (trees:1, annealing: (10,2)) (algoritmo que potencializa a busca por árvores mais 

curtas). 

Cinquenta e oito sequências do gene 16S, e 17 do gene cox1 foram obtidas para 

espécimes de Potamotrygonocotyle aramasae. Desta maneira, optou-se pela realização de 

duas  estratégias  de  buscas  filogenéticas  no  programa  POY:  i)  análise  1,  em  que  17 

terminais de cox1+16S foram usados em análise  simultânea;  ii)  análise  2,  para a qual 

foram utilizados 58 terminais de 16S. Acreditando no maior poder explanatório de uma 

hipótese filogeográfica que privilegie um número elevado de terminais, embora restrita a 

um gene (58 sequências para 16S), em detrimento da possibilidade alternativa de se usar 

menos terminais (n=17) para dois genes (16S e cox1), os resultados da  análise 2  foram 

escolhidos para a representação dos relacionamentos haplotípicos de P. aramasae. 

Conforme mencionado acima, foram usados diferentes parâmetros de custos para 

transformações  durante  a análise  por otimização direta.  Uma vez que a escolha destes 

custos é arbitrária, a estratégia de eleição da hipótese filogenética para um determinado 

parâmetro  da  análise  2 foi  feita  pelo  cálculo  do  ILD-Index  Lenght  Incongruence 

(MICKEVICH & FARRIS, 1981) da análise 1, um índice que tem como finalidade a seleção de 

um  parâmetro  que  maximize  a  congruência  entre  as  distintas  partições  de  dados 

(16S+cox1), reduzindo a incidência de homoplasias (FARRIS et al., 1995) (Tabela 5).

Adicionalmente,o algoritmo de "parcimônia estatística" (CLEMENT et al., 2000) foi 

adotado para a construção de redes haplotípicas não enraizadas para Potamotrygonocotyle  

aramasae (TEMPLETON et  al.,  1992),  através  do pacote  computacional  TCS versão 1.12 

(CLEMENT et al., 2000) (p>95%; máximo passos mutacionais = 20; gaps = quinto estado). 

Esta análise combina testes categóricos e análises de distância geográfica entre clados para 

explorar diferenciação genética entre haplótipos e localidades geográficas, permitindo a 

detecção  de  sub-divisão  populacional  por  processos  contemporâneos  ou  históricos 

(TEMPLETON, 1998). 
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Tabela  5.  Conjunto  dos  parâmetros  de  custo  (gaps,  transversões  e  transições), 
comprimento (L) e número de hits para as análises filogenéticas de P. aramasae em POY; 
ILD da análise 1.

Himantura  schmardae  (Dasyatidae,  Myliobatiformes)  e  Taeniura  lymma 

(Dasyatidae, Myliobatiformes), de acordo com as hipóteses filogenéticas apresentadas por 

LOVEJOY (1996, 1997) e  LOVEJOY et al. (1998), e os potamotrigonídeos  Paratrygon sp.n., 

Plesiotrygon  iwamae,  Potamotrygon  motoro,  P.  brachyura  e P.  schroederi foram 

escolhidos como grupo externo para a análise filogenética dos haplótipos de Paratrygon 

aiereba (Tabela 1). Um terminal representativo de Potamotrygonocotyle tatianae, parasita 

exclusivo das brânquias  de  Paratrygon sp.n.,  foi  usado nas buscas filogenéticas  de  P. 

aramasae (ver Capítulo 2).

Estrutura genética populacional

Comparações pareadas (pairwise analyses) foram conduzidas através do programa 

DnaSP  4.20.2 (ROZAS et  al.,  2003),  com  a  finalidade  de  obter  diferentes  parâmetros 

estatísticos indicadores do grau de polimorfismo das amostras:  h-número de haplótipos 

(quantidade  de  sequências  únicas  por  sub-bacia);  Hd-diversidade  haplotípica 

(probabilidade de duas sequências sorteadas ao acaso serem diferentes); S-número de sítios 

polimórficos (número de posições ao longo das sequências que apresentam mais de um 

estado de caráter);  k (número médio de diferenças nucleotídicas  entre  duas sequências 

escolhidas  ao  acaso); π-diversidade  nucleotídica  (número  médio  de  diferenças 

nucleotídicas por sítio, i.e., a probabilidade de duas sequências aleatoriamente escolhidas 

serem diferentes em uma determinada posição).
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parâmetro Análise 1 Análise 2
16S cox1 16S + cox1 16S

L n hits L n hits L n hits ILD L n hits
111 123 3 98 13 255 2 0,1333 247 7
112 180 5 125 1 353 1 0,1360 375 1
121 199 4 164 9 419 3 0,1337 388 1
211 136 3 98 13 269 2 0,1301 282 5
212 204 3 125 1 380 1 0,1342 436 3
221 224 1 164 9 445 2 0,1281 456 1
411 160 3 98 13 295 4 0,1254 337 2
412 248 1 125 1 431 1 0,1346 539 4
421 269 1 164 9 495 1 0,1253 567 6



Evidências  de  subdivisão  geográfica  foram testadas  por  meio  de  métodos  de 

análises da variância molecular (AMOVA), cálculo dos valores de Fst e de comparações 

pareadas de diversidade nucleotídica, utilizando o programa de computação Arlequin 2.01 

(SCHNEIDER et al., 2000). Estas análises foram divididas em duas categorias, tanto para os 

hospedeiros  como  para  os  parasitas:  a  priori,  realizadas  sem o  suporte  de  resultados 

filogenéticos, e a posteriori, que utilizaram modelos de subdivisão com base nas filogenias 

obtidas. 

Os  testes  Fs  (FU,  1997)  e  R2  (Ramos-Onsins  &  Rozas,  2002),  sensíveis  à 

detecção  de  expansão  populacional  em  amostras  de  n  populacional  alto  e  baixo, 

respectivamente  (Ramos-Onsins  &  Rozas,  2002),  foram  aplicados  para  avaliação  de 

cenário de desvio da neutralidade, utilizando o programa DnaSP 4.20.2. Os testes foram 

feitos por meio de simulações por coalescência (HUDSON, 1990) utilizando 10.000 réplicas, 

dirigidas a obter o grau de significância das estatísticas resultantes. 

Testes de Hipóteses de diversificação

Predições  descritas  de  modelos  aquáticos  amazônicos  (HUBERT &  RENNO,  2006; 

HUBERT et al., 2007) para três teorias de diversificação foram testadas (Hidrogeológica, de 

Museu, Paleogeográfica), com base em suporte filogenético, filogeográfico e populacional 

gerado  independentemente  para  os  hospedeiros.  Segundo  LOVEJOY et  al.  (1998), 

Paratrygon aiereba é a espécie que primeiramente se diversificou em Potamotrygonidae, 

entre 15 e 10 Ma (Mioceno-Terciário). As hipóteses escolhidas envocam em seu cenário 

eventos temporais posteriores a 10 Ma, sendo desta maneira plausíveis de serem testadas.

Os testes levaram em consideração três regiões distintas: i) terras altas/escudo das 

Guianas, para rio Branco e Essequibo;  ii)  terras altas/escudo brasileiro, para Tocantins, 

Araguaia e Xingu;  iii)  terras baixas/bacia sedimentar,  incluindo as sub-bacias dos rios 

Ucayali  (alto-Amazonas),  Madre de Dios (alto-Amazonas),  Solimões,  baixo-Amazonas, 

baixo  rio  Negro,  baixo-Tapajós  e  médio-Tapajós.  Embora  os  rios  Negro  e  Tapajós 

pertençam parcialmente aos escudos das Guianas e brasileiro, respectivamente, optou-se 

por  incluir  ambas  localidades  neste  agrupamento  porque  os  pontos  amostrados  são 
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próximos  ao rio  Amazonas,  sofrendo assim uma influência  direta  da  dinâmica  de  sua 

planície. 

As Tabelas e Figuras apresentadas na seção  Resultados referem-se a cada região 

geográfica por meio de siglas, podendo serem aqui consultadas sempre que necessário: 

alto-Amazonas  (AA),  Araguaia  (AR),  bacia  sedimentar  (BS),  baixo-Amazonas  (BA), 

escudo das Guianas (EG), Essequibo (ES), Madre de Dios (MA), rio Branco (RB), rio 

Negro (RN), Solimões (SO), Tapajós (TJ), Tocantins (TO), Ucayali (UC), Xingu (XI).

Resultados

Relacionamentos haplotípicos do hospedeiro

Os pares de indivíduos 96-115 e PA0346 (baixo-Amazonas), RN05-06 e RN05-07 

(rio  Negro),  RN05-31  e  RN053-5  (rio  Negro),  AM07-32  e  AM07-38  (rio  Branco), 

AM07-35 e AM07-42 (rio Branco), TO05-06 e TO05-10 (Araguaia) compartilham entre si 

os  mesmos  haplótipos.  Desta  maneira,  as  sequências  redundantes  PA03-46,  RN05-07, 

RN05-35, AM07-38, AM07-42 e TO05-10 foram excluídas da análise filogenética. 

Dos 52 espécimes sequenciados para as diferentes sub-bacias foram identificados 

46 haplótipos, formados pela concatenação das sequências parciais dos genes cox1, cytb e 

ATPase. Estes (somados a 11 terminais do grupo externo - Tabela 1) foram utilizados na 

análise filogenética, totalizando 57 terminais com 499 sítios potencialmente informativos 

para parcimônia. 

A análise resultou em três árvores igualmente mais parcimoniosas (comprimento = 

1619; índice de consistência =55,9%; índice de retenção =78,23%), que diferiram apenas 

pelo relacionamento interno de alguns terminais de um clado do rio Negro (RN04-64, 

RN05-06, RN05-31, RN05-30, RN05-45, RN05-31, RN05-37, RN05-38),  não havendo 

conflito no padrão filogeográfico geral encontrado. Em relação aos demais terminais, as 

três  topologias  obtidas  se  mantiveram  idênticas.  Desta  forma,  uma  árvore  foi 

aleatoriamente escolhida para representar os relacionamentos haplotípicos de Paratrygon 

aiereba (Figura 2). 
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A filogenia mostra os membros de Potamotrygonidae (Plesiotrygon, Potamotrygon 

e  Paratrygon)  agrupados  em  um  único  clado,  recuperando  ainda  monofilia  de 

Potamotrygon e Paratrygon. Membros de "Paratrygon sp.n." também formam um clado, 

grupo-irmão de  P. aiereba.  É interessante notar que as posições basais do clado de  P. 

aiereba estão  ocupadas  exclusivamente  por  haplótipos  coletados  na  região  do  escudo 

brasileiro,  cujas  populações  apresentam  se  mostram  reciprocamente  monofiléticas 

(Araguaia, Xingu e Tocantins), imediatamente seguidas pelo clado do escudo das Guianas 

(rio Branco e Essequibo). Em contraste,  as sequências obtidas para a bacia sedimentar 

amazônica formam um clado apical. O padrão filogenético observado é congruente com as 

predições da Hipótese de Museu (clados basais nos escudos e apicais nas terras baixas).

Diversidade genética e estrutura populacional do hospedeiro

As  sub-bacias  amostradas  foram  tratadas,  a  priori,  como  representantes  de 

populações  distintas.  Para  as  sub-bacias  Ucayali,  Madre  de  Dios  e  Essequibo  foram 

sequenciados um indivíduo, motivo pelo qual foram excluídas da análise de polimorfismo. 

Desta  maneira  foram  usadas  49  sequências,  pertencentes  a  oito  populações:  baixo-

Amazonas (n=4);  Solimões  (n=6);  rio Negro (n=13);  Tocantins (n=3);  Araguaia  (n=9); 

Xingu (n=3); rio Branco (n=7); Tapajós (n=4). 

Como é de se esperar para a utilização de estatísticas sumárias, o maior ou menor 

número  amostral  não  afetou  diretamente  a  informação  obtida  quanto  ao  grau  de 

polimorfismo genético revelado para cada localidade amostrada. Os índices de diversidade 

haplotípica (Hd) encontrados foram bastante elevados, atingindo o valor máximo (Hd=1) 

para Solimões, Tocantins, Xingu e Tapajós, seguidos por rio Negro, Araguaia, rio Branco 

e baixo-Amazonas.  Os maiores valores do índice de diversidade nucleotídica (π) foram 

obtidos para a população de Tapajós, seguida por rio Negro. Enquanto estas populações 

(amostradas em regiões próximas ao médio-Amazonas) apresentaram valores de π entre 

~1,2  (rio  Negro)  e  ~3% (Tapajós),  as  demais  populações  são  caracterizadas  por  uma 

diversidade nucleotídica mais baixa, entre 0,155% e 0,7% (Tabela 6).

Das  49  sequências  utilizadas  na  análise  de  polimorfismo,  43  representam 

haplótipos diferentes (Tabela 6). A distribuição haplotípica encontrada é congruente com 

uma  estruturação  geográfica  bem  definida  de  acordo  com  cada  sub-bacia  amostrada, 
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resultado este também correspondente com o estudo a priori da AMOVA por localidades 

(modelo 1 - 8 sub-bacias sem agrupamento - AR,BA,RB,RN,SO,TJ,TO,XI) (Tabela 7). A 

análise  mostrou  uma  forte  estruturação  entre  as  localidades  amostradas  (Fst=0,73; 

p=0,0000),  rejeitando que os indivíduos  coletados  nas  distintas  localidades  possam ser 

considerados como pertencentes a uma mesma população.

Figura  2.  Uma  de  três  árvores  filogenéticas  igualmente  parcimoniosas  resultantes  da 
análise cladística, representando os relacionamentos haplotípicos de P. aiereba.  A escala 
representa o comprimento nas árvores referente a 40 substituições.
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Este  resultado  corresponde  com  o  observado  nas  comparações  pareadas  da 

divergência nucleotídica entre localidades (Tabela 8), onde apenas Xingu e Tocantins se 

mostraram  homogêneas  (p=0,1000).  É  também  interessante  notar  que  na  Tabela  8  as 

amostras  coletadas  ao  longo  da  bacia  sedimentar  amazônica  (rio  Negro,  Tapajós, 

Solimões, baixo-Amazonas e alto-Amazonas) são mais similares entre si do que com o 

resto  dos  agrupamentos,  embora  as  diferenças  entre  elas  sejam  estatisticamente 

significativas (p<0,0500).

Tabela 6. Polimorfismo de 49 sequências de cox1+ATPase+cytb de diferentes sub-bacias 
amostradas  para  P.  aiereba.  (n=  número  representativo  de  sequências;  h=  número  de 
haplótipos;  S= número de sítios polimórficos;  Hd= diversidade haplotípica;  k= número 
médio de diferenças nucleotídicas, π: diversidade nucleotídica). 

A  Tabela  9  mostra  comparações  pareadas  da  diversidade  genética  dos  seis 

principais  agrupamentos  filogenéticos  encontrados,  na  qual  é  possível  observar  que  a 

população  da  sub-bacia  Araguaia  é  a  mais  divergente.  Somada  a  alta  divergência, 

curiosamente  as sequências  obtidas  para esta  sub-bacia  possuem uma peculiaridade no 

gene ATPase, a presença de um indel de 3 pb em uma porção do fragmento obtido (AAT- 

asparagina), única entre os espécimes de Paratrygon aiereba sequenciados. Com exceção 

de Paratrygon sp.n., os demais terminais do grupo externo também apresentam o mesmo 

indel (AAC- asparagina  para  Himantura  schmardae,  Taeniura  lymmae e  Plesiotrygon 

iwamae; AGT- serina para Potamotrygon schroederi e AAT- asparagina para P. motoro e 

P. brachyura).

As populações de Xingu e Tocantins não são significativamente divergentes entre si 

(Tabelas 8 e 9). Em outras comparações pareadas (Tabela 9), foi possível detectar que 

Araguaia  é  geneticamente  mais  próxima  do  grupo  Xingu-Tocantins  (~82  pairwise 
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Sub-bacias n h S k
BA 4 3 12 833 6 0,00280
SO 6 6 17 1 6133 0,00284
RN 13 11 92 974 27295 0,01265
TO 3 3 19 1 13 0,00603
AR 9 8 41 972 15111 0,00700
XI 3 3 5 1 3333 0,00155
RB 7 5 8 905 3524 0,00163
TJ 4 4 117 1 66167 0,03068

TOTAL 49 43 280 995 59079 0,02756

Hd π



differences,  p=0,0000),  do  que  dos  grupos  da  bacia  sedimentar  (entre  ~91  e  ~97  pb, 

p=0,0000), e que mostra uma máxima distância genética com o escudo das Guianas (~106 

pb., p=0,0000). Finalmente, na Tabela 9 também é possível observar que as localidades de 

ambos os escudos são mais  divergentes entre si  do que o são em comparação com os 

grupos da bacia sedimentar.

Em  análises  de  AMOVA  feitas  a  posteriori do  estudo  dos  relacionamentos 

filogenéticos e de comparações pareadas e considerando as 52 sequências obtidas, foram 

encontradas evidências adicionais de estruturação geográfica (Tabela 7). Primeiramente, 

foi  testado  o  nível  de  estruturação  de  acordo  com  os  padrões  detectados  na  análise 

filogenética (modelo 2): i) Araguaia; ii) Tocantins; iii) Xingu; iv) escudo das Guianas (rio 

Branco  +  Essequibo);  v)  Tapajós,  rio  Negro;  vi)  Solimões  +  baixo-Amazonas  +  alto-

Amazonas.  Estes  agrupamentos  mostram  uma  estruturação  genética  significativa 

(Fst=0,71; p=0,0000), coincidente com o modelo 1 (Tabela 7). 

Tabela  7.  Resultados  da  AMOVA para  P.  aiereba entre  sub-bacias  e  distribuição  da 
variação genética sob diferentes modelos de agrupamentos (mais detalhes no texto). Os 
valores  de  significância  estatística  (p)  foram  obtidos  por  10000  permutações  não 
paramétricas (g.l.=graus de liberdade). Va = variância da diferença entre populações, Vb = 
da diferença dentro das populações dentro de grupos e Vc = entre haplótipos dentro das 
populações.

*Diferenças estatisticamente significativas, p<0,0500

Além disso, uma outra estratégia de agrupamento foi testada a posteriori (modelo 

3-Tabela 7), combinando as informações de filogenia, comparações pareadas, e formações 

geológicas. As mesmas 52 sequências foram então divididas em quatro grupos:  i) bacia 

sedimentar (rio Negro, Tapajós, Solimões, baixo-Amazonas, alto-Amazonas);  ii) escudo 
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Estrutura Origem da g.l. Soma de Componentes da % da 
 Variação  Quadrados  Variância Variância

Modelo 1 Entre populações 7 1095,48 25,07139Va 73,24*
Dentro das populações 41 374,7 9,13907Vb 26,76

Modelo 2 Entre populações 5 1073,61 25,23357Va 71,34*
Dentro das populações 46 466,27 10,13637Vb 28,66

Modelo 3 Entre grupos 3 945,93 23,73798Va 59,10*
Entre populações 2 127,68 6,29273Vb 15,67*
dentro de grupos

Dentro das populações 46 466,27 10,13637Vc 25,24*



das guianas (rio Branco + Essequibo); e, finalmente, dois grupos do escudo brasileiro, iii) 

Araguaia,  e  iv)  Tocantins  +  Xingu.  Este  teste  também é  estatisticamente  significativo 

(Fst=0,59; p=0,0200) (Tabela 7).

Tabela  8.  Comparações  par  a  par  da  divergência  nucleotídica  entre  populações de  P. 
aiereba definidas a priori (mais detalhes no texto). Sobre a diagonal está o número médio 
de diferenças par a par entre localidades; na diagonal, número médio de diferenças par a 
par dentro de cada grupo; abaixo da diagonal, as médias corrigidas das diferenças par a 
par. 

*Diferenças estatisticamente significativas, p<0,0500
a Diferença não significativa, p=0,1000

Os testes de desvio de neutralidade foram aplicados em três partições de dados, 

representadas por clados de ramos curtos na filogenia da Figura 2, e que sugerem eventos 

de  expansão populacional.  O teste  R2 foi  utilizado  para  sequências  representativas  ao 

clado interno com ramos curtos da população da Araguaia (n=6; R2=0,0715; p= 0,0001) e 

para o escudo das Guianas (n=6) (R2=0,0715, p= 0,0009). Em contraste, o teste Fs foi 

aplicado  ao  clado  interno  com  ramos  curtos  da  bacia  sedimentar  amazônica  (n=19; 

Fs=-9,8441;  p=  0,0000).  Todos  os  resultados  encontraram  índices  significativos, 

detectando-se importantes desvios da neutralidade.

Os resultados combinados das análises de relacionamentos haplotípicos e estrutura 

e  divergência  genética  indicam  que  o  alto  grau  de  estruturação  entre  as  sub-bacias 

amostradas pode ser organizado hierarquicamente em níveis mais inclusivos. Esse enfoque 

define  três  grandes  grupos  de  haplótipos,  os  quais  encontram  congruência  com  as 
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Grupo AR TO XI RB RN TJ SO BA
AR 15,11 116,81 107,52 116,08 114,52 128,72 107,35 108,5
TO 102,76* 13 49 55,19 55,1 70,17 44,83 46,83
XI 98,30* 3,33 46,52 55,54 70,92 43 44,17
RB 106,62* 46,52* 42,95* 3,81 45,04 62,68 33,19 34,06
RN 93,32* 46,78* 40,22* 29,49* 27,3 52,9 24,68 26,5
TJ 88,08* 30,58* 36,17* 27,69* 6,17* 66,17 48 48,81
SO 96,73* 35,27* 38,27* 33,19* 7,96* 11,85* 6,13 8
BA 97,94* 37,33* 39,50* 29,70* 9,85* 12,73* 1,93* 6

40,83a



formações geológicas da bacia amazônica: escudo das Guianas, escudo brasileiro e bacia 

sedimentar.

Tabela  9.  Comparações  par  a  par  da  divergência  nucleotídica  entre  populações  de  P. 
aramasae a posteriori da análise filogenética (mais detalhes no texto). Sobre a diagonal 
está o número médio de diferenças par a par entre localidades; na diagonal, número médio 
de diferenças par a par dentro de cada grupo; abaixo da diagonal, as médias corrigidas das 
diferenças par a par.

*Diferenças estatisticamente significativas, p<0.05
a Diferença não significativa, p=0,10

 

Relacionamentos Haplotípicos do parasita -16S 

 A topologia escolhida na análise de POY foi obtida para o parâmetro 4:2:1 (Figura 

3), para a qual foi um menor valor de ILD foi encontrado (Tabela 5). Esta representa a 

maioria  dos  terminais  inseridos  em  uma  grande  politomia  basal,  não  sendo  possível 

detectar sinais claros de subdivisão geográfica.

As  redes  haplotípicas  fornecem  outra  perspectiva  de  ilustração  da  estrutura 

populacional e diversidade genética. Os resultados gerados no TCS (Figura 4) mostram os 

haplótipos de Potamotrygonocotyle aramasae formando uma rede principal, composta por 

todos os haplótipos, com exceção do Hap_9, que não se conecta à rede (mesmo perante a 

utilização da opção permissiva de 20 passos mutacionais). 

O padrão geral da rede também não revela evidência de estruturação populacional, 

seja  geográfica,  ou  ainda  congruente  com  a  estrutura  filogenética/  populacional  do 

hospedeiro. Os resultados provenientes das análises filogenéticas e de rede sugerem um 

modelo  de  alta  dispersão  e  fluxo  gênico  entre  as  distintas  sub-bacias  para 

Potamotrygonocotyle aramasae. 
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Grupo AR TO XI EG RN-TJ AA-BA-SO
AR 15,11 116,81 107.52 116.26 117.86 109.63
TO 102,76* 13 49.00 55.67 58.65 47.42
XI 98,30* 3.33 47.04 59.16 45.08
EG 106,06* 46,52* 42.73* 5.28 49.82 35.89
RN-TJ 90,90* 32,75* 38.09* 27.77* 38.80 32.17
AA-BA-SO 96,57* 35,41* 37.91* 27.74* 7.26* 11.01

40,83a



Diversidade genética e estrutura populacional do parasita - 16S

Cinquenta e sete sequências representativas de cinco sub-bacias foram utilizadas 

para a  análise  de polimorfismo.  As populações  analisadas  foram definidas  a priori de 

acordo com a sub-bacia amostrada: Solimões (n=22); rio Negro (n=9); Tocantins (n=5); 

Araguaia (n=14); Tapajós (n=7). A sub-bacia Xingu foi excluída da análise, uma vez que 

para esta foi obtida apenas uma sequência. Os maiores valores de  Hd foram observados 

para a sub-bacia de Tapajós, seguido por Rio Negro,  Araguaia,  Solimões e Tocantins; 

entretanto,  a  sub-bacia  Araguaia  foi  a  que  apresentou  o  maior  índice  de  diversidade 

nucleotídica (π=11,38%), sendo as demais caracterizadas por π~8% (Tabela 10).

Figura  3.  Consenso  do  parâmetro  421  utilizado  em  POY,  representando  os 
relacionamentos  filogenéticos  entre terminais de  P. aramasae amostrados  em seis sub-
bacias amazônicas.
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Figura 4. Cladograma haplotípico não enraizado para 16S de P. aramasae amostrados em 
seis  sub-bacias  amazônicas.  Cada  linha  e  cada  círculo  na  rede  representa  um  passo 
mutacional.  Os haplótipos estão representados por círculos,  cujo tamanho reflete  a sua 
frequência nas populações.
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Tabela 10. Polimorfismo de 57 sequências de 16S de diferentes sub-bacias amostradas 
para P. aramasae (n= número representativo de sequências; h= número de haplótipos; S= 
número  de  sítios  polimórficos;  Hd=  diversidade  haplotípica;  k=  número  médio  de 
diferenças nucleotídicas, π= diversidade nucleotídica). 

Sub-bacias n sequências h S Hd k π

SO 22 9 83 0,831 24,446 0,07319

RN 9 7 78 0,917 27,583 0,08330

TO 5 3 66 0,700 28,100 0,08363

AR 14 9 84 0,868 37,681 0,11384

TJ 7 7 73 0,952 26,476 0,07927

TOTAL 57 28 87 0,921 28,931 0,08820

O Hap_9 é o único com uma abrangência geográfica que envolve as cinco sub-

bacias  analisadas  (Tabela  11).  É  interessante  notar  que  este  é  o  mais  divergente  dos 

demais,  a  ponto  de  não  se  conectar  com  a  rede  haplotípica  (Figura  4)  através  do 

permissivo  número  de  passos  mutacionais  (n=20)  fixados  para  a  sua obtenção.  A sua 

frequência é a mais alta para a sub-bacia Araguaia, representando aproximadamente 37% 

da população amostrada (Figura 5), sendo ainda frequente em 20% da amostragem para 

Tocantins,  14% da  amostragem  para  Solimões,  14,28% para  Tapajós  e  11% para  rio 

Negro. O Hap_9 representa ainda 19,3% da população total  amostrada,  constituindo-se 

como  o  mais  frequente.  O  valor  alto  de  π  encontrado  para  Araguaia  parece  estar 

relacionado, desta maneira, à alta frequência de amostragem do Hap_9 para esta sub-bacia.

Em contraste, para os outros três haplótipos compartilhados (1, 3 e 15) (Tabela 11) 

são  observadas  distribuições  geográficas  distintas,  sendo cada  um deles  compartilhado 

exclusivamente por duas sub-bacias. Os haplótipos 1 e 3 são comuns, respectivamente, às 

sub-bacias  Solimões-Araguaia  e  Solimões-Tocantins,  os  quais  se  situam nos  extremos 

leste  (Tocantins  e  Araguaia)  e  oeste  (Solimões)  da distribuição estudada.  O Hap_15 é 

compartilhado entre Tapajós e Araguaia. Interessantemente, a sub-bacia Solimões da bacia 

sedimentar  compartilha  mais  haplótipos  com  as  sub-bacias  mais  afastadas  do  escudo 

brasileiro (Hap_1 e Hap_9 com Araguaia; Hap_3 e Hap_9 com Tocantins), do que com as 

sub-bacias sedimentares do médio-Amazonas (apenas Hap_9 com Tapajós e rio Negro). Já 

o  Hap_15  é  compartilhado  por  Tapajós  da  bacia  sedimentar  e  Araguaia  do  escudo 

brasileiro,  geograficamente  mais  próximos,  embora  assentados  em distintas  formações 
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geológicas (Figura 1). Entretanto, a maioria dos haplótipos não é compartilhada entre sub-

bacias diferentes, o que caracteriza cada população.

Tabela 11. Composição haplotípica de 16S para P. aramasae.

ID haplótipo Composição por ID de P. aramasae - P. aiereba Sub-bacia n

Hap_1 16-AC0697; 36-AC0693; 
59-TO0509

 Solimões
Araguaia

3

Hap_2  2-TA0615; 7-TA0614; 18-TA0614; 
26-TA0616; 47-TA0615; 23-TA0616

Solimões 6

Hap_3 21-TO0529; 121-TO0529; 122-TO0529; 
15-AC0693; 39-AC06112

Tocantins
Solimões

5

Hap_4 130-TA0616 Solimões 1

Hap_5 1-TA0614; 3-TA0616; 6-TA0616; 
25-TA0616

Solimões 4

Hap_6 4-TA0614; 54-TA0616  Solimões 2

Hap_7 22-TA0616  Solimões 1

Hap_8 53-TA0616  Solimões 1

Hap_9 45-TA0614; 46-TA0615; 52-TA0616; 
19-TJ0502; 

20-TO0509; 58-TO0509; 60-TO0537; 68-TO0545; 69- TO0545;
70-TO0529; 
14-RN0530

Solimões
Tapajós
Araguaia
Tocantins
Rio Negro

11

Hap_10 126-TJ0529  Tapajós 1

Hap_11 125-TJ0529  Tapajós 1

Hap_12 99-TJ0502  Tapajós 1

Hap_13 140-TJ0529  Tapajós 1

Hap_14 138-TJ0502  Tapajós 1

Hap_15 139-TJ0502;
 120-TO0515

Tapajós
Araguaia

2

Hap_16 135-TO0502;  Araguaia 1

Hap_17 134-TO0514  Araguaia 1

Hap_18 133-TO0510  Araguaia 1

Hap_19 123-TO0529  Tocantins 1

Hap_20 119-TO0510  Araguaia 1

Hap_21 118-TO0506  Araguaia 1

Hap_22 124-TO0580  Xingu 1

Hap_23 11-TO0545; 12-TO0502  Araguaia 2

Hap_24 17-RN0538; 41-RN0535; 43-RN0535  Rio Negro 3

Hap_25 176-RN0535  Rio Negro 1

Hap_26 117-RN0531  Rio Negro 1

Hap_27 175-RN0535  Rio Negro 1

Hap_28 177-RN0535  Rio Negro 1

Hap_29 42-RN0535  Rio Negro 1
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Figura 5. Representação de frequência haplotípica para cinco sub-bacias amostradas de P. 
aramasae.

Duas  estratégias  combinadas  foram  adotadas  na  realização  das  análises  de 

Variância  Molecular  (AMOVA)  (Tabela  12):  i) considerando  todos  os  haplótipos 

encontrados para as 57 sequências (modelos 1 e  3);  ii)  excluindo o Hap_9 amplamente 

distribuído (modelos 2 e  4), a fim de detectar o efeito de sua presença na população de 

Potamotrygonocotyle  aramasae.  Para  cada  estratégia  foram  testados  dois  tipos  de 

agrupamento.  Um  deles  considerou  todos  os  indivíduos  amostrados  nas  sub-bacias 

Araguaia,  Tocantins,  Tapajós,  rio  Negro  e  Solimões  (n=57)  como  pertencentes  a  um 

mesmo grupo, sem estruturação genética (modelos 1 e 2). 

O  outro,  para  o  qual  a  sequência  única  obtida  para  Xingu  também  foi  usada, 

agrupou as sequências de acordo com a estrutura filogenética/ populacional detectada no 

hospedeiro,  separando  as  localidades  amostradas  em  três  grupos  (modelos  3 e  4):  i)  

Araguaia, ii) Tocantins + Xingu, iii) Tapajós + rio Negro + Solimões (n=58). Este tipo de 

agrupamento foi adotado a fim de detectar possíveis influências na estrutura genética do 

parasita por parte da estrutura reconhecida para o hospedeiro. 

51



Tabela 12. Resultados da AMOVA para  P. aramasae entre sub-bacias e distribuição da 
variação genética sob diferentes modelos de agrupamentos (mais detalhes no texto). Os 
valores  de  significância  estatística  (p)  foram  obtidos  por  10000  permutações  não 
paramétricas (g.l.=graus de liberdade). Os diferentes componentes da variância informados 
são:  Va  =  variância  da  diferença  entre  populações,  Vb  =  da  diferença  dentro  das 
populações dentro de grupos e Vc = entre haplótipos dentro das populações.

*Diferenças estatisticamente significativas, p<0,0500.

O modelo 1 (Tabela 12) mostra que as diferenças entre as sub-bacias representam 

9,24% da variância total, o que é estatisticamente significativo (p=0,0200). Entretanto, no 

modelo  2 é  possível  observar  que,  através  da  exclusão  do  Hap_9,  as  diferenças  são 

visivelmente maiores, 23,33% (p=0,0000), mostrando que a presença do mesmo parece 

mascarar a estrutura genética que os outros haplótipos apresentam entre as populações das 

sub-bacias  amostradas.  O  Hap_9  é  o  único  cuja  presença  apresenta  esse  efeito 

“homogenizador”  na  estrutura  genética  de  Potamotrygonocotyle  aramasae.  Não foram 
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Estrutura Origem da variação g.l. Componentes %  da p-value

da variância variância

Modelo 1 Entre 4 162,13 1,98536Va 9,24 0,02*
 populações

52 1014,61 19,51170Vb 90,76

Modelo 2 Entre 4 151,79 3,22861Va 23,33 0,0*
populações

41 435,01 10,61006Vb 76,67

Modelo 3 Entre 2 61.878 -0.98588 Va -4.67 0,8
grupos

2 91.211 2.36845 Vb 11.21 0,11

53 1.046.203 19.73969 Vc 93.45 0,03*

Modelo 4 Entre 2 34.726 -2.62246 Va -20.38 0.8
grupos

2 104.856 433.753 33.70 0,0*

42 468.546 11.15585 Vc 86.67 0,0*

Soma de 
quadrados

Dentro das 
populações

Dentro das 
populações

Entre populações 
dentro de grupos

Dentro das 
populações

Entre populações 
dentro de grupos

Dentro das 
populações



detectadas  correlações  entre  a  estrutura  populacional  do  hospedeiro  e  do  parasita,  de 

acordo com os modelos 3 e 4 (Tabela 12).

As comparações pareadas da diversidade nucleotídica entre as sub-bacias (Tabela 

13)  mostraram  que  apenas  Araguaia-Solimões,  Tapajós-Solimões  e  Tapajós-Tocantins 

apresentam diferenças significativas, quando considerado o Hap_9. Estas diferenças foram 

mantidas e outras detectadas, entre Araguaia-Tocantins e entre rio Negro-Tapajós, quando 

este  haplótipo  foi  retirado  da  análise.  É  também  interessante  notar  que  a  divergência 

nucleotídica intrapopulacional observada na Tabela 13 se revela muito elevada em relação 

às divergências interpopulacionais. Comparando com os dados de divergência nucleotídica 

das sequências mitocondriais obtidas para  Paratrygon aiereba (Tabela 8), este resultado 

para Potamotrygonocotyle aramasae se revela ainda mais marcante.

Tabela 13. Comparações par a par da divergência nucleotídica entre sub-bacias amostradas 
para P. aramasae (mais detalhes no texto). Sobre a diagonal estão as médias corrigidas das 
diferenças  par  a  par,  desconsiderando  o  haplótipo  9;  na  diagonal,  número  médio  de 
diferenças par a par dentro de cada grupo (com Hap_9/sem Hap_9); abaixo da diagonal 
estão as médias corrigidas das diferenças par a par, considerando o haplótipo 9.

 
*Diferenças estatisticamente significativas, p<0,0500.

Discussão 

Paratrygon aiereba

Diferentemente de várias outras espécies de peixes amazônicos (LIMA & RIBEIRO, 

em preparação), populações de Paratrygon aiereba são encontradas tanto em rios de “água 

branca”, como em rios de “água preta” (SIOLI, 1984). Os rios de água branca são ricos em 

solutos dissolvidos e sedimentos suspendidos, possuindo desta maneira águas túrbidas. Em 

contraste,  os rios de água preta são caracterizados  por baixa suspensão de sedimentos, 

baixa concentração iônica e acidez  extrema (DUNCAN et al.,  2009;  LIMA & RIBEIRO,  em 
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Sub-bacias AR TO TJ RN SO
AR 51,95/29,78 10,19* 3,56 0,37 5,75*
TO 3,71 36,00/8,00 22,79* 20,84 1,99
TJ 3,43 11,34* 36.33/18,33 7,27* 17,97*
RN 2,29 -1,95 3,16 40,16/28,54 2,2
SO 5,47* -2,05 11,54* 0,44 32,07/17,73



preparação).  DUNCAN et  al. (2009)  discutiram  que  populações  locais  de  Paratrygon 

aiereba,  analisadas  para  os  rios  Negro  (“água  preta”)  e  Amazonas  (“água  branca”), 

apresentam adaptações fisiológicas através de regulação iônica branquial e renal, as quais 

possibilitam a sobrevivência da espécie em rios de composições químicas contrastantes. 

De  acordo  com  LIMA &  RIBEIRO (em  preparação),  fatores  ecológicos 

contemporâneos  e  eventos  históricos  da  América  do  Sul  devem  ser  levados  em 

consideração em estudos dos padrões atuais de distribuição observados para os táxons da 

ictiofauna  amazônica.  As  características  químicas  dos  diferentes  rios  amazônicos  e  as 

respectivas adaptações fisiológicas locais, aliadas à configuração dos principais afluentes 

do rio Amazonas, podem propiciar fontes de informação relevantes para uma detecção dos 

processos ecológicos contemporâneos atuantes sobre as populações da espécie. Entretanto, 

o escopo central deste capítulo é o componente histórico da diversificação de Paratrygon 

aiereba, associado aos principais eventos paleo-geológicos do continente sul-americano 

que resultaram na formação da bacia amazônica, os quais são discutidos a seguir.

Aspectos geológicos da região amazônica e hipóteses biogeográficas de diversificação

 O núcleo da placa continental sul-americana é formado por duas áreas imensas de 

rochas cristalinas pré-cambrianas, o escudo brasileiro (que abriga porções consideráveis da 

bacia amazônica, do Prata, São Francisco e bacias costeiras do leste brasileiro), e o das 

Guianas  (bacia  amazônica,  Orinoco  e  das  Guianas)  (LUNDBERG et  al.,  1998).  A  sua 

complexa  formação  está  intimamente  associada  à  quebra  gonduânica,  que  levou  à 

separação dos continentes sul-americano e africano, há aproximadamente 118 Ma (LIMA & 

RIBEIRO, em preparação). 

Embora os escudos fossem estáveis após o seu surgimento, LUNDBERG et al. (1998) 

indicaram que o seu grau máximo de estabilização foi atingido somente há 10 Ma. LIMA & 

RIBEIRO (em preparação) indicaram que ao longo do núcleo do escudo brasileiro existem 

enclaves de depressões que estão relacionadas a reativações neotectônicas das falhas pré-

cambrianas que o compõem, tais como a depressão Araguaia-Tocantins,  e que também 

desafiam a idéia de estabilidade extrema dos escudos.
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A planície sedimentar do rio Amazonas, entre os escudos brasileiro e das Guianas, 

é  um rebaixamento  estrutural  que  teve  seu  desenvolvimento  inicial  provavelmente  no 

Paleozóico, sendo posteriormente reativado com o começo da separação entre América do 

Sul e África, e com inúmeros rearranjos posteriores decorrentes da formação dos Andes. A 

extensão do rio percorre dois tipos geológicos de bacias (LUNDBERG et al., 1998), as sub-

bacias intra-cratônicas (Solimões, médio-Amazonas, baixo-Amazonas e Marajó), e a bacia 

de  antepaís/  foreland  basin  (tradução  sensu LUNDBERG et  al.,1998)  (alto-Amazonas). 

RÄSÄNEN et al. (1995)  e  LUNDBERG et al. (1998) discutiram que as sub-bacias da planície 

sedimentar encontram-se atualmente separadas pela formação de vários arcos estruturais, 

entre  os  Andes  e  os  escudos.  Contudo,  segundo  LUNDBERG et  al.  (1998),  a  existência, 

localização, idade, orientação, extensão e real poder de barreira dos arcos são motivos de 

muita controvérsia entre os pesquisadores.

A região  montanhosa  andina,  que  atualmente  abrange  desde a  Venezuela  até  a 

Patagônia, é uma cadeia erguida pela compressão entre o oeste do continente e a placa de 

Nazca, de formação extensa e complexa (~89 e ~11 Ma para a região centro-sul; ~5 e ~3 

Ma para o norte) (LUNDBERG et al., 1998). Em resposta ao soerguimento da cordilheira, 

LUNDBERG et  al. (1998)  sugeriram que  uma  deformação  da  litosfera  foi  criada,  a  qual 

migrou  continuamente  para  o  leste  conforme  o  avanço  da  formação  montanhosa, 

acarretando no surgimento da bacia de antepaís.

De acordo com LUNDBERG et al. (1998), a bacia de antepaís também foi uma área de 

constantes incursões marinhas ao longo de todo o Mioceno, através de seu rebaixamento 

combinado com elevações do nível do mar. Segundo estes autores, a posterior regressão de 

um destes mares epicontinentais associada com a dinâmica contínua da formação da bacia 

de antepaís, e o estabelecimento do arco Purus (~10 e 8 Ma, entre médio-Amazonas e 

Solimões) estão associados com o estabelecimento final da planície amazônica, incluindo 

o sentido de fluxo atual  do rio Amazonas (leste-oeste). Posteriores oscilações no nível 

oceânico acarretaram outras incursões e regressões marinhas na região, até ~4 Ma.

Inicialmente  utilizada  para  suportar  padrões  de  diversificação  em  espécies  de 

pássaros (FJELDSÅ,  J.  1994;  NORES,  1999, 2004) e borboletas (HALL & HARVEY,  2002), a 

Hipótese  de  Museu  foi  recentemente  evocada  por  HUBERT et  al.  (2007)  para  explicar 

padrões  de  diversificação  de  espécies  de  piranhas.  Especificamente  para  modelos 
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aquáticos  (HUBERT et  al.,  2007),  a  hipótese  postula  eventos  de  especiação  alopátrica 

relacionados  à  última ingressão marinha  registrada  para o  final  do Mioceno (5-4 Ma) 

(LUNDBERG et al., 1998), a qual inicialmente teria isolado as populações em rios assentados 

sobre os escudos brasileiro e das Guianas, havendo formação posterior de clados em rios 

das terras baixas, a partir da regressão do mar epicontinental.

HUBERT et al. (2007) produziram um cladograma de áreas com datação dos eventos 

de cladogênese, utilizando em combinação evidências dos relacionamentos filogenéticos 

de espécies  de piranhas  Serrasalmus rhobeus,  S.  spilopleaura e  Pygocentrus  nattereri, 

amplamente amostradas em rios dos escudos brasileiro, das Guianas, rio Amazonas e bacia 

do Orinoco. Os autores discutiram que os resultados foram congruentes com as predições 

filogenéticas da hipótese de Museu, uma vez que os eventos cladogenéticos mais antigos 

foram relacionados com o estabelecimento final dos rios de ambos os escudos, enquanto a 

origem espécies  das  terras  baixas  do oeste  amazônico  apareceram somente  durante  os 

últimos 4 milhões de anos.

De acordo com os resultados apresentados para Paratrygon aiereba, as populações 

dos escudos brasileiro e das Guianas também ocupam as posições basais da filogenia. Em 

contraste, as populações da planície sedimentar amazônica formam um clado apical. Este 

padrão biogeográfico é plenamente concordante com os resultados alcançados por HUBERT 

et  al.  (2007),acarretando  em  suporte  independente  adicional  da  atuação  dos  eventos 

paleogeográficos da Hipótese de Museu na diversificação ictiológica amazônica. 

Dentre  as  populações  basais  do  escudo  brasileiro,  Araguaia  é  a  primeira  a  se 

divergir,  a  partir  de  um  ramo  longo.  Esta  população  também  apresentou  a  maior 

divergência  genética  em  relação  às  demais  sub-bacias  amostradas.  Uma  outra 

peculiaridade para Araguaia é a detecção de um códon único em sequências de ATPase 

obtidas  nessa  localidade.  Este  códon,  ausente  nas  demais  populações  de  P.  aiereba,  é 

compartilhado com todos os membros do grupo externo, exceto por "Paratrygon sp.n". A 

soma destas evidências sugere uma condição ancestral da população Araguaia dentro da 

distribuição estudada de P. aiereba.

A população do Araguaia é mais próxima geneticamente das outras duas sub-bacias 

do  escudo  brasileiro  (Tocantins  e  Xingu),  considerando  as  comparações  pareadas  de 

divergência genética. As populações de Tocantins e Xingu são as únicas que se revelaram 
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estruturalmente homogêneas nestas comparações. Outro dado curioso é que as sub-bacias 

do Tocantins e Xingu são geneticamente mais próximas entre si do que Tocantins é de 

Araguaia, mesmo sendo este último o principal afluente do primeiro.

O clado das populações do escudo das Guianas constitui-se na segunda formação 

basal da filogenia. A única amostra coletada para a sub-bacia do Essequibo resultou dentro 

do agrupamento do rio Branco, formando um clado para esta formação geológica. HUBERT 

&  RENNO (2006)  e  LIMA &  RIBEIRO (em  preparação)  indicaram  que  vários  táxons  de 

caraciformes e outros peixes do alto e médio-Amazonas (Arapaima gigas, Osteoglossum 

bicirrhosum, Pygocentrus nattereri, Brycon amazonicus, Colomesus asellus) estendem a 

sua distribuição aos rios Branco e Essequibo. Segundo LIMA & RIBEIRO (em preparação), 

este  padrão  pode  ser  explicado  pela  geografia  da  região,  uma  vez  que  o  rio Ireng 

(tributário do rio Branco) e o rio Rupununi (tributário do rio Essequibo) estiveram em 

contato em um passado recente de períodos mais úmidos, através de planícies alagadas do 

lago Amuku. 

Finalmente, o agrupamento monofilético das populações de diferentes sub-bacias 

da planície ocupa a posição apical no cladograma de  Paratrygon aiereba. Este clado é 

representado por dois grupos principais, sendo um deles com ramos longos de terminais 

intercalados de parte de sequências dos rios Negro e Tapajós. O padrão não monofilético 

de  sucessivas  intercalações  dos  terminais  das  sub-bacias  rio  Negro  e  Tapajós  é 

concordante  com o valor mais elevado de diversidade nucleotídica (π) encontrada para 

estas  sub-bacias.  Estas  informações  sugerem  que  os  rios  Negro  e  Tapajós,  os  quais 

percorrem tanto as áreas dos escudos quanto da bacia sedimentar, e cujas desembocaduras 

se localizam no médio-Amazonas, possam agir/ter agido como áreas de transição e fluxo 

gênico entre as populações das planícies. 

Em contraste, o segundo grupo principal da bacia sedimentar amazônica (parte de 

intercalações entre rio Negro e Tapajós, Solimões, alto e baixo-Amazonas) é caracterizado 

por  ramos  curtos.  RAMOS-ONSIS &  ROZAS (2002)  citaram  que  eventos  demográficos 

relativamente  recentes,  como  crescimento  populacional,  acarretam  na  ocorrência  da 

maioria dos eventos coalescentes antes da expansão demográfica, gerando representações 

genealógicas de ramos curtos para as populações. Um importante desvio da neutralidade 

foi recuperado para este clado através do teste Fs, fornecendo evidência adicional de que 
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esta porção do clado amazônico tenha experienciado um evento de expansão populacional 

recente.

Além disso, um clado interno deste grupo inclui localidades de extremo leste-oeste 

da planície amazônica em uma politomia única (incluindo as sub-bacias Ucayali, Madre de 

Dios,  Solimões  e  baixo-Amazonas),  sugerindo  uma  íntima  associação  das  regiões  por 

eventos  recentes  de  dispersão,  ao  longo do eixo  central  do rio  Amazonas.  Resultados 

semelhantes foram encontrados por LOVEJOY & DE ARAÚJO (2000), que detectaram um clado 

apical composto pelas populações do baixo e alto-Amazonas no estudo filogeográfico de 

Potamorraphis spp. 

Potamotrygonocotyle aramasae

Primeiramente, deve se salientar que a diversidade nucleotídica detectada entre as 

sub-bacias  coletadas  para  Potamotrygonocotyle  aramasae é  alta,  o  que  caracteriza  o 

fragmento  do marcador  16S utilizado como uma boa  fonte  de dados  de  polimorfismo 

genético no nível intra/inter-específico. A ausência de um padrão filogeográfico claro na 

estrutura genética das sequências estudadas pode ser devida a uma combinação de vários 

fatores, discutidos a seguir.

Um  aspecto  intrigante  do  pool gênico  amostrado  para  Potamotrygonocotyle  

aramasae foi a detecção do Hap_9, altamente divergente dos demais. Outra característica 

deste  haplótipo  é  o  seu  compartilhamento  entre  a  maioria  das  sub-bacias,  sendo mais 

frequente no Araguaia,  cujos hospedeiros formam um clado basal.  Estas características 

parecem sugerir um efeito fundador para o Hap_9.

Somada  à  ampla  distribuição  do  Hap_9,  a  existência  de  compartilhamento  de 

outros  haplótipos  entre  sub-bacias  (Hap_1,  3,  15),  incluindo  algumas  geograficamente 

distantes, foi responsável por uma ausência de estruturação filogeográfica, suportando um 

padrão  de  intenso  fluxo gênico  entre  as  populações  de  P.  aramasae.  As  larvas  livre-

natantes de Monogenoidea (oncomiracídeos) possuem uma elevada capacidade de serem 

dispersas, encontrando os seus hospedeiros por meio de interações químicas (KEARN, 1967, 

1988). Desta maneira, parece razoável a suposição de um intenso fluxo gênico entre as 

populações  de  P.  aramasae,  promovido  por  eventos  históricos  e  contemporâneos  de 
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dispersão das linhagens ao longo dos cursos dos distintos rios amazônicos. Padrões de alta 

dispersão  entre  populações  de  monogenóideos  amplamente  distribuídas  também foram 

sugeridos  por  GLENNON et  al. (2008)  e  PLAISANCE et  al.  (2008),  para  Branchotenthes  

octohamatus do sul da Austrália e Haliotrema aurigae do Pacífico Sul, respectivamente.

A ausência de estrutura filogenética de Potamotrygonocotyle aramasae contrasta 

com a forte estruturação revelada para Paratrygon aiereba. A evolução simultânea de um 

sistema parasita-hospedeiro pode apresentar quatro tipos de eventos (PAGE & CHARLESTON, 

1998):  co-especiação  (especiação  simultânea  entre  parasita  e  hospedeiro),  duplicação 

(especiação independente do parasita),  lineage sorting (desaparecimento da linhagem de 

uma parasita na linhagem do hospedeiro) e transferência horizontal (colonização de um 

novo  hospedeiro).  Estudos  tradicionais  para  monogenóideos  caracterizam  as  espécies 

como  altamente  específicas  em  relação  a  seus  hospedeiros  (WHITTINGTON,  1998; 

WHITTINGTON et  al.,  2000).  Sendo  assim,  seria  esperada  a  recuperação  de  um padrão 

preponderante de co-especiação em abordagens de associação histórica para este filo.

No  entanto,  inúmeros  estudos  de  associação  histórica  para  monogenóideos 

evocaram  a  transferência  horizontal  como  atuante  nos  sistemas  parasita  -  hospedeiro 

estudados, contradizendo esta predição. Em uma abordagem considerando as famílias de 

monogenóideos,  BOEGER &  KRITSKY (1997)  sugeriram  que  vários  eventos  de  dispersão 

ocorreram no início da história de diversificação do filo. Estudos interespecíficos indicaram 

que  espécies  de  Ligictaluridus,  Lamellodiscus, Polistomatidae  e  Gyrodactylus não  co-

especiaram  estritamente  com  seus  hospedeiros  (KLASSEN &  BEVERLEY-BURTON,  1987; 

DESDEVISES et  al., 2000,  2002;  SINNAPPAH et  al., 2001,  BOEGER et  al., 2005).  Finalmente, 

estudos  filogeográficos  das  Branchotenthes  octohamatus e  Haliotrema aurigae também 

revelaram eventos de dispersão entre as populações parasitas.

POULIN (2007) discutiu que os padrões de especificidade de um parasita em seu 

hospedeiro podem ser discutidos em níveis intra-específicos/  populacionais,  através da 

utilização de dados moleculares. Embora a espécie  Potamotrygonocotyle aramasae seja 

altamente específica, uma vez que está restrita às brânquias de  Paratrygon aiereba, as 

suas  linhagens  populacionais  claramente  não  acompanham este  padrão.  Os resultados 

aqui  encontrados  são  concordantes  com  os  estudos  de  co-evolução  citados  acima, 
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contradizendo  uma  vez  mais  a  tão  amplamente  divulgada  regra  de  Farenholz  na 

parasitologia, na qual a história do parasita deve ser um espelho da história do hospedeiro.
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CAPÍTULO 4

DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES

Um dos objetivos centrais desta tese era propor uma hipótese filogenética baseada em dados 

moleculares para  Potamotrygonocotyle spp. Os resultados alcançados neste trabalho contribuíram 

para um melhor entendimento do conhecimento sobre os relacionamentos filogenéticos das espécies 

do  gênero.  Estes  sugerem  que  o  uso  exclusivo  de  caracteres  morfológicos  na  taxonomia  e 

reconstrução  filogenética  de  Potamotrygonocotyle spp.  (DOMINGUES & MARQUES,  em preparação) 

pode apresentar algumas limitações, principalmente no que se refere à identificação de linhagens 

crípticas.

A  meta  deste  trabalho  não  foi  priorizar  uma  determinada  fonte  de  caracteres  para 

reconstruções filogenéticas, mas sim refinar a sistemática e a taxonomia de  Potamotrygonocotyle 

spp.  Algumas  propostas  taxonômicas  recentes,  como  a  sinonímia  de  P.  uruguayense (=  P. 

chisholmae, veja DOMINGUES & MARQUES, em preparação), e a existência de variação intra-especifica 

em  P. aramasae (DOMINGUES et al., 2007) encontraram suporte na análise filogenética dos dados 

moleculares. No entanto, os resultados desse estudo revelaram espécies crípticas não identificadas 

morfologicamente,  por  exemplo,  dentro  dos  complexos  P.  chisholmae,  P.  rionegrense  e  P. 

tsalickisi. Adicionalmente, o relacionamento de grupo-irmão entre P. aramasae e P. tatianae, não 

recuperado por evidências morfológicas, foi sugerido por meio de hipóteses filogenéticas a partir de 

dados moleculares, congruentes com a co-especiação de seus respectivos hospedeiros. 

Embora  este  estudo tenha  contribuído  de  maneira  substancial  para  o  entendimento  dos 

relacionamentos  filogenéticos das espécies de  Potamotrygonocotyle,  amplamente distribuídas  na 

reigão Neotropical, um refinamento ainda maior da sistemática do grupo pode ser alcançado com a 

obtenção de dados adicionais para espécies de regiões ainda não amostradas. A sinonímia de  P. 

eurypotamoxenus  (=P.  tsalickisi,  veja  DOMINGUES &  MARQUES,  em  preparação), recentemente 

proposta, só poderá ser testada a partir do sequenciamento de indivíduos de P. tsalickisi, coletados 

em hospedeiro e localidade tipo utilizados para a sua descrição. Acredita-se também que um maior 

número  de  linhagens  crípticas  poderá  ser  revelado,  a  partir  do  sequenciamento  adicional  de 

espécimes de P. chisholmae, P. rionegrense e P. tsalickisi de outras regiões.

A descoberta  de  Potamotrygonocotyle  aramasae  por  DOMINGUES et  al.  (2007),  restrita  ao 

hospedeiro  Paratrygon  aiereba de  ampla  distribuição  nos  diferentes  rios  da  bacia  amazônica, 

pareceu ser um modelo ideal para estudos de associação histórica entre parasitas e hospedeiros. A 

abundância de amostras de  Paratrygon aiereba disponíveis para este trabalho permitiu o estudo 

refinado  dos  padrões  filogeográficos  e  de  estrutura  populacional  para  a  espécie  hospedeira  de 

Potamotrygonocotyle aramasae, levando ainda a uma tentativa de se investigar como a estrutura 
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filogeográfica das populações de hospedeiro impinge padrões de estruturação em seus parasitas. 

No  entanto,  contrariamente  ao  esperado,  as  análises  filogeográficas  e  populacionais 

revelaram um padrão não estruturado para  Potamotrygonocotyle aramasae, diferindo da estrutura 

filogeográfica encontrada para as populações do hospedeiro, e sugerindo um intenso fluxo gênico e 

um alto padrão de dispersão entre as populações de parasitas. Estes resultados são congruentes com 

os  recentes  estudos  de  associação  histórica  que  demonstram  o  alto  índice  de  eventos  de 

transferência horizontal de espécies de monogenóideos, alcançados por outros estudos (KLASSEN & 

BEVERLEY-BURTON,  1987; DESDEVISES et al., 2000, 2002; SINNAPPAH et al., 2001; BOEGER et al.,  2005, 

GLENNON et al., 2008; PLAISANCE et al., 2008).

Em contraste, o padrão biogeográfico revelado para Paratrygon aiereba é congruente com as 

predições filogenéticas da Hipótese de Museu, previamente evocada por HUBERT et al. (2007) para 

explicar  os  padrões  observados  para  três  espécies  de  piranhas  amplamente  distribuídas  no 

continente sul-americano. Embora o padrão geral recuperado tenha sido concordante com a hipótese 

supracitada,  relacionamentos  internos  recuperados  para  o  clado da  bacia  sedimentar  amazônica 

parecem ser congruentes com predições filogenéticas de uma segunda hipótese. 

A detecção do agrupamento baixo-Amazonas pode ser devida à atuação do arco de Monte 

Alegre como uma barreira efetiva recente, entre o baixo e o médio do rio Amazonas. Embora não 

formando um grupo, as amostras  de Solimões tampouco se inseriram em clados particulares  da 

planície,  sugerindo  também  a  eficiência  posterior  dos  arcos  Purus  (entre  médio-Amazonas  e 

Solimões) e Caravari (entre Solimões e alto-Amazonas) como isoladores de populações.  FARIAS & 

HRBEK (2008) encontraram suporte em seu cladograma para a hipótese de que o arco Purus seria 

responsável  por  eventos  de  vicariância  em  Symphysodon spp.  HUBERT et  al.  (2007)  discutiram 

evidências da ação destes dois arcos em processos de especiação para as piranhas  Serrasalmus e 

Pygocentrus, estipulando ainda a sua influência durante os últimos 5 milhões de anos. 

Finalmente,  o arco de Iquitos (entre  alto-Amazonas  e Madeira) pode estar  associado ao 

isolamento  do alto-Amazonas  das  demais  sub-bacias  da  planície.  HUBERT et  al.  (2007)  também 

encontraram um padrão vicariante associado a este arco para as piranhas, postulando uma origem 

pleistocênica para o grupo, entre  aproximadamente 1,24 e 0,8 milhões de anos atrás. A postulação 

dos arcos como participantes em eventos de separação das populações e espécies distribuídas em 

toda  a  extensão  da  planície  sedimentar  amazônica  é  congruente  com as  predições  da Hipótese 

Paleogeográfica  (linhagens  únicas  ou  irmãs  com  ocorrência  em  rios  de  cabeceiras  contínuas, 

recentemente separadas por paleo-arcos, durante os últimos 8 milhões de anos).

Conforme extensivamente discutido na literatura, as inúmeras hipóteses postuladas para a 

diversificação da Amazônia não são necessariamente excludentes. Concordando com  MARROIG & 

CERQUEIRA (1997), seria simplista assumir que uma única hipótese deva ser assumida para explicar a 
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diversificação de um determinado modelo. Entretanto, considera-se necessária a datação dos ramos 

internos da bacia sedimentar para que a Hipótese Paleogeográfica seja assumida como parcialmente 

responsável pelos padrões de diversificação da espécie. 
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RESUMO

O continente sul-americano é a única região biogeográfica onde podemos encontrar um 
grupo estenohalino de elasmobrânquios: as arraias da família Potamotrygonidae. Entre 19 
e 21 espécies de potamotrigonídeos estão taxonomicamente organizadas em três gêneros, 
distribuídas  pelas  bacias  dos  rios  Atrato,  Magdalena,  Maracaibo,  Orinoco,  Essequibo, 
Amazonas e do Prata, os quais desembocam no Oceano Atlântico e no Mar do Caribe. 
Diversos  cenários  biogeográficos  postulados  para  explicar  a  presença  de  linhagens 
predominantemente marinhas nos sistemas fluviais da América do sul foram propostos. O 
mais aceito para a origem e diversificação de Potamotrygonidae é a de invasão de um 
ancestral caribenho no sistema fluvial sul-americano durante as ingressões marinhas do 
Mioceno inferior  no noroeste  do continente,  seguido  de isolamento por  alteração dos 
padrões  de  drenagens  do  Orinoco  e  formação  dos  Andes.  A  fauna  parasitária  de 
Potamotrygonidae  está  representada  predominantemente  por  membros  de 
Cercomeromorpha,  um  clado  composto  por  linhagens  de  platelmintos  membros  de 
Cestoda e Monogenoidea. Dois gêneros de monogenóideos parasitas branquiais podem 
ser  encontrados  em potamotrigonídeos:  Potamotrygonocotyle  (Monocotylidae),  para  o 
qual  12  espécies  são  conhecidas,  e  a  monotípica  Paraheteronchocotyle  amazonense 
(Hexabothriidae).  O  objetivo  desta  tese  é  propor  uma  hipótese  de  relacionamento 
filogenético baseada em dados moleculares para as espécies de  Potamotrygonocotyle, e 
discutir  padrões  de  evolução  da  espécie  P.  aramasae e  seu  hospedeiro  Paratrygon 
aiereba,  distribuídos em diferentes rios amazônicos.  Sequências nucleotídicas do gene 
mitocondrial cox1 e nuclear ITS1 foram utilizadas simultaneamente em uma busca de 
uma hipótese filogenética para todas as espécies conhecidas de Potamotrygonocotyle. Os 
resultados recuperaram o status monofilético de cinco espécies, sugeriram complexos de 
linhagens crípticas para três espécies nominais e revelaram relacionamentos de grupo-
irmão não detectados na hipótese filogenética mais recente para o gênero, baseada em 
dados  morfológicos.  Adicionalmente,  os  resultados  apresentados  suportam  decisões 
taxonômicas  recentes  envolvendo  sinonímias  entre  espécie  nominais  de 
Potamotrygonocotyle.  Finalmente,  os  relacionamentos  filogenéticos  de  haplótipos  de 
diferentes populações de P. aramasae e seu hospedeiro P. aiereba foram acessados pela 
análise cladística de múltiplos marcadores mitocondriais, com o objetivo de se detectar 
possíveis padrões filogeográficos e testá-los sob predições filogenéticas de três hipóteses 
de diversificação amazônica (Hidrogeológica, de Museu e Paleogeográfica). Sequências 
dos  genes  ribossomal  16S  e  citocromo  oxidase  1  foram  obtidas  para  espécimes  de 
parasitas de seis sub-bacias amazônicas. Os hospedeiros foram amostrados em 10 sub-
bacias  amazônicas  e  na  sub-bacia  do  rio  Essequibo,  para  os  quais  foram  obtidas 
sequências  nucleotídicas dos  genes mitocondriais  citocromo oxidase 1,  citocromo b e 
ATPase.  Os resultados sugerem a ausência de padrões filogeográficos para o parasita, 
cujos  resultados  indicam  um  modelo  de  alta  dispersão.  Em  contraste,  P.  aireba é 
caracterizada por populações bem estruturadas, de acordo com as sub-bacias amostradas. 
O padrão filogeográfico geral desta espécie é concordante com as predições da Hipótese 
de Museu (linhagens mais antigas em rios dos escudos pré-cambrianos; linhagens apicais 
na bacia sedimentar amazônica). 
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ABSTRACT

South America is the only biogeographical region in the world where is possible to 
find  an  exclusive  stenohalin  group  of  elasmobranchs:  the  Potamotrygonidae 
stingrays.  Between  19  and  21  species  of  potamotrygonid  stingrays  are 
taxonomically  organized  in  three  genera,  distributed  in  the  Atrato,  Magdalena, 
Maracaibo, Orinoco, Essequibo, Amazonas e la Plata river Basins, discharging in 
both Atlantic and Caribbean waters. Distinct biogeographical scenarios have been 
proposed to explain the presence of predominantly marine lineages in the south 
American fluvial systems. The most accepted theory for Potamotrygonidae is the 
invasion of a Caribbean ancestor in the south-American freshwater system during 
the  marine  ingression  of  the  early  Miocene  in  the  northwest  of  the  continent, 
followed by its isolation due alterations of Orinoco rivers drainage patterns, as well 
as formation of Andes. The parasitic fauna of potamotrygonids is predominantly 
represented by members of  Cercomeromorpha, a clade composed by members of 
Cestoda and Monogenoidea. Two genera of gill parasites monogenoidean might be 
found in  potamotrygonids:  Potamotrygonocotyle  (Monocotylidae),  for  which 12 
species  are  currently  recognized,  and  the  monotypic  Paraheteronchocotyle  
amazonense (Hexabothriidae). The goal of this study is to propose a phylogenetic 
hypothesis based in molecular data for members of Potamotrygonocotyle, as well 
as  to  discuss  evolutionary  patterns  of  the  species  P.  aramasae and  its  host 
Paratrygon  aiereba,  distributed  through  different  amazon  rivers.  Nucleotide 
sequences  of  the  mitochondrial  gene  cox1,  and  the  nuclear  gene  ITS1  were 
simultaneously  used  to  infer  phylogenetic  sister-group  relationships  among  all 
recognized  species  of  Potamotrygonocotyle.  The  results  recovered  the 
monophyletic  status of five species, suggested cryptic lineages for three species 
complexes, and revealed sister-groups relationships not detected previously by the 
phylogenetic  analysis  of  morphological  data.  Additionally,  the  results  supports 
recent taxonomic decisions involving synonyms among nominal species within the 
genus. The phylogenetic relationships of haplotypes from distinct populations of 
the  parasite  P.  aramasae,  as  well  as  from  its  host  Paratrygon  aiereba,  were 
accessed  by  the  cladistic  analysis  of  mitochondrial  markers,  in  an  attempt  of 
detecting possible phylogeographic patterns, and to test them against phylogenetic 
predictions  of  three  amazonian  bio-diversification  hypotheses  (Hydrogeology, 
Museum, Paleogeography). Sequences of the ribosomal 16S gene and cytochrome 
oxidase 1 were obtained  from parasite  specimens collected  in  six amazon sub-
basins.  The  hosts  were  sampled  in  10  amazon  sub-basins,  as  well  as  in  the 
Essequibo sub-basin, for which cythocrome oxidase 1, cythocrome b, and ATPase 
sequences were obtained. No clear phylogeographic patterns were revealed for the 
parasite haplotypes, and the results suggest a high dispersion model. In contrast, P. 
aiereba is characterized by strongly structured populations, according to the sub-
basin sampled. The general phylogeographic pattern recovered for this species is in 
agreement with the Museum Hypothesis predictions (older lineages in rivers of the 
pre-cambrian shields; apical lineages inhabiting the sedimentary amazon basin). 
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