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Sinopse:

No presente estudo, através do sequenciamento de genes mitocondriais e sequenciamento

de nova geração (NGS), foi estudado o padrão da distribuição da diversidade genética em

Hypsiboas  cinerascens na  Amazônia.  Foram  encontradas  9  linhagens  com  origem  no

Mioceno. O estudo forneceu subsídios para a revisão taxonômica do grupo, propondo a

inclusão de dados morfológicos,  ecológicos e  bioacústicos  para a possível  descrição de

novas espécies. 
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RESUMO

Diversas  hipóteses  foram  formuladas  para  explicar  os  padrões  de  biodiversidade
amazônica, cuja diversificação biótica tem sido vista como um produto que envolve cenários
historicamente complexos e que abrangem uma ampla gama de escalas temporais e espaciais.
A anurofauna possui o potencial de aprimorar o entendimento dos processos biogeográficos
nos padrões de especiação e diversificação, já que serve como modelo para inferir eventos
históricos. Porém, o desafio para quem busca elucidar o processo de diversificação de anuros
amazônicos é que grande parcela de sua diversidade é críptica, que tem por consequência uma
imprecisão  de  limites  e  distribuições  das  espécies,  o  que  altera  drasticamente  a  nossa
percepção  da  estrutura  da  biodiversidade  e  oculta  padrões  biogeográficos.  Um  dos
componentes da anurofauna amazônica é a espécie Hypsiboas cinerascens,  que foi utilizada
como  modelo  para  investigar  e  contribuir  com  o  conhecimento  sobre  os  padrões  de
distribuição  genética  da  anurofauna  na  Amazônia.  Considerando  sua  ampla  distribuição
geográfica,  alguns  autores  indicam a  existência  de  um complexo de  espécies e os dados
moleculares  (sequências  de  genes  mitocondriais  e  dados  genômicos)  são  importantes
ferramentas  para  a  delimitação  de  linhagens  evolutivas  e  seus  limites  de  distribuição,  de
forma a clarificar a taxonomia vigente, bem como para a identificação de espécies crípticas, e
consequentemente  a  mostrar  padrões  biogeográficos.  Conforme  o  exposto,  utilizamos  o
sequenciamento  dos  genes  mitocondriais  16S  rRNA e  Citocromo  b  juntamente  com  o
sequenciamento de nova geração (ddRAD-tags), para estudar os padrões de distribuição da
diversidade genética de H. cinerascens na Amazônia e assim testar a presença de linhagens
crípticas,  inferindo  padrões  biogeográficos  sobre  as  linhagens  encontradas.  Por  meio  de
análises de distâncias genéticas e formação de grupos biológicos com o 16S rRNA, filogenia
concatenada dos genes mitocondriais 16S rRNA e Citocromo B, filogenômica dos ddrad-tags,
e estimação do tempo de divergência de ambos genomas, definimos a possível existência de 9
linhagens evolutivas em H.. cinerascens que se originaram do Mioceno ao Plioceno: Japurá-
Peru, Manaus-Juruti-Guiana, Matupiri-Purus, Santarém-Alta Floresta, Tefé-Jutaí, Morrinho-
Rondônia,  Uacari,  Guiana  Francesa  e  Negro-Trombetas.  As  análises  filogenômicas
confirmaram as  linhagens encontradas  com o mtDNA, porém com algumas discordâncias
entre as topologias. Devido a maior robustez da datação do gDNA, a utilizamos para inferir a
história biogegráfica do grupo. Sugerimos que a formação transcontinental do Rio Amazonas
nos últimos 10 Ma pode ter sido o evento precursor da diversificação de linhagens, porém
devido a complexidade das relações entre os grupos e a falta de amostragem da completa
distribuição  da  espécie,  possivelmente  diferentes  eventos  históricos  e  fatores  ecológicos
influenciaram as suas distribuições, nos quais não podem ser definidos com exatidão com os
nossos dados. A linhagem Negro-Trombetas possui uma história biogeográfica distinta das
outras linhagens do complexo, que pode estar associada a ambientes florestais mais abertos na
região  das  Guianas.  Futuramente  deve  ser  realizada  a  revisão  taxonômica  do  grupo para
verificar a existência de novas espécies.
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ABSTRACT

Several hypotheses have been formulated to explain Amazonian biodiversity patterns,
whose  biotic  diversification  has  been  seen  as  a  result  of  historically  complex  scenarios
covering a wide range of temporal and spatial scales. Anurofauna has the potential to enhance
our understanding of the biogeographic patterns of diversification and processes of speciation,
since it serves as a model for inferring historical events. However, the challenge for those
seeking to elucidate the processes of diversification of Amazonian frogs is that large portion
of its diversity is cryptic, which result in an inaccuracy of limits and distributions of species,
which  drastically  alters  our  perception  of  structuring  of  biodiversity  and  obscures
biogeographic patterns.  One of  the  components  of  the Amazon anurofauna is  the  species
Hypsiboas  cinerascens,  which  was  used  as  a  model  to  investigate  and  contribute  to  the
knowledge of the patterns of genetic distribution of anurofauna in the Amazon. Given its wide
geographic distribution, some authors have indicated the existence of a species complex with
molecular data (mitochondrial gene sequences and genomic data) providing of important tools
for the delimitation of evolutionary lineages and their  distributional limits,  thus clarifying
current  taxonomy,  and  for  the  identification  of  cryptic  species,  and  thus  biogeographic
patterns.  Given  the  above,  we  used  sequences  of  mitochondrial  genes  16S  RNA and
cytochrome  b  together  with  the  new8 generation  sequences  (ddRAD-tags)  to  study  the
distribution patterns of genetic diversity of H. cinerascens in the Amazon and so testing for
cryptic lineages, and inferring biogeographic patterns of the lineages found. Through genetic
distance  analyses  and  formation  of  biological  groups  with  16S  rRNA,  concatenated
phylogeny of the mitochondrial 16S rRNA and Cytochrome B genes, phylogenomic analyses
of the ddRAD-tags, and estimating the time of divergence of both genomes, we identified the
possible  existence  of  nine  evolutionary  lineages  in  H.  cinerascens that  originated  in  the
Miocene to the Pliocene: Japurá-Peru, Manaus-Juruti-Guyana, Matupiri-Purus, Santarém-Alta
Floresta, Tefé-Jutaí, Morrinho-Rondônia, Uacari, French Guiana and Negro-Trombetas. The
filogenomic  analyzes  confirmed  the  lineages  found  in  the  mtDNA,  but  with  some
discrepancies between the topologies. Due to the robustness of the dating of gDNA, we use it
to  infer  the  biogeographical  history of  the  group.  We suggested  that  the  transcontinental
formation of the Amazon River in the last 10 Ma may have been the precursor event for the
diversification of the lineages, but due to the complexity of the relationships between groups
and the lack of sampling throughout the complete distribution of the H. cinerascens species
complex,  possibly  different  historical  and  ecological  factors  events  influenced  their
distributions,  which can not  be identified accurately with our  data.  The Negro-Trombetas
lineage has a distinct biogeographic history of the other lineages of the complex, which may
be  associated  with  open  forest  environments  in  the  region  of  Guyana.  In  the  future  a
taxonomic revision of the group should be carried out to verify the existence of new species.
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Diversificação na Amazônia e diversidade críptica em anuros amazônicos

A  diversificação  da  biota  amazônica  é  um  produto  que  envolve  cenários

historicamente complexos que abrangem uma gama de escalas temporais e espaciais (Leite e

Rogers, 2013). Diversos estudos afirmam que os eventos de diversificação das atuais espécies

amazônicas são de origem Pleistocênica (e.g.,  Haffer 1969; Nores 1999; Haffer e Prance,

2001), outros autores, com base em registros fósseis e dados filogenéticos, propõem que os

processos  de diversificação antecederiam esse período (Santos  et  al.,  2009;  Hoorn  et  al.,

2010; Wiens et al., 2011, Castroviejo-Fisher et al., 2013). De modo que um único modelo não

pode explicar a complexa história evolutiva da Bacia Amazônica.

Alguns autores sugerem que a distribuição de espécies amazônicas (aves e primatas)

segue o padrão de áreas de endemismo (e.g Cracraft, 1985; Ron 2000;  Ribas  et al,.  2012,

Lynch-Alfaro  et al.,  2015). Essas áreas são definidas por similaridade na distribuição dos

táxons  e  pela  história  filogenética  das  espécies,  e  representam  regiões  comuns  de

diferenciação  biótica  (Cracraft,  1985).  São consideradas  as  menores  unidades  geográficas

para análise de biogeografia histórica e são, portanto, a base para a formulação de hipóteses

sobre os processos responsáveis pela formação da biota regional (Cracraft, 1985). 

A quantidade de áreas de endemismo e seus limites são propostos de acordo com as

espécies  estudadas,  e  geralmente  as  regiões  inter-fluviais  são  reconhecidas  por  possuir

componentes únicos de biodiversidade. Portanto, a dinâmica fluvial da Bacia Amazônica seria

o fator crucial no processo de diversificação das espécies. 

Ribas  et al.  2012 propuseram,  com base em dados moleculares de aves do gênero

Psophia, um modelo paleobiogeográfico de diversificação com o estabelecimento do sistema

de drenagem atual da Bacia Amazônica para os últimos 3 milhões de anos. De modo que, os

padrões detectados podem ser testados em outros táxons amazônicos.

Para  a  anurofauna,  na  Bacia  Amazônica,  três  áreas  são  definidas  por  análises  de

parcimônia de endemicidade: Belém, Guianas e Alto da Bacia Amazônica (Napo+Inambari)

(Ron 2000). Porém, esse método é muito criticado, pois as relações são obtidas unicamente a

partir de padrões de distribuição congruentes de espécies, e a falta de resolução geográfica e

principalmente taxonômica, pode ter influenciado diretamente no resultado. 

Apesar das críticas, esse estudo demonstra o indício de um forte componente histórico

que afetou a distribuição da diversidade da anurofauna, por uma separação leste-oeste não
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influenciada  somente  por  distância  geográfica,  similar  a  outros  grupos  taxonômicos  (e.g

lagartos e primatas) e esse padrão nunca foi testado temporalmente em anuros.

No entanto, o grande desafio em se estudar o processo de diversificação em anuros

amazônicos está no fato de grande parcela da sua diversidade ser críptica (Funk et al., 2011).

O que por consequência leva à imprecisão de limites e distribuição das espécies, alterando

drasticamente a percepção da estrutura da biodiversidade (Bickford et al., 2007).

Recentemente,  vários  estudos indicam uma subestimação da diversidade de anuros

amazônicos (e.g., Jungfer et al,.2013; Rojas et al., 2014; Caminer e Ron 2014; Peloso et al.,

2014;  Rojas  et  al.,  2015),  nos  quais  os  marcadores  moleculares  foram  utilizados  como

ferramentas  preliminares  para  as  delimitações  das  espécies.  Usualmente,  o  marcador

molecular mais utilizado é o gene mitocondrial 16S rRNA, reconhecido como barcode dos

anfíbios (Vences et al., 2005). Além dele, o gene mitocondrial citocromo b (e.g.,Vieites et al.,

2012)  é  utilizado  de  maneira  satisfatória  para  esclarecer  relações  entre  espécies

filogeneticamente muito próximas de anfíbios,  ao contrário de outros genes mitocondriais

(Zhang et al., 2013).

O uso de marcadores moleculares como ferramenta para a delimitação de espécies,

auxilia na identificação preliminar das linhagens evolutivas. As análises filogenéticas têm se

mostrado uma ferramenta eficiente, que auxilia a identificação de espécies crípticas (espécies

morfologicamente semelhantes, mas geneticamente distintas) por sua capacidade de detectar

padrões de subdivisão filogenética que não podem ser mensurados em análises quantitativas

de morfologia (Geurgas e Rodrigues,  2010).  Tal  abordagem permite o reconhecimento de

linhagens parafiléticas ou polifiléticas dentro de um táxon nominal (Fouquet et al., 2007). 

Com o  advento  do  sequenciamento  de  nova  geração  (Next  Generation  Sequecing

-NGS) a aquisição de dados genéticos em larga-escala de organismos não-modelos aumenta a

precisão  filogenética,  que  permite  novos  testes  de  hipóteses  biogeográficas  (Baker  et

al.,2014), e um maior volume de dados que podem auxiliar na descoberta e delimitação de

espécies  (Pante  et  al.,  2014).  Essa  metodologia  permite  a  obtenção  de  dados  genéticos

multiloci  com rapidez,  baixo  custo  e  alta  precisão,  bem como é  um meio  potencial  para

condensar várias etapas de geração de dados em um processo mais rápido e eficiente para

estudos filogeográficos e filogenéticos (McCormack et al., 2013).

As representações reduzidas do genoma, em que não é necessário o conhecimento do

do genoma de referência a priori, podem ser desenvolvidas por metodologias de Restriction

Site Associated DNA (RAD-tags ou RAD-seq). Tais abordagens permitem o sequenciamento
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de polimorfismos únicos de nucleotídeos (Single-Nucleotide Polymorphism - SNPs) ao longo

do genoma (Helyar  et al., 2012). Essas variações (polimorfismos) no DNA são comumente

utilizadas  em estudos  genômicos  populacionais  (e.g.,  Hohenlohe  et  al.,  2011,  2012).  Em

estudos filogenômicos, os SNPs forneceram robustez para compreender as relações de grupos

previamente reconhecidos, como na evolução dos Hymenopteras (Cui et al., 2013).

Tal abordagem de sequenciamento de nova geração vêm revolucionando o campo da

filogenética por conseguir responder problemas taxonômicos complexos e em níveis recentes

de  divergência.  Com  o  uso  de  dados  de  RAD-tags  em  supermatrizes  filogenéticas  com

milhões de pares de bases de dezenas a centenas de loci,  Wagner  et al.  (2012) tiveram a

resolução filogenética para definir os limites de espécies de ciclídeos do lago Vitória, cuja

diversificação iniciou a 15 mil anos (Stager e Johnson, 2008), o que destaca a robustez dos

conjuntos de dados baseados em NGS, principalmente nos grupos com histórias evolutivas

desafiadoras. 

1.2 Aspectos sistemáticos e biológicos de Hypsiboas cinerascens

Na ordem Anura,  Hylidae  é  uma das  famílias  com maior  diversidade  de  espécies

constituída atualmente por 946 espécies agrupadas em três subfamílias: Pelodryadinae (208

spp.), Phyllomedusine (59 spp.) e Hylinae (679 ssp.) (Frost et al., 2015).

Na revisão sistemática da subfamília Hylinae foram reconhecidas quatro tribos e 45

gêneros,  muitos  recém-nomeados  (Faivovich  et  al.,  2005).  O  gênero  Hypsiboas,  foi

revalidado  nessa  revisão  taxonômica  e  entre  as  espécies  revisadas,  está  Hypsiboas

cinerascens (Spix,  1824),  a  qual  será  utilizada  como  modelo  para  contribuir  com  o

conhecimento  sobre  os  padrões  de  distribuição  genética  da  anurofauna  na  Amazônia.  As

imagens de espécimes de algumas localidades podem ser verificadas nos Apêndices. 

A espécie  H. cinerascens está incluída no grupo  Hypsiboas punctatus (Faivovich  et

al., 2005). Na filogenia expandida da família Hylidae (Wiens et al., 2010) a espécie-irmã de

H. cinerascens é  Hypsiboas punctatus, mas na filogenia proposta Pyron e Wiens (2011) a

posição de H. cinerascens ficou incerta, a espécie ficou como espécie-irmã de todas as outras

espécies do gênero com baixo valor de suporte (51%). De qualquer forma, são necessários

mais estudos para determinar as relações evolutivas dentro do grupo Hypsiboas punctatus.

H. cinerascens tem como localidade-tipo o município de Tefé, estado do Amazonas,

Brasil (Frost, 2015). A espécie ocorre desde as Guianas, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru

e Bolívia e Bacia Amazônica brasileira (Frost, 2015) (Figura 1).
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Figura 1: Distribuição geográfica de H. cinerascens. Fonte: adaptado de Frost et al. 2015.

A espécie  possui  hábito  arborícola  noturno,  e  pode  ser  encontrada  em  florestas

primárias de terra firme (Lima et al., 2006; Rojas-Ahumada e Menin, 2010) e em fragmentos

florestais  na Amazônia Central  (Tsuji-Nishikido e  Menin,  2011).  A reprodução ocorre em

corpos d'água permanentes e temporários e raramente observada longe de áreas pantanosas

florestais (Azevedo-Ramos et al., 2012, Telles et al., 2013).

Considerando a ampla distribuição geográfica, alguns autores indicam a existência de

um complexo de espécies dentro do táxon nominal H. cinerascens. Kok (2006) na descrição

de Hypsiboas liliae, antes identificada como H. cinerascens pela morfologia similar, sugere a

existência  de  mais  linhagens  no  complexo  na  Guiana,  e  provavelmente  em  toda  sua

distribuição  geográfica.  Na  Amazônia  equatoriana,  foram   encontrados  quatro  grupos

genéticos para a espécie,  dos quais 3 são espécies candidatas confirmadas (Pareja, 2013).

Portanto,  a  utilização  de  dados  moleculares  torna-se  uma  ferramenta  importante  na

investigação da diversidade desse grupo.

A maioria dos estudos genéticos com anuros amazônicos estão focados na região das

Guianas e dos Andes, o que cria uma lacuna de informações na Bacia Amazônica, e poucas

espécies foram analisadas quanto a sequências moleculares, o que contrasta com a grande

riqueza deste bioma e indica o atual grau de subestimação da diversidade amazônica. 

Neste contexto, análises mitocondriais e genômica são importantes ferramentas para a

delimitação  de  linhagens  evolutivas  e  seus  limites  de  distribuição,  de  forma  a  refinar  a

taxonomia vigente, bem como para a identificar de espécies crípticas, e consequentemente

investigar padrões biogeográficos, antes ocultos por dificuldades taxonômicas. 
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Conforme o exposto, utilizamos o sequenciamento dos genes mitocondriais 16S RNA

e  Citocromo  b  juntamente  com  o  sequenciamento  de  nova  geração  (ddRAD-tags),  para

estudar os padrões de distribuição da diversidade genética de H. cinerascens na Amazônia e

assim testar  a  presença  de  linhagens  crípticas,  inferindo  padrões  biogeográficos  sobre  as

linhagens encontradas.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Estudar os padrões de distribuição da diversidade genética em Hypsiboas cinerascens

na Amazônia

2.2 Objetivos Específicos 

 Investigar a existência de linhagens crípticas na espécie.

 Inferir  relações  filogenéticas  entre  essas  linhagens  evolutivas,  investigando

eventos históricos que podem ter contribuído para a distribuição atual dessas linhagens na

Amazônia.

 Comparar a hipótese filogenética gerada para  H. cinerascens com hipóteses

históricas  (hipótese paleobiogeográfica)  para inferir  os  processos que levaram a formação

dessas linhagens. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Amostragens

Foram obtidos tecidos de H. cinerascens da Coleção de Tecidos de Genética Animal

da Universidade Federal do Amazonas (CTGA/UFAM), da Coleção de Anfíbios e Répteis do

Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas (INPA), e do Royal Ontario Museum (ROM),

provenientes  de  37  localidades  da  Amazônia,  totalizando  195  amostras  (Figura  2).  Duas

amostras  de  cada  espécie  dos  grupos  externos  foram  incluídas  nas  análises:  Hypsiboas

punctatus,  Hypsiboas  siblezsi  e  Hypsiboas  picturatus,  já  que  as  espécies  também  são

pertencentes ao grupo  Hypsiboas puntactus (Faivovich  et al.  2005). Também obtivemos do

GenBank as  sequências  de  H.  cinerascens, H.  punctatus  e  Hypsiboas  picturatus para

complementar o banco de dados (Anexos).

Figura 2: Localização geográfica das amostras de Hypsiboas cinerascens nas áreas de endemismo da Amazônia.

Na legenda, indicamos o número amostral  por localidade.  1)São Gabriel  da Cachoeira/AM (N= 9);  2)Santa

Isabel  do Rio Negro/AM (N= 6); 3)Japurá/AM (N= 6); 4)Puerto Almendras/Pe (N= 3); 5)Jutaí/AM (N= 1);

6)RDS Uacari/AM (N= 3); 7)Tefé/AM (N= 10); 8)Rio Madeira – Jirau (N= 1); 9)Ilha do Búfalo - Rio Madeira

(N= 3); 10)Rio Madeira – Jaci (N= 1); 11)Rio Madeira – Morrinho (N= 4); 12)Rio Madeira – Teotônio (N= 5);

13)Machadinho – RO (N= 4); 14)Rio Roosevelt – MT (N= 3); 15)Alta Floresta – MT (N= 6); 16)Canutama/AM

(N= 2); 17)BR319-M11 (N= 4); 18)Rio Ipixuna – Tapauá/AM (N= 4); 19)Rio Purus/AM (N= 3); 20)BR-319-
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M6-M9 (N= 7); 21)PARMAT Matupiri-Manicoré/AM (N= 15); 22)Taquara/AM (N= 5); 23)Manaquiri/AM (N=

4); 24)Purupuru–Careiro/AM (N= 2); 25)Iranduba/AM (N= 8); 26)Manaus (Campus/Aeroporto/FEX) (N= 17);

27)PAREST  Rio  Negro/AM  (Cuieiras)  (N=  2);  28)PARNA  Viruá/RR  (N=  6);  29)Juruti/PA  (N=  11);

30)Santarém/PA (N=  10);  31)ME-Trombetas/PA (N=  4);  32)MD-Trombetas/PA (N=  7);  33)Mana  -  French

Guiana (N= 2); 34)Kurpukari/Iwokrama – Guiana (N= 3); 35)Kaieteur – Guiana (N= 10); 36)Baramita – Guiana

(N= 3); 37)Santa Rosa – Guiana (N= 1).

3.2 Extração de DNA, amplificação e sequenciamento dos genes mitocondriais

O DNA genômico  foi  extraído  pelo  método  Fenol/Clorofórmio  (Sambrook  et  al.,

1989).  Os  fragmentos  parciais  de  16S  rRNA e  Citocromo b  (Cyt  b)  foram amplificados

respectivamente pelos primers  16S A e 16S B (Palumbi, 1996) e MVZ15-L(Moritz  et al.,

1992) e H15149 (Kocher et al., 1989).

As condições de PCR seguiram as condições ideais para os  primers: 16S rRNA - 1

ciclo de 92°C por um minuto, 35 ciclos de 92°C durante 1 minuto, 50°C durante 40 segundos

e 72°C durante 90 segundos e um ciclo de 72°C por 5 minutos. Cyt b - 1 ciclo de 95°C por

um minuto, 35 ciclos de 95°C durante 15 segundos, 48°C durante 30 segundos e 72°C durante

90 segundos e um ciclo de 72°C por 5 minutos. Os produtos da PCR foram purificados via

Exosap. As reações de sequenciamento foram feitas com os mesmos  primers utilizados na

amplificação com Big Dye v.3 (Life Technologies). Em seguida as amostras foram submetidas

ao termociclador por 35 ciclos de 96°C durante 10 segundos, 50°C durante 15 segundos e

60°C durante 4 minutos. Ao término da reação, as amostras de DNA resultantes deste PCR

foram submetidas ao protocolo EtOH / EDTA de precipitação e sequenciadas no ABI 3130xl

(Life Technologies). As sequências obtidas foram editadas e alinhadas no programa Geneious

6.1.6. (Drummond et al. 2010) com a utilização da ferramenta Clustal W (Larkin et al., 2007).

3.3 Amplificação, preparo da biblioteca de  ddRAD-tags e sequenciamento

RAD-tags é um método de amostragem da variação do genoma pelo sequenciamento

de regiões associadas a sítios de restrição do DNA (RAD), que tem como alvo as regiões

flanqueadoras  dos  sítios  de  enzimas  de  restrição  (Baird  et  al.,  2008;  Rubin  et  al.  2012).

Usualmente utilizam uma enzima de restrição, o que não permitia fracionar a quantidade do

genoma a ser sequenciado e diminuía a representatividade de loci homólogos. No método

desenvolvido por Peterson  et al.  (2012), utiliza-se 2 enzimas de restrições (ddRAD), o que

permite o fracionamento da quantidade de genoma a ser sequenciada, por meio da seleção por

tamanho dos fragmentos digeridos. 
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Para o sequenciamento de nova geração, selecionamos 30 amostras de DNA (Tabela

1), incluindo os grupos externos (H. punctatus e H. sibleszi). A escolha das amostras foi feita

com base na distribuição geográfica, incluindo amostragem de parte das áreas de endemismo

da Amazônia. Para verificar a concentração das amostras foi utilizado o espectofotômetro

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific). Nós quantificamos todas as amostras e as padronizamos

para 200 ng de DNA. As RAD-tags foram geradas de acordo com o protocolo modificado de

Peterson  et al. 2012 (Martinez  et al.  em prep).  Para a digestão,  utilizamos as enzimas de

restrição SdaI e Csp6I (Fermentas), e simultaneamente ligamos esses fragmentos digeridos

com os adaptadores Ion Torrent P1 e os adaptadores A por meio da enzima T4 DNA ligase

(Fermentas), e 5 unidades de ATP (Fermentas) para cada reação. Ambos adaptadores possuem

sítios de anelamento de  primers  para a amplificação. O adaptador A possui uma sequência

barcode, utilizada para identificar cada fragmento sequenciado, de forma que cada indivíduo

possui um adaptador A diferente. 

O produto de digestão foi amplificado via PCR, e cada amostra foi replicada 8 vezes

com  enzima  de  síntese  DNA Polimerase  KlenTaq  (DNA Polymerase  Technology,  Inc.).

Quantificamos as amostras no Qubit 2.0 (Life Tecnologies) e padronizamos as concentrações

para a montagem da biblioteca com 100 ng de DNA. Unimos todas as amostras de forma

equimolar para evitar ao máximo a super-representação de alguma amostra. Para a seleção dos

tamanhos dos fragmentos utilizamos o Pippin Prep (Life Tecnologies) onde foi selecionado a

faixa de interesse (corte tight com tamanho médio de 400 pares de base). Após essas etapas, o

produto foi purificado com Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter Inc.) e submetido à

amplificação clonal com o kit ION PGM Template OT2 400 pb no Ion OneTouch 2 system

(Life Tecnologies), onde os  fragmentos individuais são amplificados clonalmente e ligados

aos Ion  Spheres  Particules (ISPs).  O  primer de  sequenciamento  e  a  polimerase  foram

adicionados  a  ISPs  com  fragmentos e  carregados  em  um  chip  Ion  PGM  318  (Life

Technologies), seguindo as instruções do fabricante.

3.4 Análises de agrupamento populacional

Visando identificar estatisticamente o número real de grupos biológicos, utilizamos o

método Bayesiano desenvolvido por Corander et al. (2007), através do programa BAPS 4.14

(Bayesian Analysis of Genetic Population Structure). Baseado na frequência de nucleotídeos,

o programa visa criar grupos k de indivíduos mais reciprocamente semelhantes. Os valores de

log-likelihood dos  melhores  modelos são usados para selecionar  o agrupamento biológico
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com maior probabilidade posterior. Nós calculamos as distâncias genéticas p entre os grupos

identificados pelo BAPS no programa MEGA 5 (Tamura et al. 2011), com bootstrap de 1000

réplicas.

3.5 Análises filogenéticas dos genes mitocondriais

A escolha do modelo de substituição foi realizada com o software jModeltest version

2.1.6 (Darriba et al., 2012) sobre o critério de informação via Akaike. As análises Bayesianas

foram realizadas no programa Mr.Bayes 3.2.2 (Ronquist et al., 2012).  Foram feitas análises

separadas  somente  para  o gene  16S rRNA,  com duas  corridas  independentes  de  2 x  107

gerações  cada  (Apêndices).  Para  aumentar  a  resolução  filogenética  das  análises,

concatenamos os genes mitocondriais. As análises consistiram de duas corridas independentes

de 2 x 107  gerações,  amostrando os valores a cada 2000 gerações.  Descartamos 10% das

gerações, e 10% das árvores. A convergência dos valores de effective sample size (ESS) das

corridas foram verificados no Tracer 1.5 (Rambaut e Drummond, 2007). Criamos uma árvore

consenso programa TreeAnnotator v1.7.5 (Drummond  et al., 2012). Para ambas as análises

Bayesianas, utilizamos amostras de H. punctatus e H. sibleszi como grupos externos. 

Para  estimar  o  tempos  de  divergência  entre  as  linhagens  evolutivas  recuperadas,

utilizamos o programa BEASTv1.0.8 (Drummond e Rambaut, 2007). Para calibrar a árvore,

utilizamos as stems ages propostas para clados das espécies filogeneticamente próximas de H.

cinerascens:  Hypsiboas  sibleszi (49  M.a)  como  grupo  externo  do  clado  Hypsiboas

picturatus+H. cinerascens+H. punctatus  (41 M.a) e  H. cinerascens + H. punctatus  (22,6

M.a) (Figura 3) (Wiens  et al., 2011).  Para a busca, foi utilizado o modelo log-normal não

correlacionado, assumindo um “relógio molecular relaxado”, que atribui taxas de evolução

independentes sobre diferentes ramos (Drummond  et al.  2007),  já que o  teste de máxima

verossimilhança rejeitou o modelo nulo do relógio molecular estrito para o banco de dados.

Para essa análise, fizemos duas corridas independentes de 10 x 107 de gerações, com burn-in

de 10%.

Figura 3: Esquema representando os pontos de calibração utilizados na estimativa do tempo de divergência

entre as linhagens do mtDNA de Hypsiboas cinerascens, segundo Wiens et al. (2011). Os valores acima dos nós

representam as idades em milhões de anos.
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3.6 Preparo da Matriz de dados e análises filogenômicas

As  leituras  e  os  scores de  qualidade  de  sequenciamento  foram  selecionadas  e

transferidas para um arquivo em formato fastq para serem analisadas no pipeline pyRAD v.1.4

(http://dereneaton.com/software/pyrad/)  (Eaton  2014).  Diferentemente  dos  pipelines que

visam preparar os dados de RAD-tags para análises populacionais (e.g. Stacks; Catchen et al.,

2011), o pyRAD visa otimizar a cobertura em um conjunto de dados filogenéticos. O pipeline

monta de novo através de um algoritmo de alinhamento e clustering que permite obter indels

entre  e  dentro  as  amostras,  o  que  permite  a  detecção  de  clusters com  altos  níveis  de

divergência.  Os parâmetros  utilizados no  pipeline  podem ser  verificados nos  anexos.  Um

arquivo Phylip foi gerado nas análises do pyRAD, e nós utilizamos como input no programa

RaxML v. 8.0.9 (Stamatakis et al., 2014) no portal CIPRES (Miller et al., 2010) para inferir

relações filogenéticas de máxima verossimilhança entre as linhagens encontradas, usando o

modelo GTRCATI e bootstraping automático. Para estimar o tempo de divergência entre as

linhagens evolutivas encontradas no gDNA, primeiramente criamos sequências consenso para

cada linhagem  no programa Geneious 6.1.6. (Drummond  et al. 2010). Após obtermos uma

sequência  consenso  de  cada  linhagem  e  dos  grupos  externos,  utilizamos  o  programa

BEASTv1.0.8 (Drummond e Rambaut, 2007) para datar a árvore com a taxa mutacional do

genoma nuclear de 1 x 10-9 (Brumfield  et al.,  2003).  Para essa análise,  nós fizemos duas

corridas independentes de 2 x 107 de gerações, com burn-in de 10%.

3.7 Testes de topologias de hipóteses biogeográficas

No  estudo  de  Ribas  et  al.,  (2012),  as  linhagens  evolutivas  de  Psophia foram

delimitadas por 8 áreas de endemismo: Guiana, Napo, Negro, Inambari, Rondônia, Tapajós,

Xingu e Belém. No estudo de Ron (2000), a distribuição da anurofauna na Bacia Amazônica,

por parcimônia de endemicidade, foi delimitada por 3  clusters:  Guianas, Belém e Alto da

Bacia Amazônica (Napo+Inambari). A concordância entre a topologia da hipótese filogenética

gerada  por  gDNA das  linhagens  em  H.  cinerascens   foi  comparada  com  o modelo  de

diversificação proposto por Ribas et al. (2012) e com o padrão de endemicidade para anuros

(Ron 2000), através de múltiplos testes implementados no programa Treefinder (Jobb, 2008):

approximately  unbiased  test  (AU)  e  teste  de  Shimodaira-Hasegawa  (SH)  (Shimodaira  e

Hasegawa,  1999;  Shimodaira  e  Hasegawa,  2001). As  árvores  consideradas  para  as

comparações foram calculadas por meio de Máxima Verossimilhança, no qual o banco de

dados do nosso estudo foi forçado a refletir as diferentes hipóteses.
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4. RESULTADOS

4.1 Bancos de dados genéticos

No total, o banco de dados das análises filogenéticas concatenadas foi composto de

80 sequências dos genes 16S rRNA e citocromo b, devido à problemas de amplificação do

gene  Citocromo  B,  com  um  total  de  878  pares  de  base  (Tabela  1).  Também  foram

sequenciados o gene 16S rRNA de todos os 199 indivíduos, juntamente com os dois grupos

externos (H.punctatus e H. sibleszi).  As características dos genes podem ser visualizadas na

tabela 2. 

Tabela 1: Localidades e número amostral por marcadores moleculares.

Localidades 16S rRNA Cyt b RAD-tags

1 São Gabriel da Cachoeira/AM 9 3 2
2 Santa Isabel do Rio Negro/AM 6 3  -
3 Japurá/AM 6 3 1
4 Puerto Almendras/Pe 3 3 1
5 Jutaí/AM 1 1 1
6 RDS Uacari-Juruá/AM 3 2 1
7 Tefé/AM 10 3 2
8 Rio Madeira – Jirau 1 1 1
9 Ilha do Búfalo - Rio Madeira 3 2  -
10 Rio Madeira – Jaci 1 1 1
11 Rio Madeira – Morrinho 4 2  -
12 Rio Madeira – Teotônio 5 5 1
13 Machadinho – RO 4 2 1
14 Rio Roosevelt – MT 3 2 1
15 Alta Floresta – MT 6 1 1
16 Canutama/AM 2 2 1
17 BR319-M11 4 2  -
18 Rio Ipixuna – Tapauá/AM 4 3 1
19 Rio Purus/AM 3 1 1
20 BR-319-M6-M9 7 2  -
21 PARMAT Matupiri-Manicoré/AM 15 3 1
22 Taquara/AM 5  -  -
23 Manaquiri/AM 4 2  -
24 Purupuru – Careiro/AM 2 2  -
25 Iranduba/AM 8 3 1
26 Manaus(Campus/Aeroporto/FEX) 17 5 1
27 PAREST Rio Negro (Cueiras)/AM 2 1  -
28 PARNA Viruá/RR 6  -  -
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29 Juruti/PA 11 2 1
30 Santarém/PA 10 3 2
31 ME-Trombetas/PA 4 1 1
32 MD-Trombetas/PA 7 3 1
33 Mana - French Guiana* 2  -  -
34 Kurpukari/Iwokrama – Guiana 3 2  -
35 Kaieteur – Guiana 10 2 1
36 Baramita – Guiana 3 3 1
37 Santa Rosa – Guiana 1 1  -

Total 195 77 27
*Sequências de 16s rRNA disponibilizadas para o estudo pelo grupo do pesquisador Phillipe Kok.

Tabela 2: Características da matriz de dados dos genes 16S rRNA e Cty b.

4.2 Análises de estrutura populacional

As análises  Bayesianas  de estrutura genética  baseadas  nas  amostras  de 16S rRNA

suportam a existência de 8 grupos biológicos (valor de log ML: -2493.5462; probabilidade:1),

figura  4.  Associando  esses  grupos  à  distribuição  espacial  de  seus  indivíduos,  eles  foram

classificados conforme a seguir: [1] Japurá-Peru, [2] Negro-Trombetas, [3] Manaus-Juruti-

Guiana, [4] Matupiri-Purus, [5)] Ipixuna – Teotônio, [6] Morrinho-Rondônia, [7] Tefé-Jutaí e

[8] Santarém-Alta Floresta. Três localidades apresentaram dois grupos biológicos diferentes:

Kaieteur com os grupos [1] Negro – Trombetas e [2] Manaus-Juruti-Guiana. E as localidades

Ilha  do  Búfalo  e  Teotônio,  ambas  com os  grupos  [5]  Ipixuna  –  Teotônio,  [6]  Morrinho-

Rondônia. As localidades da Guiana Francesa e a RDS Uacari  - Juruá ficaram em clados

diferentes nas árvores (Figura 5, Apêndice) apesar de estarem inclusas no grupo [6] Morrinho-

Rondônia. Por isso, separamos essas localidades nas análises de distância genética entre os

grupos (Tabela 3) e dentro os grupos (Tabela 4).
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16S rRNA Cty b

Número de pares de bases 460 418

Sítios conservados 360 297

Sítios variáveis 95 121

Sítios informativos para parcimônia 88 114

Singletons 7 7



Figura 4: Análise Bayesiana indicando a presença de 8 agrupamentos biológicos. As cores representam cada um

dos 8 agrupamentos. A legenda indica as localidades pertencentes aos grupos.

Os valores de  p-distance não-corrigido do 16S rRNA entre os grupos, e dentro dos

grupos indicados pelo BAPS são mostrados nas tabelas 3 e 4, respectivamente.

Tabela 3:  Valores em porcentagem de distância genética  p  entre os grupos encontrados pelo BAPS, mais as

localidades da Guiana Francesa e RDS Uacari – Juruá.

A espécie  H.  punctatus  teve  uma  distância  p  de  9,7  % com a  linhagem Negro-

Trombetas, enquanto as outras linhagens, a divergência foi de 10-11% (Valores não mostrados

na tabela).  Todos os grupos amostrados apresentaram uma considerável variação dentro do

grupo, o que é esperado devido as lacunas da distribuição geográfica das localidades. O grupo

Morrinho-Rondônia,  apesar  das  localidades  inclusas  serem  geograficamente  próximas,

apresentaram os maiores valores, em torno de 1,4% de variação dentro o grupo.
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Grupos [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
[1] Negro_Trombetas -
[2] Guiana_Francesa 11% -
[3] Ipixuna_Teotônio 10% 3% -
[4] Morrinho_Rondônia 10% 3% 3% -

[5] Japurá_Peru 10% 4% 3% 3% -

[6] Uacari_Juruá 11% 3% 3% 2% 3% -

[7] Tefé_Jutaí 10% 4% 3% 2% 3% 3% -

[8] Matupiri_Purus 10% 4% 3% 3% 4% 3% 3% -
[9]Manaus_Juruti_Guiana 10% 4% 3% 2% 3% 3% 2% 1% -
[10] Santarém_MT 10% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% -



Tabela 4:  Valores de distância genética  p  dentro dos grupos encontrados pelo BAPS, mais as localidades da

Guiana Francesa e RDS Uacari – Juruá.

4.3 Análises filogenéticas do DNA mitocondrial

O modelo proposto via critério de Akaike pelo programa software jModeltest version

2.1.6 (Darriba et al., 2012) foi GTR+I. A árvore Bayesiana pode ser visualizada na figura 5.

Consideramos  os  ramos  com  suporte  de  probabilidade  posterior  acima  de  0,95.  Os

agrupamentos indicados pelo BAPS estão representados nas barras coloridas de acordo com

os resultados da Figura 4. 

A análise filogenética Bayesiana encontrou 7 clados em H. cinerascens, com 2 clados

politômicos. O grupo no BAPS identificado como Negro – Trombetas forma um clado bem

mais  divergente  e  mais  relacionado a espécie-irmã  H. punctatus do que  com as  próprias

linhagens  de  H.  cinerascens,  o  que  torna  o  grupo  parafilético.  Dentro  do  complexo  H.

cinerascens, o clado marrom é formado pelas localidades do rio Japurá e de Puerto Almendras

no Peru, que é um clado irmão as outras linhagens. O clado vermelho e amarelo é politômico,

e abrange as localidades de dois grupos indicados pelo BAPS que são a Guiana,  margem

direita  do  Rio  Trombetas,  Manaus,  Juruti,  BR319,  Purus,  Parmat  –  Matupiri,  Manaquiri,

Careiro  e  Cuieiras.  O clado rosa  inclui  as  localidades  da  margem direita  do rio  Tapajós,

Santarém e Alta Floresta. O clado azul claro inclui a localidade-tipo da espécie, Tefé e Jutaí.

O clado inclui a localidade da RDS Uacari, em ambas margens do rio Juruá. E o clado azul e

verde, que é politômico, é formado aos dois grupos indicados pelo BAPS, ao longo do Rio

Madeira. As localidades da Guiana Francesa não foram incluídas nessa análise porque foram

sequências de 16s rRNA disponibilizadas para esse estudo.
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Grupos Distância p

Negro_Trombetas 0,3%

Guiana_Francesa 0,0%
Ipixuna_Teotônio 0,4%
Morrinho_Rondônia 1,4%

Japurá_Peru 0,6%
Uacari_Juruá 0,5%
Tefé_Jutaí 0,04%

Matupiri_Purus 0,3%

Manaus_Juruti_Guiana 0,7%

Santarém_MT 0,0%



Figura 5: Árvore Bayesiana dos genes mitocondriais 16S rRNA e Cyt b. As barras coloridas indicam os grupos

encontrados  pela  análise  no  BAPS:  [1]  Japurá-Peru,  [2]  Negro-Trombetas,  [3]  Manaus-Juruti-Guiana,  [4]

Matupiri-Purus, [5)] Ipixuna – Teotônio, [6] Morrinho-Rondônia, [7] Tefé-Jutaí e [8] Santarém-Alta Floresta.

Ao lado fotografias de espécimes representantes dos grupos.
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Assumindo  que  as  distâncias  genéticas  acima  de  >3%   indicam  diferenciação

interespecífica,  juntamente  com  monofilia  recíproca  (Fouquet  et  al. 2007),  2  linhagens

evolutivas  foram  identificadas  conforme  esse  critério,  [2]Rio  Negro-Trombetas  (verde

escuro), com distância-p 10% e [1]Japurá-Peru (marrom), com distância-p 3% (Figura 5). 

A Guiana Francesa, e o grupo [6] Morrinho – Rondônia, apresentaram valores  3%,

mas  não  apresentaram suporte  para  a  monofilia  recíproca.  Os  demais  grupos  biológicos

apresentaram valores ≥ 2% (3-Manaus-Juruti-Guiana/4-Matupiri-Purus [laranja]; 5-Ipixuna-

Teotônio [verde-claro]; 7-Tefé-Jutaí [azul-claro]; 8- Santarém-Alta Floresta [rosa] e Uacari

[rosa-claro]. Entretanto, empregando o conceito generalista de linhagens (De Queiroz, 2007),

estas podem ser consideradas linhagens mitocondriais que evoluíram separadamente, mas sem

apresentarem ainda monofilia recíproca. Os grupos [4] Matupiri-Purus e [3] Manaus-Juruti-

Guiana,  poderiam  ser  considerados  um  só  agrupamento,  devido  à  politomia  na  árvore

concatenada e a baixa distância genética entre eles (>1%). 

Se  considerarmos  o  p-distance mínimo de  2% como limite,  com base  nos  clados

encontrados  na  árvore  Bayesiana  e  nos  agrupamentos  biológicos  indicados  pelo  BAPS

teríamos a distribuição das linhagens encontradas com os genes mitocondriais ilustrada na

figura 6. 

Figura 6:Distribuição das linhagens encontradas com base nos marcadores mitocondriais 16S rRNA e Cyt b.

Japurá-Peru  [marrom],  Negro-Trombetas  [verde-escuro],  Manaus-Juruti-Guiana-Matupiri-Purus  [laranja],

Ipixuna  –  Teotônio  [verde-claro],  Morrinho-Rondônia  [azul-escuro],  Tefé-Jutaí  [azul-claro],  Santarém-Alta

Floresta [rosa], Uacari [azul]  e Guiana francesa [roxo].   
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4.4 Tempos de divergência do mtDNA

A datação  das  linhagens  do  mtDNA encontradas,  com a  monofilia  forçada  de  H.

cinerascens, tiveram amplos intervalos de confiança para definir com robustez a idade das

diversificações e baixa probabilidade posterior para definir a relação entre os clados. A análise

indicou que a linhagem de Hypsiboas cinerascens do Negro-Trombetas [2] é bem mais antiga,

com origem no início do Mioceno (em torno de 22 Ma), como o proposto por Wiens et  al.,

2011 para  H. cinerascens. O início da diversificação dos  outros  clados iniciou  no médio

Mioceno (em torno de 14 Ma), já com o estabelecimento da linhagem do Japurá-Peru [1]. Os

demais  clados  provavelmente  tiveram  origem  na  transição  do  final  do  Mioceno  para  o

Plioceno (Figura 7). 

Figura 7: Árvore datada das linhagens do mtDNA. Os valores nas barras indicam as idades dos nós em milhões.

As barras azuis indicam os intervalos de confiança das idades.  Abaixo dos intervalos de confiança estão os

valores de probabilidade posterior, cujo o asterisco indica probabilidade posterior máxima. A legenda indica os

valores em milhões de anos. As cores dos nomes indicam as linhagens da figura 6.

4.5 Sequenciamento de nova geração 

Nós obtivemos no sequenciamento de nova geração 4.152.088 fragmentos, já filtrando

as sequências de baixa qualidade. Foram obtidas 58% de deposição da biblioteca enriquecida

com as ion sphere particules (ISPs) no chip (figura 7). Ao final, o PyRAD gerou um arquivo

phylip com 144.146 pb, que representa 449 loci com 12070 sítios variáveis e 6077 sítios

informativos de parcimônia. O número de loci recuperados por amostra pode ser visualizado

na tabela 5.
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Figura 8: Chip de sequenciamento com o carregamento da deposição das ISPs. O carregamento é representado

por uma escala de cor onde as regiões em laranja e vermelho apresentam alta densidade.

Tabela 5: Identificação das amostras utilizadas na genômica e número de loci recuperados no conjunto final de

dados para cada amostra.

Amostra N de identificação N de loci finais
A17_Santarém J395 204
A18_Hypsiboas sibleszi 39539 13
A19_Hypsiboas sibleszi 39562 22
A20_Hypsiboas punctatus C154 132
A23_Santarém 18049 101
A24_Uacari_Juruá 5766 324
A25_Teotônio 16552 333
bA26_Japurá 1993 335
A27_Kaieteur 43214 196
A28_Manaus APA3 319
A29_Trombetas 1582 195
A30_Matupiri P67 324
A31_Roosevelt MT55 354
A32_Alta Floresta MT60 313
A34_Tefe T40 354
A36_Tefe T39 320
A39_Iranduba MG60 172
A41_Jutai JT23 229
A42_Juruti JU293 63
A69_Peru PE45 160
A70_Purus 1036 346
A73_Hypsiboas punctatus C135 77
A74_Canutama C280 316
A75_São Gabriel 56c35 127
A79_São Gabriel 56c42 172
A82_Jaci 19411 271
A84_Ipixuna i321 297
A87_Rondônia RO4147 357
A94_Baramita 22752 172
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A95_Trombetas 1388 206

4.6 Análises filogenômicas

A árvore de Máxima Verossimilhança gerada pelo RaxML, teve um bom suporte para

a maioria dos clados, com resolução para verificar as relações entre os grupos encontrados

também com o genoma mitocondrial. (Figura 8). O clado Negro-Trombetas ficou altamente

divergente,  ficando  grupo  irmão  da  espécie  H.  punctatus, porém sem suporte  estatístico

(26%).  As  relações  entre  os  clados  ficaram  com  melhor  resolução,  como  em  Ipixuna  -

Teotônio  e  Morrinho-Rondônia,  provavelmente  seriam uma única  linhagem com um alto

padrão de estruturação genética em sua distribuição.

Figura 9: Árvore de Máxima Verossimilhança do gDNA gerada pelo RaxML com  bootstrap automático. Os

valores indicam os suportes dos nós dos clados.

No entanto, houve uma discordânia entre os marcadores moleculares. A linhagem dos

grupos  Matupiri-Purus  e  Manaus-Juruti-Guiana  que  foram  obtidas  com  os  marcadores

mitocondriais como uma só linhagem devido a baixa distância genética (1%) se separou nos

dados  genômicos,  ficando Manaus  -  Guiana  como clado irmão de  Japurá-Peru,  enquanto

Matupiri-Purus ficou como clado-irmão dos grupos do Madeira. A localidade de Juruti, antes

inclusa  no  clado  Manaus-Juruti-Guiana,  ficou  inclusa  no  clado  Santarém-Alta  Floresta,

podendo ser indício de hibridização.
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Todos  os  grupos  indicados  nas  análises  do  DNA mitocondrial,  foram encontrados

suporte na análise filogenômica, e com base em ambos resultados sugerimos a existência de 9

linhagens evolutivas em Hypsiboas cinerascens que podem ser visualizadas na (Figura 10). 

Figura 10: Distribuição das linhagens encontradas em Hypsiboas cinerascens na Amazônia de acordo com os

dados  genômicos  e  mitocondriais.  Japurá-Peru  [marrom],  Negro-Trombetas  [verde-escuro],  Manaus-Juruti-

Guiana  [vermelho],  Matupiri-Purus  [amarelo],  Ipixuna-Teotônio-Morrinho-Rondônia  [verde-claro],  Tefé-Jutaí

[azul-claro], Santarém-Alta Floresta [rosa], Uacari [azul-escuro]  e Guiana Francesa [roxo].

4.7 Tempos de divergência do gDNA

A análise indica que igualmente à datação com mtDNA, a linhagem de H. cinerascens

do Negro-Trombetas teve origem no início do Mioceno em 18,3 Ma (HPD 95%: 18,9-17,7),

como o proposto por Wiens  et al., 2011 para a espécie no escudo das Guianas. Assumimos

que essa linhagem é muito divergente do complexo H. cinerascens,  e provavelmente possui

uma história evolutiva distinta e mais relacionada ao complexo H. punctatus.

O início da diversificação das linhagens do complexo H. cinerascens foi no final do

Mioceno 8,2 Ma (HPD 95%: 8,5-8,0) e a diversificação das linhagens ocorreu até o Plioceno -

3,8 Ma (HPD 95%: 4,1-3,7). A diversificação iniciou com a divisão de dois grandes clados:

um  inclui  as  linhagens  ao  oeste  da  Amazônia,  e  o  outro  clado  inclui  as  linhagens

correspondentes  as  do  norte  da  Amazônia,  juntamente  com a  linhagen  de  Santarém-Alta

Floresta, o que seria concordante com a proposta de Ron (2000). 
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Figura 11: Árvore genômica datada das linhagens encontradas em Hypsiboas cinerascens. Os valores nas barras

indicam as idades dos nós. As barras azuis indicam os intervalos de confiança das idades. Abaixo dos intervalos

de confiança estão os valores de probabilidade posterior, cujo o asterisco indica probabilidade posterior máxima.

A legenda indica os valores em milhões de anos. Abaixo dos nomes dos terminais, as barras coloridas indicam as

linhagens ilustradas na figura 10.

4.8 Testes de topologias  

Para os testes de topologias, não incluímos a linhagem Negro-Trombetas, já que de

acordo com os nossos resultados, ela possui uma história distinta das outras linhagens do

complexo  H.  cinerascens.  Os  resultados  dos  nossos  testes  de  topologias  de  hipóteses

alternativas usando os testes Shimodaira–Hasegawa (SH) e approximately unbiased test (AU)

resultaram no seguinte:  melhor  árvore da hipótese filogenética de  H. cinerascens -ln L =

-372828.4. A hipótese de diversificação segundo Ribas  et al.,  (2012) (figura 12): - ln L =

-377958.1, P-value < 0,005 para ambos testes, (SH) e (AU). E hipótese de Ron (2000) (figura

13): - ln L = -377400.7, P-value < 0,005 para ambos testes, (SH) e (AU). Portanto, a topologia

da hipótese filogenética de H. cinerascens não é compatível com as topologias propostas por

Ribas  et al., 2012, para a  diversificação em áreas de endemismo e pela hipótese de Ron

(2000), dos 3 clusters encontrados para a Bacia Amazônica.
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Figura 12: Hipótese filogenética da diversificação de Psophia em áreas de endemismo (Ribas et al,. 2012). 

Figura 13: Hipótese de Ron (2000) da formação de 3 clusters da anurofauna na Bacia Amazônica. 

5. DISCUSSÃO

5.1  Diversidade críptica em Hypsiboas cinerascens

As  linhagens  evolutivas  são  identificadas  por  descontinuidades  nas  variações  dos

caracteres entre linhagens, e a sua existência é um dos pré-requisitos para inferir a existência

de  espécies  sob  o  conceito  filogenético  de  espécies  (Cracraft,  1983).  Com  base  nesse

conceito, e combinando nossos resultados de DNAmt e DNAg de análises filogenéticas,  p-

distance,  monofilia  recíproca  e  tempo  de  divergência,  sugerimos  a  existência  de  nove

linhagens em H. cinerascens (Figura 10). 

A diversidade subestimada em anuros amazônicos já é considerada uma conclusão

comum de diversos estudos (Fouquet  et  al,. 2007; Funk et al.,  2011; Fouquet  et al,. 2014;

Simões et al,. 2014). Para o gênero Hypsiboas, Funk et al. (2011) estimaram uma diversidade
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críptica  de  200-350%,  estudando  duas  espécies  reconhecidas  do  complexo  Hypsiboas

calcaratus-fasciatus. Na revisão sistemática dessas espécies feita por Caminer e Ron (2014)

foi obtida uma alta diversidade críptica, com onze espécies candidatas. 

Tal  resultado  pode  ser  atribuído  a  baixa  vagilidade  e  a  alta  filopatria  dos  anuros

(Zeisset e Beebee, 2008; Avise, 2004), na qual a capacidade de dispersão tem uma correlação

positiva entre tamanho corporal e a extensão da distribuição da espécie (Etienne e Olff, 2004).

Porém, a diversidade de linhagens encontradas no táxon nominal  H. cinerascens  foi

pequena  quando  comparada  com  anuros  estritamente  terrestres  ou  semiaquáticos  como

Pristimantis fenestratrus (Oliveira, 2015) e Allobates femoralis (Simões et al., 2014), ambos

com seis grupos biológicos somente ao leste da Amazônia.  

Apesar de não termos analisado morfometricamente nossos espécimes, de acordo com

Carvalho e Gordo (com.pessoal),  todas as linhagens amostradas no nosso estudo possuem

espécimes de tamanhos similares, possivelmente com uma largura rostro-cloacal entre 31-35

mm (machos) e 33-37 mm (fêmeas) como proposto por Lima et al., (2006) para a espécie em

Manaus.  Os  hilídeos  maiores,  como  Phyllomedusa  bicolor  (Mota,  2009)  e  Hypsiboas

calcaratus (Caminer e Ron, 2014) tem reconhecida ampla distribuição geográfica pela Bacia

Amazônica.

Na área de endemismo da Guiana, encontramos duas linhagens simpátricas no Parque

Nacional  Kaieteur  (Figura 2 – localidade 35):  Negro-Trombetas  e  Manaus-Guiana.  Já  foi

proposta a existência de duas espécies em H. cinerascens nessa localidade por Kok (2006),

citando que morfologicamente essas espécies são praticamente indistinguíveis, mas possuem

cantos de anúncio distintos,  além de observações de campo de uma espécie ocupar áreas

abertas  e  outra,  áreas  florestadas  do  parque.  Em  pequenos  hilídeos,  já  foram  descritas

linhagens  de ampla  distribuição  em áreas  abertas,  e  linhagens  micro-endêmicas  em áreas

florestais no complexo de espécies Dendropsophus minutus (Gehara et al., 2014).

A linhagem Negro-Trombetas possivelmente representa a subespécie sinomizada Hyla

granosa gracilis (Melin, 1941), localidade-tipo: Rio Uaupés, Ipanoré (Alto Rio Negro). Melin

(1941)  descreveu  a  subespécie  com  base  em  diferenças  morfológicas,  porém  o  status

taxonômico foi rejeitado por Rivero (1972), que afirmou que existe bastante variabilidade

intrapopulacional,  mas  que  não é  possível  reconhecer  distintas  subespécies  com base  em

características morfológicas.

Hypsiboas cinerascens tem reprodução dependente do ambiente aquático  (Azevedo-

Ramos  et al., 2012, Telles  et al., 2013), como existe grande disponibilidade de diferentes
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ambientes reprodutivos (áreas abertas, áreas florestadas, e igapó), sugerimos que a linhagem

Negro-Trombetas possivelmente se distribui de acordo com a disponibilidade dos ambientes

florestais mais abertos, como floresta de igapó e campinaranas, já que os anuros possuem

tolerância fisiológica limitada (Duellman, 1982).  A linhagem ocupa áreas de igapó do alto

Negro (São Gabriel da Cachoeira) até o baixo Negro (Iranduba) com uma conexão com as

áreas  abertas  do  parque  Kaieuteur  na  Guiana  até  a  margem esquerda  do  rio  Trombetas.

Estudos  posteriores  são  necessários  para  a  melhor  compreensão  da  história  evolutiva  e

ecológica  dessa  linhagem,  que  parece  ser  distinta  da  história  biogeográfica  das  demais

linhagens do complexo H. cinerascens. 

A linhagem Japurá-Peru pode ser classificada como espécie candidata não-confirmada,

já que ela apresenta uma distância genética acima de 3% para o 16S rRNA usada para separar

espécies monofileticamente recíprocas (Vences et al. 2005, Fouquet et al. 2007). A existência

de linhagens crípticas nessa região também foi evidenciada para o gênero  Amazophrynella,

com a descrição de duas novas espécies para a região do Peru (Rojas et al. 2015).

Quanto as outras linhagens (Manaus-Juruti-Guiana, Matupiri-Purus, Ipixuna-Teotônio-

Morrinho-Rondônia, Tefé-Jutaí, Santarém-Alta Floresta e Uacari), só conseguimos definir as

relações de monofilia recíproca com as análises filogenômicas, já que as relações ficaram

com  baixo  suporte  no  mtDNA.  A análise  Bayesiana  populacional  do  mtDNA indicou  a

existência de grupos biológicos para essas linhagens, com exceção da Guiana Francesa e da

RDS Uacari-Juruá, possivelmente devido ao baixo número amostral dessas localidades. Essas

linhagens não possuíram distâncias genéticas para atribuir a possível existência de espécies

crípticas não confirmadas mas, a abordagem de distância genética do barcode é problemática

porque  pode  induzir   a  falsos  negativos  e  falsos  positivos  na  identificação  das  espécies

(Collins e  Cruickshank, 2013). Por isso, utilizamos a metodologia de forma arbitrária, que

futuramente possa ser utilizada como hipótese a ser testada em uma abordagem integrativa de

dados. 

Não  podemos  descartar  a  possibilidade  que  essas  linhagens  possam  representar

espécies, já que a presença de sobreposições e de baixa distâncias genéticas do 16S rRNA já

foi encontrada até entre espécies nominais fenotipicamente bem caracterizadas de hilídeos,

como  Osteocephalus  taurinus e  Osteocephalus  oophagus (Jungfer  et  al.,  2012),  espécies

crípticas em Pristimantis fenestratus (Oliveira com. pessoal),  Gephyromantis (Vieites  et al.,

2012) e em Egystomops (Funk et al., 2011).
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Com robustez dos dados de NGS, encontramos as linhagens do mtDNA com maior

suporte,  porém com relações  filogenéticas  diferentes.  A discordância  dos  relacionamentos

entre o DNA nuclear e o mitocondrial é um padrão comum em anfíbios (Vences et al., 2005),

e seria até um resultado esperado, pois mostra as diferentes histórias dos genomas, e não das

espécies. As abordagens coalescentes de inferência de árvores de espécies (Fujita et al., 2012)

resolvem essa  problemática, e  futuramente  será  incluída  no  estudo  como  mais  um teste

adicional para o suporte das relações interespecíficas.

O uso de NGS é um método muito eficiente para solucionar problemas filogenéticos

complexos  (e.g., Wagner  et  al., 2012).  Com  seu  crescente  uso  e  queda  no  custo  do

sequenciamento,  ele pode ser mais uma ferramenta para a identificação de linhagens crípticas

(Shaffer et al., 2015). 

De qualquer forma, a identificação precisa das espécies dentro das linhagens só será

possível com a taxonomia integrativa (Padial et al., 2010). Uma característica qualitativa que

pode ser utilizada para delimitar as espécies morfologicamente é a glândula mental, utilizada

para distinguir gêneros na tribo Cophomantini (Brunetti et al., 2015). 

A revisão  taxonômica  desse  grupo  é  essencial  para  verificar  o  status  taxonômico

dessas linhagens, já que algumas distribuem-se ao longo das hidrelétricas no Madeira e da

BR-319 e principalmente no arco de desmatamento da Amazônia. Nosso estudo mostra que a

diversidade críptica sem nome está em risco significativo de ser perdida antes mesmo de ser

reconhecida e legalmente protegida.

5.2 Padrões biogeográficos na distribuição das linhagens 

A alta  riqueza  de  hilídeos  amazônicos  está  relacionada  ao  acúmulo  de  linhagens

antigas  desde  o  Cretáceo  e  não  por  rápida  diversificação,  de  maneira  que  o  tempo  é

importante para explicar os padrões de riqueza local (Wiens et al. 2011). Consequentemente,

a falta de amostragem da Bacia Amazônica pode ocultar padrões, dada a complexidade e a

dinâmica de eventos históricos e biogeográficos na região. 

Nossos dados apresentaram linhagens de H. cinerascens com idades desde o início do

Mioceno  ao  Plioceno  (20  a  3  Ma)  em ambas  datações.  No  entanto,  tivemos  uma  baixa

probabilidade e altos intervalos de confiança para inferir as relações entre as linhagens com o

mtDNA (figura 7). Observamos uma incongruência entre as datações do mtDNA e do gDNA,

onde pudemos perceber diferentes relacionamentos filogenéticos. Como na linhagem Japurá-

Peru que foi grupo irmão às outras linhagens do complexo H. cinerascens,  com exceção da
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linhagem Negro-Trombetas, um resultado incongruente com a datação do gDNA, em que a

linhagem é mais derivada (5,4 -95% HPD: 5,7 – 5,1 Ma) e irmã da linhagem Manaus-Guiana.

Devido aos menores intervalos de confiança e alta probabilidade posterior, consideramos a

datação do gDNA mais robusta para inferimos os padrões biogeográficos.

O resultado que ficou bem evidente é que a linhagem Negro-Trombetas é claramente

mais  distinta  pelas  análises  das  distâncias  genéticas,  do  tempo  de  diversificação  e

principalmente o fato da linhagem ser filogeneticamente mais relacionada a  H. puctatus do

que o próprio complexo H. cinerascens, na qual se ela for considerada como parte do grupo,

ela o torna parafilético. Essa linhagem é bem mais antiga (18,3 Ma; 95% HPD: 17,7 – 18,9

Ma) quando comparada com outras. Tal resultado foi similar ao encontrado por Santos et al.,

(2009), nas quais as linhagens mais antigas de dendrobatídeos estariam presentes no escudo

das Guianas. Os autores inferem que os eventos de dispersão que ocasionaram a formação de

linhagens  de  dendrobatídeos  na  região  estariam  relacionados  a  mudanças  ecológicas

relacionadas  a  alterações  no  habitat  devido  ao  colapso  dos  antigos  tepuis.  Devido as

campinaranas e mata de igapó serem fisionomicamente semelhantes(Oliveira  et al.,  2001),

sugerimos que essa linhagem pode ter relação direta a esses ambientes florestais mais abertos,

ambos tipos vegetacionais associados a solos arenosos (Prance,  1996). Possivelmente essa

linhagem possui uma história evolutiva distinta do complexo H. cinerascens  e devido a tais

resultados,  vamos  focar  no  padrão  de  diversificação  somente  das  outras  linhagens  do

complexo H. cinerascens.

O Mioceno foi o período de grande diversificação para a anurofauna ( Antonelli et al.,

2010),o  qual  foi  o  período  coincidente  para  as  estimativas  do  tempo  de  divergência  das

linhagens  do  nosso  estudo,  dos  dendrobatídeos  (Santos  et  al.,  2009),  do  gênero

Phyzelaphryne 9  –  18 Ma (Fouquet  et  al.  2012),  e  de todos os  gêneros  reconhecidos  na

família Centrolenidae 9-23,4 Ma (Castroviejo-Fisher et al., 2013).

As reconstruções paleoambientais da história do rio Amazonas no Cenozóico tardio

afirmam que existia uma grande região lacustre na Amazônia, que começou a se formar no

início do Mioceno (~ 24 Ma) (Hoorn  et al., 2010) (Figura 14 - A). Esse sistema lacustre,

conhecido como Lago Pebas, existiu ao sudoeste da Amazônia, enquanto ao leste existia uma

drenagem  fluvial  em  menor  extensão  do  que  a  atual.  Com  a  elevação  dos  Andes  e

consequente  acúmulo  de  sedimentos  na  parte  baixa, ocorreu  a  conversão  de  uma  bacia

lacustre com fluxo oeste para a atual drenagem transcontinental leste da Bacia Amazônica. 
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O estabelecimento atual do Rio Amazonas,  com a consequente formação dos seus

tributários foram os eventos vicariantes responsáveis pelo padrão de diversificação por áreas

de endemismo na hipótese de Ribas et al., (2012), cujo o ancestral de Psophia ocupava o leste

da Amazônia a 3,0 Ma. Apesar de claramente as idades desse estudo não serem concordantes

com a idades das linhagens miocênicas de H. cinerascens, a data dessa conexão entre o leste e

o oeste da Amazônia é intensamente debatida, e são propostas conexões mais recentes de 2

Ma (Campbell  et al.,  2006), 6,5 a 5 Ma (Latrubesse  et al.,  2010), até 10 Ma (Hoorn  et al,

2010). 

Ron (2000), afirma que um forte componente histórico deve ter afetado a distribuição

da anurofauna na Bacia Amazônica em um padrão leste-oeste, porém ele não define quais

barreiras devido a falta de amostragem, mas sugere que os grandes rios amazônicos podem ter

afetado essa distribuição.

Comparando  as  hipóteses  de  Ribas  et  al., 2012  e  Ron  (2000)  de  diversificação

filogenética, nenhuma delas foi concordante com  a nossa hipotese filogenetica e assim os

processos evolutivos resultando nessa filogenia. Portanto, a sequência dos eventos históricos

proposta por essas hipóteses para a diversificação de seus determinados táxons não explicam

o padrão de diversificação observado para H. cinerascens. 

Conforme nossos resultados, o ancestral do grupo de H. cinerascens data de 8,2 Ma

(95% HP:7,6 – 8,9 Ma) e se diversificou em dois grandes clados, um com as linhagens ao

norte do Amazonas (Guiana e Napo) mais a linhagem Santarém-Alta Floresta (Tapajós) e

outro clado com as linhagens ao oeste da Amazônia, correspondentes às áreas de Inambari e

Rondônia (Figura 14 C).

Sugerimos,  com base  nos  nossos  resultados  de  datação,  que  o  estabelecimento  do

sistema de drenagem transcontinental  da  Amazônia no Mioceno tardio (11-7 Ma),  com a

formação  inicial  do  chamado  “sistema  Acre”  um mega  pântano  fluvio-tidal  no  oeste  da

Amazônia  (Hoorn  et  al.,  2010),  foi  o  evento  paleogeográfico  precursor  que  pode  ter

influenciado a diversificação de linhagens no complexo H cinerascens. Um complexo modelo

também foi descrito em dendrobatídeos no Mioceno (10-7 Ma) , no qual ocorreram migrações

de  distintas  linhagens  seguidas  por  radiação  in  situ devido  ao  início  da  formação  da

conformação moderna da Bacia Amazônica (Santos et al., 2010). 

Provavelmente  a  transição  entre  o  sistema  Acre  e  o  estabelecimento  do  sistema

Solimões-Amazonas aconteceu de forma gradual (Figura 14 - B), já que existia o contato do

norte da Amazônia (Guianas e Napo) com o escudo Brasileiro, representado pela linhagem
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Santarém-Alta Floresta (Tapajós- Rondônia) (Figura 14 C).  Posteriormente,  essas áreas se

separaram a  7,3 Ma  (95% HPD: 7,6 – 7,1 Ma) e  simultaneamente ao sul surgia a linhagem

Uacari- Juruá (Inambari) a 7,1 Ma ( 95% HPD: 7,4 – 6,9 Ma) (Figura 14 -D).

Figura 14: Representação esquemática da diversificação das linhagens de  Hypsiboas cinerascens  encontradas

no nosso estudo, adaptado de Hoorn  et al.,  2010. As representações das distribuições históricas das linhagens

foram estimadas pela localização geográfica dos espécimes.  As interrogações indicam as  áreas  em que não

podemos definir quais linhagens estariam presentes, devido à lacunas na amostragem.(A) Cenário ancestral (16-

11 Ma), a área mais escura indica a possível distribuição do ancestral das linhagens. (B-C) A transição gradual do

sistema  Pebas  para  o  sistema Acre  (16-7  Ma),  com o  estabelecimento  das  linhagens  ao  norte  e  ao  sul  da

Amazônia a 8,3 Ma. A ponte indica que ocorreu um contato entre as linhagens  do escudo das Guianas e do

escudo brasileiro, já que as linhagens compartilharam um ancestral em comum. (D) Separação definitiva das

linhagens dos escudos no final do Mioceno (7,4 – 7,2 Ma), devido ao estabelecimento do sistema de drenagem

trancontinental da Amazônia, com a formação da linhagem Santarém – Alta Floresta (rosa) . Simultaneamente

surge a linhagem Uacari – Juruá (azul escuro). (E) Ao norte da Amazônia ocorre a separação das linhagens
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Manaus – Guianas (vermelho) e Japurá – Peru (marrom) a 5,5 – 5,4 Ma, que pode ter sido devido a formação do

Rio Negro. No alto ao médio Solimões já existia a linhagem Tefé-Jutaí. (F) E por último (3,9 Ma) ocorre a

separação das linhagens encontradas ao longo do Rio Madeira.

Depois ao norte da Bacia Amazônica, ocorreu a separação das linhagens do Japurá-

Peru (Napo) e Manaus-Guiana a 5,4 Ma (95% HPD:  5,7  –  5,1  Ma)  ocasionada

provavelmente pela formação do Rio Negro. E ao sul se formava a linhagem de Tefé-Jutaí

(Inambari) a 5,5 Ma (95% HPD:  5,8  –  5,3  Ma)  (Figura  14  -  E)  e  mais  recentemente,

ocorreu a separação das linhagens do rio Madeira - Ipixuna-Rondônia e Matupiri-Purus à 3,9

Ma ( 95% HPD: 4,1 – 3,7 Ma) (Figura 14 - F).

Ao oeste da Bacia se concentraram a maior diversidade de linhagens encontradas no

nosso estudo, nas regiões de Inambari e Rondônia porém, isso pode ser um efeito provável da

amostragem  que  está  mais  concentrada  ao  oeste.  Dentro  dessas  áreas  existem  linhagens

microendêmicas  indicadas por uma pequena amostragem o que deixa incerto quais foram os

eventos  responsáveis  pela  sua  formação.  Provavelmente,  se  essas  regiões  forem  mais

densamente amostradas, mais linhagens seriam identificadas para o complexo. 

Kaefer  et al.,  2012 concluem que os efeitos de isolamento por distância e mudanças

nos rios amazônicos  (eventos biogeográficos históricos) contribuem  para a distribuição da

diversidade  genética   da  anurofauna.  Ecologicamente,  as  diferenças  na  capacidade  de

dispersão, tolerâncias fisiológicas limitadas e padrões comportamentais (e.g seleção sexual)

influenciam os padrões de distribuição das espécies  de anuros (Duellman, 1988). 

A combinação de ambas evidências, tanto históricas quanto ecológicas, determinam a

distribuição dos anuros neotropicais, e ambos fatores devem ter favorecido a formação de

linhagens evolutivas mais distribuídas (e.g -Guianas) e microêndemicas (e.g Uacari-Juruá) no

complexo H. cinerascens.

A região  do  médio  e  alto  Juruá  possui  uma  alta  riqueza  de  espécies  de  anuros

(Azevedo-Ramos e Galatti, 2002). Nossos resultados encontramos uma linhagem que ocupa

ambas margens do Rio Juruá. A região possui uma alta dinâmica geológica na qual a antiga

existência do arco de Iquitos a 15-5 Ma de anos atrás influenciou o padrão de diversificação

em Allobates femoralis (Lougheed et al., 1999). Porém, não conseguimos definir qual evento

pode ter induzido a formação da linhagem de Uacari.

Com  base  no  resultado  da  filogenômica  no  rio  Madeira,  encontramos  3  grupos

biológicos. Sugerimos que o grupo localizado na região do médio e alto Madeira possuem

fortes padrões de estruturação populacional dentro desta linhagem devido a quebra geológica
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na região, que é fronteira entre dois domínios geomorfológicos, representada por platôs de

diferentes  origens.  Nesta  área  já  foram  descritos  padrões  de  estruturação  populacional,

diversificação de linhagens e diferentes composições faunísticas em vários táxons (e.g., Dias-

Terceiro et al., 2015; Farias et al., 2010; Simões et al., 2008) o que faz do rio Madeira uma

importante área de estudo da diversificação da fauna da Amazônia. 

A maior proximidade filogenética da linhagem do baixo Madeira com a linhagem de

Manaus (baixo Negro)  encontrada  com os  marcadores  mitocondriais,  enquanto  no  gDNA

essas linhagens não são relacionadas, pode ser explicada pela mudança no curso dos rios

amazônicos, como proposto para espécies do gênero Allobates por Kaefer  et al. (2012), que

pode ter criado uma zona de contato entre essas linhagens. A existência de uma conexão do

baixo Negro com o Madeira já foi descrita em alguns estudos, como em unidades evolutivas

em peixes do gênero Symphysodon (Farias e Hrbek, 2012), populações mais diferenciadas em

Paleosuchus  palpebrosus (Muniz  em  prep.),  e  em  espécies  crípticas  de  Pristimantis

fenestratus  (Oliveira em prep.).

A localidade de Juruti  – PA também fica em grupos distintos entre  os marcadores

moleculares. Nas análises do mtDNA, ela fica inclusa na linhagem Manaus-Guiana, enquanto

na do gDNA ela fica inclusa na linhagem Santarém-Alta Floresta. Esses resultados indicam a

existência de conexões entre o baixo Madeira com a região das Guianas e o baixo Amazonas

também com a  região  das  Guianas,  o  pode  ter  criado  uma  zona  de  contato  entre  essas

linhagens, que possivelmente causou a introgressão do DNA mitocondrial. Frequentemente as

zonas híbridas são achadas na periferia da distribuição geográfica das espécies (e.g., Simões

et al.,  2012; Thomé  et al., 2012; Brunes  et al.,  2014; ). Eventos de introgressão já foram

descritos  para  espécies  de  anuros  amazônicas  (e.g  Simões  et  al., 2013)  o que  também

obscurece a identificação de espécies (Avise, 2000, Vences et al,.  2010).Como elaboramos a

montagem das RAD-tags para análises filogenômicas entre linhagens, não podemos confirmar

essa  sugestão  com  um  banco  de  dados  adequado  para   análises  populacionais  e  de

hibridização (e.g Structure).

Um fator não verificado no nosso estudo e que afeta o padrão de diversificação em

anuros é o isolamento por distância. A distribuição genética em anuros é comumente atribuída

a  fluxo  gênico  restrito  por  isolamento  por  distância,  característico  de  táxons  com  alta

filopatria (Zeisset e Beebee, 2008). Na Guiana Francesa encontramos uma linhagem com base

em distância genética do 16S rRNA. Possivelmente, devido à grande distância geográfica da

localidade em relação a toda amostragem.
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No geral, a Bacia Amazônica concentra uma alta diversidade de linhagens com origem

no Mioceno, principalmente ao oeste da Bacia, assim como em muitos grupos taxônomicos e

principalmente anfíbios (Duellman, 1999). Dada a complexidade das relações filogenéticas do

grupo, possivelmente diferentes fatores históricos (e.g formação transcontinental da drenagem

do Amazonas) e fatores ecológicos podem ter influenciado o processo de diversificação no

complexo H. cinerascens e na atual distribuição das linhagens encontradas.

6. CONCLUSÕES

• O complexo  Hypsiboas cinerascens compreende 9 linhagens de origem do Mioceno

ao Plioceno.

• Nenhuma  das  hipóteses  históricas  testadas  explica  o  padrão  de  diversificação  no

complexo H. cinerascens.

• A formação transcontinental da Bacia Amazônica nos últimos 10 Ma pode ter sido o

evento precursor da diversificação de linhagens.

• A linhagem Negro-Trombetas possui uma história biogeográfica distinta do complexo

H. cineracens possivelmente relacionada a ambientes florestais mais abertos

• Futuramente,  deve  ser  realizada  a  revisão  taxonômica  do  grupo,  para  validar  a

existência de novas espécies
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Apêndice A: Árvore bayesiana do gene 16s rRNA. O modelo de substutuição de nucleotídeos selecionado foi

HKY+I.
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Apêndice  B:  Espécimes  de  H.  cinerascens  de  algumas  localidades:  A) RDS  Matupiri,  Manicoré/AM;  B)

Campus UFAM, Manaus/AM; C) PARNA Viruá/RR; D) Parest Rio Negro Setor Sul -Cuieiras/AM; E) RDS

Uacari, Carauari/AM; F) Santa Isabel do Rio Negro/AM Fotos: A,C,D,F) Vinícius Carvalho; B) Marcelo Menin;

E) Sérgio Marques.
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9. ANEXOS

Anexo A: Sequências de 16s rRNA disponibilizadas pelo Royal Belgian Institute of Natural Sciences. 

Número

de

campo

Espécie País Localidade

PK1164 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Trilha Muri Muri, Parque Nacional Kaieteur 

PK1500 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Margem direita do rio Potaro,  perto de Menzies,

Parque Nacional Kaieteur 
PK1501 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Margem direita do rio Potaro,  perto de Menzies,

Parque Nacional Kaieteur 
PK1502 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Margem direita do rio Potaro,  perto de Menzies,

Parque Nacional Kaieteur 
PK1503 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Margem direita do rio Potaro,  perto de Menzies,

Parque Nacional Kaieteur 
PK1511 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Trilha Menzies, Kaieteur National Park 

PK3324 Hypsiboas

cinerascens

Guiana

Francesa

Camp Angoulême, Mana 

PK3325 Hypsiboas

cinerascens

Guiana

Francesa

Camp Angoulême, Mana 

PK3732 Hypsiboas

cinerascens

Guiana Cachoeiras Turu, Iwokrama 

Anexo B: Tecidos disponibilizados pelo Royal Ontario Museum utilizados no estudo

Númer

o  de

campo

Espécie País Localidade

43209 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Parque Nacional Kaieteur, vala do lado da pista de

pouso
43213 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Parque Nacional Kaieteur, vala do lado da pista de

pouso
43214 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Parque Nacional Kaieteur, vala do lado da pista de

pouso
43215 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Parque Nacional Kaieteur, vala do lado da pista de

pouso
42237 Hypsiboas  cf. Guiana Floresta a leste do acampamento, Kurupukari
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cinerascens
42238 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Floresta a leste do acampamento, Kurupukari

22750 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Noroeste: Baramita, floresta perto do córrego 

22751 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Noroeste: Baramita, floresta perto do córrego 

22752 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Noroeste: Baramita, floresta perto do córrego 

44099 Hypsiboas  cf.

cinerascens

Guiana Noroeste: Santa Rosa

39559 Hypsiboas

sibleszi

Guiana Monte Ayanganna

39562 Hypsiboas

sibleszi

Guiana Monte Ayanganna

Anexo C: Lista de sequências que foram incorporadas via GenBank para 16s rRNA, e seus respectivos números

de acesso, espécie, localidade

Número de
acesso

Espécie Local Referência

EU201113 Hypsiboas
cinerascens

Guiana
Francesa,
Trinité

Fouquet et al., 2007

EU201112 Hypsiboas
punctatus

Guiana
Francesa,
Mana

Fouquet et al., 2007

WED53656 Hypsiboas
picturatus

Equador,
Pichincha

Darst  e  Cannatella,
2004

60



Anexo D: Parâmetros utilizados nas análises do PyRAD v 2.16.

==== parameter inputs for pyRAD version 2.16.1================================  affected step ==

./                           ##  1.  Working  directory                                  (all)

./*.fastq.gz            ##  2.  Loc.  of  non-demultiplexed  files  (if  not  line  18)   (s1)

./*.barcodes               ##  3.  Loc.  of  barcode  file  (if  not  line  18)              (s1)

/home/sisbiota2/bin/usearch/usearch  ##  4.  command  (or  path)  to  call  usearch  v.7     (s3,s6)

/home/sisbiota2/bin/muscle/muscle3.8.31_i86linux64  ##  5.  command  (or  path)  to  call  muscle  (s3,s7)

GATTAC,TGCAGG           ##  6.  restriction  overhang  (e.g.,  C|TGCAG  ->  TGCAG)      (s1,s2)

4                       ##  7.  N  processors  to  use  in  parallel                    (all)

3                            ##  8.  Mindepth:  min  coverage  for  a  cluster               (s4,s5)

4                            ##  9.  NQual:  max  #  sites  with  qual  <  20  (line  20)        (s2)

.88                          ##  10.  Wclust:  clustering  threshold  as  a  decimal         (s3,s6)

ddrad            ##  11.  Datatype:  rad,gbs,ddrad,pairgbs,pairddrad,merge   (all)

12                           ##  12.  MinCov:  min  samples  in  a  final  locus              (s7)

p.50                         ##  13.  MaxSH:  max  inds  with  shared  hetero  site           (s7)

Hypsiboasoutput              ##  14.  prefix  name  for  final  output  (no  spaces)          (s7)

                       ##  15.opt.:  select  subset  (prefix*  selector)                  (s2-s7)

                       ##  16.opt.:  add-on  (outgroup)  taxa  (list  or  prefix*)          (s6,s7)

                       ##  17.opt.:  exclude  taxa  (list  or  prefix*)                    (s7)

                       ##  18.opt.:  Loc.  of  de-multiplexed  data                       (s2)

                       ##  19.opt.:  maxM:  N  mismatches  in  barcodes  (def.  1)           (s1)

20                      ##  20.opt.:  Phred  Qscore  offset  (def.  33)                     (s2)

1                       ##  21.opt.:  Filter:  0=NQual  1=NQual+adapters.  2=1+strict      (s2)

                       ##  22.opt.:  a  priori  E,H  (def.  0.001,0.01,  if  not  estimated)  (s5)

                       ##  23.opt.:  maxN:  Ns  in  a  consensus  seq  (def.  5)              (s5)

                       ##  24.opt.:  maxH:  hetero.  sites  in  consensus  seq  (def.  5)     (s5)

                       ##  25.opt.:  ploidy:  max  alleles  in  consens  (def.  2)  see  doc   (s5)

                       ##  26.opt.:  maxSNPs:  step  7.  (def=100).  Paired  (def=100,100)  (s7)

                       ##  27.opt.:  maxIndels:  within-clust,across-clust  (def.  3,99)  (s3,s7)

                       ##  28.opt.:  random  number  seed  (def.  112233)               (s3,s6,s7)

0,1                     ##  29.opt.:  trim  overhang  left,right  on  final  loci,  def(0,0)  (s7)

l,p,e,u,a,s,n,k         ##  30.opt.:  add  output  formats:  a,n,s,u  (see  documentation)   (s7)

                       ##  31.opt.:  call  maj.  consens  if  dpth  <  stat.  limit  (def.  0)  (s5)

                       ##  32.opt.:  merge/remove  paired  overlap  (def  0),  1=check      (s2)

200                     ##  33.opt.:  keep  trimmed  reads  (def=0).  Enter  min  length.     (s2)

                       ##  34.opt.:  max  stack  size  (int),  def=  max(500,mean+2*SD)     (s3)

                       ##  35.opt.:  minDerep:  exclude  dereps  with  <=  N  copies,  def=0  (s3)

           .             ##  36.opt.:  hierarch.  cluster  groups  (def.=0,  1=yes)          (s6)
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