INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GENÉTICA, CONSERVAÇÃO E
BIOLOGIA EVOLUTIVA

Filogeografia de um rato-de-espinho do sul da Amazônia
(Proechimys sp., Echimyidae) no contexto das alterações
ambientais do Quaternário

DANILO BRUXELLAS PARRA

Manaus, Amazonas
Maio de 2017

DANILO BRUXELLAS PARRA

Filogeografia de um rato-de-espinho do sul da Amazônia
(Proechimys sp., Echimyidae) no contexto das alterações
ambientais do Quaternário

ORIENTADOR: RAFAEL DO NASCIMENTO LEITE

Dissertação apresentada ao Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia
como parte dos requisitos para
obtenção de título de Mestre em
Biologia (Genética, Conservação e
Biologia Evolutiva).

Manaus, Amazonas
Maio de 2017

Banca examinadora do trabalho

Nome (Instituição)

Parecer

Dra. Fernanda Werneck (INPA)

Aprovado

Dra. Izeni Pires Farias (UFAM)

Aprovado

Dr. Eduardo Magalhães Barges Prata (UFAM)

Aprovado

P258

Parra, Danilo Bruxellas
Filogeografia de uma nova espécie de rato-de-espinho (Proechimys
sp., Echimyidae) no contexto das alterações ambientais do
Quaternário / Danilo Bruxellas Parra. --- Manaus: [s.n.], 2017.
44 f.: il.
Dissertação (Mestrado) --- INPA, Manaus, 2017.
Orientador: Rafael N. Leite.
Área de concentração: Genética, Conservação e Biologia
Evolutiva.
1. Rato-de-espinho. 2. Proechimys sp. . 3. Alterações paleohidrológicas. I.Título
CDD 599.35

Sinopse:

A filogeografia de Proechimys sp. (Rodentia; Echimydae) foi investigada, analisando a
relação dos fatores históricos com o processo de diversificação das linhagens do grupo
integrando ferramentas filogenéticas e filogeográficas.

Palavras-chave: Diversificação, Proechimys, alterações paleo-hidrológicas .

Variabilidade genética, limites de espécies, demografia histórica, brejos de altitude, Mata
Atlântica, nordeste, parafilia, Pyrrhura griseipectus, Pyrrhura leucotis.

iii

AGRADECIMENTOS
Agradeço ao INPA, em especial ao programa de Genética Conservação e Biologia
Evolutiva, e a CAPES pela oportunidade de me desenvolver como pesquisador e de ter a
chance de conhecer a Amazônia. Agradeço ao Dr. Rafael Leite pela orientação e aos
professores que me instruíram nesse processo, em especial a Dra. Fernanda Werneck tanto
pelo suporte material, quanto pela troca de ideias. Obrigado aos companheiros Glauco, Érico,
Ivan e Jack pelo auxílio nas análises. Muito obrigado Arielli Machado por toda a atenção e
disponibilidade em me ajudar.
Obrigado Paulinha, Ju, Layon, Jack, e Bambu por me receberem aqui em Manaus, pela
hospitalidade, parceria no momento que cheguei e durante esses dois anos que estive no
INPA, e também porque foi lá que eu conheci minha companheira e fui rebatizado pela mente
criativa, mas “sacanegeira”, do meu amigo Jack, valew man agradeço.
Agradeço a galera da casa dos artistas Diego, Jhon, Magno e Alex por compartilhar a
morada, o muro de escalada, os cuidados e a educação do Roots, os almoços, e as frustrações
daquele quintal/floresta.
Agradeço a Carol e a Livinha pela hospitalidade e paciência no começo de 2016
quando fiquei hospedados na casa delas até me agilizar.
Agradeço aos amigos da salinha de estudos, Jéssica, Lídia, Guerreiro, Gabi, Jack e
Ivan, pela amizade, pelas discussões, pelas risadas e as filosofadas, e também ao pessoal da
escalada, principalmente o Yuri pelos treinos lá no murinho e pelas viagens à Presidente
Figueiredo.
Sou muito grato a Wal, a Carol, ao Tito, a Amandinha, ao Wellyngton, ao Emerson, a
Mirna, ao Rafaello e aos demais que não me recordo, ou não conheci, mas que cuidaram do
Rootera pra mim nos momentos que eu precisei me ausentar.
Agradeço demais a Lis e a Rubs pela amizade e oportunidade de participar dos seus
trabalhos de campo, e de conhecer a floresta. Grato também ao Rafael da Fiocruz pela
oportunidade de aprender sobre os pequenos mamíferos e pelo trabalho no rio Pardo. Muito
obrigado João, Cézar, Moca e Sebastião pela parceria e aprendizagem nos trabalhos de
campo.
Sou grato a toda minha família por estarem sempre do meu lado me ajudando e
orientando nos momentos de dificuldade, obrigado Lukinkas, Sabrina, Rafael, Partícula, Mãe
e Pai por todo apoio que me deram sempre. Por fim agradeço minha companheira Juliana Lins
iv

por todo incentivo durante o mestrado, pelas idas à praia, pelas viagens que fizemos juntos,
pelo carinho e afeto e por tudo que compartilhou comigo nesses anos, gratidão magrela. A
todos vocês que compartilharam comigo esses dois anos de mestrado o meu muito obrigado.

v

RESUMO
A história da paisagem tem grande influência sobre os processos geradores e mantenedores da
biodiversidade. Proechimys sp. é uma nova espécie ainda não descrita de roedor silvestre
pertencente ao grupo longicaudatus (família Echimyidae). Estudos prévios apontam uma
possível influência do rio Aripuanã, um tributário do rio Madeira, na diferenciação de
Proechimys sp. Além disso, sistemas de paleocanais na região do médio Madeira indicam
alterações paleo-hidrológicas do rio Aripuanã e Ji-Paraná. Aqui nós descrevemos os padrões
de diversidade genética em Proechimys sp., investigamos os efeitos de mudanças na
paisagem, como a formação dos paleocanais, e propusemos hipóteses para diversificação
dessa nova espécie de rato-de-espinho do sul da Amazônia. Utilizamos marcadores nucleares
e mitocondriais para reconstruir árvores de genes e de espécies, redes de haplótipos, estimar o
tempo de divergência e a demografia histórica de cada uma das linhagens recuperadas nas
análises. Nossos resultados indicaram a presença de cinco linhagens que podem ser
consideradas como populações distintas. Evidências de outros estudos indicam que
mecanismos de reordenação dos padrões cromossômicos devem estar associados a
diversificação das linhagens. Acreditamos ainda que fatores ecológicos estejam relacionados
com o padrão de diversidade encontrado em Proechimys sp. Embora o efeito dos grandes rios
seja amplamente relacionado com a alta diversidade da Amazônia, o efeito de rios menores no
interflúvio Madeira-Tapajós parece desempenhar um papel importante nos padrões
biogeográficos dessa região. Nossos resultados demonstram esse efeito nas populações de
Proechimys sp. e corroboram a hipótese de que ambientes com grande heterogeneidade de
habitas e condições climáticas e geológicas instáveis promovem alta biodiversidade.
Palavras-chave: Diversificação, Proechimys, alterações paleo-hidrológicas.
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ABSTRACT
The landscape history exerts great influence on the processes that generate and sustain
biodiversity. Proechimys sp. is a new species of sylvatic rodent not described yet, which
belongs to the longicaudatus group (family Echimyidae). Previous studies point to a possible
influence of the Aripuanã river, a tributary of the Madeira river, in the differentiation of
Proechimys sp. In addition, paleochannel systems in the Madeira region indicate paleohydrological changes of the Aripuanã and Ji-Paraná rivers. Here we describe the patterns of
genetic diversity in Proechimys sp., investigate the effect of landscape changes, such as the
formation of paleochannels, and propose hypotheses for the diversification of this new species
of spiny rat from southern Amazonia. We used nuclear and mitochondrial markers to
reconstruct gene trees and species trees, haplotype networks, estimate the timing of
divergence and historical demography for each of the lineages recovered in the analyzes. Our
results indicated the presence of five lineages that can be considered as distinct populations.
Evidence from other studies indicates that mechanisms of rearrangement of chromosomal
patterns should be associated with lineage diversification. We also believe that ecological
factors are related to the diversity pattern found in Proechimys sp. Although the effect of large
rivers is largely implicated in the high diversity of Amazonia, the effect of smaller rivers in
the Madeira-Tapajós interfluve seems to play an important role in the biogeographic patterns
of this region. Our results demonstrate such effect in the populations of Proechimys sp. and
corroborate the hypothesis that environments with great habitat heterogeneity and unstable
climatic and geological conditions promote high biodiversity.
Key-words: Diversification, Proechimys, paleo-hydrological changes.
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LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Pontos de coleta de Proechimys sp.. As áreas em cinza representam os dois
sistemas de paleocanais encontrados na região, à esquerda o sistema de paleocanais do rio JiParaná e à direita o do rio Aripuanã. As siglas identificam os interflúvios da área estudada:
TX (Tapajós-Xingu); MJ (Madeira-Ji-Paraná); JA (Ji-Paraná-Aripuanã); AT (AripuanãTapajós) e PM (Purus-Madeira).
Figura 2: Estrutura populacional de Proechimys sp. encontrada pelo programa BAPS. As
barras representam os indivíduos, as cores representam as populações, e as siglas acima dos
gráficos representam a área em que os indivíduos foram coletados. (A) Cinco populações
inferidas com base no marcador mitocondrial citocromo b; e (B) duas populações recuperadas
através dos dados nucleares.
Figura 3: Árvore de inferência Bayesiana estimada a partir dos dados de todos os
marcadores. Os valores próximos aos nós representam a probabilidade posterior, os asteriscos
representam suporte máximo. As cores representam cada uma das linhagens recuperadas:
Vermelho (MJ), Azul (ATn), Verde (ATs), Laranja (MJ) e Roxo (TX). As siglas mais à
direita, MT e JT, representam respectivamente os clados delimitados pelos interflúvios
Madeira-Tapajós e Ji-Paraná-Tapajós. O quadro no canto superior esquerdo mostra as datas
dos nós “A”, ”B”, ”C”, “D” e “E” e o intervalo de credibilidade (HPD), em milhões de anos
(Ma). O eixo representa a escala de tempo e a época geológica correspondente. Os indivíduos
destacados (CIT622 e CIT642 derivam da linhagem ao norte do interflúvio Aripuanã-Tapajós,
mas que ocorrem na região sul desse mesmo interflúvio.
Figura 4: Rede de haplótipos do marcador Cytb. As cores representam as áreas geográficas
onde os indivíduos foram coletados, em vermelho estão os indivíduos encontrados na margem
esquerda do Aripuanã (interflúvio JA), em azul as áreas do norte do interflúvio AripuanãTapajós (ATn), em verde as áreas do sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATs), em laranja as
áreas do interflúvio Madeira Ji-Paraná (MJ), e em roxo as áreas do interflúvio Tapajós-Xingu
(TX). O quadrado tracejado destaca os indivíduos CIT642 e CIT622 que derivam da linhagem
ATn, mas que ocorrem na região sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós. O diâmetro dos
círculos representa o número de indivíduos que possuem um determinado haplótipo, variando
de 1 a 7.
Figura 5: As cinco linhagens recuperadas pelas análises filogenéticas de Proechimys sp.
estão representadas no mapa pelos círculos coloridos: TX (roxos); MJ (laranja); JA
(vermelho); ATn (azul) e ATs (verde). O losango cinza representa a localidade onde foram
encontrados indivíduos das linhagens do norte (CIT622 e CIT642) e sul (CIT623) do
interflúvio Aripuanã-Tapajós.
Figura 6: Fitofisionomias existentes na área de ocorrência de Proechimys sp.; os pontos
coloridos representam cada uma das linhagens recuperadas pelas análises filogenéticas e de
estrutura populacional; o losango cinza representa a localidade onde foram encontrados
indivíduos das linhagens norte e sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós.
Figura 7: Mapa de relevo da área de ocorrência de Proechimys sp.; os pontos coloridos
representam cada uma das linhagens recuperadas pelas análises filogenéticas e de estrutura
populacional; o losango cinza representa a localidade onde foram encontrados indivíduos das
linhagens norte e sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós; cores quentes representam as áreas
mais elevadas e cores frias representam as áreas mais baixas.
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Figura 8: Árvore de espécies de Proechimys sp., com valores de suporte próximos aos nós
indicando a probabilidade posterior para cada uma das cinco linhagens recuperadas. O eixo
abaixo da figura representa a escala de tempo em milhões de anos.
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INTRODUÇÃO GERAL
A filogeografia é um sub-ramo da biogeografia que busca inferir processos históricos
em um contexto geográfico por meio de genealogias de populações ou espécies proximamente
relacionadas (Avise,1987; 2000; 2009). Durante o início da filogeografia, no final da década
de 80, o uso de um único marcador (geralmente citoplasmático) era amplamente aceito na
maioria dos estudos (Avise, 2009). Embora o uso desse tipo de marcador apresente vantagens
em relação aos marcadores nucleares, como a falta de recombinação e altas taxas de evolução,
o barateamento dos custos de sequenciamento e a provável discordância genealógica entre
diferentes loci impulsionou o emprego de múltiplos marcadores nos estudos filogeográficos
(Knowles, 2009; Zink e Barrowclough 2008).
Proechimys sp. é uma espécie nova de rato-de-espinho da família Echimyidae, já
reconhecida em estudos anteriores (Silva, 1998; Schetino, 2008; Eler, 2012; Patton e Leite,
2015), mas com descrição ainda pendente, que ocorre no alto-médio rio Madeira e também
nas cabeceiras do rio Tapajós. Alterações nos cursos dos rios podem ter influência sobre a
diversidade biológica (Hoorn et al. 2010). A região do sul da Amazônia foi o cenário de
alterações climáticas (Hammen e Absy, 1994; Rossetti, 2017) e geológicas durante o
Quaternário (Rossetti et al. 2015) que possivelmente afetaram a bacia de drenagem de
importantes tributários do rio Madeira, como os rios Aripuanã e Ji-Paraná (Latrubesse, 2002;
Hayakawa e Rossetti, 2015). Mudanças na paisagem que moldaram esses rios parecem ter um
papel importante na diversificação de Proechimys sp. (Schetino, 2008).
Neste contexto, investigamos o padrão de diversidade genética de Proechimys sp. e
sua relação com as alterações paleo-hidrológicas que ocorreram nas bacias do Aripuanã e JiParaná, utilizando análises filogenéticas e filogeográficas.

OBJETIVOS

Objetivo Geral
Investigar a história evolutiva de um rato-de-espinho (Echimyidae) que ocorre no sul
da Amazônia e avaliar hipóteses filogeográficas sobre a diversificação dessa espécie ainda
não descrita em relação às mudanças ambientais do Quaternário.

1

Objetivos específicos
I)

Descrever o padrão de diversidade genética de uma espécie ainda não descrita
de roedor equimídeo do sul da Bacia Amazônica.

II)

Investigar as relações filogenéticas entre as linhagens de Proechimys sp.

III)

Investigar hipóteses filogeográficas para Proechimys sp. considerando as
alterações paleo-hidrológicas do médio Madeira.
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ABSTRACT
The landscape history exerts great influence on the processes that generate and sustain
biodiversity. Proechimys sp. is a new species of sylvatic rodent not described yet, which
belongs to the longicaudatus group (family Echimyidae). Previous studies point to a possible
influence of the Aripuanã river, a tributary of the Madeira river, in the differentiation of
Proechimys sp. In addition, paleochannel systems in the Madeira region indicate paleohydrological changes of the Aripuanã and Ji-Paraná rivers. Here we describe the patterns of
genetic diversity in Proechimys sp., investigate the effect of landscape changes, such as the
formation of paleochannels, and propose hypotheses for the diversification of this new species
of spiny rat from southern Amazonia. We used nuclear and mitochondrial markers to
reconstruct gene trees and species trees, haplotype networks, estimate the timing of
divergence and historical demography for each of the lineages recovered in the analyzes. Our
results indicated the presence of five lineages that can be considered as distinct populations.
Evidence from other studies indicates that mechanisms of rearrangement of chromosomal
patterns should be associated with lineage diversification. We also believe that ecological
factors are related to the diversity pattern found in Proechimys sp.. Although the effect of
large rivers is largely implicated in the high diversity of Amazonia, the effect of smaller rivers
in the Madeira-Tapajós interfluve seems to play an important role in the biogeographic
patterns of this region. Our results demonstrate such effect in the populations of Proechimys
sp. and corroborate the hypothesis that environments with great habitat heterogeneity and
unstable climatic and geological conditions promote high biodiversity.
Key-words: Diversification, Proechimys, paleo-hydrological changes.
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Introdução
A evolução das espécies é afetada em grande medida pelos processos que moldaram a
paisagem (Hoorn et al. 2010; Hoorn et al. 2017). Alterações ambientais, como mudanças no
curso de rios ou flutuações climáticas, podem isolar populações de organismos diversos,
favorecendo a diferenciação genética de linhagens evolutivamente distintas. Portanto,
investigar as relações filogenéticas dos organismos e os processos de diversificação das suas
linhagens nos ajuda a compreender como eventos geológicos e climáticos podem ter moldado
a paisagem e os padrões biogeográficos atuais (Rosen, 1978; Baker et al. 2014). A
filogeografia é a área do conhecimento que busca compreender os processos evolutivos que
governam a distribuição espacial de linhagens genéticas, principalmente em nível
intraespecífico (Avise et al. 1987; Avise, 2009).
A Amazônia é o bioma terrestre mais biodiverso do planeta e os processos geradores e
mantenedores dessa alta diversidade têm intrigado os cientistas desde muito tempo. Existem
várias hipóteses que tentam explicar a diversidade de espécies da Amazônia (revisadas em
Haffer, 2008; Leite and Rogers, 2013). No passado, pensava-se que a enorme biodiversidade
da região neotropical era mantida por uma relativa estabilidade climática e geológica, bem
como por sua alta produtividade (Ashton, 1969; Pennington et al. 2015). No entanto, com o
acúmulo de evidências fósseis, filogenéticas e de dados palinológicos tem-se demonstrado
que essa região passou por intensas transformações nos últimos três milhões de anos, que
estão muito ligadas à sua diversidade atual (Bush, 1994; Hoorn et al., 2010; Ribas et al 2011).
Uma das hipóteses mais tradicionais para se explicar a diversidade de espécies na
Amazônia é a hipótese dos rios como barreira, que se baseia nas observações da distribuição
de primatas feitas por Wallace e outros naturalistas do século XIX (Haffer, 2008). Segundo
Wallace, os rios Amazonas, Negro e Madeira atuavam como uma forte barreira para os
primatas, sendo que algumas espécies eram encontradas em apenas uma das margens dos rios.
Ele notou ainda que a maioria das espécies era encontrada em ambas as margens à medida em
que se aproximava da cabeceira dos rios (Wallace, 1852). Existem muitos exemplos de como
os rios amazônicos influenciam a distribuição das espécies. Um dos mais clássicos é o estudo
de Cracraft (1985), onde ele identifica 33 áreas de endemismo de diversas espécies de aves,
que são em grande parte delimitadas pelos grandes rios amazônicos. O trabalho de Ribas e
colaboradores (2011) também mostra que as áreas de distribuição de aves do gênero Psophia
correspondiam às principais áreas de endemismo propostas por Cracraft. Outros grupos de
organismos também apresentam padrões similares, por exemplo, as espécies de borboleta do
8

gênero Charis (Hall and Harvey, 2002) e espécies de macaco do gênero Callithrix
(Roosmalen et al., 1998).
Alguns estudos com rios menores, tais como Aripuanã e Ji-Paraná, tributários do rio
Madeira, têm demonstrado que esses rios também atuam como importantes barreiras ao fluxo
gênico, favorecendo a diferenciação genética de linhagens separadas por eles (Roosmalen et
al, 1998; Sardelli, 2005; Fernandes et al. 2014, Fernandes et al. 2013). Para algumas espécies
de aves existem diferenças genéticas entre populações separadas pelo rio Aripuanã, bem
como padrões de vocalização distintos e diferentes padrões de plumagem (Cohn-Haft et al.
2007). Além disso, o “mini-interflúvio” Ji-Paraná Aripuanã apresenta linhagens endêmicas
ainda não descritas (ver Cohn-Haft et al, 2007). Schetino (2008) encontrou variação genética
(Citocromo b, 638 pb e Citocromo Oxidase I, 600 pb) em Proechimys sp., uma espécie de
rato-de-espinho (Echimyidae) que ocorre na região dos rios Aripuanã e Ji-Paraná, dividindo-a
em três clados geograficamente bem estruturados em relação a esses rios. Eler e
colaboradores (2012) também encontraram diferenças citogenéticas em Proechimys sp. nos
padrões de heterocromatina entre os clados separados pelo Aripuanã.
Proechimys sp. é uma espécie ainda não descrita que faz parte do grupo de espécies
longicaudatus da família Echimyidae (da Silva, 1998; Patton and Leite, 2015). Segundo
Patton (1987), dos nove táxons do grupo longicaudatus, pelo menos dois são reconhecíveis
(P. longicaudatus e P. brevicauda). Posteriomente, Patton e Leite (2015) incluíram P. cuvirei
no mesmo grupo, aumentando o número de espécies do grupo longicaudatus. Dados não
publicados de R.N. Leite demonstram que a área de distribuição de Proechimys sp. é extensa,
abrangendo grande parte da área de endemismo Rondônia (Cracraft, 1985) e parte do
interflúvio Tapajós-Xingu (TX), nas margens dos rios Juruena e Teles-Pires, importantes
tributários do rio Tapajós. No interflúvio Madeira-Tapajós, a área de ocorrência de
Proechimys sp. abrange os “mini-interflúvios” (Cohn-Haft et al., 2007) Madeira-Ji-Paraná
(MJ), Ji-Paraná-Aripuanã (JA) e Aripuanã-Tapajós (AT), que possivelmente têm relação com
os processos de diversificação dessa espécie (Figura 1)
A área de endemismo Rondônia (Cracraft, 1985) parece ser muito mais heterogênea
do que previamente se pensava, abrigando diversos tipos de habitats, como campinas,
campinaranas, matas de igapó e áreas de várzea (Cohn-Haft et al., 2007). Essa região passou
por mudanças climáticas (Hammen and Absy, 1994; Latrubesse, 2002) e geológicas
(Hayakawa and Rossetti, 2015) que alteraram de maneira significativa a sua paisagem, o que
9

pode ter influenciado os padrões de biodiversidade local (Rossetti et al., 2005). Uma
evidência dessas alterações de paisagem são os antigos cursos dos rios (paleocanais) Aripuanã
e Ji-Paraná, que hoje se encontram na região preenchidos por sedimentos formando estruturas
geomórficas similares a leques (Latrubesse, 2002; Hayakawa and Rossetti, 2015). Até o
momento não existe um consenso em relação à formação dessas estruturas: elas têm sido
interpretadas como consequência das alterações climáticas (Latrubesse, 2002) ou como
resultado dos movimentos tectônicos (Hayakawa and Rosseti 2015).
Segundo Latrubesse (2002), a vegetação atual de floresta ombrófila densa ao redor dos
rios Ji-Paraná e Aripuanã impossibilitaria a rápida alteração do curso dos rios, fenômeno
conhecido como avulsão. Isso implica que os paleocanais se formaram em uma paisagem
dominada por um tipo de vegetação diferente da atual, possivelmente savânica. Além disso, as
características do sistema de paleocanais levam a crer que eles se formaram pelo efeito de
enchentes repentinas, típicas de clima seco e vegetação esparsa. A partir dessas evidências e
da datação dos sedimentos dos paleocanais, Latrubesse (2002) propõe que os paleocanais se
formaram por volta de 25 mil anos atrás, durante o último máximo glacial (LGM). Por outro
lado, é possível que os paleocanais tenham se formado em decorrência da reativação tectônica
no Quaternário, com sucessivas alterações dos cursos dos rios Aripuanã e Ji-Paraná, e
portanto, não estariam associados a uma mudança do clima e da vegetação (Hayakawa and
Rossetti 2015).
Alterações nos cursos dos rios podem ter impacto sobre os padrões de diversidade das
espécies (Matocq et al., 2000; Wilkinson et al., 2010), principalmente, onde os rios atuam
como barreiras ao fluxo gênico. Assim, o uso de uma abordagem de filogeografia com
múltiplos marcadores moleculares faz-se necessário para avaliar essas duas hipóteses
alternativas de formação dos paleocanais e quais seriam seus possíveis efeitos sobre os
padrões de diversidade e o tamanho populacional de Proechimys sp. Nesse sentido, é possível
traçar predições em relação a cada cenário. Os paleocanais do rio Aripuanã estão localizados
cerca de 60 km a oeste do seu curso atual. Considerando a hipótese da formação dos
paleocanais associada às alterações climáticas e da vegetação, esperamos encontrar nas
populações de Proechimys sp. um sinal demográfico associado ao LGM, principalmente na
linhagem que ocorre na margem esquerda do rio Aripuanã, onde as enchentes repentinas
teriam formado os paleocanais. Além disso, esperamos encontrar os mesmos haplótipos em
ambas as margens do rio Aripuanã, considerando que o movimento do rio possivelmente
translocou indivíduos de uma margem para a outra em ambos os sentidos. Em contrapartida,
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se o curso dos rios foi alterado gradualmente no sentido leste/oeste em decorrência de
movimentos tectônicos, esperamos encontrar uma expansão populacional da linhagem da
margem esquerda, à medida que essa foi ganhando mais espaço, e uma redução da linhagem
da margem direita concomitantemente. Esperamos também encontrar haplótipos derivados da
linhagem da margem direita ocorrendo do lado esquerdo do rio Aripuanã, mas não o
contrário, que representariam as futuras gerações dos indivíduos “capturados” durante as
alterações do curso dos rios.
Segundo Moritz e colaboradores (2000), locais com grande heterogeneidade de
habitats e instabilidades climáticas e geológicas recentes tendem a abrigar muitas espécies de
origem recente. A área de endemismo Rondônia parece ser justamente o caso. Além disso,
essa área foi proposta com base unicamente em espécies que eram visualmente ou vocalmente
distinguíveis, subestimando a riqueza de espécies crípticas (Fernandes, 2013). Portanto,
estudar os padrões filogeográficos das espécies dessa região nos ajuda a explicar o porquê do
seu alto grau de endemismo (Fernandes, 2013; Roosmalen, 2015).
Dessa forma, os objetivos desse trabalho são: [a] descrever o padrão de diversidade
genética dessa nova espécie de rato-de-espinho, [b] propor hipóteses para os eventos de
diversificação e [c] investigar os efeitos das mudanças paleo-hidrológicas da região em
Proechimys sp.

Material e Métodos
Área de estudo
As amostras de Proechimys sp. utilizadas nesse estudo provêm de 17 localidades do
sul da Bacia Amazônica, incluindo parte dos estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.
A área de ocorrência dessa espécie está localizada à margem direita do rio Madeira, em seu
curso médio e alto, abrangendo importantes tributários dos rios Madeira (Rios Aripuanã e JiParaná) e Tapajós (Rio Juruena) (Figura 1).
A área de estudo é formada por um mosaico de vegetações como, Savana, Floresta
Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila Densa (Terras Baixas e Submontana), Floresta
Ombrófila Aberta (Terras Baixas e Submontana), Planícies Aluviais e áreas de agricultura. O
clima é predominantemente tropical com curtas estações mais secas no período entre junho e
agosto, Am e Aw na classificação de Koopen (Kottek et al., 2006).Geologicamente a área de
estudo abrange parte das bacias sedimentares do Solimões e Amazonas (separadas pelo Arco
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do Purus) e o Escudo Brasileiro, e está numa zona de contato entre rochas Pré-Cambrianas e
do Cretáceo, ao sul, e rochas sedimentares do Plio-Pleistoceno e final do Pleistoceno, ao norte
(Hayakawa and Rosseti, 2015; Latrubesse, 2002). A topografia varia entre 20 e 370 metros de
altitude aproximadamente. Os rios Aripuanã, Juruena e Ji-Paraná nascem nas terras altas do
Escudo Brasileiro, onde predominam as rochas cristalinas do Pré-Cambriano, e correm para
as terras baixas amazônicas cortando as rochas sedimentares do Terciário (Latrubesse, 2002).
A área de ocorrência de Proechimys sp. abriga dois conjuntos de paleocanais, um
localizado entre os rios Aripuanã e Marmelos, com 30.000 km2, e o outro localizado entre os
rios Ji-Paraná e Madeira, com 8.500 km2 (Latrubesse, 2002; Hayakawa and Rossetti, 2015)
(Figura 1). Ambos os conjuntos de paleocanais produzem formas de leques, às vezes
interpretadas como mega-leques (Latrubesse, 2002), que são estruturas geomórficas geradas
pela deposição de sedimentos em terrenos de baixa declividade e se estendem por grandes
áreas produzindo um formato de leque (Nichols and Fisher, 2007), ou como produto de
movimentos tectônicos (Hayakawa and Rossetti, 2015).
Coleta de dados
Amostras de DNA
Utilizamos sete marcadores moleculares previamente sequenciados (dados não
publicados de R. N. Leite) para 83 indivíduos de Proechimys sp. e mais seis indivíduos
usados como grupos externos (outgroup): três espécies de Proechimys (P. guyannensis, P.
cuvieri e P. simonsi) e três gêneros da família Echimyidae (Phyllomys blainvillii, Mesomys
hispidus, Thrichomys apereoides). As espécies selecionadas representam duas linhagens
ecomorfológicas distintas tidas como grupos irmãos (Galewsky et al., 2005; Fabre et al.,
2013), uma terrestre (Proechimys e Thrichomys) e outra arbórea (Mesomys e Phyllomys);
dentro de duas sub-famílias, Echymyinae (gênero Phyllomys) e Eumysopinae (gêneros:
Proechimys, Thrichomys e Mesomys) (Carvalho and Salles, 2004). As amostras de tecido
provêm das coleções de mamíferos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA),
Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) e Universidade de São Paulo (USP)
(Apêndice A). Dentre os marcadores utilizados, seis são íntron de genes nucleares e um é o
gene mitocondrial Citocromo b (Cytb). A Tabela 1 mostra a quantidade e o comprimento (em
pares de base, pb) das sequências de DNA de cada um dos sete marcadores.
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Figura 1: Pontos de coleta de Proechimys sp.. As áreas em cinza representam os dois sistemas de paleocanais
encontrados na região, à esquerda o sistema de paleocanais do rio Ji-Paraná e à direita o do rio Aripuanã. As siglas
identificam os interflúvios da área estudada: TX (Tapajós-Xingu); MJ (Madeira-Ji-Paraná); JA (Ji-ParanáAripuanã); AT (Aripuanã-Tapajós) e PM (Purus-Madeira).
Tabela 1: Descrição dos 7 marcadores utilizados no trabalho. A sigla EPIC significa “Exon Primed Intron Crossing”, PB* é o
comprimento dos marcadores em pares de base.

Marcador
Cytb
Cad
Clptm
Exoc3
Fgb
Kitlg
Sptbn1

Nome
Citocromo b
Carbamoil fosfato sintetase 2
Proteína transmembrana 1 associada aos lábios com fissura
e paladar
Component 3 do complexo exocisto
Cadeia beta do fibrinogênio
KIT ligante
Beta espectrina

Tipo
mtDNA
EPIC

PB*
801
810

n°
89
66

EPIC

862

64

EPIC
EPIC
EPIC
EPIC

851
887
764
733

72
68
68
68

Preparação dos dados
Os cromatogramas das sequências dos marcadores moleculares foram analisados e
editados manualmente no software GENEIOUS v6.1.8 (Kearse et al., 2012). Nós codificamos
os picos duplos nas sequências de marcadores nucleares como ambiguidades de acordo com o
código da IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry). Marcadores
nucleares heterozigotos foram faseados (determinadas as cópias alélicas) utilizando o
software Phase v2.1.1 (Stephens et al., 2001). O arquivo de entrada do Phase foi gerado no
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programa SeqPhase (Flot, 2010). Os haplótipos que possuíam inserções e deleções (indels)
foram resolvidos no software Champuru v1.0 (Flot, 2007). Para o alinhamento das sequências
utilizamos o software MUSCLE (Edgar, 2004) a partir do software de visualização e edição
Aliview v 1.18 (Larsson, 2014). As matrizes de dados concatenados foram construídas no
software Mesquite v3.10 (Maddison and Maddison, 2017).
Análise de Dados
Análises filogenéticas
Nós construímos árvores filogenéticas de máxima verossimilhança e inferência
Bayesiana para cada um dos 7 marcadores amostrados. Os modelos de evolução nucleotídica
mais apropriados para cada marcador foram selecionados segundo o critério de informação
Bayesiana (BIC) utilizando o software jModelTest v2.1.10 (Darriba et al., 2012; Guindon and
Gascuel, 2003). Como nem todos os modelos encontrados pelo jModelTest podem ser
implementados nos softwares de reconstrução filogenética, nós utilizamos o software
PartitionFinder v2.1.1 (Lanfear et al., 2012) para encontrar os melhores modelos dentre as
possibilidades ofertadas pelos programas de reconstrução filogenética (Apêndice B).
As árvores de genes de inferência Bayesiana foram feitas no software MrBayes v3.2.6
(Ronquist and Huelsenbeck, 2003) em 20 milhões de gerações amostradas a cada 5000
iterações até a cadeia de Markov se tornar estacionária, isto é, quando os valores de desvio
padrão forem inferiores à 0.01 (Ronquist et al. 2009). Para as árvores de máxima
verossimilhança utilizamos o software RAxML v8.2.0 (Stamatakis, 2014), sob os modelos de
substituição HKY e GTR + G.
Também construímos uma filogenia usando os marcadores nucleares e mitocondrial
no software BEAST v1.8.2 (Drummond et al., 2012), considerando cada marcador como uma
partição independente. Os modelos selecionados foram baseados nos resultados do software
JModelTest, no entanto, escolhemos modelos mais simples, uma vez que os valores de ESS
(Effective Sample Size) foram baixos quando implementados os modelos encontrados. Esse
resultado possivelmente se deve à falta de precisão de modelos mais complexos em
representar a realidade na evolução das taxas nucleotídicas, e nesse sentido, modelos mais
simples parecem recuperar melhor as relações entre os terminais das árvores filogenéticas
(Sullivan and Swofford, 2001).
Nós estimamos o tempo de divergência entre as linhagens através de um relógio
molecular relaxado do tipo log-normal não correlacionado (Uncorrelated Lognormal relaxed
14

clock) (Drummond et al., 2006) e modelo de especiação de Yule (Yule Process pure-birth)
(Drummond et al., 2002) implementados no programa BEAST v1.8.2. Especificamos a taxa
de substituição para o Cytb com média de 0.0263 substituições/Ma (milhão de anos) e desvio
padrão 0.5 sob uma distribuição log-normal, calculada a partir dos dados de Nabholz e
colaboradores (2009). Utilizando somente os dados de equimideos, nós calculamos a mediana
da taxa de substituição da terceira posição dos códons do gene mitocondrial Cytb, e dividimos
esse valor por três afim de aproximar os valores das substituições sinônimas (terceira posição
dos códons) em uma medida geral do marcador mitocondrial, como sugerem Nabholz e
colaboradores (2008).

As taxas dos demais marcadores foram estimadas, sob uma

distribuição exponencial com média de 0.01 substituições/Ma.
Fabre e colaboradores (2013) estimaram o tempo de divergência entre os gêneros
Proechimys e Thrichomys em 15,1 milhões de anos (intervalo de 13.6 a 16.6), nós utilizamos
esse valor como ponto de calibração em nossa análise, considerando uma distribuição normal
e desvio padrão de 1.0 (intervalo de 13,46 – 16,74). O comprimento da cadeia de Markov foi
de 100 milhões de gerações, amostradas a cada 10.000 gerações, o que resultou em um total
de 10.000 árvores, utilizamos um burn-in de 10% para gerar uma árvore de "maximum clade
credibility" com a média especificando a altura dos nós, feita no software TreeAnnotator
v1.8.4 (Drummond et al., 2012).
Com base nos grupos encontrados pela filogenia, nós atribuímos as sequências desses
clados a populações distintas no *BEAST (Heled and Drummond, 2010), a fim de construir
uma árvore de espécies. Utilizamos basicamente as mesmas especificações da análise de
árvore de gene descrita anteriormente, porém usamos os dados faseados dos marcadores
nucleares e o TrN + I ao invés de TrN + G como modelo de evolução nucleotídica do gene
Cytb. O modelo GTR G+I selecionado pelo JmodelTest para esse marcador mitocondrial,
assim como o modelo GTR+G, apresentaram valores de ESS inferiores a 200 (valores de ESS
são um indicativo da qualidade da análise e preferivelmente devem estar acima de 200 de
acordo com os desenvolvedores - http://beast.bio.ed.ac.uk/increasing-ess).
Análises demográficas e estrutura populacional
Investigamos a demografia histórica de cada uma das linhagens de Proechimys sp.
recuperadas pelas análises filogenéticas por meio do teste de neutralidade D de Tajima
(Tajima, 1989), implementado no software Arlequim v3.5.2.2 (Excoffier and Lischer, 2010) e
da análise “Bayesian Skyline Plot” (BSP) implementada no BEAST v1.8.2 (Drummond et al.,
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2012). O teste de neutralidade D de Tajima calcula o desvio entre a diversidade nucleotídica
esperada e observada, e a partir desse valor podemos pressupor alterações demográficas,
como eventos de expansão após um efeito gargalo (valores negativos) ou retração (valores
positivos) (Hein et al., 2004). O BSP estima as variações demográficas ao longo do tempo em
um gráfico onde o eixo “Y” representa as alterações no tamanho populacional e o eixo “X”
representa o tempo (Drummond et al., 2005). Nessa análise definimos os mesmos parâmetros
da análise de datação, exceto pelo modelo demográfico. Os resultados do BSP foram
visualizados no programa Tracer 1.6 (Rambaut et al., 2014).
Ambas as análises demográficas foram feitas apenas com os dados do Cytb, devido a
amostragem insuficiente dos marcadores nucleares. Marcadores nucleares possuem tamanho
populacional quatro vezes maior que marcadores citoplasmáticos, portanto é indicado que se
tenha pelo menos três vezes mais sequências nucleares para se obter uma boa resolução (Zink
and Barrowclogh, 2008). Nós possuíamos menos sequências nucleares que citoplasmáticas,
por isso utilizamos somente o marcador mitocondrial. A partir das inferências demográficas
esperamos verificar qual o efeito das alterações paleo-hidrológicas em Proechimys sp., a fim
de investigar a formação dos paleocanais descritos para a área de ocorrência da espécie.
As análises de estrutura populacional foram feitas no programa BAPS v6.0 (Corander
et al., 2003). Realizamos as análises sob os modelos de “mixture” e “admixture” tanto para o
marcador mitocondrial quanto para os nucleares particionados. O modelo de mixture atribui
cada indivíduo a uma população específica, enquanto o modelo de admixture infere qual a
contribuição de cada população no material genético dos indivíduos. O resultado do BAPS é
um gráfico onde as colunas representam os indivíduos e as cores representam as populações
estimadas, portanto, no modelo de admixture as colunas podem ter várias cores (Corander and
Marttinen, 2006).
Devido à diferença no tipo de herança entre marcadores nucleares e mitocondriais as
análises foram feitas separadamente. Para os marcadores nucleares utilizamos uma matriz
concatenada considerando cada marcador como uma partição independente. Os valores
testados para o número de populações (K) foram de K=1 até K=8 (considerando que
esperávamos encontrar 5 populações com base em filogenias previamente estimadas) usando
6 repetições para cada valor de K. Os resultados foram baseados em 100 simulações da
probabilidade posterior das frequências alélicas e plotados em um gráfico de barras com ajuda
do programa Structure Plot (Ramasamy et al., 2014).
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A partir da identificação das linhagens de Proechimys sp. indicadas pelo programa
BAPS, e dos agrupamentos encontrados nas filogenias, calculamos os valores de distância
genética dentro e entre as linhagens utilizando o programa MEGA6 (Tamura et al., 2013).
Essas análises foram feitas sob o modelo K2P com 1000 permutações sob o método de
bootstrap e quatro categorias gamma.
Nós construímos uma rede de haplótipos para cada um dos sete marcadores no
software Haploviewer (Salzburger et al., 2011) a partir do método de máxima
verossimilhança. Cada sequência foi atribuída a uma localidade geográfica específica de onde
os indivíduos foram coletados. As localidades foram agrupadas em cinco grupos baseados na
área de ocorrência de cada linhagem recuperada nas análises filogenéticas: interflúvio
Madeira-Ji-Paraná (MJ), interflúvio Ji-Paraná-Aripuanã (JA), norte do interflúvio AripuanãTapajós (ATn), sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATs) e interflúvio Tapajós-Xingu (TX).
As redes de haplótipos representam as relações entre cada sequência única por meio dos
passos mutacionais que as separam. Cada haplótipo é representado por um círculo e cada um
desses círculos é ligado por linhas cujo comprimento representa os passos mutacionais que os
separaram, às vezes representados por pontos ou intersecções na linha. O diâmetro dos
círculos representa a quantidade de cada haplótipo, e o diâmetro do círculo será maior quanto
mais indivíduos houver por haplótipo. As cores representam áreas geográficas, dessa forma é
possível associar os dados genéticos a dados geográficos de uma forma visual.

Resultados
Estrutura populacional
O resultado da análise de estrutura populacional para o Cytb encontrou cinco
linhagens geograficamente bem estruturadas em relação aos “mini-interflúvios” (Figura 2A):
Madeira-Ji-Paraná (MJ), Ji-Paraná-Aripuanã (JA), norte do Aripuanã-Tapajós (ATn), sul do
Aripuanã-Tapajós (ATs) e Tapajós-Xingu (TX). Nenhum evento de mistura foi detectado pelo
modelo de admixture do BAPS em relação ao marcador mitocondrial Cytb. No entanto, dois
indivíduos (CIT622 e CIT642) que ocorrem na região sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós
(ATs) foram agrupadas com a população identificada como ATn (Figura 3). A análise dos
dados nucleares recuperou duas linhagens: uma correspondente ao interflúvio TX, e outra
correspondente às demais localidades do interflúvio Madeira-Tapajós (MT). O modelo de
admixture encontrou um indivíduo (INPA5398_Arau) localizado no interflúvio JA com
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material genético compartilhado entre os interflúvios MT e TX, o que pode ser indício de
fluxo gênico ou retenção de polimorfismo ancestral (Figura 2B).

Figura 2: Estrutura populacional de Proechimys sp. encontrada pelo programa BAPS. As barras representam os
indivíduos, as cores representam as populações, e as siglas acima dos gráficos representam a área em que os
indivíduos foram coletados. (A) Cinco populações inferidas com base no marcador mitocondrial citocromo b; e (B)
duas populações recuperadas através dos dados nucleares.

Filogenética
As reconstruções filogenéticas revelaram cinco linhagens que correspondem as
mesmas populações encontradas pelo software BAPS (Figura 3). As linhagens norte e sul do
interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATn e ATs) são as mais próximas com base no gene
mitocondrial citocromo b, apresentando 2.7% de distância genética entre si (Tabela 2). A
linhagem JA é mais próxima das duas linhagens do interflúvio AT, com 3.2 e 3.7% de
distância genética entre as linhagens norte e sul, respectivamente. A linhagem MJ apresenta
4.8, 4.5 e 4.0 % de distância entre as linhagens JA, ATs e ATn, respectivamente. A linhagem
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do interflúvio Tapajós-Xingu (TX) apresenta 4.8% de distância genética do clado no
interflúvio Madeira-Tapajós, que por sua vez agrupa as quatro linhagens MJ, JA, ATs e ATn
(Tabela 3).
Tabela 2: Distâncias genéticas dentro e entre as cinco linhagens recuperadas pelo BAPS com o marcador Cytb. Os valores
de distância entre grupos estão a baixo da diagonal. Acima estão os valores de desvio padrão. À direita estão os valores
de distância dentro dos grupos (wg) o desvio padrão (sd)

JA
JA
ATn
ATs
MJ
TX

0.032507
0.036888
0.048087
0.053698

Atn
Ats
MJ
TX
wg
0.00588 0.006025 0.007477 0.007789 0.006
0.005092 0.006919 0.007302 0.006
0.027290
0.007444 0.008032 0.012
0.040601 0.044899
0.00631 0.009
0.047658 0.054307 0.041094
0.013

sd
0.002
0.002
0.002
0.002
0.003

Tabela 3: Distâncias genéticas dentro e entre os dois agrupamentos recuperados pelo BAPS com base nos dados
nucleares. MT refere-se ao agrupamento que inclui todas as amostras dentro do interflúvio Madeira-Tapajós. Os valores
de distância entre grupos estão a baixo da diagonal. Acima estão os valores de desvio padrão. À direita estão os valores
de distância dentro dos grupos (wg) o desvio padrão (sd)

MT
MT
TX

0.0481

TX
0.006

wg
0.0319
0.0128

sd
0.0041
0.0027

O tempo de divergência entre Proechimys sp. e P. cuvieri foi estimado para o final do
Plioceno–início do Pleistoceno, há 2.7 milhões de anos atrás (Ma), com intervalos de
credibilidade de 95% de HPD (Highest Posterior Density) variando de 1.9 a 3.5 Ma. A
divergência entre as linhagens de Proechimys sp. foram todas datadas para o Pleistoceno. O
tempo de divergência entre a linhagem TX e as demais linhagens foi estimado em 1.2 Ma,
(95% HPD de 0.85 a 1.6 Ma). A divergência entre a linhagem MJ e as demais foi de 1.0 Ma.
(95% HPD: 0.7–1.3 Ma). A diferenciação entre JA e as linhagens que ocupam o interflúvio
Aripuanã-Tapajós foi de 690 mil anos atrás (95% HPD: 0.5–0.92 Ma). O evento de
divergência mais recente foi entre as linhagens ATn e ATs, datado em 540 mil anos atrás
(95% HPD: 0.36–0.73 Ma) (Figura 3)
O teste de neutralidade D de Tajima não obteve valores significativos de
probabilidade, o que pode ser interpretado como sinal de estabilidade demográfica (Apêndice
C). O resultado da análise de BSP também mostrou populações estáveis no intervalo de
credibilidade datado acima de 95% de probabilidade. No entanto, não foi possível reconstruir
a história demográfica das linhagens há mais de 12 mil anos, o que dificulta inferir sobre
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processos históricos associados a formação de paleocanais com idades de origem há 25 mil
anos (Latrubesse, 2002) (Apêndice D).
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Figura 3: Árvore de inferência Bayesiana estimada a partir dos dados de todos os marcadores. Os valores próximos aos nós representam a probabilidade posterior, os
asteriscos representam suporte máximo. As cores representam cada uma das linhagens recuperadas: Vermelho (MJ), Azul (ATn), Verde (ATs), Laranja (MJ) e Roxo
(TX). As siglas mais à direita, MT e JT, representam respectivamente os clados delimitados pelos interflúvios Madeira-Tapajós e Ji-Paraná-Tapajós. O quadro no
canto superior esquerdo mostra as datas dos nós “A”, ”B”, ”C”, “D” e “E” e o intervalo de credibilidade (HPD), em milhões de anos (Ma). O eixo representa a escala
de tempo e a época geológica correspondente. Os indivíduos destacados (CIT622 e CIT642 derivam da linhagem ao norte do interflúvio Aripuanã-Tapajós, mas que
ocorrem na região sul desse mesmo interflúvio.
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Filogeografia
A rede de haplótipos do marcador Cytb revelou 57 haplótipos agrupados em cinco
linhagens bem definidas. As linhagens ATn, ATs, JA, MJ e TX possuem respectivamente 5,
11, 13, 20 e 8 haplótipos únicos e nenhum compartilhamento entre elas. Um único haplótipo
de ATn ocorre em simpatria com a ATs (indivíduos CIT642 e CIT622) e provavelmente
representa um contato secundário entre essas duas populações. (Figura 4).

Figura 4: Rede de haplótipos do marcador Cytb. As cores representam as áreas geográficas onde os
indivíduos foram coletados, em vermelho estão os indivíduos encontrados na margem esquerda do
Aripuanã (interflúvio JA), em azul as áreas do norte do interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATn), em verde as
áreas do sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATs), em laranja as áreas do interflúvio Madeira Ji-Paraná
(MJ), e em roxo as áreas do interflúvio Tapajós-Xingu (TX). O quadrado tracejado destaca os indivíduos
CIT642 e CIT622 que derivam da linhagem ATn, mas que ocorrem na região sul do interflúvio AripuanãTapajós. O diâmetro dos círculos representa o número de indivíduos que possuem um determinado
haplótipo, variando de 1 a 7.

As redes dos marcadores nucleares exibem haplótipos compartilhados entre todas as
linhagens, em geral os haplótipos são separados por poucos passos mutacionais, variando de
marcador para marcador, provavelmente devido ao maior tamanho populacional dos
marcadores nucleares e menor taxa de mutação comparada à marcadores mitocondriais. Em
quatro dos seis marcadores nucleares a linhagem TX não compartilha haplótipos com as
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demais linhagens, o que possivelmente reflete um tempo de isolamento maior dessa linhagem
para as demais (Apêndice E).

Discussão
Nossos resultados indicam a existência de 5 linhagens de Proechimys sp.
geograficamente bem estruturadas com base no gene mitocondrial citocromo b. Aqui essas
linhagens foram designadas por siglas de acordo com a sua área de ocorrência, sendo elas:
TX, MJ, JA, ATn e ATs (Figura 5).

Figura 5: As cinco linhagens recuperadas pelas análises filogenéticas de Proechimys sp. estão
representadas no mapa pelos círculos coloridos: TX (roxos); MJ (laranja); JA (vermelho); ATn (azul) e
ATs (verde). O losango cinza representa a localidade onde foram encontrados indivíduos das linhagens do
norte (CIT622 e CIT642) e sul (CIT623) do interflúvio Aripuanã-Tapajós.

A linhagem TX está geograficamente estruturada a Leste do rio Tapajós e representa o
evento de divergência mais antigo dentro de Proechimys sp. O efeito de barreira exercido pelo
rio Tapajós tem sido reportado em outros estudos, sendo proposto como a barreira que separa
as áreas de endemismo do Tapajós e de Rondônia (Cracraft, 1985). Foi demonstrado o efeito
de barreira exercido pelo rio Tapajós estruturando comunidades de répteis e anfíbios (Moraes
et al., 2016). Segundo filogenia datada para aves do gênero Psophia (Ribas et al. 2012), a
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bacia de drenagem do Tapajós se estabeleceu por volta de 1.3 a 0.8 Ma dando origem ao
centro de endemismo Rondônia. Maia et al. (2017) também descobriram eventos de
diversificação entre populações de um espécie de sapo, Allobates tapajos, por volta de 1 Ma,
em relação a divergência entre a linhagem TX e as demais, a data encontrada em nossas
análises foi de aproximadamente de 1.2 Ma. Portanto, o estabelecimento da bacia de
drenagem do Tapajós deve ter desempenhado um papel fundamental na diversificação dessa
linhagem.
Duas populações foram recuperadas na análise de estrutura populacional com os
dados nucleares, a do interflúvio Madeira-Tapajós ,que inclui as linhagens MJ, JA, ATn e
ATs recuperadas nas filogenias, e a população que ocorre a leste do rio Tapajós,
correspondente a linhagem TX. Como marcadores nucleares são diploides e de herança
biparental seu tamanho populacional é quatro vezes maior que em marcadores mitocondriais
(Avise, 2009). Disso decorre que eles devem demorar mais tempo para coalescer, pelo menos
três vezes mais (Palumbi et. al., 2001). Esse resultado sugere que a divergência entre o clado
MT e a linhagem TX é suficientemente antiga a ponto dos marcadores nucleares já terem
terminado de sortear. A presença de um indivíduo na margem esquerda do rio Aripuanã
(INPA5398_Arau) compartilhando material genético entre o clado MT e a linhagem TX,
possivelmente se deve a retenção de polimorfismo ancestral de algum dos marcadores
nucleares utilizados. Uma hipótese menos provável seria a de fluxo gênico, uma vez que
existem duas barreiras físicas que parecem estar estruturando as linhagens de Proechimys sp.
(os rios Tapajós e Aripuanã), como mostra o resultado da análise de estrutura populacional do
marcador mitocondrial, além disso, a área de ocorrência da linhagem TX e a

margem

esquerda do Aripuanã possuem fitofisionomias e altitude bastante distintas (Figuras 6 e 7).
As quatro linhagens do interflúvio Madeira-Tapajós foram recuperadas como grupos
separados em todas as análises, exceto a de estrutura populacional com os dados nucleares.
Ainda assim, podemos considerá-las como linhagens evolutivamente distintas, pois
marcadores mitocondriais são mais sensíveis em recuperar os padrões de diversidade, além de
serem bons indicadores da estrutura geográfica (Zink and Barrowclogh, 2008, Bradley and
Baker, 2001).
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Figura 6: Fitofisionomias existentes na área de ocorrência de Proechimys sp.; os pontos coloridos
representam cada uma das linhagens recuperadas pelas análises filogenéticas e de estrutura populacional;
o losango cinza representa a localidade onde foram encontrados indivíduos das linhagens norte e sul do
interflúvio Aripuanã-Tapajós.

No clado Madeira-Tapajós a primeira linhagem a se separar das demais foi MJ, que é
delimitada a oeste pelo rio Madeira e a leste pelo rio Ji-Paraná. Nessa região a vegetação é
principalmente de Floresta Ombrófila Aberta (Figura 6). É possível que esse evento de
divergência tenha relação com fatores ecológicos, uma vez que MJ ocupa áreas mais altas de
floresta ombrófila aberta e as linhagens do clado MT ocorrem em áreas de floresta ombrófila
densa de terras baixas, é possível que o processo de seleção divergente ocorra em função das
diferenças climáticas e tipos de recurso encontrados em cada uma dessas fitofisionomias. No
entanto, é difícil discriminar entre o efeito dos fatores ecológicos e o da barreira ao fluxo
gênico exercido pelo rio Ji-Paraná. Em um estudo filogeográfico de uma espécie de ave
amplamente distribuída na América do Sul (Glyphorynchus spirurus) Fernandes e
colaboradores (2013) também encontraram dois clados separados pelo Ji-Paraná. A espécie de
ave Hemitriccus minor também possui uma linhagem restrita a esse mini-interflúvio (Sardelli,
2005)
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Figura 7: Mapa de relevo da área de ocorrência de Proechimys sp.; os pontos coloridos representam cada
uma das linhagens recuperadas pelas análises filogenéticas e de estrutura populacional; o losango cinza
representa a localidade onde foram encontrados indivíduos das linhagens norte e sul do interflúvio
Aripuanã-Tapajós; cores quentes representam as áreas mais elevadas e cores frias representam as áreas
mais baixas.

De acordo com as análises filogenéticas e a rede de haplótipos do gene mitocondrial
Cytb, as linhagens das terras baixas da bacia sedimentar (JA, ATn e ATs) estão relacionadas
entre si formando um clado monofilético bem suportado identificado aqui como JT (Figuras 3
e 4). O primeiro evento de divergência nesse clado foi entre as linhagens JA e as linhagens da
margem direita do rio Aripuanã (ATn e ATs). O efeito de barreira exercido pelo rio Aripuanã
já havia sido reportado por Schetino (2008) em Proechimys sp. Nesse trabalho, identificou as
duas linhagens separadas pelo rio Aripuanã. No entanto a linhagem ao sul do interflúvio
Aripuanã-Tapajós (ATs) não havia sido amostrada. Eler et al. (2012) encontraram padrões de
heterocromatina distintos entre as duas margens do rio Aripuanã, embora possuam o mesmo
número de braços cromossômicos (FN = 46). Algumas linhagens de roedores possuem essa
característica de reorganização dos padrões cromossômicos e isso está associado a altas taxas
de especiação (Reig, 1989), essas formas cariotípicas distintas têm sido amplamente
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reportadas em Proechimys (Maia and Langguth, 1993; Machado et al., 2005; da Silva, 1998)
e também foram encontradas em Proechimys sp. (Eler, et al., 2012). Assim como diferentes
padrões de heterocromatina foram encontrados entre as linhagens separadas pelo Aripuanã é
possível que as demais linhagens também possuam citótipos distintos, no entanto seriam
necessários mais estudos a fim de confirmar essa hipótese.
O evento de divergência mais recente separa as linhagens ATn e ATs. Essas linhagens
ocorrem em fitofisionomias e elevações diferentes. A linhagem ATn ocorre principalmente
nas áreas mais baixas da bacia sedimentar amazônica, próximas da foz do Aripuanã, onde as
planícies aluviais são maiores e a vegetação é predominante de Floresta Ombrófila Densa. Por
outro lado, ATs ocorre nas áreas mais altas do Escudo Brasileiro, onde predominam Floresta
Ombrófila Aberta e Floresta Estacional Semidecidual (Figuras 6 e 7).

Mesmo havendo

indivíduos de ATn (CIT642 e CIT622) ocorrendo em simpatria com ATs (ver figuras 3 e 4),
não encontramos compartilhamento de haplótipos do marcador mitocondrial entre as regiões
Norte e Sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós, embora não dispomos de amostras da região
intermediária. Possivelmente fatores ecológicos de uso do ambiente estejam relacionados e
esse evento de diferenciação. Uma vez que ambas as linhagens ocorrem em um mesmo
interflúvio, mas em diferentes fitofisionomias, é possível que cada linhagem tenha
desenvolvido adaptações relacionadas ao tipo de recurso encontrado em cada habitat (Rundle
and Nosil, 2005). Patton e Leite (2015) e Patton e colaboradores (2000) mencionam que não é
raro encontrar espécies distintas de Proechimys ocorrendo em simpatria, e que possivelmente
elas estejam adaptadas a nichos específicos. Nesse sentido é possível que essas linhagens
possuam características ecológicas e comportamentais que limitem o fluxo gênico entre elas
(Rundle and Nosil, 2005).
Nós acreditamos que as cinco linhagens de Proechimys sp. podem ser consideradas
como populações distintas. As principais evidências nesse sentido são:
[1] a identificação de cinco grupos haplotípicos geograficamente estruturados.
[2] as cinco linhagens foram recuperadas com bons valores de suporte tanto na árvore
multi-loci como na árvore de espécies (Figura 8). Embora a árvore de espécies não indique
necessariamente o status de espécie ou populações, ela define uma barreira ao fluxo gênico
por meio de uma abordagem multi-loci, (Heled and Drummond 2010), o que é uma forte
evidência no sentido de que os grupos encontrados representam unidades evolutivas
independentes.
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[3] as evidências citogenéticas encontradas por Eler e colaboradores (2012) para as
linhagens da margem esquerda e direita do Aripuanã.
[4] o grau de divergência genética encontrada entre as linhagens. Sob a perspectiva do
conceito genético de espécies, Bradley e Baker (2001) avaliaram se os níveis de divergência
genética no marcador Cytb poderiam ser utilizados a fim de distinguir diferentes espécie de
roedores e morcegos. Uma de suas conclusões foi de que, valores entre 2 e 11% claramente
indicam populações disjuntas, em alguns casos espécies distintas. Todas as linhagens de
Proechimys sp. obtiveram valores superiores a 2.5% de distância genética, o que lhes confere,
de acordo com as conclusões de Bradley e Baker, o status de populações distintas.

Figura 8: Árvore de espécies de Proechimys sp., com valores de suporte próximos aos nós indicando a
probabilidade posterior para cada uma das cinco linhagens recuperadas. O eixo abaixo da figura
representa a escala de tempo em milhões de anos.

Influência das alterações paleo-hidrológicas
De acordo com predições sobre o efeito das alterações paleo-hidrológicas propostas, se
o rio Aripuanã tivesse sofrido sucessivas avulsões, em decorrência de movimentos tectônicos
ou do tipo de cobertura vegetal, existiriam haplótipos compartilhados entre as margens
opostas dos rios, no entanto os haplótipos derivados das linhagens de uma das margens não
ocorrem na margem oposta do Aripuanã, de uma forma similar ao que Fernandes e
colaboradores (2013, 2014) encontraram para a espécie de ave Glyphorynchus spirurus,. Uma
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possível explicação seria a preferência ecológica por ambientes mais úmidos e florestais das
linhagens que habitam as margens do Aripuanã. Segundo Latrubesse (2002) a região da bacia
dos rios Aripuanã e Ji-Paraná era dominada por um clima mais seco com vegetação típica de
cerrado no período em que os paleocanais se formaram, Hammen e Absy (1994) também
descrevem as mesmas condições para as áreas próximas do rio Ji-Paraná, portanto é possível
que as linhagens JA e ATn não ocupassem as margens do Aripuanã no período em que a
vegetação era dominada por cerrado e só tenham ocupado essa região depois que a atual
cobertura florestal tivesse se estabelecido.
Se a formação dos paleocanais estivesse relacionada com alterações climáticas deveria
haver algum sinal demográfico próximo da época em que esses sistemas de paleocanais se
formaram, por volta de 25 mil anos (Latrubesse, 2002). Além disso, a linhagem da margem
esquerda do Aripuanã deveria ter sofrido uma retração em decorrência das enchentes
repentinas que formaram os paleocanais. No entanto, na análise BSP não obtivemos
inferências demográficas anteriores a 12 mil anos, e os resultados do teste de neutralidade
indicaram que todas as linhagens se mantiveram estáveis. Uma possível explicação para
estabilidade encontrada pode estar nas características reprodutivas da espécie. Matocq e
colaboradores (2000) verificaram que as características reprodutivas de Proechimys stereei,
uma espécie com preferência ecológica por ambientes alagáveis, permitia que a espécie
rapidamente recuperasse o seu tamanho populacional mesmo após ter sido reduzida durante
os períodos de inundação, o que resultava em populações estáveis. Adler e Beatty (1997)
também mostram como as estratégias reprodutivas em Proechimys semispinosus podem ser
alteradas para se reestabelecer um equilíbrio entre o tamanho populacional e a quantidade de
recursos. Nesse sentido, é possível que as características reprodutivas das linhagens de
Proechimys sp. tenham sido responsáveis pela estabilidade demográfica encontrada, mesmo
considerando os períodos secos e dominados por cerrado descritas por Latrubesse (2002) e
Hammen e Absy (1994).
É difícil argumentar em favor de um dos dois modelos analisados aqui em relação a
formação dos paleocanais, uma vez que a estabilidade demográfica das linhagens e a ausência
de haplótipos derivados de uma margem na margem oposta indica que elas não foram
afetadas pelos processos que produziram os paleocanais. Além disso as hipóteses não são
completamente excludentes, se por um lado a formação dos paleocanais estiver relacionada
com a reativação tectônica isso não invalida que as diferenças climáticas e da cobertura
vegetal também tenham influenciado a formação dos paleocanais.
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Conclusão
Há muito tempo o papel dos grandes rios amazônicos vem sendo considerado como
um dos principais fatores responsáveis pela enorme diversidade encontrada na Amazônia
(Haffer, 1969; Cracraft, 1985; Ribas et al., 2011; Fernandes et al., 2015; Maia et al., 2017).
No entanto, rios menores também parecem desempenhar um papel importante na estruturação
de populações e espécies proximamente relacionadas na região do médio Madeira (Sardelli,
2005; Fernandes et al., 2013; Fernandes et al., 2014). Nossos resultados indicam que tanto
grandes rios, como o Tapajós, quanto rios menores, como o Aripuanã e o Ji-Paraná, têm
influência sob a estruturação das linhagens de Proechimys sp.
Nós encontramos cinco linhagens geograficamente estruturadas, das quais quatro
estão delimitadas pelos “mini-interflúvios” (Cohn-Haft et al., 2007) formados por rios
menores. No interflúvio Aripuanã-Tapajós duas linhagens estão estruturadas em diferentes
fitofisionomias, a linhagem ATn ocorre principalmente em áreas de Floresta Ombrófila Densa
de terras baixas, enquanto a linhagem ATs ocorre em áreas de Floresta Aberta e Submontana.
A área de distribuição dessas linhagens sugere que características ecológicas devem ter
relação com sua diversificação. Evidências citológicas encontradas por Eler et al. (2012)
indicam que as linhagens JA e ATn possuem padrões de heterocromatina distintos o que
possivelmente tem relação com a diversidade dessa nova espécie de equimídeo.
Os resultados das análises demográficas indicam que as linhagens de Proechimys sp.
se mantiveram estáveis mesmo com alterações paleo-hidrológicas que ocorreram no rio
Aripuanã, o que dificulta argumentarmos em favor de um dos modelos propostos para
explicar a formação dos paleocanais. Também é possível que as características ecológicas e
reprodutivas das linhagens tenham relação com a estabilidade populacional e a falta de
compartilhamento de haplótipos entre margens opostas, no entanto uma maior amostragem
nas áreas de cabeceira poderia revelar novas informações.
A região do médio Madeira possui grande variedade de hábitats e foi o cenário de
alterações geológicas e climáticas no passado recente (Latrubesse 2002; Hayakawa and
Rosseti 2015). Nossos resultados, bem como os Sardelli (2005), Schetino (2008) e de
Fernandes e colaboradores. (2013), corroboram a hipótese de Moritz et al. (2000) de que
regiões com grande heterogeneidade de habitats e instabilidade geológica e climática recentes
abrigam grande diversidade de espécies, principalmente de origem recente.
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Em relação às perspectivas futuras sugerimos que estudos moleculares com outros
grupos taxonômicos sejam realizados na região do médio Madeira a fim de verificar se essa
região se trata realmente de um hotspot de biodiversidade como sugere Roosmaleen (2015).
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Apêndices

Apêndice A: Pontos de coleta dos indivíduos de Proechimys sp. classificados de acordo com os resultados
das análises filogenéticas.
Linhagem

Latitude

Longitude

Localidade

Estado

Voucher

Coleção

ATn

-6,021277778

-60,17208333

Boca do Juma right bank Rio Aripuana

AM

INPA4746

INPA

ATn

-6,021277778

-60,17208333

Boca do Juma right bank Rio Aripuana

AM

INPA4749

INPA

ATn

-6,021277778

-60,17208333

Boca do Juma right bank Rio Aripuana

AM

INPA4758

INPA

ATn

-6,021277778

-60,17208333

Boca do Juma right bank Rio Aripuana

AM

INPA4762

INPA

ATn

-6,021277778

-60,17208333

Boca do Juma right bank Rio Aripuana

AM

INPA4764

INPA

ATn

-6,021277778

-60,17208333

Boca do Juma right bank Rio Aripuana

AM

INPA4780

INPA

ATn

-6,325833333

-60,34638889

Trilha Pau-Rosa right bank Rio Aripuana

AM

INPA5410

INPA

ATn

-6,325833333

-60,34638889

Trilha Pau-Rosa right bank Rio Aripuana

AM

INPA5427

INPA

ATn

-6,325833333

-60,34638889

Trilha Pau-Rosa right bank Rio Aripuana

AM

INPA5428

INPA

ATn

-10,31666667

-58,48333333

Juruena

AM

CIT622

ATn

-10,31666667

-58,48333333

Juruena

AM

CIT642

ATs

-9,854944444

-58,24825

Fazenda Sao Nicolau

MT

MSN10

ATs

-9,854944444

-58,24825

Fazenda Sao Nicolau

MT

MSN15

ATs

-10,16666667

-59,45

Aripuana

MT

CIT375

ATs

-10,16666667

-59,45

Aripuana

MT

CIT393

ATs

-10,16666667

-59,45

Aripuana

MT

CIT668

ATs

-10,16666667

-59,45

Aripuana

MT

CIT680

ATs

-10,16666667

-59,45

Aripuana

MT

CIT703

ATs

-10,16666667

-59,45

Aripuana

MT

CIT704

ATs

-10,31666667

-58,48333333

Juruena

MT

CIT623

ATs

-11,05

-59,5

Serra Expedito

MT

MOAARIP32

ATs
JA

-11,05

-59,5

Serra Expedito

MT

MOAARIP34

-6,014638889

-60,21038889

Lago Acai left bank Rio Aripuana

AM

INPA4754

INPA

JA

-6,014638889

-60,21038889

Lago Acai left bank Rio Aripuana

AM

INPA4757

INPA

JA

-6,014638889

-60,21038889

Lago Acai left bank Rio Aripuana

AM

INPA4768

INPA

JA

-6,014638889

-60,21038889

Lago Acai left bank Rio Aripuana

AM

INPA4786

INPA

JA

-6,014638889

-60,21038889

Lago Acai left bank Rio Aripuana

AM

INPA4787

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5398

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5401

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5402

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5403

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5405

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5406

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5413

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5414

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5415

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5416

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5417

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5418

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5419

INPA

39

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5422

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5425

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5426

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5433

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5434

INPA

JA

-6,295555556

-60,3925

Igarape Arauazinho left bank Rio Aripuana

AM

INPA5435

INPA

MJ

-8,75

-63,43333333

UHE Samuel

RO

IM3577

MJ

-8,75

-63,43333333

UHE Samuel

RO

IM3578

MJ

-8,75

-63,43333333

UHE Samuel

RO

IM3579

MJ

-8,874166667

-64,00777778

Teotonio right bank Rio Madeira

RO

INPA4558

INPA

MJ

-9,035222222

-64,20144444

Morrinhos right bank Rio Madeira

RO

INPA4708

INPA

MJ

-9,334444444

-64,72722222

Jirau right bank Rio Madeira

RO

INPA4579

INPA

MJ

-9,334444444

-64,72722222

Jirau right bank Rio Madeira

RO

INPA4580

INPA

MJ

-9,538638889

-65,33569444

Abuna right bank Rio Madeira

RO

INPA4673

INPA

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2172

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2173

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2174

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2175

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2176

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2177

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2178

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2179

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2184

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2185

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2192

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2193

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2195

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2198

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2199

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2201

MJ

-10,69847222

-63,45583333

TI Uru-Eu Wau Wau

RO

MNFS2205

MJ

-12,215751

-60,70223

LT Jauru-Porto Velho

RO

LTJP22

MJ

-12,215751

-60,70223

LT Jauru-Porto Velho

RO

LTJP25

MJ

-12,215751

-60,70223

LT Jauru-Porto Velho

RO

LTJP26

TX

-9,451833333

-56,47252778

Rio Teles Pires

MT

UTP170

TX

-9,451833333

-56,47252778

Rio Teles Pires

MT

UTP175

TX

-9,451833333

-56,47252778

Rio Teles Pires

MT

UTP40

TX

-9,566666667

-57,38333333

Apiacas

MT

CIT405

TX

-9,566666667

-57,38333333

Apiacas

MT

CIT413

TX

-9,566666667

-57,38333333

Apiacas

MT

CIT440

TX

-9,566666667

-57,38333333

Apiacas

MT

CIT441

TX

-9,566666667

-57,38333333

Apiacas

MT

CIT448

TX

-9,566666667

-57,38333333

Apiacas

MT

CIT449

40

Apêndice B: Modelos de evolução selecionados pelos programas JModelTest e PartitionFinder (PF*) e
modelos implementados em cada análise. BEAST** refere-se a análise com os marcadores não faseados,
SpTree*** refere-se a árvore de espécies, PFMB**** refere-se aos modelos encontrados pelo
PartitionFinder dentre as opções ofertadas no MrBayes.

Marcador
Cad
Clptm1
Cytb
Exoc3
Fgb
Kitlg
Sptbn1

JmodelTest
TPM3uf + G
K80 + G
TIM2 + I + G
TrNef + G
TPM3 + G
TrN + I
TrN

PF*
K81uf + G
K80 + G
GTR + I + G
TrNef + G
K80 + G
TrN
TrN

BEAST**
HKY + G
K80 + G
TrN + G
TrNef +G
TrNef +G
TrN + I
TrN

SpTree***
HKY + G
K80 + G
TrN + I
TrNef +G
TrNef +G
TrN + I
TrN

PFMB****
K80 + I
K80 + G
GTR + I +G **
SYM + G
K80 + G
HKY + G
HKY

RaxMl
GTR +CAT
GTR +CAT
GTR +CAT
GTR +CAT
GTR +CAT
GTR +CAT
GTR +CAT

Apêndice C: Valores do teste de neutralidade D de Tajima. Valores negativos podem ser interpretados
como sinal de expansão populacional enquanto valores positivos indicam retração. Os valores de p não
foram significativos (p > 0,05) o que pode indicar populações demograficamente estáveis.

TX
D de Tajima
p-valor

MJ
0,9
0,87

JA
-1,44
0,06

ATn
-0,97
0,15

ATs
0,62
0,77

-0,2
0,45
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Apêndice D - Reconstruções da história demográfica das linhagens de Proechimys sp. segundo o modelo
Bayesian Skyline Plot (BSP). O eixo “X” representa a escala temporal em milhares de anos (Kya). O eixo
“y” representa o tamanho populacional.
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Apêndice E - Rede de haplótipos dos marcadores nucleares. As cores representam as áreas geográficas
onde os indivíduos foram coletados, em vermelho estão os indivíduos encontrados na margem esquerda do
Aripuanã (interflúvio JA), em azul as áreas do norte do interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATn), em verde
estão as áreas no Sul do interflúvio Aripuanã-Tapajós (ATs), em laranja as áreas do interflúvio Madeira
Ji-Paraná (MJ) e em roxo as áreas no interflúvio Tapajós-Xingu (TX). O diâmetro dos círculos representa
o número de indivíduos que possuem um determinado haplótipos.
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