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RESUMO 

Os crocodilianos existentes atualmente são resultado de uma história 

evolutiva que começou há 250 milhões de anos atrás (MYA), com o surgimento do 

grupo Archosauria, na era Mesozoica. A ordem Crocodylia é composta por três 

famílias: Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae. No Brasil, são reconhecidas 

atualmente seis espécies, todas pertencentes à família Alligatoridae, subfamília 

Caimaninae. Uma destas é o jacaré-coroa Paleosuchus trigonatus, considerado um 

dos menores crocodilianos do mundo. Por ser de difícil amostragem, poucos estudos 

foram efetuados para a espécie, sendo este o primeiro a realizar levantamento dos 

parâmetros genético-populacionais da espécie. Neste estudo, 210 indivíduos de P. 

trigonatus provenientes de localidades da Amazônia Central, bacias dos rios Branco, 

Madeira, Xingu e Guiana Francesa foram caracterizados através do marcador 

mitocondrial Citocromo b e marcadores SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms). 

Paleosuchus trigonatus apresentou, no geral, altos valores de diversidade genética. 

Através da Análise de Variância Molecular (AMOVA) e de estrutura populacional 

foram encontradas duas linhagens evolutivas distintas, separadas há pelo menos 

5,43 MYA e com distâncias genéticas da ordem de 3% – uma de ocorrência nas 

drenagens do alto rio Branco e Guiana Francesa e outra ocorrendo nas drenagens 

do rio Amazonas. SNPs nucleares indicam tempo de divergência entre as linhagens 

da Guiana Francesa e da bacia Amazônica em 1,35 MYA. Também foi detectada 

uma diversificação nestas linhagens, de 970 mil anos para as drenagens do rio 

Amazonas e 670 mil anos para o alto rio Branco e Guiana Francesa, provavelmente 

relacionadas a eventos climáticos. Não foi possível atribuir estes resultados a 

hipóteses de isolamento por distância ou isolamento por cachoeiras e corredeiras, 

sendo possível que a estrutura genética observada entre bacias seja melhor 

explicada pelo modo como a espécie coloniza os ambientes. A análise de Bayesian 

Skyline Plots indica que o tamanho efetivo de fêmeas da espécie não sofreu 

variações bruscas nos últimos 150 mil anos. 

Palavras-chave: Alligatoridae, filogeografia, genética de populações. 
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ABSTRACT 

Living crocodilians are result of an evolutionary history that began 250 million 

years ago (MYA) with the emergence of Archosauria during the Mesozoic Era. The 

order Crocodylia consists of three families: Alligatoridae, Crocodylidae and 

Gavialidae. In Brazil there are six species, all belonging to the family Alligatoridae, 

subfamily Caimaninae. One of these is the smooth-fronted caiman Paleosuchus 

trigonatus, considered to be one of the smallest crocodilians in the world. Due to its 

cryptic behavior and low-density occurrence, few studies have been conducted for 

the species, which this is the first one to carry out a survey of its population genetic 

parameters. In this study, 210 individuals of P. trigonatus from locations in the 

Central Amazon, basins of the rivers Branco, Madeira, Xingu and French Guiana 

were characterized through the mitochondrial marker cytochrome b and SNP 

markers (Single Nucleotide Polymorphisms). Paleosuchus trigonatus had, in general, 

high genetic diversity values. Through Analysis of Molecular Variance (AMOVA) and 

population structure analysis were found two distinct evolutionary lineages separated 

for at least 5.43 MYA with 3% of uncorrected genetic distance – one taking place in 

the drainages of the upper Branco river basin and French Guiana and other taking 

place in the Amazon river drainages. SNPs indicates divergence between those 

lineages in 1.35 MYA. It was also detected diversification in these lineages, dated to 

970 thousand years for the Amazon river drainages and 670 thousand years for the 

upper Branco river basin and French Guiana, probably related to climatic events. It 

was not possible to attribute these results to the hypothesis of isolation by distance or 

isolation by rapids and waterfalls. It is possible that the genetic structure observed 

between river basins is best explained by the way the species colonizes 

environments. Bayesian Skyline Plots shows no abrupt changes of the effective 

population size of females in the last 150.000 years. 

Keywords: Alligatoridae, phylogeography, population genetics, Smooth-fronted 

caiman.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Crocodilianos: história evolutiva 

Crocodilianos, juntamente com as aves, são descendentes diretos do clado 

Archosauria (Cope,1869), grupo monofilético composto por todos os crocodilianos, 

aves e por outros grupos fósseis que compartilham do mesmo ancestral comum 

mais recente (Gauthier & Padian, 1985) (Figura 1). Este clado teve seu apogeu na 

era Mesozóica (250 MYA) e sofreu uma grande extinção entre o fim do período 

Cretáceo e início do Paleógeno (~65,5 MYA), também conhecida como Extinção 

Cretáceo-Terciário (K-T) (Nesbitt, 2011; Bronzati et al., 2015). 

As origens da linhagem da qual os crocodilianos fazem parte datam da idade 

Olenekiano (~250 MYA), da época Triássica inferior do período Triássico, com o 

surgimento do grupo tronco (stem group) Pseudosuchia (Zittel, 1887-1890), que é 

formado pelos crocodilianos e por todos os arcossauros mais próximos destes do 

que de aves (Gauthier & Padian, 1985; Brochu, 1997). Apesar de haver sinônimos 

para o grupo (Crurotarsi e Crocodylotarsi), Pseudosuchia é utilizado na mais 

completa revisão de Archosauria (Nesbitt, 2011).  

Durante o período Triássico houve uma grande diversificação de 

Pseudosuchia, que foi reduzida a uma só linhagem durante a Extinção Triássico-

Jurássico (~200 MYA) – os Crocodylomorpha (Walker, 1968). Esta linhagem era 

composta por “Sphenosuchia”, um grupo parafilético composto por animais de 

pequeno porte e terrestres, e pelos Crocodyliformes (Hay, 1930) (Figura 1). Os 

“Sphenosuchia” não conseguiram atravessar o período Jurássico. Por outro lado, os 

Crocodyliformes resistiram à Extinção do Triássico-Jurássico e a Extinção Cretáceo-

Terciário e persistem até os dias de hoje (Brochu, 2009; Nesbitt, 2011; Bronzati et 

al., 2015) (Figura 1). As espécies existentes atualmente compõem o clado Eusuchia 

(“crocodilos verdadeiros”) (Huxley, 1875), que surgiu no período Cretáceo inferior 

(130 MYA), onde a ordem Crocodylia (Gmelin, 1789) e seu grupo coroa (crown 

group) tem seu registro fóssil mais antigo na idade Campaniano (83,6 – 72,1 MYA) 

do período Cretáceo superior da era Mesozóica (Brochu, 2003). 
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Figura 1. Árvore de Máxima Parcimônia das relações entre Archosauriformes. Valores nos 

ramos são índices de Bremer. Em destaque o clado Crocodyliformes. Adaptado de Nesbitt 

(2011). 
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1.2 Ordem Crocodylia 

A ordem Crocodylia é composta por três famílias: Alligatoridae (quatro 

gêneros, oito espécies), Crocodylidae (três gêneros, 14 espécies) e Gavialidae (um 

gênero e uma espécie) (King & Burke, 1989; Brochu, 2003). Com apenas 8 gêneros 

e 23 ou 24 espécies viventes reconhecidas, devido à recente adição de Crocodylus 

suchus (Hekkala et al., 2011) a ordem Crocodylia é o menor grupo taxonômico 

dentro da Classe Reptilia (Martin, 2008). Entretanto, estudos recentes sugerem que 

Crocodylus cataphractus deve ser realocado para o gênero Mecistops (Gray 1844), 

ressuscitando-o (McAliley et al., 2006). Também indicam a existência de possíveis 

novas espécies nos gêneros Mecistops (de uma para duas espécies) e Osteolaemus 

(Cope, 1860) (de uma para três espécies), revelando uma diversidade críptica em 

crocodilianos e uma subestimação no número de espécies atualmente reconhecidas 

na ordem (Eaton, 2010; Hekkala et al., 2011; Shirley et al., 2013). A Figura 2 mostra 

as relações entre os crocodilianos atuais, incluindo as possíveis espécies novas de 

Crocodylidae.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cladograma representando as relações entre os crocodilianos atuais e ilustrações 

esquemáticas do formato da cabeça e dentição das três famílias de Crocodylia. Os tempos de 

divergência estimados entre os clados estão apresentados nos respectivos nós (Oaks, 2011). Em 

destaque, a subfamília Caimaninae. Adaptado de Grigg & David (2015). 
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Em geral, os crocodilianos estão distribuídos nas zonas tropicais e 

subtropicais do planeta, com maior diversidade nas regiões Neotropical e Oriental 

(Ross, 1998; Martin, 2008) (Figura 3). Apresentam hábito de vida semi-aquático, 

noturno, são carnívoros oportunistas, dependem da irradiação solar para 

termorregulação e apresentam determinação sexual associada à variação de 

temperatura durante o período de incubação dos ovos (Groombridge, 1987; 

Magnusson et al.,1987; Ross, 1998; Martin, 2008).  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil se encontra a maior diversidade de crocodilianos do mundo, 

incluindo seis espécies, todos pertencentes à subfamília Caimaninae (Norell, 1988) 

(Figura 2, destacado), conhecidos popularmente como jacarés (Carvalho, 1951). As 

espécies reconhecidas até o momento são: Caiman crocodilus (Linnaeus, 1758) 

(jacaré-tinga), Caiman latirostris (Daudin, 1802) (jacaré-de-papo-amarelo), Caiman 

yacare (Daudin, 1802) (jacaré-do-pantanal), Melanosuchus niger (Spix, 1825) 

(jacaré-açu), Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) (jacaré-paguá) e Paleosuchus 

Figura 3. Distribuição e riqueza de espécies de crocodilianos nas ecorregiões de água doce 

do planeta sensu Abell et al. (2008). Fonte: WWF/TNC 2008 
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trigonatus (Schneider, 1801) (jacaré-coroa). Com exceção de C. latirostris, todas as 

demais citadas anteriormente podem ser encontradas na bacia Amazônica.  

 

1.3 Paleosuchus trigonatus 

O jacaré-coroa, Paleosuchus trigonatus (Figura 4), pertence à subfamília 

Caimaninae e está entre os menores crocodilianos do mundo, sendo somente um 

pouco maior que sua espécie irmã Paleosuchus palpebrosus (Magnusson & 

Campos, 2010b). A espécie pode alcançar comprimento total máximo de 2,3 m 

(Medem, 1981) e apresenta extensa ossificação da pele (Magnusson & Campos, 

2010b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A distribuição geográfica de P. trigonatus está restrita ao bioma Amazônia, 

com ocorrência em nove países da América do Sul (Figura 5) (Medem, 1983; 

Magnusson & Campos, 2010b; Campos et al., 2013). No Brasil, a espécie não 

ocorre nas regiões do escudo brasileiro ou nas drenagens do rio Paraguai, como é o 

caso de Paleosuchus palpebrosus (Magnusson, 1992; Magnusson & Campos, 

2010b). De hábito críptico, o jacaré-coroa ocupa riachos e igarapés de terra firme, 

florestas de igapó, águas abertas ou áreas próximas a cachoeiras de grandes rios, 

como o Madeira, Mamoré, Guaporé e Abunã, sempre associados aos corpos d á́gua 

e suas adjacências (Figura 6) (Magnusson, 1992; Mazurek-Souza, 2001; 

Vasconcelos & Campos, 2007; Magnusson & Campos, 2010b). 

 

Figura 4 Imagem lateral de espécime de Paleosuchus trigonatus. 

Foto: Zilca Campos 
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Paleosuchus trigonatus alcança a idade adulta entre 10 a 20 anos, sendo a 

idade mínima reprodutiva da espécie de aproximadamente 11 anos para fêmeas e 

20 anos para machos (Magnusson & Lima, 1991). Indivíduos juvenis se dispersam 

dos ninhos dias após o nascimento, percorrendo grandes distâncias, enquanto que 

osadultos apresentam comportamento sedentário, de modo que os machos da 

espécie são territorialistas (Magnusson & Lima, 1991). As fêmeas constroem seus 

ninhos juntando folhas caídas no chão e formando montes (Magnusson et al., 1985) 

e apresentam comportamento de defesa dos ninhos (Campos et al., 2016). Na 

Amazônia Central, as fêmeas realizam a postura de ovos no fim da estação seca, 

entre Agosto e Setembro, de modo que os ovos eclodem entre Novembro e Janeiro 

(Magnusson et al., 1985). O período de incubação de ovos é tido como um dos mais 

longos entre os crocodilianos, podendo exceder os 100 dias, onde o número de ovos 

por ninho é baixo, variando entre 10 e 20 (Magnusson et al., 1985; Magnusson, 

1989).  

Figura 5. Mapa de distribuição de Paleosuchus trigonatus sensu Campos et al. (2013). 
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A determinação sexual dos filhotes de P. trigonatus se dá pela temperatura, 

onde temperaturas de incubação entre 28 e 30 °C produzem 100% de fêmeas e 

temperaturas acima de 32 °C produzem 100% de machos (Magnusson et al., 1990). 

Na Reserva Ducke, Manaus – AM, nove dos treze ninhos de P. trigonatus 

investigados estavam associados a cupinzeiros (Neocapritermes braziliensis), que 

serviriam de fonte externa de calor para os ovos dentro das áreas de floresta, já que 

este ambiente permite baixa insolação nos ninhos devido ao dossel e tem as chuvas 

como maior fator de variação de temperatura (Magnusson et al., 1985). Sua dieta na 

fase adulta é composta principalmente por cobras, pequenos mamíferos e, em 

menor proporção, peixes (Magnusson et al., 1987). 

 

1.4 Ameaças para a espécie 

Desmatamento, construção de estradas, crescimento urbano, substituição de 

áreas florestais para criação de pastos ou monoculturas, represamento de rios e 

construção de usinas hidrelétricas, atividades de garimpo, poluição de rios, caça, 

entre outros, são apenas alguns dos impactos antrópicos que promovem a perda e 

modificação de habitats e diminuem as densidades naturais de P. trigonatus 

(Magnusson & Campos, 2010a, 2010b). A recente construção de grandes e 

Figura 6. Paleosuchus trigonatus em igarapé de terra-firme na Amazônia Central.                      

Foto: Pedro Bittencourt 
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pequenas hidrelétricas na Amazônia tem levantado importantes questionamentos 

sobre os impactos decorrentes desses empreendimentos. Na bacia Amazônica, 

vários tributários do rio Amazonas apresentam cachoeiras, corredeiras e quedas em 

nível, as quais são selecionadas para a construção de usinas hidrelétricas de grande 

e pequeno porte, principalmente devido seu potencial de geração de energia (Figura 

7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em um dos principais afluentes, o rio Madeira, duas hidrelétricas já se 

encontram em funcionamento – Jirau e Santo Antônio. Com cerca de 3.250 km de 

extensão e 1.400.000 km2 de área de drenagem, o rio Madeira é um dos principais 

afluentes do rio Amazonas, contribuindo com cerca de 16% da descarga anual de 

água e com quase 50% da descarga anual de sedimentos dissolvidos, originários 

dos Andes Bolivianos (Molinier et al., 1993; Meade, 1994; Guyot et al., 1996; Albert 

Figura 7. Empreendimentos hidrelétricos planejados (vermelho) e em construção/operação 

(branco) na bacia Amazônica. As áreas separadas por bordas brancas indicam as ecorregiões 

de água-doce sensu Abell et al. (2008). O gradiente de cores indica diferenças na riqueza de 

espécies dentro das sub-bacias. Valores em preto indicam o número de espécies endêmicas 

para cada ecorregião. Fonte: Winemiller et al. (2016). 
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et al., 2011; Cella-Ribeiro et al., 2015). Com 18 corredeiras no território brasileiro, em 

um trecho de 290 km, situadas entre os municípios de Guajará-Mirim e Porto Velho, 

duas possuíam desníveis acentuados (Jirau e Teotônio) sendo formalmente 

denominadas cachoeiras (Cella-Ribeiro et al., 2013). Atualmente encontram-se 

submersas pelos reservatórios das UHEs Jirau e Santo Antônio. No reservatório da 

UHE Santo Antônio, o conflito entre comunitários e crocodilianos foi registrado com a 

morte de indivíduos, em especial de P. trigonatus (Campos, 2015).  

Outro afluente da margem direita do rio Amazonas em processo de 

estabelecimento de reservatório de hidrelétricas é o rio Xingu. Com cerca de 2.000 

km de extensão e 520.000 km2 de área de drenagem, a região da Volta Grande do 

Xingu contém um trecho de 200 km de corredeiras, com 85m de desnível (fall line), 

trecho onde o rio sai do escudo brasileiro e entra na bacia sedimentar amazônica 

(Mineli, 2013). A UHE Belo Monte concluiu o processo de enchimento do 

reservatório principal e intermediário em 13 de fevereiro de 2016 (Norte Energia, 

2016). Em Novembro de 2015, a ONG Repórter Brasil (Aranha, 2015) reportou 

queimadas irregulares em áreas destinadas a formação do reservatório, causadas 

por empresas terceirizadas da Norte Energia S.A contratadas para a remoção de 

árvores. Esta reportagem documentou o desmatamento de áreas sem a presença de 

equipes de resgate de animais silvestres e um jacaré-coroa (P. trigonatus) morto em 

uma das ilhas atingidas pelos incêndios (Figura 8). 

 A IUCN (International Union for Conservation of Nature) classifica P. 

trigonatus como em baixo risco de extinção - de menor preocupação para 

conservação, apesar de reconhecer que os dados sobre a espécie ainda são 

escassos (Magnusson & Campos, 2010b). Também reconhece alguns parâmetros, 

importantes de serem monitorados para estabelecer o estado de conservação de 

uma espécie, dentre eles a diversidade genética (Frankhan, 2004). Tendo em vista 

que até o presente momento nenhum estudo sobre a distribuição espacial da 

diversidade genética foi feito em P. trigonatus, este é pioneiro em investigar os 

parâmetros genético-populacionais da espécie, dando um passo importante para a 

conservação de P. trigonatus. 
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1.5 Filogeografia e genética de populações de crocodilianos amazônicos 

Na última década, o gene mitocondrial citocromo b (CYT B) tem sido utilizado 

como marcador molecular para determinar a filogenia e a estrutura populacional das 

espécies de crocodilianos da Amazônia Brasileira. Farias et al. (2004) demonstraram 

que este gene apresenta variação suficiente para efetuar análises populacionais de 

C. crocodilus e M. niger da Amazônia Central e da Guiana Francesa. A partir deste 

estudo, vários outros trabalhos utilizaram o gene CYT B para caracterizar a 

diversidade genética dos jacarés que ocorrem na Amazônia (Godshalk, 2006; 

Vasconcelos et al., 2006; Hrbek et al., 2008; Vasconcelos et al., 2008; Muniz, 2012; 

Rangel, 2015). Tais trabalhos contribuíram para estabelecer padrões populacionais 

e filogeográficos importantes para o entendimento da trajetória evolutiva das 

espécies e sua conservação. 

Vasconcelos et al. (2006, 2008) corroboraram os dados encontrados por 

Farias et al. (2004) ao aumentar o número de amostras e locais de coleta, 

demonstrando haver panmixia em C. crocodilus e M. niger das drenagens do rio 

Amazonas e estruturação genética em relação às populações da Guiana Francesa e 

Figura 8. Paleosuchus trigonatus encontrado morto em área destinada a formação de 

reservatório da UHE Belo Monte. Fonte: ONG Repórter Brasil. Foto: Marcelo Isensee e Sá. 
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do rio Uaçá, no Amapá. Hrbek et al. (2008) demonstraram as relações filogenéticas 

dentro de Caimaninae, evidenciando uma possível zona de hibridização ou contato 

secundário entre populações de C. crocodilus e C. yacare na região do alto rio 

Madeira. Além disso, verificaram haver grande diversidade haplotípica nos 

marcadores nucleares em espécies de Paleosuchus – possível sinal de uma forte 

estruturação populacional.  

Muniz (2012) realizou o primeiro estudo genético-populacional e filogeográfico 

de P. palpebrosus, amostrando populações nas bacias do rio Madeira, sub-bacia 

Boliviana, bacia do rio Paraguai (Pantanal) e em região de paleovárzea do rio 

Solimões. Utilizando o gene mitocondrial CYT B, encontrou alta estruturação 

genética entre as populações de P. palpebrosus e existência de possíveis Unidades 

Evolutivas Significantes (ESUs). O tempo de divergência entre as linhagens 

Solimões/Madeira foi de 2,7 MYA, relacionada com uma restrição das populações 

em áreas de paleovárzea desde a reorientação da bacia Amazônica do sentido 

Leste/Oeste para Oeste/Leste, evento datado de ~2,5 MYA (Campbell et al., 2006). 

O tempo de divergência entre linhagens das bacias Pantanal/Madeira-Bolívia datam 

de 2 MYA, relacionados com soerguimento do complexo de serras do Parecis, cujas 

rochas possuem idades de até 1,8 MYA (Hoorn et al., 2010). Neste sentido, este 

complexo de serras agiu como uma barreira vicariante entre as populações pré-

existentes. Já o tempo de divergência entre linhagens da sub-bacia Boliviana e do 

rio Madeira data de 300 mil anos, possivelmente relacionadas ao trecho de 

corredeiras presentes nesta porção do rio Madeira, apesar destas populações não 

se encontram totalmente isoladas, já que Muniz (2012) verificou haver fluxo gênico 

restrito entre elas, com taxas de migração de 1.655 indivíduo/geração no sentido 

Madeira/Bolívia e 0.629 indivíduo/geração no sentido Bolívia/Madeira. 

Rangel (2015), utilizando dados genômicos e também o gene mitocondrial 

CYT B, estendeu ainda mais a compreensão da estrutura populacional de M. niger 

na Amazônia. Através dos dados de DNA mitocondrial, foi possível observar um 

padrão de distribuição da variabilidade genética no sentido Oeste/Leste, desde o rio 

Napo (Equador) até o rio Approuague (Guiana Francesa), e Norte/Sul, desde o rio 

Uraricoera (alto rio Branco) até o rio Guaporé (alto Madeira). O número de grupos 

biológicos foi k = 3 (Oeste, Leste, Branco). Uma partição do banco de dados revelou 

um valor de k = 4, com o surgimento de um grupo na região entre cachoeiras e do 
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alto rio Madeira. A estrutura populacional utilizando marcadores SNPs revelou um 

número de grupos biológicos igual a três. Os SNPs também detectaram uma 

estruturação genética no rio Madeira, onde as populações do alto Madeira se 

comportam como um grupo puro e foi verificado o fluxo gênico em sentido 

unidirecional – do alto Madeira para as regiões entre cachoeiras e baixo Madeira, 

demonstrando mais uma vez que as corredeiras do rio Madeira tem um importante 

papel na diversificação dos crocodilianos amazônicos.  

 

1.6 Cachoeiras e corredeiras: barreiras para alguns organismos aquáticos e 

semiaquáticos 

 A conectividade de ambientes aquáticos é determinante na composição e 

distribuição das espécies. Sua ausência, seja devido à falta de conexão entre bacias 

de drenagem, à distância geográfica, à presença de barreiras naturais, tais como 

cachoeiras, corredeiras e gradientes de queda (fall line), pode limitar a dispersão de 

espécies dentro e entre bacias de drenagem, favorecendo o surgimento de áreas de 

endemismo (Rahel, 2007). Na bacia Amazônica são reconhecidas, atualmente, 13 

ecorregiões de água doce (Abell et al., 2008), com diferentes níveis de endemismo 

para peixes de água doce (Figura 7). Da mesma forma, diversos estudos na 

Amazônia têm demonstrado a influência de cachoeiras e corredeiras como barreiras 

biogeográficas totais ou parciais para a dispersão e fluxo gênico de alguns 

organismos aquáticos e semiaquáticos, como peixes (Zuanon, 1999; Camargo et al., 

2004; Torrente-Vilara et al., 2011; Ximenes, 2014), botos (Da Silva, 1994; Banguera-

Hinestroza et al., 2002; Gravena et al., 2014; Hrbek et al., 2014), ariranhas (Pickles 

et al., 2011) e jacarés (Hrbek et al., 2008; Muniz, 2012; Rangel, 2015). Entretanto, 

esta correlação nem sempre é verdadeira, como é o caso dos grandes bagres 

(gêneros Brachyplatystoma e Pseudoplatystoma), do curimatã (Prochilodus 

nigricans) (Goulding, 1979), do tambaqui (Farias et al., 2010) e da tartaruga-da-

amazônia (Podocnemis expansa) (Vieira, 2015). 

Além dos rios Madeira e Xingu, onde os trechos de cachoeiras e corredeiras 

se encontram atualmente destinados para a atividade hidrelétrica, outros rios da 

Amazônia brasileira também possuem estudos de aproveitamento hidrelétrico 

realizados ou planejados. O Rio Negro, principal afluente da margem esquerda do 
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rio Amazonas, com 1.700 Km de extensão e 691.000 Km2 de área de drenagem 

(Zeidemann, 2001), possui corredeiras próximas à cidade de São Gabriel da 

Cachoeira, no alto rio Negro. No baixo rio Negro deságua o seu mais importante 

afluente, o rio Branco, que possui 584 km de extensão e 204.640 km² de área de 

drenagem (Freitas, 1997; Ferreira et al., 2007). Formado pela confluência dos rios 

Uraricoera e Tacutu, na região de Boa Vista, a bacia do rio Branco está localizada 

quase que inteiramente no Estado de Roraima, extremo norte do Brasil. O Rio 

Branco, tal como o Negro, também possui em sua região média uma importante 

área de corredeiras no município de Caracaraí, a 125 Km de Boa Vista, conhecidas 

como corredeiras do Bem Querer (Ferreira et al., 2007). A bacia do rio Branco 

também já possui estudos de aproveitamento hidrelétrico realizados, tanto na calha 

principal quanto em seus afluentes.   

Após vinte anos de relativa estagnação na construção de hidrelétricas (entre 

os anos 1990 e 2000), um boom neste tipo de empreendimento está projetado para 

os próximos 10 a 20 anos (Poff & Hart, 2002; Zarfl et al., 2014). Um total de 3.700 

usinas hidrelétricas com capacidade >1MW estão em fase de planejamento (83%) 

ou em construção (17%) nos países em desenvolvimento, onde as bacias 

Amazônica e do rio da Prata serão as que receberão o maior número de novas 

usinas na América do Sul (Zarfl et al., 2014, dados de Mar/2014). Segundo o 

Relatório de Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil (ANA, 2015), o Brasil 

contava, até Dez/2014, com 1.154 empreendimentos hidrelétricos, sendo 484 

Centrais de Geração  Hidrelétrica (CGHs), 470 Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCHs) e 200 UHEs, responsáveis por 65,2% da oferta interna de energia elétrica 

em 2014. As principais UHEs a entrarem em funcionamento na bacia Amazônica em 

2014 foram as de Jirau (rio Madeira – RO), Santo Antônio (rio Madeira – RO), Santo 

Antônio do Jari (rio Jari – PA/AP) e Ferreira Gomes (rio Araguari – AP). No Plano 

Decenal de Energia Elétrica 2022 – PDE2022, prevê-se a implantação de 35 usinas 

hidrelétricas (UHE) em todo o país, totalizando um aumento de 39.371 MW na 

potência instalada do parque hidrelétrico brasileiro.  

Diante do exposto, um fator preocupante, sob o ponto de vista da 

conservação, é que a magnitude dos impactos ambientais e a resposta das 

populações animais a estes empreendimentos ainda são desconhecidos (Fearnside, 

2013). Desta forma, é muito importante que o levantamento de informações 
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genéticas a priori seja efetuado, a fim de documentar como a diversidade genética 

das espécies afetadas se encontra em condições naturais e que possam servir como 

base de comparação para estudos futuros. Isto ajudará a estabelecer áreas de 

proteção para mitigar os efeitos gerados diretamente pelas barragens e 

indiretamente pela atividade e ocupação humana destes locais.  

Considerando que o levantamento de dados genéticos de Paleosuchus 

trigonatus garantem o conhecimento de sua trajetória evolutiva, sobretudo no 

contexto da efetiva construção de hidrelétricas na bacia Amazônica, esta 

Dissertação de Mestrado visou um levantamento dos parâmetros de diversidade 

genética e um passo inicial para o estudo filogeográfico da espécie, a fim de 

determinar padrões de distribuição e variabilidade genética no eixo norte-sul da 

Amazônia, incluindo as bacias de drenagem dos rios Branco e Madeira, além do rio 

Xingu.  

Nesta Dissertação foram testadas as seguintes hipóteses: 

(1): as populações de P. trigonatus possuem estruturação genética quanto a 

sua distância geográfica no eixo norte-sul da Amazônia; 

(2): as cachoeiras e corredeiras do alto rio Madeira, do Bem-Querer, no médio 

rio Branco, e as da Volta Grande do rio Xingu representam obstáculos ao 

fluxo gênico de populações de P. trigonatus; 

(3): A espécie não é formada por uma única população panmítica em toda a 

região amostrada. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a distribuição espacial da diversidade genética de populações de 

jacaré-coroa distribuídas ao longo do eixo norte-sul da Amazônia utilizando 

sequências de DNA mitocondrial. 

 

2.2 Objetivos específicos 

- Caracterizar molecularmente indivíduos de P. trigonatus das localidades 

amostradas; 

- Verificar se há estruturação genética entre populações nas áreas 

amostradas para P. trigonatus; 

- Investigar quais processos evolutivos e eventos paleogeográficos poderiam 

ser mais relevantes para moldar a distribuição atual da variabilidade genética 

em P. trigonatus; 

- Testar se existem barreiras atuais que limitam ou impedem o fluxo gênico 

entre populações de P. trigonatus; 

- Avaliar o estado de conservação de P. trigonatus com base na diversidade 

genética e propor ações para conservação da espécie. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo e coleta das amostras 

A área de estudo compreende localidades dentro dos estados do Amazonas, 

Pará, Rondônia e Roraima (Figura 9). Devido à disponibilidade, foram incluídas 

amostras provenientes da Guiana Francesa. Grande parte do banco de dados 

utilizado foi obtido através de colaboradores envolvidos em programas de 

monitoramento, teses de doutorado e dissertações de mestrado. Adicionalmente, 

três expedições de campo foram realizadas durante os meses de Março, Agosto e 

Novembro de 2015, em localidades do município de Presidente Figueiredo – AM e 

do Estado de Roraima. Um total de 210 amostras de indivíduos de P. trigonatus 

compõe o banco de dados utilizado neste estudo, sumarizadas na Tabela 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Locais de amostragem de Paleosuchus trigonatus utilizados neste estudo. 



31 

 

Tabela 1. Número de indivíduos de Paleosuchus trigonatus por localidade na bacia Amazônica e 

Guiana Francesa. 

 

A captura dos jacarés se deu através de busca noturna em corpos d’água, a pé 

ou em canoa, com o uso de lanternas de cabeça e farol manual 12V. Após a 

localização e confirmação visual dos indivíduos, a captura foi realizada a partir da 

utilização de laço com cabo de aço e cambão, sendo em seguida imobilizados. Após 

a captura, foram feitas: marcação, com retirada de escamas caudais (simples e/ou 

duplas), pesagem, sexagem e medição corporal. Todos os indivíduos capturados 

foram georreferenciados. As escamas obtidas foram acondicionadas em tubos 

contendo solução de álcool 95% e depositadas na Coleção de Tecidos de Genética 

Localidade Grupo UF N° de indivíduos 

Guiana Francesa Guiana Francesa - 6 

ESEC Maracá Branco RR 25 

Amajari Branco RR 2 

Mucajaí Branco RR 6 

Caracaraí Branco RR 2 

Vila Jundiá Negro RR 5 

Presidente Figueiredo Negro AM 7 

Manaus Negro AM 25 

Beruri Purus AM 24 

Manicoré Rio Aripuanã AM 3 

Rio Aripuanã Rio Aripuanã AM 8 

Humaitá Madeira AM 10 

Porto Velho Madeira RO 22 

Jaci-Paraná MadeiraEC RO 26 

Mutum Alto Madeira RO 4 

Fortaleza do Abunã Alto Madeira RO 9 

Nova Mamoré Alto Madeira RO 4 

Guajará-Mirim Alto Madeira RO 2 

São Miguel do Guaporé Alto Madeira RO 2 

Altamira Xingu PA 18 

Total   210 
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Animal (CTGA) do Laboratório de Evolução e Genética Animal - UFAM. Todos os 

procedimentos em campo se deram de forma ética e respeitosa, com a devida 

autorização para captura e coleta de material biológico emitida pelo SISBIO (N°: 

49641-2). 

 

3.2 DNA Mitocondrial 

3.2.1 Extração de DNA e Reação em Cadeia da Polimerase 

Para obtenção do DNA total, o tecido foi fragmentado e submetido à digestão, 

através de tampão de lise STE e proteinase K, em banho-maria a 55 °C durante 24h. 

Após a digestão, o DNA foi separado das outras biomoléculas através do protocolo 

de extração via CTAB com adaptações (Doyle & Doyle, 1990). A qualidade, 

concentração e pureza do DNA obtido foram verificadas no espectrofotômetro 

NanoDrop 2000 (Thermo Scientific).  

Após o isolamento do DNA total das amostras, foi realizada a técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para amplificar o gene mitocondrial 

citocromo b (CYT-B) utilizando protocolo descrito por Hrbek et al. (2008). As reações 

foram padronizadas para um volume final de 15 μL, sendo 4,7 μL de H2O, 1,5 μL de 

MgCl2 (25 mM), 1,5 μL de dNTP (10 mM), 1,5 de BSA (10 mg/mL), 1,5 μL de 

Tampão PCR Buffer 10x (750 mM Tris-HCl - pH 8.8 a 25 °C, 200 mM (NH4)2SO4, 

0,1% (v/v) Tween 20), 1,5 μL do primer forward GluCRf.1 (5’-

CAACCAAAACCTGAGGYCTGA-3’), 1,5 μL do primer reverse ProCRr.1 (5’-

ATTAGAAYGTCGGCTTTGGGG-3’), 0,3 μL de Taq DNA Polimerase (1 U/μL) e 1,0 

μL de DNA total (entre 50 a 100 ng/μL). Esta reação foi realizada no termociclador 

Veriti® Thermal Cycler (Applied Biosystems®), onde ocorreram as etapas de 

desnaturação a 92 °C por 15 segundos, anelamento a 52 °C durante 35 s, extensão 

a 68 °C durante 90 s, todas com 35 repetições (ciclos), seguidas de uma única 

extensão final a 68 °C por 7 minutos. O resultado da reação de PCR foi avaliado em 

gel de agarose a 1% p/v para checar a presença/ausência de banda de DNA 

amplificado, utilizando marcador ladder do fago lambda de 1Kb. 
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3.2.2 Purificação e Reação de Sequenciamento 

O produto de PCR foi então purificado através de uma reação contendo 

Exonuclease I e fosfatase alcalina (ExoSAP), que consiste na degradação de 

primers e desfosforilação de dNTPs não incorporados (Werle el al., 1994). Foram 

adicionados 4 μL de ExoSAP ao produto de PCR de cada amostra e estas foram 

novamente ao termociclador, utilizando os seguintes ciclos: I) 37 °C por 30 minutos, 

II) 80 °C por 15 minutos, III) 10 °C por 1 minuto.  

Após esta etapa, foi realizada a reação de sequenciamento, que consiste de 

uma reação de PCR utilizando dideoxinucleotídeos (ddNTPs) marcados com 

fluorescência para posterior leitura em sequenciador automático de DNA, conforme 

método descrito por Sanger & Coulson (1975). Para preparar o mix, foram utilizados 

2 μL do produto de PCR purificado, 1 μL do primer CytbCRf.1 (5’-

ATGACCCACCAACTACGAAAA-3’), 1 μL do primer CytbCRf.3 (5’-

CCATACATYGGAGACACCAT-3’), 1 μL do, 1,3 μL do buffer de sequenciamento, 0,3 

μL da solução do kit de reação ABI BigDye Terminator e 4,4 μL de ddH2O, para um 

volume final de 10 μL. As condições de temperatura foram: desnaturação a 96 °C 

por 10 s, anelamento a 50 °C por 15 s, extensão a 60 °C por 240 s, havendo 35 

ciclos de repetição. 

O produto desta reação foi então precipitado através da adição de 2,5 μL de 

EDTA 125 mM e 30 μL de álcool absoluto (MERK), seguido de etapas de 

centrifugação por 30 minutos a 2000 rcf a 4 ºC, inversão da placa e centrifugação 

por 1 minuto a 140rcf para remoção dos reagentes da etapa anterior e, em seguida 

adição de 30 μL de álcool 70%, seguido por centrifugação por 15 minutos a 1650 rcf 

a 4 ºC e posterior centrifugação invertida para descarte do álcool. Após a 

precipitação o, fragmento de DNA alvo foi ressuspendido em formamida HI-DI™ e 

injetado no sequenciador automático ABI 3500XL (Applied Biosystems®).  

 

3.2.3 Análise de Dados  

As sequências do gene mitocondrial citocromo b obtidas após a reação de 

sequenciamento foram organizadas e alinhadas em um banco de dados no 

programa Bioedit (Hall, 1999), com o implemento da ferramenta de alinhamento 

automático Clustal W (Thompson et al., 1996). Todas as sequências foram 



34 

 

conferidas e corrigidas manualmente. Todos os inputs utilizados nas análises 

posteriores foram baseadas neste banco de dados. Não foram encontrados stop 

codons, exceto o que marca o final do gene mitocondrial citocromo b, ou indels 

quando a tradução das sequências foi realizada no programa Geneious 7 (Kearse et 

al., 2012). 

 

3.2.4 Parâmetros populacionais e testes de Neutralidade 

Todas as sequências obtidas foram analisadas no programa Arlequin 3.5 

(Excoffier & Lischer, 2010). Neste programa foram estimados os parâmetros 

populacionais como número de haplótipos, sítios segregantes, diversidade 

haplotípica, diversidade nucleotídica e testes de neutralidade para cada localidade 

amostrada. O número de haplótipos é a simples contagem de haplótipos únicos em 

uma localidade. Sítios segregantes são sítios em sequências homólogas de DNA 

onde existem dois ou mais nucleotídeos diferentes (Fu, 1995). A diversidade 

haplotípica é a probabilidade de escolher dois haplótipos diferentes entre si, 

aleatoriamente, dentro de uma amostra. Diversidade nucleotídica é a probabilidade 

de dois sítios homólogos escolhidos aleatoriamente serem diferentes entre si 

(Tajima, 1983).  

Os testes de neutralidade realizados foram o D de Tajima (Tajima, 1989) e Fs 

de Fu (Fu, 1997). O Teste D de Tajima compara valores de θ (theta) obtidos a partir 

da expectativa de sítios segregantes (S) de uma amostra (k) e valores de theta 

obtidos a partir da expectativa do número de diferenças par-a-par entre sequências 

de DNA (π). Sob o contexto do modelo neutro de mutação (Kimura 1968, 1983), os 

valores de θk e θπ são equivalentes e sua diferença possui média igual a 0 e 

variância igual a 1. Valores de D = 0 denotam não haver mudanças no tamanho 

populacional ou algum padrão de seleção agindo no locus analisado. Valores de D < 

0 indicam um possível aumento do tamanho populacional ou seleção negativa e 

valores de D > 0 indicam um possível efeito bottleneck recente ou seleção positiva. 

Os valores de significância para este teste são obtidos a partir de simulações, onde 

o valor crítico do teste é de alfa = 0,05. Para as análises foram utilizadas 10.000 

simulações. 



35 

 

 O teste Fs (Fu, 1997), de maneira análoga ao teste D, indica desvios da 

neutralidade ao estimar probabilidade de observar, em uma amostra aleatória, um 

número de alelos igual ou menor que o observado quando assumindo um modelo 

neutro. Valores de Fs < 0 indicam evidência de excesso no número de alelos, algo 

esperado em situações de expansão populacional recente e valores de Fs > 0 

indicam deficiência de alelos, gerados por um possível efeito bottleneck. Da mesma 

forma que o Teste D, os níveis de significância são estimados através de simulações 

de Monte Carlo, onde o valor crítico do teste é de alfa < 0,02. Para as análises 

também foram utilizadas 10.000 permutações. 

 

3.2.5 Análise de Variância Molecular 

 A existência de estruturação genética em P. trigonatus entre as localidades 

amostradas foi testada através de uma Análise de Variância Molecular (AMOVA) 

(Excoffier et al., 1992). Neste teste, é construída uma matriz de distâncias 

hierarquizada entre todos os indivíduos do banco de dados. Quando indivíduos são 

arranjados em populações e populações são arranjadas em grupos a priori, o valor 

total da soma dos quadrados dos desvios pode ser decomposto em três: entre 

grupos, entre populações dentro de grupos e dentro das populações. Cada um 

destes valores é então dividido pelo grau de liberdade apropriado para cada nível 

hierárquico, obtendo-se assim a média do quadrado dos desvios. Os componentes 

de variação são obtidos ao equalizar a média dos quadrados dos desvios às suas 

expectativas. A partir dos componentes de variação se obtém os índices Фct, Фsc e 

Фst, análogos aos índices da estatística F de Wright. Níveis de significância foram 

estimados a partir de 10.100 permutações. Para as análises se considerou os 

seguintes agrupamentos a priori: localidades quanto à bacia de drenagem (Branco, 

Negro, Purus, Madeira, Xingu, Guiana Francesa), quanto à presença de cachoeiras 

e corredeiras (Alto Branco, Negro, Purus, Alto Madeira, Madeira Entre Cachoeiras, 

Baixo Madeira, Xingu, Guiana Francesa) e quanto à margem do rio Amazonas. 

Os níveis de estruturação genética entre as populações também foram 

estimados através da comparação par-a-par dos valores de FST (Weir & 

Cockerham, 1984) com correção de Bonferroni para múltiplas comparações (Rice, 

1989). O fluxo gênico médio (Nm) e o número absoluto de migrantes (M = Nm) entre 
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as amostras populacionais, foi estimado indiretamente sob o modelo de migração de 

ilhas, onde FST = 1/Nm+1 a partir das comparações par-a-par dos valores obtidos 

de FST. Para testar a correlação entre as distâncias genéticas e as distâncias 

geográficas foi realizado o teste de Mantel (Mantel, 1967). Nesta análise utilizou-se 

uma matriz de distâncias geográficas euclidianas e uma matriz de valores FST par-

a-par para verificar se há correlação linear entre estas. 

 

3.2.6 Análise Bayesiana de Estrutura Populacional 

O número real de grupos biológicos foi estimado por meio de método 

Bayesiano desenvolvido por Corander et al. (2003) e implementado no programa 

BAPS. Nesta análise, o banco de dados é submetido a um processo de clustering 

entre grupos, determinados a priori, utilizando de inferência Bayesiana e do 

algoritmo Monte Carlo via cadeias de Markov para simulações. Mudanças de um 

indivíduo i para um grupo j são contabilizadas a partir do logaritmo da função de 

verossimilhança marginal e os indivíduos são agrupados em K clusters, com o 

menor valor de log(ml) possível, com valores de probabilidade posterior associado 

para os grupos. Indivíduos agrupados no mesmo cluster apresentam o mesmo 

código de cores no gráfico de barras gerado pelo programa. 

 

3.2.7 Rede de Haplótipos 

A construção da rede de haplótipos foi feita com base na topologia de uma 

árvore de máxima verossimilhança construída no software Treefinder (Jobb, 2004). 

Para a seleção do modelo de substituição nucleotídica mais adequado ao banco de 

dados, foi utilizado o Critério de Informação de Akaike corrigido (AICc), 

implementado no programa jMODELTEST 2.1.7 (Posada, 2008). Neste estimador, o 

critério de seleção entre modelos está baseado na utilização da distância de 

Kullback-Leibler, que é uma medida de distância entre duas distribuições de 

probabilidade. A partir de uma distribuição de probabilidade ‘real’, estimam-se quais 

modelos que melhor se ajustam a ela. Recomenda-se o uso do critério AICc quando 

a relação entre o tamanho da amostra (n) é pequeno quando comparado ao número 

de parâmetros (K), da ordem de n/K < 40. (Posada & Buckley, 2004). A árvore de 

máxima verossimilhança foi importada para o software HAPLOVIEWER (Salzburger 
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et al. 2011), o qual constrói a rede de haplótipos. Esta rede possibilita a visualização 

bidimensional das relações entre os haplótipos encontrados no banco de dados. 

 

3.2.8 Análises Filogenéticas e tempo de divergência 

A reconstrução filogenética e estimativa de tempos de divergência entre 

linhagens foi realizada no programa BEAST 2.3.2 (Bouckaert et al., 2014) a partir de 

um banco de dados contendo representantes dos haplótipos principais de P. 

trigonatus e sequências do gene mitocondrial CYT B de espécies representantes da 

família Alligatoridae, já publicadas e disponíveis no GenBank (Glenn et al, 2002; 

Hrbek et al., 2008; Venegas-Anaya et al., 2008; Oaks, 2011). 

O modelo de substituição que melhor se ajusta ao banco de dados foi 

estimado de duas formas: através do programa jModelTest 2.1.7 (Posada, 2008) e 

utilizando o pacote bModelTest (Bouckaert, 2015) dentro do programa BEAST 2.3.2. 

No primeiro método, o modelo de substituição é estimado através de métodos de 

Máxima Verossimilhança, utilizado o Critério de Informação de Akaike corrigido 

(AICc) para escolha do modelo. No segundo método, o modelo de substituição é 

estimado a partir de uma análise Bayesiana, utilizando o algoritmo Monte Carlo via 

Cadeias de Markov com saltos reversíveis (reversible-jump Markov chain Monte 

Carlo- rjMCMC). No segundo método foi utilizada a opção Transition/Transversion 

Split Methods, que possui um espaço de 31 modelos para seleção. 

Para a calibração dos tempos de divergência, foram realizadas duas 

abordagens: a primeira utilizando apenas o tempo de divergência Alligatorinae-

Caimaninae (entre 71~66 MYA), considerado um dos melhores pontos de calibração 

fóssil para vertebrados (Müller & Reisz, 2005). A segunda foi baseada nos tempos 

de divergência obtidos através de reconstrução filogenética utilizando o genoma 

mitocondrial de crocodilianos (Roos et al., 2007). Para cada abordagem foram 

utilizadas 10 milhões de simulações de Monte Carlo via Cadeias de Markov, 

salvando-se os parâmetros e árvores a cada 1.000 simulações, descartando os 10% 

iniciais (burn-in) da análise, com 3 réplicas. A convergência dos parâmetros, priors, 

posterior e tempos de divergência foram checadas no programa TRACER 

(Drummond & Rambaut, 2007). Para obter a Árvore de Máxima Credibilidade de 
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Clados foi utilizado o programa TreeAnotator 2.3.2, incluso no pacote do programa 

BEAST. A edição das árvores foram feitas nos programas FigTree 1.4.2 e Inkscape.  

 

3.2.9 Bayesian Skyline Plots 

A demografia histórica de P. trigonatus foi inferida a partir de mudanças no 

tamanho efetivo populacional das fêmeas em função do tempo, implementado na 

análise de Bayesian Skyline Plots no programa BEAST 1.8.2 (Drummond & 

Rambaut, 2007). Este método, derivado da teoria coalescente (Kingman, 1982a, b), 

desenvolvido por Drummond et al. (2005), infere o tamanho efetivo populacional 

através das relações genealógicas entre os haplótipos amostrados. Através do 

implemento de Cadeias de Markov Monte Carlo, Bayesian Skyline Plots também 

informa intervalos de credibilidade para o tamanho efetivo populacional, que levam 

em consideração o erro filogenético associado a reconstrução das genealogias e o 

efeito estocástico presente no processo coalescente (Drummond et al., 2005; Ho & 

Shapiro, 2011) 

 Para as análises, o banco de dados foi dividido em grupos a priori, a partir 

dos dados obtidos nas análises de estrutura populacional. Cada grupo foi submetido 

a uma análise coalescente Bayesiana adotando-se um relógio molecular estrito 

(strict clock) com taxa de substituição de 0.005 substituição/sitio/mya (Oaks, 2011; 

Shirley, 2013b) e um prior uniforme [0;970] para o parâmetro treeModel.rootHeight, 

baseado na expectativa dos tempos de divergência entre as linhagens (970 mil anos 

atrás), obtido através dos tempos de divergência estimados anteriormente. O 

hiperparâmetro m, que determina o número de grupos dentro de um modelo de 

demografia histórica por partes, com 2m – 1 parâmetros demográficos, foi 

determinado a priori (m = 10) para as análises. 

  Foram feitas 50 milhões de simulações de Monte Carlo via Cadeias de 

Markov, salvando-se os parâmetros e árvores simuladas a cada 5.000 simulações, 

descartando os 10% iniciais (burn-in) da análise, com 3 réplicas. A convergência dos 

parâmetros, priors, posterior e a construção dos gráficos de Skyline Plots foram 

realizadas no programa TRACER, com valores de ESS maiores que 200. 
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3.3 DNA Genômico 

3.3.1 Construção da biblioteca genômica 

 Apesar de não constar dos objetivos principais deste trabalho e devido a 

disponibilidade dos dados, foi construída uma biblioteca genômica contendo cinco 

indivíduos de P. trigonatus deste estudo, sendo um da Guiana Francesa 

(PT2GuiFra), um de Manaus (H1711), um de Manicoré (H2253 - baixo rio Madeira), 

um de Nova Mamoré (H1856 - alto rio Madeira) e um da ESEC Maracá (H0888 - rio 

Uraricoera – alto rio Branco) e indivíduos de P. palpebrosus de linhagem 

mitocondrial sensu Muniz et al. (2016). Apesar do baixo número amostral, o objetivo 

desta etapa foi de verificar a existência de uma tendência similar à encontrada nas 

linhagens mitocondriais de P. trigonatus. 

A preparação da biblioteca foi feita segundo protocolo desenvolvido por 

Peterson et al. (2012) para bibliotecas de ddRADseq (double digest Restriction 

Associated DNA sequencing) com modificações, como a digestão das amostras e 

ligação de adaptadores ser feita na mesma etapa (Martinez, 2015). Neste método, o 

DNA total extraído de cada amostra é concentrado a 200 ng/μL e digerido por duas 

enzimas de restrição, SdaI (corte raro) e Csp6I (corte frequente), seguidas da 

ligação dos fragmentos com adaptadores P e A, que contém sítios de 

reconhecimento do corte feito pelas enzimas de restrição. O adaptador A é 

desenhado para ter uma conformação em “Y”, de modo que este contém um sítio de 

anelamento para o primer de PCR, uma sequência barcode de 10 bases, e o 

adaptador P possui um sítio de anelamento para o primer de PCR e reação de 

sequenciamento (Figura 10).  

Após PCR de enriquecimento e seleção de fragmentos por tamanho (370 bp) 

na plataforma de eletroforese Pippin Prep (Saga Science), todas as amostras foram 

agrupadas em quantidades equimolares e sequenciadas no Sequenciador Genético 

de Nova Geração Ion Torrent PGM, utilizando reagentes e kits de sequenciamento 

400pb e o chip 318. A leitura dos dados genômicos obtidos foi processado no 

encadeamento (pipeline) pyRAD (Eaton, 2014) e foram utilizados para gerar uma 

matriz de SNPs e sequencias concatenadas. Todos os alelos utilizados tiveram pelo 

menos 5x de cobertura mínima para serem válidos e cada locus, para ser 

considerado válido, teve frequência em pelo menos 50% dos indivíduos analisados. 
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3.3.2 Análise de dados Genômicos 

Para as análises foi utilizado o pacote SNAPP (Bryant et al., 2012) 

implementado no programa BEAST 2, consistindo de 10 milhões de simulações com 

parâmetros e topologia amostrados a cada 10.000 simulações, descartando os 10% 

iniciais. As topologias foram utilizadas para estimar os valores de probabilidade 

posterior dos clados, tempos de divergência e intervalos de credibilidade entre as 

linhagens de P. trigonatus, utilizando como ponto de calibração o tempo de 

divergência entre P. trigonatus e P. palpebrosus estimado por Oaks (2011), cujo com 

valor médio é de 9.53 MYA. As árvores foram sumarizadas no pacote DENSITREE, 

disponível no programa BEAST 2. 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema da construção de biblioteca genômica. Em vermelho, os sítios de 

reconhecimento das enzimas. O adaptador A contém: o sítio de anelamento para o primer de 

PCR (amarelo), a sequência barcode (laranja) e o barcode adapter (verde). O adaptador P1 

contém o sítio de anelamento para o primer de PCR e reação de sequenciamento. Fonte: 

Canton (2014); Rangel (2015). 
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4. RESULTADOS 

4.1 DNA Mitocondrial 

4.1.1 Parâmetros genéticos 

 Um total de 1020 pares de bases do gene mitocondrial CYT B foram obtidos 

(89,47%, 1140 pb) após o alinhamento e edição dos dados brutos. Destes, 57 sítios 

foram polimórficos, onde 47 sítios informativos para parcimônia e 10 singletons, e 

um total de 36 haplótipos, com diversidade haplotípica total (Ĥ) = 0.859 ± 0.015, e 

diversidade nucleotídica total (π) = 0.0118 ± 0.0010 (Tabela 2). Para estas análises, 

a localidade Caracaraí não foi considerada por possuir um baixo número amostral (N 

= 2). Outras localidades com baixo número amostral foram agrupadas conforme 

indicado na Tabela 1. 

Em geral, as localidades amostradas apresentaram níveis moderados a altos 

de diversidade haplotípica (Xingu: 0.471; Humaitá: 0.955), com exceção de Maracá 

(0.1453) e Mucajaí (apenas um haplótipo), localizadas no alto rio Branco. Os níveis 

de diversidade nucleotídica variaram entre 0.0002 (Maracá) e 0.0030 (Porto Velho). 

As localidades Presidente Figueiredo, Manaus e Xingu também apresentaram 

baixos valores de diversidade nucleotídica (0.0005, 0.0009 e 0.0007, 

respectivamente). Para a localidade Maracá o teste D de Tajima foi significativo (-

1.7336, p = 0.0129). Já o teste Fs de Fu (-1.4969, p = 0.0221) foi muito próximo do 

valor crítico do teste (p < 0.02). Ambos os resultados indicam uma possível 

expansão populacional recente. Para a localidade Humaitá, a estatística Fs foi 

altamente significativa (-3.6861, p = 0.0086).  
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Tabela 2. Parâmetros genéticos gerais de P. trigonatus nas localidades amostradas. N, número de 

indivíduos; S, número de sítios segregantes (polimórficos); Hap, número de haplótipos; Ĥ, diversidade 

haplotípica de Nei; π, diversidade nucleotídica de Nei; D (p), Teste D de Tajima com valor p simulado 

(α=0.05, 10.000 simulações); Fs (p), Teste Fs de Fu com valor p simulado (α=0.02, 10.000 

simulações). *, Valores discutidos no texto; em vermelho, valores significativos. 

Localidade N S Hap Ĥ Π D (p) Fs (p) 

Guiana Francesa 6 4 3 0.600 ± 0.215 0.0013 ± 0.0011 -1.2950 (0.0772) 0.2969 (0.4868) 

Maracá 27 3 3 *0.145 ± 0.090 *0.0002 ± 0.0003 -1.7336 (0.0129) -1.4969 (0.0221) 

Mucajaí 6 0 1 - - - - 

Jundiá 5 4 2 0.600 ± 0.175 0.0024 ± 0.0002 1.6407 (0.9735) 3.0225 (0.9145) 

Presidente Figueiredo 7 1 2 0.476 ± 0.171 *0.0005 ± 0.0005 0.5590 (0.8382) 0.5887 (0.4413) 

Manaus 25 7 5 0.623 ± 0.080 *0.0009 ± 0.0007 -1.4686 (0.0635) -0.9074 (0.2670) 

Purus 24 5 4 0.543 ± 0.085 0.0012 ± 0.0009 -0.3023 (0.4227) 0.6280 (0.6615) 

Rio Aripuanã 11 9 6 0.836 ± 0.089 0.0021 ± 0.0014 -1.3180 (0.1078) -1.4192 (0.1326) 

Humaitá 10 9 8 0.955 ± 0.059 0.0029 ± 0.0018 -0.4026 (0.3640) -3.6861 (0.0086) 

Porto Velho 22 9 9 0.853 ± 0.048 *0.0030 ± 0.0018 0.7915 (0.8042) -1.4077 (0.2340) 

Madeira EC 26 9 8 0.760 ± 0.064 0.0027 ± 0.0018 0.8531 (0.8278) -0.2467 (0.4859) 

Alto Madeira 21 9 7 0.805 ± 0.063 0.0021 ± 0.0013 -0.4995 (0.3392) -0.9064 (0.3115) 

Xingu 18 4 4 0.471 ± 0.130 *0.0007 ± 0.0006 -1.1282 (0.1525) -0.8410 (0.1572) 

Todas 208 57 36 0.859 ± 0.015 0.0118 ± 0.0010 0.6936 (0.8106) 0.0090 (0.5749) 

 

4.1.2 Análise de Variância Molecular  

A Análise de Variância Molecular entre as localidades do alto rio Branco e 

Guiana Francesa versus as outras localidades amostradas indicaram uma forte 

estrutura populacional (ФST = 0.95502, p < 0.0001), onde a variação entre grupos 

correspondeu a 91.82% da variação total (ФCT = 0.91823, p = 0.00356) (Tabela 3). 

Quando removidas as localidades do alto rio Branco e Guiana Francesa e 

delimitando as localidades por bacias de drenagem (Negro, Purus, Madeira, 

Aripuanã e Xingu), verificou-se uma alta diferenciação genética (ФST = 0.43754, p = 

<0.0001), onde a variação entre bacias correspondeu a 35.88% e a maior parte da 

variação total (56.25%) encontrou-se dentro das localidades (Tabela 4). Outros 

arranjos dos grupos, levando em consideração trechos de cachoeiras e corredeiras 

nas drenagens, não foram suportados pelos valores de ФCT. 
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Tabela 3. Análise de Variância Molecular entre localidades do alto rio Branco e Guiana Francesa 

versus localidades da Amazônia Central, bacias dos rios Madeira e Xingu. 

Fontes de 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Componentes 
variantes 

Porcentagem 
de Variação 

Índices de 
Fixação 

P-valor 

Entre grupos 1 1092.99 16.66756 91.82% ФCT: 0.91823 0.00356 

Entre localidades 
dentro dos grupos 

11 121.438 0.66776 3.68% ФSC: 0.44990 <0.0001 

Dentro das 
localidades 

196 160.030 0.81648 4.50% ФST: 0.95502 0.00356 

Total 208 1374.067 18.15180    

 

 

Tabela 4. Análise de Variância Molecular entre bacias de drenagem (Negro, Purus, Madeira, 

Aripuanã e Xingu). 

Fontes de 
Variação 

Graus de 
liberdade 

Soma dos 
Quadrados 

Componentes 
variantes 

Porcentagem 
de Variação 

Índices de 
Fixação 

P-valor 

Entre grupos 4 86.001 0.61320 35.88% ФCT: 0.35884 0.01436 

Entre localidades 
dentro dos grupos 

5 14.970 0.13450 7.87% ФSC: 0.12275  0.00198 

Dentro das 
localidades 

159 152.824 0.96116 56.25% ФST: 0.43754 <0.0001 

Total 168 253.795 1.70885    

 

4.1.3 Índices Fst par-a-par 

Os valores das comparações de Fst par-a-par entre as localidades 

amostradas estão na Tabela 5. As localidades Guiana Francesa, Maracá e Mucajaí 

apresentaram altos índices de fixação quando comparadas às localidades da bacia 

Amazônica. Jundiá apresenta menor diferenciação entre todas as localidades 

amostradas. Manaus se apresentou estruturada quanto às localidades Purus, 

Humaitá, Porto Velho, Madeira EC e Alto Madeira. Rio Aripuanã, apesar de se 

encontrar na bacia do rio Madeira, se mostrou estruturada em relação à Humaitá e 

ao Alto Madeira. Xingu se mostrou estruturada em relação às localidades do Purus e 

rio Madeira. 
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4.1.4 Teste de Mantel 

O teste de Mantel, para inferir se há correlação entre as matrizes de Fst par-

a-par em função da matriz de distância geográfica euclidiana entre as localidades, 

não foi significativo, mesmo considerando ou não os indivíduos provenientes do alto 

rio Branco e Guiana Francesa. A Figura 11 (r= 0,199739, p = 0,101900) abaixo 

desconsidera estes indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 11. Correlação entre matrizes de Fst e distância geográfica entre as 

localidades amostradas, exceto alto rio Branco e Guiana Francesa. 
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Tabela 5. Índices Fst par-a-par (inferior) e Nm (superior) entre as localidades amostradas. Valores significativos estão destacados em vermelho (p = 

0.00064).  

 Localidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Guiana Francesa - 0.03962 0.04111 0.02188 0.00837 0.01386 0.01641 0.02408 0.03238 0.03992 0.03955 0.02763 0.01048 

2 Maracá 0.90367 -  inf 0.00799 0.00424 0.00925 0.01 0.01155 0.01397 0.02304 0.02433 0.01566 0.00651 

3 Mucajaí 0.85920 -0.07205 - 0.01503 0.00374 0.01238 0.01401 0.02049 0.02681 0.0370 0.03735 0.0245 0.0083 

4 Jundiá 0.95003 0.98512 0.97233 - 1.22424 1.26546 0.62838 3.78271 3.69424 inf  inf  1.5335 0.94251 

5 
Presidente 
Figueiredo 

0.97603 0.99205 0.99297 0.28998 - 4.64339 0.14795 5.80364 0.37708 0.92096 1.16077 0.29157 5.27793 

6 Manaus 0.97113 0.98278 0.97705 0.28321 0.09721 - 0.16323 3.19576 0.3106 0.73587 0.92874 0.26391 4.47658 

7 Purus 0.96642 0.98145 0.97420 0.44312 0.77166 0.75389 - 0.24208 3.15775 1.88826 1.39577 6.35064 0.14009 

8 Rio Aripuanã 0.95046 0.97862 0.96265 0.11675 0.07932 0.13529 0.67378 - 0.5678 1.2064 1.6302 0.41476 3.67996 

9 Humaitá 0.93531 0.97420 0.95156 0.11921 0.57008 0.61682 0.13670 0.46825 - 43.89147 3.16875 16.69853 0.2831 

10 Porto Velho 0.92583 0.95818 0.93447 -0.04718 0.35187 0.40457 0.20936 0.29301 0.01126 - 15.86161 5.27918 0.69635 

11 Madeira EC 0.92703 0.95600 0.93398 -0.03660 0.30107 0.34996 0.26375 0.23472 0.13629 0.03056 - 2.77429 0.88365 

12 Alto Madeira 0.94639 0.97124 0.95572 0.24588 0.63166 0.65453 0.07299 0.54659 0.02907 0.08652 0.15270 - 0.243 

13 Xingu 0.97638 0.98784 0.98454 0.34662 0.08654 0.10047 0.78114 0.11962 0.63849 0.41794 0.36136 0.67295 - 
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4.1.5 Análise Bayesiana de Estrutura Populacional 

O número de agrupamentos biológicos estimados através do programa BAPS 

foi de K = 3 (logML = -924.781, probabilidade = 1) (Figura 12). Um destes grupos 

(azul) encontrado apenas nas localidades provenientes do alto rio Branco e Guiana 

Francesa, e os outros dois (vermelho e verde) em tributários da bacia Amazônia.  

 

 

 

 

  

 

 

 

Uma partição do banco de dados, retirando o grupo azul obtido anteriormente 

da análise, indicou um valor k = 4 (logML = -473.3098, probabilidade = 90,85%), com 

o surgimento de dois agrupamentos exclusivos da margem direita do rio Amazonas, 

sendo um compartilhado entre localidades das bacias dos rios Purus e Madeira 

(roxo), e outro exclusivo das porções alta e entre cachoeiras do rio Madeira 

(amarelo) (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Gráfico de barras gerado a partir de análise de cluster de 210 indivíduos de P. trigonatus, 

distribuídos em 13 localidades, realizada no programa BAPS. Indivíduos pertencentes ao mesmo 

cluster estão indicados pela mesma cor.  Da esquerda para direita: Guiana Francesa (GFr), ESEC 

Maracá (Mar), Mucajaí (Muc), Vila Jundiá (Jun), Presidente Figueiredo (PrF); Manaus (MAO), Purus 

(PUR), Rio Aripuanã (RAr), Humaitá (Hmt), Porto Velho (PVH), Madeira Entre Cachoeiras (MEC), Alto 

Madeira (AMd), Xingu (XIN). 

 

Figura 13. Gráfico de barras gerado a partir de análise de cluster de 169 indivíduos de P. trigonatus, 

distribuídos em 10 localidades, realizada no programa BAPS. Indivíduos pertencentes ao mesmo 

cluster estão indicados pela mesma cor. Da esquerda para direita: Vila Jundiá (Jun), Presidente 

Figueiredo (PrF); Manaus (MAO), Purus (PUR), Rio Aripuanã (RAr), Humaitá (Hmt), Porto Velho (PVH), 

Madeira Entre Cachoeiras (MEC), Alto Madeira (AMd), Xingu (XIN). 
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4.1.6 Rede de haplótipos 

A rede de haplótipos, construída a partir de uma árvore de máxima 

verossimilhança com modelo evolutivo estimado previamente (TrN+I+G, -lnL = 

1837.7349, AICc = 5201.0959), nos permite ter uma visão bidimensional das 

relações entre os 36 haplótipos encontrados no banco de dados (Figura 14). Do total 

de 210 amostras que compõem este banco, 61,42% (129 amostras) estão 

distribuídas entre três haplótipos (H1, H2 e H5), que coincidem com os grupos 

biológicos determinados anteriormente. Nota-se que o haplótipo H1 possui uma 

ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde Jundiá até no alto Madeira e nas 

drenagens do rio Xingu. Os haplótipos H2 e H3 encontram-se difundidos em 

localidades da margem direita do rio Amazonas, com exceção de Xingu, 

apresentando expressiva ocorrência em indivíduos provenientes das bacias do 

Purus e Madeira. O haplótipo H4 é exclusivo da região entre cachoeiras e alto 

Madeira. Na margem esquerda do rio Amazonas foram encontrados apenas quatro 

indivíduos com o haplótipo H2 e nenhum com haplótipo H3. O haplótipo H5 é 

exclusivo de indivíduos coletados nas drenagens do alto e médio rio Branco e o H6 

exclusivo de amostras provenientes da Guiana Francesa. Os dois indivíduos 

coletados no município de Caracaraí apresentaram os haplótipos H2 e H5. Trinta e 

três passos mutacionais separam o haplótipo H1 do haplótipo H5. 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

Figura 14. Rede de Haplótipos indicando as relações entre os 210 indivíduos e 36 haplótipos do gene 

mitocondrial Citocromo b de P. trigonatus no eixo norte-sul da Amazônia. GFr, Guiana Francesa; Mar, 

Maracá; Muc, Mucajaí; Jun, Jundiá; PrF, Presidente Figueiredo; MAO, Manaus; PUR, Purus; RAr, Rio 

Aripuanã; Hmt, Humaitá; PVH, Porto Velho; MEC, Madeira Entre Cachoeiras; AMd, Alto Madeira; XIN, 

Xingu. 
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4.1.7 Análises filogenéticas e tempo de divergência 

 Reconstruções filogenéticas utilizando o método Bayesiano recuperaram a 

mesma topologia geral de Alligatoridae já sugerida em trabalhos anteriores (Roos et 

al., 2007; Hrbek et al., 2008; Oaks, 2011). Entretanto, dada a ampla amostragem 

deste trabalho, foi possível detectar duas linhagens em P. trigonatus com alto 

suporte de probabilidade posterior (Figura 15). O tempo de divergência entre as 

linhagens da bacia Amazônica (Amazônia Central, Madeira, Purus, Xingu) e as do 

alto rio Branco e Guiana Francesa teve um valor médio de 5,43 MYA. Também foi 

detectada uma diversificação dentro destas linhagens principais: 0,97 MYA como 

valor médio de separação entre os haplótipos pertencentes aos clusters vermelho e 

verde e 0,67 MYA para a separação entre haplótipos do alto rio Branco e Guiana 

Francesa (Figura 15). A média e os intervalos de 95% de maior densidade posterior 

(95% HPD) estão sumarizados na Tabela 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Árvore de Máxima Credibilidade de Clados gerada a partir de análise Bayesiana implementada 

no programa BEAST 2.3.2. Valores acima dos ramos (de 1 a 12) se referem aos nós indicados na Tabela 6, 

todos com probabilidade posterior > 0.97. Abaixo dos ramos, o valor médio do tempo de divergência 

(milhões de anos), com pontos de calibração molecular (4, 7, 11) e fóssil (12). Barras nos nós correspondem 

aos intervalos de 95% de maior densidade posterior dos tempos de divergência. 
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Tabela 6. Tempos de divergência (média e intervalos de 95% de maior densidade posterior) para os 

nós indicados na Figura 15 utilizando pontos de calibração fóssil e molecular. Os nós calibrados estão 

destacados em negrito. *, calibração fóssil. Valores em milhões de anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A Tabela 7 contém as distâncias genéticas p (não corrigidas) entre os 

terminais da Figura 15 estimados no programa MEGA7 para o fragmento de 1020 pb 

do gene mitocondrial CYT B. A distância genética entre os indivíduos das drenagens 

do alto rio Branco/Guiana Francesa versus drenagens da bacia Amazônica é da 

ordem de 3%. 

 

Tabela 7. Distâncias genéticas p entre linhagens de P. trigonatus (em negrito) e espécies da família 

Alligatoridae. 

 Terminais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 P. trigonatus Branco/GF          

2 P. trigonatus bacia AM 0.032         

3 P. palpebrosus 0.096 0.092        

4 C. crocodilus 0.156 0.152 0.145       

5 C. yacare 0.163 0.156 0.150 0.033      

6 C. latirostris 0.156 0.152 0.147 0.092 0.090     

7 M. niger 0.155 0.150 0.147 0.124 0.122 0.117    

8 A. mississippiensis 0.193 0.192 0.188 0.196 0.191 0.207 0.186   

9 A. sinensis 0.194 0.195 0.196 0.200 0.204 0.211 0.199 0.168  

 Müller & Reisz, 2005 (Fóssil)  Ross et al., 2007 (Fóssil e Molecular) 

Nó Média 95% HPD  Média 95% HPD 

1 1.067 0.367 - 1.8867  0.9654 0.3161 - 1.6451 

2 6.0833 3.5077 - 9.147  5.4269 3.0273 - 7.8474 

3 0.7524 0.1471 - 1.4814  0.6679 0.1389 - 1.3085 

4 21.9705 13.9722 - 30.7912  17.99 17.1731 - 18.9529 

5 0.8358 0.1899 - 1.5792  0.7701 0.1988 - 1.4839 

6 2.2754 1.0577 - 3.7766  2.0692 0.9277 - 3.4903 

7 51.5143 40.0413 - 64.7332  39.1407 37.9126 - 40.4551 

8 5.7086 3.0102 - 8.6631  4.8963 2.6595 - 7.2584 

9 19.0046 12.5536 - 25.885  15.6129 10.9539 - 20.2446 

10 30.9203 22.0493 - 41.0967  24.5675 19.3727 - 29.6557 

11 38.7471 25.5666 - 51.1787  49.7943 48.0959 - 51.7072 

*12 70.2051 65.1315 - 75.5717  68.3885 66.9912 - 70.0922 
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4.1.8 Bayesian Skyline Plots 

 Para a Foram considerados quatro grupos populacionais, quanto à bacia de 

drenagem: Negro, Purus, Madeira e Xingu. Esta divisão se baseou a partir dos 

resultados da AMOVA, pelos índices de diversidade genética estimados e o número 

amostral de cada bacia. Os Skyline Plots gerados na análise (Figura 16) revelam 

uma estabilidade demográfica no tamanho efetivo (log(Ne)) das fêmeas nas bacias 

dos rios Negro, Purus e Xingu. Para o techo do baixo rio Madeira é possível 

visualizar um aumento gradual no tamanho efetivo populacional de fêmeas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Gráfico de Bayesian Skyline Plots gerado no programa Beast. A linha preta 

representa os valores de medianas e os intervalos de 95% de maior probabilidade posterior 

estão indicados pelas áreas destacadas abaixo e acima da mediana. 
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4.2 Genômica 

4.2.1 Análise de dados genômicos e tempo de divergência 

 A reconstrução filogenética utilizando 1.065 SNPs nucleares recuperou 

tempos de divergência entre as espécie de Paleosuchus em 7.05 e 14.12 MYA, com 

valor médio de 9.53 MYA (Figura 17). O tempo de divergência entre P. trigonatus da 

Guiana Francesa e da bacia Amazônica esteve entre 1.16 e 1.63 MYA, com média 

de 1.35 MYA. Diferente do visto na reconstrução utilizando DNA mitocondrial, o 

indivíduo representante das drenagens do alto rio Branco esteve mais relacionado 

ao indivíduo da Amazônia Central (Manaus) do que da Guiana Francesa, o que pode 

ser indicativo de compartilhamento de alelos entre estes grupos populacionais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Relações filogenéticas entre Paleosuchus trigonatus e P. palpebrosus 

reconstruídas a partir de árvore de SNPs nucleares. CAM, Central Amazon; FG, French 

Guiana; MAD, Madeira; Bol, Bolivia; RR, Roraima. 
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5. DISCUSSÃO 

A caracterização molecular do gene mitocondrial Citocromo b de indivíduos 

de Paleosuchus trigonatus, capturados em localidades no eixo norte-sul da 

Amazônia, revelou a existência de linhagens evolutivas distintas dentro da espécie. 

Reconstruções filogenéticas indicam que o tempo de divergência está em um 

intervalo de tempo entre 7,84 e 3,02 milhões de anos, com valor médio de 5,42 

milhões de anos. Distâncias genéticas entre as linhagens são da ordem de 3%. Uma 

partição do banco de dados, considerando apenas os indivíduos das bacias do rios 

Aripuanã, Negro, Madeira, Purus e Xingu também indicam uma diversificação 

recente da espécie na bacia Amazônica, com o surgimento de haplótipos exclusivos 

dos tributários dos rios Madeira e Purus. No entanto, a hipótese de estrutura 

genética devido a ocorrência de cachoeiras e corredeiras não foi observada, tanto 

nos trechos encachoeirados do rio Madeira quanto no rio Branco e Xingu. O Teste 

de Mantel não aponta uma correlação significativa entre a matriz de distâncias 

genéticas (Fst) e a matriz de distâncias geográficas euclidianas.  A análise de 

Bayesian Skyline Plots também não indicou variações abruptas no tamanho efetivo 

populacional de fêmeas nos últimos 150 mil anos. 

 

5.1 Diversidade genética 

Este estudo fornece os primeiros dados acerca de parâmetros genético-

populacionais de P. trigonatus. Seguindo o mesmo padrão observado em outros 

Caimaninae, P. trigonatus também apresentou altos valores de diversidade 

haplotípica (Ĥ = 0.859). Muniz (2012) encontrou valores altos, porém relativamente 

menores, para P. palpebrosus (Ĥ = 0.749). Rangel (2015) ao avaliar as populações 

de M. niger da Amazônia também encontrou valores altos de diversidade haplotípica 

(Ĥ = 0.848), concordando com levantamentos feitos por Farias et al. (2004) (Ĥ = 

0.715) e Vasconcelos (2008) (Ĥ = 0.911). Farias et al. (2004) e Vasconcelos et al. 

(2006) também reportam altos valores de diversidade haplotípica para C. crocodilus 

da Amazônia (Ĥ = 0.692 e Ĥ = 0.733, respectivamente).  

Localmente, amostras de P. trigonatus coletadas na bacia do rio Madeira 

apresentaram os maiores valores de diversidade haplotípica da amostragem, sendo 

o maior valor verificado em Humaitá (Ĥ = 0.955). Para esta localidade, o teste Fs de 
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Fu foi altamente significativo (-3.68615, p = 0.00860), indicando uma expansão 

populacional recente. Os menores valores foram verificados para Maracá (H = 

0.1453) e Mucajaí (apenas um haplótipo), localizadas no alto rio Branco. Para a 

localidade Maracá o teste D de Tajima foi significativo (-1.73359, p = 0.01290). Já o 

teste Fs de Fu (-1.49695, p = 0.02210) foi muito próximo do valor crítico do teste (p < 

0.02). Ambos os resultados indicam uma possível expansão populacional recente. 

Coletadas na ESEC Maracá, principalmente em igarapés que deságuam no furo 

Santa Rosa e no furo Maracá, braços do rio Uraricoera, estes baixos valores de 

diversidade podem denotar uma colonização recente desta bacia ou são resultado 

histórico de eventos sofridos pela região do alto rio Branco ao longo de sua 

formação (ver páginas 59 e 60). 

 

5.2 Estrutura genética 

No extremo norte da amostragem, indivíduos amostrados em localidades do 

alto rio Branco (Amajari, Cantá, ESEC Maracá, Mucajaí) e Guiana Francesa 

formaram um grupo estruturado em relação aos amostrados em outros tributários da 

bacia Amazônica, representados pelo cluster azul (Figura 12). No município de 

Caracaraí foram capturados dois indivíduos que pertenciam a clados distintos 

(Figura 18). Abaixo deste ponto não foram encontrados indivíduos com o mesmo 

haplótipo comum do alto rio Branco (H5) ou da Guiana Francesa (H6).  Os 

resultados da AMOVA corroboram esta estrutura (ФST = 0.95502, p < 0.0001) 

detectada pelo programa BAPS. 

Na vila Jundiá foram amostrados indivíduos com os haplótipos comuns e mais 

frequentes (H1 e H2) no rio Branquinho, que deságua no rio Jauaperi, afluente do 

baixo rio Negro. Em Presidente Figueiredo foram coletadas amostras no rio Urubu e 

no igarapé Canoas, afluente do baixo rio Negro. Ao contrário do observado em 

Jundiá, apenas um haplótipo foi amostrado (H1). De modo similar, amostras 

provenientes de Manaus (UFAM, Reserva Ducke, AM 010 e Fazenda Experimental 

da UFAM) foram, exceto um indivíduo, correspondentes ao haplótipo H1 e variantes. 

Estes haplótipos fazem parte do cluster vermelho. Esta homogeneidade nas 

frequências haplotipicas também podem ser observadas na rede de haplótipos e a 
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partir dos valores de Fst par-a-par entre estas localidades, que não foram 

significativos entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amostras coletadas no município de Beruri (Reserva Piagaçu-Purus), situado 

no baixo Purus, apresentaram um comportamento oposto ao visto para as 

localidades da margem esquerda do Amazonas. Foi observado uma grande 

frequência de indivíduos dos haplótipos H2 (cluster verde) e apenas um indivíduo H1 

(cluster vermelho). O particionamento do banco de dados revelou uma subestrutura 

nesta localidade, onde alguns indivíduos, antes agrupados no cluster verde, 

formaram um cluster roxo, contendo o haplótipo H3 e variantes. 

Na bacia do rio Madeira foi possível amostrar todos os clusters citados 

anteriormente (H1, H2 e H3) e ainda verificou-se a presença, ainda que em baixa 

frequência (N = 3), de um quarto cluster (H4, amarelo), aqui exclusivo das 

localidades Madeira Entre Cachoeiras e Alto Madeira. Apesar da variedade de 

grupos encontrados, Humaitá, Porto Velho, Madeira Entre Cachoeiras e Alto 

Madeira não se encontram estruturadas entre si nas análises de Fst par-a-par, 

indicando haver compartilhamento de haplótipos entre as localidades e ausência de 

Figura 18. Pontos de coleta no município de Caracaraí-RR. As cores nos marcadores (verde e 

azul) indicam os grupos biológicos determinados pelo programa BAPS. O quadrado vermelho 

indica a grade do PPBIO do PN Viruá. A distância entre os pontos é de 30 km. À esquerda do 

PN Viruá é possível visualizar a calha do rio Branco. 
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estrutura genética relacionada aos trechos de cachoeiras e corredeiras do rio 

Madeira. Isto pôde ser verificado indiretamente na estimativa de fluxo gênico médio 

(Nm) e número de migrantes por geração (M = Nm) obtidos a partir do índice Fst. 

Entretanto, amostras coletadas no rio Aripuanã, afluente do baixo rio Madeira, 

apresentaram um grande número de indivíduos do cluster vermelho, se mostrando 

estruturado em relação à ‘Humaitá’ e ‘Alto madeira’. Amostras coletadas no 

município de Altamira, na bacia do rio Xingu, se comportaram como um grupo puro, 

composto apenas pelo cluster vermelho. Não foi detectada estrutura genética em 

relação a região de corredeiras da Volta Grande do rio Xingu. Esta localidade se 

mostrou estruturada quando comparada com as localidades do Madeira, com 

exceção do rio Aripuanã, e Purus. 

Diferente do constatado para o extremo norte da amostragem, onde há uma 

quebra clara entre a distribuição das linhagens mitocondriais, na porção central e sul 

ocorre uma estruturação com compartilhamento de haplótipos. (Figura 19). Quando 

removidas as localidades do alto rio Branco e Guiana Francesa e delimitando as 

localidades por bacias de drenagem (Negro, Purus, Madeira, Aripuanã e Xingu), os 

resultados da AMOVA revelaram que 35.88% (ФCT = 0.35884, p = 0.01436) da 

variação correspondeu à diferenças entre bacias de drenagem determinadas a priori, 

existindo uma grande variação intrapopulacional, de 56.25% (ФST = 0.43754, p < 

0.0001). Os resultados de Fst par-a-par mostram estrutura moderada a alta entre 

localidades. Populações da margem esquerda do rio Amazonas (Manaus, 

Presidente Figueiredo) se mostraram estruturadas em relação ao Purus e Madeira. 

Entretanto, Jundiá não apresentou esta mesma tendência, por apresentar haplótipos 

de ambas localidades. Purus compartilha haplótipos com localidades do rio Madeira, 

enquanto que amostras do rio Aripuanã estão mais relacionadas à populações das 

drenagens do rio Negro.  

Apesar de não haver conexões atuais entre os rios Madeira e Purus, é 

possível que este compartilhamento de haplótipos entre Alto Madeira e Baixo Purus 

seja resultado de eventos históricos. Algumas espécies de peixes, como tucunaré 

(Willis et al., 2007) e curimatã (Machado, 2009) também apresentam um padrão 

similar. Ainda, Cracraft (1985) identifica o interflúvio Madeira-Purus dentro da área 

de endemismo Inambari, onde várias espécies de aves tem ampla distribuição (e.g. 

Fernandes et al. 2012; Ribas et al, 2012). Magnusson & Lima (1991), estimaram 
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densidades de 2.7 indivíduos/km² na Amazônia Central, onde verificaram que 

recém-nascidos se dispersam dos ninhos dias após nascimento, a fim de encontrar 

áreas para se estabelecerem. Já os adultos são sedentários, onde machos são 

territorialistas. Campos & Magnusson (2016) estimaram densidades de 28.4 

indivíduos/km² de P. palpebrous em área destinada para construção da hidrelétrica 

de Santo Antônio (RO) – uma das maiores densidades já reportadas para 

crocodilianos. Considerando o caráter críptico da espécie e a dificuldade em realizar 

estes tipos de levantamentos, é possível que P. trigonatus também ocorra em 

maiores densidades, onde a dispersão de juvenis pode garantir o fluxo gênico entre 

populações locais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribuição dos grupos biológicos de P. trigonatus encontrados na Análise 

Bayesiana de Estrutura Populacional. Linhas tracejadas indicam trechos de cachoeiras e 

corredeiras.  
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5.3 Tempos de Divergência entre linhagens de P. trigonatus 

Considerado como um clado basal na filogenia dos Caimaninae, o gênero 

Paleosuchus tem apenas dois registros fósseis confiáveis (Antoine et al., 2007; 

Salas-Gismondi et al., 2015). Este baixo número é devido a um escasso registro 

fóssil na América do Sul e da incipiência na identificação destes, muitas vezes não 

publicados formalmente ou descritos de maneira imprópria, como “jacaré” ou 

“caiman”, por exemplo (Brochu, 2003; Fortier & Rincón, 2013).  

Segundo Brochu (2003), o tempo de divergência entre Paleosuchus-Caiman 

teria se dado pelo menos até o Eoceno inferior (~58 MYA), estimado indiretamente a 

partir de registro fóssil. Datações moleculares (sensu Ross et al, 2007) trazem este 

tempo de divergência para o Eoceno superior (37~41 MYA) e o tempo de 

divergência entre as espécies existentes de Paleosuchus teria ocorrido no Mioceno 

inferior (17-19 MYA). Entretanto, a ausência de registro fóssil torna esta estimativa 

questionável, sobretudo quando da recente descoberta de um fóssil de Paleosuchus 

sp. da formação Pebas/Solimões (Salas-Gismondi et al, 2015), localizada na região 

de Iquitos (Peru), ou da utilização de outros métodos de calibração molecular (Oaks, 

2011).  

Oaks (2011) ao reconstruir as relações filogenéticas entre os crocodilianos a 

partir de uma árvore de espécies, utilizando mais de 7.000 pb entre exóns/íntrons 

nucleares e DNA mitocondrial concatenados, recuperou tempos de divergência das 

espécies de Paleosuchus entre 7.39 e 13.64 MYA. As reconstruções filogenéticas 

feitas neste trabalho, utilizando SNPs nucleares, recuperaram tempos de 

divergência entre 7.05 e 14.12 MYA, com média em 9.53 MYA, situados entre o 

Mioceno médio e superior. Esta época do Período Neogeno foi marcada por grandes 

mudanças na Amazônia, sobretudo pelo fim do soerguimento dos Andes, a quebra 

do Arco do Purus e a transição de um grande sistema lacustre, conhecido como 

Lago Pebas, para um sistema fluvial, dando origem ao rio Amazonas. (Hoorn et al., 

2010). No Mioceno superior haviam pelo menos 14 espécies de crocodilianos na 

América do Sul, com registros de pelo menos sete ocorrendo em simpatria na 

Venezuela, sugerindo que as porções mais ao norte da América do Sul eram 

verdadeiros hotspots de diversidade de crocodilianos (Fortier & Rincón, 2012; 

Scheyer et al., 2013; Moreno-Bernal et al. 2016). Entretanto, especificamente nos 

crocodilianos houve uma grande extinção entre o Mioceno superior e o 
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Plioceno/Pleistoceno, com uma grande queda no número de gêneros (ao menos 26 

para os oito atuais) fortemente relacionada a eventos climáticos globais e/ou 

mudanças climáticas e hidrográficas locais como, por exemplo, o soerguimento dos 

Andes (Markwick, 1998; Brochu, 2003; Scheyer et al., 2013). Uma das hipótese para 

a persistência de alguns taxa em detrimento de outros seria devido a ocorrência em 

amplas áreas geográficas (Markwick, 1998). 

A diversificação das espécies de Caimaninae atuais teria ocorrido entre o final 

do Plioceno e o Pleistoceno. Godshalk (2006) estimou tempos de divergência entre 

C. crocodilus e C. yacare em 7.5 MYA. Venegas-Anaya et al. (2008) ao investigar as 

relações filogenéticas entre as subespécies de Caiman crocodilus (C. c. crocodilus, 

C. c. fuscus e C. c. chiapasius) utilizando sequências dos genes mitocondriais 

Citocromo Oxidase I (COI) e Citocromo b (CYT-B), encontrou tempos de divergência 

entre C. crocodilus da Amazônia e da América Central da ordem de 5.7-6.7 MYA, no 

Mioceno superior; C. c. fuscus e C. c. chiapasius entre 2.5-2.9 MYA, no Plioceno; e 

uma substrutura em C. c. fuscus entre 1.6-1.9 MYA. Muniz (2012), ao fazer 

levantamento filogeográfico e genético-populacional de Paleosuchus palpebrosus 

das bacias do rio Madeira e do rio Paraguai (Pantanal) utilizando o gene CYT-B, 

encontrou divergência entre linhagens de P. palpebrous Solimões /Madeira entre 2.7 

MYA e da Bolívia e Pantanal separadas há pelo menos 2 MYA. 

O tempo de divergência encontrados para as linhagens do alto rio Branco-

Guiana Francesa/bacia Amazônica esteve entre os valores médios de 5.43 e 6.08 

MYA para o DNA mitocondrial e valor médio de 1.35 MYA para os SNPs nucleares. 

A existência de uma possível zona de transição entre as linhagens estaria situada na 

região do médio rio Branco, em Caracaraí, único local onde dois indivíduos de 

linhagens diferentes foram capturados durante as expedições de campo realizadas 

no Estado de Roraima. O médio rio Branco e suas drenagens estão inseridos em 

uma marcante área de transição entre a floresta ombrófila e as áreas de savana de 

Roraima, conhecidas popularmente como lavrado (Figura 20) (Barbosa et al., 2007).   

As áreas de lavrado correspondem a 19.30% da área total do Estado e nele 

se encontram inseridos os principais rios formadores do rio Branco – Uraricoera, cuja 

bacia de drenagem se encontra na porção centro-ocidental, e Tacutu, na porção 

oriental (Evangelista et al., 2008; Morais & Carvalho, 2015). Juntas, estas bacias 

correspondem à 93.2% da área de drenagem do alto rio Branco. Os outros 6.8% são 
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correspondentes a rios que se situam à jusante da confluência entre os rios 

Uraricoera e Tacutu, como os rios Cauamé, Murupú e Água Boa (Sander, 2015).  

Alguns autores tem sugerido que os afluentes do alto e médio rio Branco, 

entre eles os rios Cotingo, Maú, Mucajaí, Parimé, Surumu, Uraricoera e Tacutu, 

fluíam no sentido NE-SO, integrando a bacia do Proto-Berbice, uma das maiores 

bacias de drenagem da porção central do Escudo das Guianas durante o Cenozóico 

(McConnell, 1959; Sinha, 1968; Schaefer & Vale Junior, 1997; Falcão, 2007; Costa & 

Falcão, 2011; Lujan & Armbruster, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O surgimento desta bacia está intimamente relacionado ao hemigráben do 

Tacutu, um extenso falhamento geológico, com aproximadamente 300 km de 

comprimento, entre 30 e 50 km de largura e algo em torno de 7 km de profundidade, 

na região de fronteira entre o Brasil e a Guiana, originado a partir do tectonismo 

resultante da separação do supercontinente Gondwana, no Terciário (Schaefer & 

Vale Junior, 1997; Falcão, 2007) Este falhamento recebeu, entre o fim do período 

Jurássico e todo o Cretáceo, sedimentos resultantes de intenso intemperismo das 

Figura 20. Mapa da vegetação de Roraima. Áreas de Savana e Savana estépica 

correspondem aos lavrados roraimenses. Fonte: http://agroeco.inpa.gov.br 
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áreas altas de Roraima, que sofreram um contínuo processo de aplainamento e, 

após o enchimento do hemigráben, formou-se um grande sistema lacustre no início 

do período Cretáceo. Entre o final do Cretáceo até o Paleogeno, este sistema 

lacustre transformou-se em um sistema fluvial – Proto-Berbice, que desaguava no 

oceano Atlântico (Schaefer & Vale Junior, 1997; Ferreira et al, 2007). 

Ainda segundo Schaefer & Vale Junior (1997), a bacia Amazônica e o Proto-

Berbice eram separados por uma região de cadeias de serras e montes, chamados 

por estes de “paleodivisor”, que foi erodido devido ao intenso intemperismo regional 

associado a climas áridos e semiáridos, iniciados no período Oligoceno (~36 MYA), 

culminando na sua destruição total no Plio/Pleistoceno (~1.8 – 1 MYA), onde houve 

a captura da bacia do rio Branco pela bacia do rio Negro, o maior tributário da 

margem esquerda do rio Amazonas. Os testemunhos deste paleodivisor seriam, 

atualmente, as serras existentes em Roraima e um trecho de afloramentos rochosos 

no leito do rio Branco, conhecidos como corredeiras do Bem-Querer (Figura 21). 

 

5.4 Hipóteses para a diversificação de P. trigonatus 

Se considerarmos a distribuição atual da espécie, ocorrendo nas bacias 

Amazônica, Orinoco e na costa Atlântica, a presença de Paleosuchus sp. na 

formação Pebas/Solimões (~14 MYA), e a hipótese do paleodivisor Amazonas/Proto-

Berbice, é possível conjecturar alguns cenários: 

1) Que as linhagens alto rio Branco - Guiana Francesa/bacia Amazônica 

teriam divergido após o estabelecimento e isolamento dos sistemas 

fluviais do Amazonas e Orinoco, durante o final do Mioceno e o início do 

Plioceno; 

2) Que a extinção que ocorreu durante o final do Mioceno e o 

Plioceno/Pleistoceno tenha reduzido drasticamente a área de distribuição 

da espécie, causando isolamento de populações e, por conseguinte, 

divergência genética devido à perda de conectividade.  

3) Que o paleodivisor Amazonas/Proto-Berbice tenha impedido a 

conectividade entre as populações acima e abaixo destas, resultando na 

divergência entre as linhagens alto rio Branco-Guiana Francesa/bacia 

Amazônica. 
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Figura 21. Mosaico de imagem raster do Estado de Roraima com a localização do hemigráben do Tacutu. As 

linhas em vermelho indicam áreas do paleodivisor Proto-Berbice/Amazonas. A seta azul indica o fluxo da 

bacia do Proto-Berbice até o Plio/Pleistoceno. Em verde, área hoje correspondente às corredeiras do Bem-

Querer. Adaptado de Costa & Falcão (2011). 
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No primeiro cenário, seria de se esperar que as linhagens mais antigas 

estivessem mais ao Oeste da Amazônia. Entretanto, amostras coletadas nas regiões 

de Loreto (Peru), rio Ucayali (Peru) e do rio Japurá (dados não mostrados) 

corresponderam ao haplótipo H2 – o cluster verde, resultado de uma diversificação 

recente (~1 MYA). Considerando que esta diversificação recente encontrada na 

bacia Amazônica não pôde ser explicada nem por hipóteses de barreiras ao fluxo 

gênico nem pelo isolamento por distância, é possível que oscilações climáticas 

tenham desempenhado um papel muito mais decisivo para a diversificação de P. 

trigonatus, sendo assim melhor descritas no segundo cenário.  

No segundo cenário, períodos de grandes oscilações climáticas causaram 

uma extensa redução demográfica e a quebra de conectividade entre populações do 

Orinoco e do resto da bacia Amazônica. Períodos de maior estabilidade climática 

levariam à expansão populacional, permitindo a colonização do leste Amazônico por 

diferentes linhagens (cluster azul colonizando Guiana Francesa e cluster vermelho 

colonizando a bacia do rio Xingu, extremo leste da distribuição da espécie). Tempos 

de divergência entre os clusters vermelho e verde, amplamente distribuídos na bacia 

Amazônica, estiveram em os valores médios de 1.06 e 0.97 MYA. Já os tempos de 

divergência para o cluster azul (alto rio Branco e Guiana francesa) estiveram entre 

0.75 e 0.67 MYA. A subestrutura destas linhagens principais, a princípio, podem 

estar relacionadas aos períodos de glaciações ocorridos no Pleistoceno e a redução 

da conectividade da espécie. Isto é observável devido à falta de estrutura bem 

definida na bacia Amazônica e a clara retenção de polimorfismo ancestral ocorrendo 

em conjunto com linhagens derivadas. No caso das linhagens do norte, é possível 

que a reorganização das drenagens do sistema Proto-Berbice (1.8 – 1.0 MYA) ou os 

períodos áridos e semiáridos da região tenham contribuído para esta subestrutura 

observada no cluster azul. Muniz (2012) encontrou tempos de divergência de 

linhagens de P. palpebrosus entre 2.7 MYA (Solimões/Madeira), 2 MYA 

(Bolívia/Pantanal) e 300 mil anos (Bolivia/Madeira), cujo os efeitos gerados pela 

fragmentação e desconexão das populações são muito mais permanentes e 

duradouros que em P. trigonatus. 

No terceiro cenário, a existência do paleodivisor se supõe ser pretérita a 

ocupação das espécies, já que se tratam de serras e montes preexistentes que 

foram erodidos com o tempo. Neste cenário, as populações de P. trigonatus 
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existentes ao norte não teriam contato com as populações ao sul, possibilitando a 

divergência entre as linhagens. Rangel (2015), ao definir grupos biológicos para M. 

niger, encontrou uma subestrutura para os tributários do alto rio Branco, derivados 

de haplótipos presentes na Amazônia Central, denotando uma colonização recente 

nesta área. Apesar dessa divergência não ter sido datada, é possível que M. niger 

tenha colonizado o alto rio Branco após sua captura pela bacia do rio Negro ou uma 

colonização via Proto-Berbice das linhagens da costa atlântica. Atualmente M. niger 

não ocorre na Venezuela e nem no Suriname, entretanto há registros de M. fischeri 

na Venezuela, datados do Plioceno (Medina, 1976), um possível indicativo de 

diversificação ligado a separação do Orinoco-Amazonas. Caiman crocodilus e 

Paleosuchus palpebrosus ocorrem nestas áreas (Medem, 1983), sendo 

imprescindível a determinação dos padrões filogeográficos para estas e uma 

amostragem mais abrangente para P. trigonatus, incluindo localidades do rio Negro 

e da bacia do Orinoco. É possível também que a história evolutiva de P. trigonatus 

seja o resultado compartilhado de cada um destes cenários. 

 

5.5 Conservação 

Apesar de ocorrerem em baixas densidades, Paleosuchus (Gray, 1862) 

possuem áreas de distribuição comparáveis às de Jacarea (Norell, 1988) (Caiman 

spp. + Melanosuchus niger) na América do Sul. De comportamento críptico e 

dependentes de métodos de amostragem diferenciados (Magnusson & Lima, 1991; 

Campos et al., 1995), as espécies estão muito mais sujeitas aos impactos 

ambientais diretos e indiretos gerados pela ocupação humana, como desmatamento, 

construção de estradas, mineração, poluição de corpos d’água (Magnusson & 

Campos, 2010; Campos et al., 2013). Campos et al (2012) reportaram a abertura de 

estradas e ocupação humana como fatores de fragmentação, perda de habitat e 

morte de indivíduos das duas espécies de Paleosuchus. Durante as expedições de 

campo realizadas para esta dissertação, foi possível constatar in loco esta 

problemática, onde encontramos C. crocodilus e P. palpebrosus atropelados na BR-

174 (Muniz et al., 2015). 

A caça de subsistência também ocorre em várias áreas dentro da distribuição 

da espécie, mas não existem estudos de avaliação deste impacto na Amazônia. Em 
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Agosto de 2015, foi documentada a morte de dois indivíduos de P. trigonatus para 

consumo humano durante expedição de coleta (Muniz et al., 2015). Segundo relatos 

colhidos durante a expedição, o consumo de crocodilianos ocorre tanto em áreas 

indígenas quanto em vilas e comunidades ao longo das estradas. Segundo 

Espinosa-Blanco & Vargas-Clavijo (2014), em levantamento dos aspectos 

etnozoológicos dos povos tradicionais da Venezuela, algumas comunidades 

indígenas do sul venezuelano consomem, preferencialmente, espécies de 

Paleosuchus. Valeris (2016) reporta que membros de comunidades indígenas 

presentes na bacia do rio Erebato, afluente do rio Orinoco, notaram um decréscimo 

nas populações de Paleosuchus. Nestas áreas houve a caça de quarenta e dois (42) 

P. trigonatus entre os anos de 2008 e 2009. Como as etnias indígenas que ocorrem 

no Orinoco também ocupam áreas ao Norte de Roraima (Ferreira et al., 2007), é 

possível que esta preferência seja tradicional. 

Ainda não existem dados sobre do impacto causado pela construção de 

hidrelétricas para P. trigonatus (Campos et al., 2013), mas o conflito entre 

moradores e jacarés tende a aumentar com a formação do reservatório (Campos, 

2015). Este estudo fornece dados genéticos para as bacias dos rios Madeira e 

Xingu, cujas amostras foram coletadas antes da instalação de empreendimentos 

hidrelétricos, e do rio Branco, onde a região de corredeiras do Bem-Querer já possui 

estudos de aproveitamento hidrelétrico realizados. Uma futura amostragem poderá 

informar, sob o ponto de vista da genética de populações, se estes 

empreendimentos afetarão ou não os parâmetros genéticos da espécie nas áreas de 

influência.  

No entanto, sabe-se que o aproveitamento da energia potencial hidráulica 

requer, muitas vezes, a formação de grandes reservatórios e alagamento de 

grandes áreas que, na maioria das vezes, tem alta diversidade biológica, o que 

requer ações de resgate e translocação de animais silvestres, que são realizadas 

antes da formação do reservatório. O acúmulo de água e a regularização de vazões 

provocam alterações no regime do rio, transformando regiões de água corrente em 

lagos artificiais (Kumar et al., 2011). Isto causa alterações profundas no habitat de 

peixes e na ictiofauna, favorecendo espécies mais adaptadas a águas paradas, em 

detrimento das que precisam de correnteza e as migradoras.  Também alteram a 

qualidade da água, temperatura e oxigênio dissolvido, propiciando o surgimento de 
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microclimas e alterando as características da água fornecida as regiões abaixo da 

represa. (IPCC, 2012). Para os crocodilianos, a criação de reservatórios 

provavelmente inundarão zonas de nidificação e represarão os igarapés e rios 

secundários, o que pode afetar a qualidade da água e alterar a distribuição espacial 

das espécies localmente. Áreas abaixo da represa terão a vazão regularizada e 

diminuída, alterando o efeito das cheias e secas nas margens dos rios, 

possivelmente refletindo em zonas de nidificação inadequadas para as espécies 

e/ou aumento da predação de ovos. Neste sentido, é possível esperar que estes 

empreendimentos afetem direta ou indiretamente populações locais de P. trigonatus.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

Através da utilização do gene mitocondrial citocromo b e de técnicas de 

sequenciamento de próxima geração, foi possível concluir que: 

A espécie, no geral, apresentou altos níveis de diversidade genética, 

semelhantes a de outros Caimaninae. Populações das drenagens do alto rio Branco 

tiveram os menores valores dentro da amostragem.  

 Populações de Paleosuchus trigonatus das drenagens do alto rio Branco e 

Guiana Francesa se encontram estruturadas em relação a populações em outros 

tributários da bacia Amazônica. O tempo de divergência entre estas linhagens, para 

o gene mitocondrial citocromo b, teve o valor médio de 5.43 milhões de anos, 

situado no período Mioceno superior. A distância genética entre estas linhagens 

mitocondriais foi da ordem de 3%. Já o tempo de divergência obtido através de 

marcadores SNPs foi de 1.35 milhões de anos. Os SNPs também indicam uma 

possível troca de alelos entre populações das drenagens do alto Rio Branco e 

Amazônia Central.   

Uma zona de transição entre as linhagens mitocondriais do alto rio Branco e 

bacia Amazônica se encontra localizada no município de Caracaraí.  Novos estudos 

seriam importantes para determinar se as populações nessa região compartilham 

alelos, através da análise de marcadores nucleares. 
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 Foi encontrada uma diversificação entre as linhagens do rio Branco e da 

Guiana Francesa, datada de 0.67 milhões de anos, e entre as linhagens da bacia 

Amazônica, datadas de 0.97 milhões de anos. Esta diversificação pode ser resultado 

de eventos climáticos do Pleistoceno, devido à redução da área de distribuição da 

espécie e isolamento de grupos populacionais. Para as linhagens do Norte, a 

reorganização do Proto-Berbice e a captura do rio Branco pelo rio Negro pode ter 

contribuído para esta diversificação. 

 Na bacia Amazônica foi observada estrutura genética relacionada a bacias de 

drenagem, onde as bacias dos rios Aripuanã, Madeira, Negro, Purus e Xingu 

apresentaram valores significativos de ФCT (35.88%) na Análise de Variância 

Molecular. Hipóteses de cachoeiras e corredeiras ou isolamento por distância 

provavelmente não são o fator gerador da estruturação genética observada entre 

essas bacias. É possível que esta estruturação seja resultado de eventos históricos 

relacionados a dinâmica geológica da Amazônia ou pelo modo como P. trigonatus 

coloniza os ambientes, se comportando como uma metapopulação. 

 A análise de Bayesian Skyline Plots indica não ter havido mudanças bruscas 

no tamanho efetivo populacional de fêmeas de P. trigonatus nos últimos 150 mil 

anos.  
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