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RESUMO 

Pouco se conhece sobre a genética e citogenética de Ameerega trivittata e nada sobre sua 

estruturação populacional e relação da genética com a variação fenotípica. Neste estudo, 

investigamos a existência de estruturação citogenética e genética entre populações de A. 

trivittata com diferentes fenótipos e caracterizamos a distribuição geográfica dos morfotipos, 

analisamos a estrutura cromossômica e exploramos uma abordagem integrativa dos dados. 

Foram determinados quatro diferentes morfotipos e sua distribuição. Os indivíduos 

apresentaram 24 cromossomos e a maior variação citogenética entre as populações ocorreu na 

distribuição dos microssatélites. Essa variação aparenta ter correlação com o padrão de 

estruturação morfotípica, e ambos corroboram as rotas de dispersão propostas na literatura. 

Através de análise do gene 16S, oito diferentes populações foram identificadas, porém as 

relações filogenéticas entre elas permanecem incertas. Um evento de diversificação durante o 

Pleistoceno aparenta ser a origem da variação morfotípica, sendo o morfotipo de duas listras o 

provável estado ancestral. A análise integrativa das relações de quatro localidades focais 

revelou incongruências entre os caracteres considerados (genes 16S, RAG1, morfotipo e 

citogenética). A inclusão dos dados citogenéticos na inferência filogenética é desafiadora e deve 

haver adaptações para melhor avaliar o uso destes. Nossos resultados apresentam pela primeira 

vez uma série de caracteres citogenéticos para A. trivittata e para a família Dendrobatidae, 

sendo o primeiro estudo de variação citogenética populacional neste grupo a apresentar 

evidências de estrutura populacional na espécie, lançando novas luzes sobre a evolução dos 

morfotipos e propondo uma abordagem conjunta de dados moleculares e citogenéticos. 

Palavras-chave: Dendrobatidae, Cromossomos, Genética de populações, Morfotipos.   



 

 

ABSTRACT 

Little is known on the genetics and cytogenetics of Ameerega trivittata and nothing about its 

populations structure nor the relationship of its genetics and phenotypic variation. In our study 

we investigated the existence of cytogenetic and genetic structure of A. trivittata populations 

with different morphotypes, analyzed the chromosomal structure and tested an integrative 

approach of the results. Four morphotypes and its geographic distribution were defined. All 

individuals had 24 chromosomes and the highest variation was found in microsatellite 

distribution patterns. This variation seems to be correlated to the morphotypes structure pattern, 

and both corroborate the dispersal routes proposed on literature. The 16S gene analyze revealed 

eight populations, although they phylogenetic relationship remains uncertain. A diversification 

event during Pleistocene may be the origin of the morphotype variation, and the two striped 

morphotype is most likely to be the ancestral state. Integrative approach showed incongruences 

between the data analyzed (16S gene, RAG1 gene, morphotype and cytogenetics). The 

inclusion of cytogenetic data on phylogenetic reconstructions proved to be challenging, and 

improvement is needed to better assess its usage. This is the first study of population 

cytogenetics for the group. Our results provide for the first time a series of cytogenetic 

characters for A. trivittata and for Dendrobatidae family and evidence on the populational 

structure for the species, with new insights on the morphotype evolution proposing an 

integrative approach of molecular and cytogenetic data. 

Key words: Dendrobatidae, Chromosomes, Population genetics, Morphotypes.   
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1 INTRODUÇÃO 

Anfíbios anuros formam um grupo altamente diverso com 7468 espécies descritas no 

planeta (Frost 2022). Apesar de serem sugeridas cerca de 580 espécies para a Amazônia 

(Godinho e Silva 2018), esse número é grandemente subestimado, especialmente pela baixa 

amostragem em grande parte de sua extensão geográfica (Vacher et al. 2020). Se as 

amostragens e estudos ainda não avaliaram toda a diversidade do grupo, são ainda menos 

abrangentes os estudos que buscam avaliar outras questões biológicas, como a citogenética, 

genética de populações, conservação e evolução. 

 

1.1 Dendrobatidae 

A família de anfíbios anuros Dendrobatidae Cope, 1965 possui 204 espécies, 

distribuídas em 16 gêneros (Frost 2022) e ocorre desde a Nicarágua na América Central até a 

Bolívia na América do Sul, alcançando as Guianas ao leste (Frost 2022). De atividade diurna, 

os dendrobatídeos frequentemente vivem no folhiço (Lima et al. 2008), mas escalam plantas 

para encontrar ambientes ideais para vocalizar e se abrigar, tendo essa característica dado o 

nome ao grupo (Dendro = Árvore e Bate = Caminhante) (Lötters et al. 2007). Geralmente 

pequenos, com menos de 30 mm (Lima et al. 2008), são estudados por suas características 

únicas, como cores vibrantes, comportamentos reprodutivos complexos, que envolvem o 

transporte dos girinos no dorso do macho, e a capacidade de sequestrar toxinas (Grant et al. 

2006; Saporito et al. 2012; Guillory et al. 2019). 

Polimorfismos de cor são comuns em diversas espécies de dendrobatídeos (Patrick e 

Sasa 2009; Hoogmoed e Ávila-Pires 2012; Summers et al. 2003). Este tipo de variação 

fenotípica pode ter origem a partir de diversos mecanismos evolutivos (Zamudio et al. 2016). 

Estudos filogeográficos revelam que tais variações podem estar associadas a eventos de 

hibridização (Medina et al. 2013), adaptação local (Wang e Summers 2010), seleção sexual 

(Summers et al. 2003), seleção sexual com seleção por predação (Noonan e Comeault 2009) e 

baixo fitness de híbridos de diferentes morfotipos (Rojas et al. 2019). 

Do ponto de vista filogenético, Dendrobatidae ainda é bastante confusa, porém a relação 

filogenética com seu grupo irmão, a família Aromobatidae, é monofilética e bem resolvida. 

Dendrobatidae e Aromobatidae formam a superfamília Dendrobatoidea (Grant et al. 2006) e a 

relação exata desta superfamília com os demais grupos de anfíbios ainda é confusa, havendo 

divergências na literatura sobre o grupo irmão de Dendrobatoidea. Frost et al. (2006) e Grant 
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et al. (2017) indicam que o gênero Thoropa Cope, 1965 (citado como a família Thoropidae 

Frost et al. 2006, que não possui mais validade) seja o grupo irmão da superfamília, enquanto 

Grant et al. (2006) sugerem que seja a família Hylodidae Günther, 1858. Já Pyron e Wiens 

(2011) e Pyron (2014) sugerem que seja a família Bufonidae Gray, 1825, enquanto Streicher et 

al. (2018) recuperaram Leptodactylidae Werner (1838) como família irmã de Dendrobatoidea. 

Do ponto de vista citogenético, pouco se conhece sobre as espécies de Dendrobatidae, 

visto que informações cromossômicas são conhecidas para apenas 22 espécies alocadas em 

nove gêneros (Duellmann 1967; Bogart 1970; Leon 1970; Bogart 1973; Rasotto 1987; King 

1990; Bogart 1991; Aguiar-Jr et al. 2002; Veiga-Menoncello et al. 2003; Rodrigues et al. 2011; 

Rodrigues et al. 2012; Villalba 2013). Os resultados indicam que todas as espécies são diploides 

(2n), com número cromossômico variando entre 18 e 24. Poucas espécies apresentam pares 

heteromórficos, sem clara definição da existência de cromossomos sexuais na família (Ma e 

Veltsos 2021). Bogart (1991) sugere que a evolução do cariótipo na família pode ter ocorrido 

por fusões cêntricas, a partir de um ancestral com 2n = 24. 

1.2 Ameerega 

Ameerega (Bauer, 1989) é o segundo gênero mais diverso de Dendrobatidae, possui 29 

espécies conhecidas (Frost 2022), está incluído na subfamília Colostethinae Cope, 1867 e tem 

como grupo irmão o gênero Leucostethus Grant, Rada, Anganoy-Criollo, Batista, Dias, Jeckel, 

Machado, & Rueda-Almonacid, 2017 (Grant et al. 2017). A maioria das espécies deste gênero 

se distribui na base da Cordilheira dos Andes, especialmente na região do Peru, enquanto apenas 

algumas espécies ocorrem na bacia Amazônica ou em regiões de Cerrado, no Brasil (Guillory 

et al. 2020). Possuem coloração variável e frequentemente aposemática e a capacidade de 

sequestrar alcaloides, assim como a maioria dos dendrobatídeos. Entretanto, distinguem-se dos 

demais gêneros da família pela presença do dorso inteiramente granular e o abdome escuro com 

manchas claras normalmente azuladas (Grant et al. 2006). 

As relações filogenéticas das espécies do gênero Ameerega estão bem estabelecidas, 

com algumas exceções (Guillory et al. 2020). A maior parte das espécies estudadas estão 

distribuídas em 7 grupos principais, sendo que a espécie A. silverstonei é a espécie irmã de 

todas as demais. Porém, existem algumas exceções que não estão bem resolvidas, as espécies 

A. picta, A. trivittata e A. pulchripecta apresentam muitas incertezas em suas relações. 

Entretanto, são sempre referidas como grupo irmão dos grupos de A. simulans, A. petersi  ̧A. 

macero e A. hahneli (Guillory et al. 2020). 
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O conhecimento acerca dos cromossomos no gênero é limitado a alguns estudos com a 

descrição do cariótipo por coloração convencional, das regiões organizadoras de nucléolo 

(NORs) e heterocromáticas de algumas espécies (Tabela 1). Todas as espécies com cariótipo 

descrito têm 12 pares de cromossomos, sendo seis pares grandes e seis pares pequenos. A 

fórmula cariotípica mostra-se variável, inclusive entre populações de uma mesma espécie, 

coletadas em regiões diferentes, fato que pode ser consequência de diferenças metodológicas, 

como observado em A. hahneli (Bogart 1991; Aguiar-Jr et al. 2002; Villalba 2013). Há bandas 

constantes de heterocromatina na região centromérica de todos os cromossomos, havendo 

também bandas que se localizam em outras regiões do cromossomo que variam entre as 

espécies (Tabela 1). Já, as NORs ocorrem em apenas um par cromossômico para todas as 

espécies. Entretanto, o par cromossômico portador e a localização exata da NOR variam entre 

as espécies (Tabela 1), em um padrão encontrado amplamente em anuros (Schmid 1978). 

Tabela 1. Dados de citogenética para o gênero Ameerega disponíveis na literatura. 2n: Número diploide. Banda C centromérica: Pares 

com heterocromatina centromérica. Banda C Não centromérica: Pares com heterocromatina fora da região centromérica. NOR: Pares 

com região organizadora de nucléolo. m: Metacêntrico; sm: Submetacêntrico; st: Subtelocêntrico; t: Telocêntrico. Destacado em 

negrito os estudos com Ameerega trivittata. 

 

Espécie 2n 
Fórmula 

cariotípica 

Banda C 

centromérica 

Banda C 

não centromérica 
NOR Localidade Referência 

Ameerega bilinguis 

(Jungfer, 1989) 
24 

8m + 6sm + 

10st 
1-12 3, 4, 5, 9 11 

Orellana, 

Equador 
Villalba 2013 

Ameerega braccata 

(Steindachner, 1864) 
24 - - - 12 

Cuiabá, 

MT, Brasil 
Rodrigues et al. 2012 

Ameerega flavopicta 

(Lutz, 1925) 
24 

12m + 4sm + 

2st + 6t 
1-12 Ausente 12 

Serra do 

Cipó, 
MG, Brasil 

Aguiar-Jr et al. 2002 

Ameerega hahneli 

(Boulenger, 1884) 

24 
10m + 4sm + 

4st + 6t 
1-12 4, 10, 11 4 

Castanho, 

AM, Brasil 
Aguiar-Jr et al. 2002 

24 
8m + 8sm + 

8st 
1-12 1, 6, 9-12 4 

Orellana, 

Equador 
Villalba 2013 

24 
4m + 10sm + 

10st 
- - - 

Huánuco, 

Peru 
Bogart 1991 

Ameerega picta 

(Tschudi, 1838) 
24 

12m + 4sm + 

4st + 4t 
1-12 10 12 

Serra da 
Bodoquena, 

MS, Brasil 

Rodrigues et al. 2011 

Ameerega trivittata 

(Spix, 1824) 

24 
8m + 6sm + 

6st + 4t 
- - - 

Huánuco, 

Peru 
Bogart 1991 

24 
10m + 6sm + 

4st + 4t 
1-12 1-6, 9-12 9 

Castanho, 

AM, Brasil 
Aguiar-Jr et al. 2002 
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1.3 Ameerega trivittata  

Ameerega trivittata é uma espécie de ampla distribuição, ocorre na base da Cordilheira 

dos Andes no Peru e Equador, nas terras baixas da bacia Amazônica na Bolívia, Peru, 

Venezuela e Brasil e no Escudo das Guianas na Guiana e Suriname (Roberts et al. 2006; CRIA 

2022; Frost 2022). Esta espécie possui extensa lista sinonímica como resultado de diversas 

revisões pelas quais passou, assumindo a nomenclatura atual com o trabalho de Grant et al. 

(2006). Dos sinônimos é importante destacar aqueles mais encontrados na literatura, 

Phyllobates trivittatus e Epipedobates trivittatus. Todas as alterações podem ser encontradas 

no catálogo de espécies de Frost (2022). 

Em aspectos gerais, A. trivittata é uma espécie de dendrobatídeo considerada grande em 

tamanho (machos: 42 mm; fêmeas: 55 mm), que ocupa ambientes florestais primários e 

secundários (Lötters et al. 2007). Ambos os sexos possuem comportamento territorial, podendo 

fazer uso e defender uma área de até 500 metros quadrados (Neu et al. 2016). Os machos 

vocalizam empoleirados sobre troncos caídos ou folhas no período do alvorecer (entre 4:00 e 

10:00 hrs). Durante os meses chuvosos ocorre a reprodução, na qual cerca de 40 ovos são 

depositados abaixo da serapilheira ou nos espaços formados pela bainha de palmeiras. Após a 

eclosão, o macho coloca os girinos no dorso e os carrega até poças da água onde irão completar 

seu desenvolvimento (Lötters et al. 2007). 

A coloração de todo o corpo possui fundo preto, o ventre apresenta manchas azuladas 

enquanto o dorso é marcado por padrões aposemáticos (Lötters et al. 2007). Ao longo da 

distribuição da espécie podem ser citados cinco principais padrões de listras e coloração 

(morfotipos): indivíduos com duas listras laterais e uma central parcialmente fundida com as 

laterais na altura dos braços; indivíduos com duas listras laterais e uma central contínua ou 

descontínua; indivíduos com apenas duas listras laterais; indivíduos com apenas duas listras e 

pontos distribuídos no dorso, coloração variando do laranja ao vermelho (Silverstone 1976; 

Lötters et al. 2007). A coloração dos indivíduos varia entre verde e amarelo em toda a área de 

ocorrência, com exceção de indivíduos da região da cadeia de montanhas de Nassau 

(Suriname), sendo considerados uma subespécie, denominada A. trivittata nassaui (Ouboter e 

Jairam 2012).  

Algumas questões reduzem a clareza sobre a relação entre as populações desta espécie. 

Entre as mais notáveis estão as variações morfotípicas dos padrões de coloração, apresentadas 
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anteriormente (Silverstone 1976; Lötters et al. 2007), a presença de membranas interdigitais e 

dentes vomerinos em alguns indivíduos do Peru (Schulte 1999; Lötters et al. 2007).  

Os estudos moleculares que incluem a espécie na amostragem (Roberts et al. 2006; 

Guillory et al. 2020), apesar de indicarem monofiletismo, usaram uma amostragem reduzida 

ou geograficamente restrita e não objetivaram resolver esta problemática, não sendo possível 

concluir a real estruturação da espécie. É estimado que a espécie divergiu de um ancestral 

comum com A. picta, há aproximadamente 7,57 milhões de anos (Guillory et al. 2020), ao norte 

da região onde hoje está localizada Iquitos, no Peru, tendo expandido apenas recentemente a 

partir da bacia Amazônica peruana para as demais áreas de sua atual ocorrência (Fig. 1, Roberts 

et al. 2006).  

 

 

São conhecidos apenas dois trabalhos que descrevem as características citogenéticas de 

A. trivittata: o trabalho de Aguiar-Jr et al. (2002), que coletou espécimes de duas listras dorsais 

na região de Careiro, Amazonas, Brazil e o trabalho de Bogart (1991) da qual não é possível 

definir o padrão dorsal com coletas de localidade desconhecida no Peru. Apenas Aguiar-Jr et 

al. (2002) citam a localização das bandas C e NOR. A região organizadora de nucléolo desta 

espécie está localizada na região intersticial do par cromossômico 9, sendo neste estudo 

ligeiramente heteromórfico. A heterocromatina constitutiva desta espécie pode ser encontrada 

na região centromérica de todos os cromossomos, além do braço longo do par 5 (dividida em 

pequenos blocos) e do par 9 (adjacente à NOR), na região telomérica do braço longo dos pares 

Figura 1. História biogeográfica de Ameerega trivittata cit. Epipedobates trivittatus. Análise de 

distribuição ancestral indicando a origem da distribuição atual da espécie e seus efeitos sobre a estrutura 

filogenética. Retirado de Roberts et al. (2006). 
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6, 10 e 12 e na região pericentromérica dos pares 1 a 6 e 11 (Tabela 1). Bogart (1991) encontrou 

constrições secundárias no braço longo dos pares 1, 4 e 5.  

Apesar de haver variação nos caracteres morfológicos dos cromossomos dos indivíduos 

dessas duas localidades (Tabela 2), esta é pequena, podendo estar associada mais a questões 

metodológicas do que evolutivas. Entretanto, a avaliação de outros caracteres cromossômicos, 

em especial aqueles evidenciados por citogenética molecular, poderá identificar diferenças mais 

significativas, permitindo assim a comparação mais acurada das populações de A. trivittata. 

Tabela 2. Descrições do cariótipo de Ameerega trivittata na literatura. m: Metacêntrico; sm: Submetacêntrico; st: 

Subtelocêntrico; t: Telocêntrico.  

    Cromossomo 

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

Bogart 1991 

Comprimento 

relativo 
16,6 14,4 13,5 11,8 11,2 10,6 4,2 4 3,8 3,8 3,3 3 

Relação de 
braços 

1,20 1,40 3,09 2,70 5,29 1,90 1,20 ∞ 1,41 2,58 ∞ 3,23 

Morfologia m m st sm st sm m t m sm t st 

Aguiar-Jr et 

al. 2002 

Comprimento 
relativo 

15,9 14,8 12,2 11,5 10,6 10,0 4,8 4,4 4,4 4,3 3,8 3,7 

Relação de 

braços 
1,21 1,50 2,54 4,66 2,70 1,60 1,06 1,33 8,00 2,50 6,60 3,20 

Morfologia m m sm st sm m m m t sm t st 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

• Investigar a existência de estruturação citogenética e genética entre populações 

de A. trivittata com diferentes padrões de coloração externa (morfotipos). 

 

2.2 Objetivos específicos 

• Determinar a distribuição geográfica dos diferentes morfotipos. 

• Caracterizar a macro e microestrutura cromossômica de indivíduos provenientes 

de diferentes localidades situadas ao longo da bacia Amazônica. 

• Verificar as diferenças na distribuição cromossômica de DNAs repetitivos 

[DNAr 18S e 5S, sequência telomérica (TTAGGG)n, (CA) 15, (GA)15, (GATA)8 

e (GACA)4] apresentadas por estes indivíduos. 

• Confirmar se os indivíduos coletados pertencem ou não à mesma unidade 

evolutiva. 

• Analisar a associação entre as diferenças no cariótipo e genótipo com a 

distribuição geográfica dos morfotipos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Coleta de dados 

Foram coletados indivíduos dos diferentes morfotipos em quatro localidades no estado 

do Amazonas (três indivíduos de Benjamin Constant, 16 indivíduos de Presidente Figueiredo, 

20 indivíduos de Tefé e 19 indivíduos de Tabatinga) para análise citogenética e molecular, e 

indivíduos em quatro localidades do Acre (um indivíduo de Cruzeiro do Sul, um indivíduo de 

Feijó, dois indivíduos de Sena Madureira e dois indivíduos de Taruacá) para análise molecular 

(Fig. 2, Anexo 1). Além da coleta de dados em campo, foram obtidos dados de genética 

molecular de amostras de coleções científicas (Coleção de Recursos Genéticos do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia) (Fig. 2, Anexo 2) e dados de genética molecular da base 

de dados online GenBank de diversas localidades para a espécie Ameerega trivittata (Fig. 2, 

Anexo 3) e de indivíduos de outras espécies próximas para fins de enraizamento das árvores 

filogenéticas. 

 

 
Figura 2. Mapa dos locais de coleta das amostras de Ameerega trivittata para as diferentes metodologias 

empregadas. 

 

As coletas foram realizadas no período chuvoso em cada localidade, entre os meses de 

novembro de 2020 e abril de 2021. Através de busca ativa diurna, das 8:00 horas até as 11:00 
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horas, foram vasculhados os ambientes reprodutivos (serapilheira e galhos baixos) em busca de 

indivíduos machos em atividade de canto e fêmeas em deslocamento. Através de busca ativa 

noturna, das 18:00 horas até as 22:00 horas, foram vasculhados locais próximos aos ambientes 

reprodutivos em busca de machos e fêmeas que estejam empoleirados em repouso sobre folhas 

e galhos de herbáceas e arbustos baixos. 

Os indivíduos foram capturados manualmente e acondicionados em potes plásticos para 

transporte, contendo substrato (serapilheira) e água para garantir umidade e refúgio para os 

animais. Os animais foram então eutanasiados e foi realizada a coleta de tecido para os 

procedimentos de genética molecular e obtenção cromossômica. Os materiais obtidos foram 

então transportados para o Laboratório de Genética Animal (LGA) do Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA) para os demais procedimentos. 

As coletas foram realizadas sob autorização do ICMBio-SISBio (Processos: 74726-1 e 

75142-1) e do Comitê de Ética do Uso de Animais do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (CEUA-INPA processo: 6573673). 

3.2 Variação morfotípica 

A variação morfotípica identificada por Silverstone (1976) e Lötters et al. (2007) foi 

categorizada, levando em conta a similaridade entre os morfotipos. A partir desta categorização 

foi realizado o levantamento da distribuição da espécie em bases de dados online (CRIA 2022; 

Frost 2022) bem como da distribuição dos morfotipos a partir de imagens disponíveis na 

internet com localização precisa, como as do aplicativo iNaturalist (GBIF 2020), e a partir das 

expedições para coleta de espécimes. Estas informações compiladas foram representadas de 

forma gráfica em um mapa construído no programa QGIS (QGIS.org 2022), e utilizadas para 

as discussões subsequentes. 

3.3 Genética molecular 

 

3.3.1 Extração de DNA 

A extração de DNA genômico foi realizada a partir de músculo/fígado dos exemplares 

de A. trivittata, usando o kit Wizard® Genomic Purification (Promega, Madison, WI, USA), 

de acordo com as instruções do fabricante. Em um microtubo foi adicionado uma alíquota do 

tecido macerado, 300 µL de solução de EDTA + Nuclei Lysys Solution (50 µL de EDTA 0,5M 

+ 250 µL de Nuclei Lysys Solution) e 8 µL de proteinase K (10 mg/mL). Esta mistura foi 
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incubada por 1 hora à 55 ºC em agitação constante de 1100 rpm, para dissociação do tecido. 

Em seguida, foram adicionados 5 μL de RNAse A (10mg/mL) e a mistura foi incubada por 30 

minutos à 37 ºC. Na sequência, 100 μL da solução Protein Precipitation Solution foram 

adicionados à mistura e o tubo foi levado ao vórtex por 20 segundos. A mistura foi 

acondicionada no freezer por 5 minutos. Em seguida, o tubo foi centrifugado por 10 minutos à 

13000 rpm e 4ºC e o sobrenadante foi transferido para um novo tubo. A este novo tubo foram 

adicionados 300 µL de isopropanol gelado e o material foi centrifugado novamente por 10 

minutos à 13000 rpm e 4ºC. O sobrenadante foi descartado, 300 µL de etanol 70% gelado foram 

adicionados e novamente o material foi centrifugado por 10 minutos à 13000 rpm e 4 ºC. Ao 

fim desta etapa, o tubo foi deixado à 37 ºC para secagem. Por fim foram adicionados 50 µL de 

DNA Rehydration Solution ao tubo, o qual foi mantido à 37 ºC overnight (16 horas) e na 

sequência armazenado em freezer. 

A qualidade da extração foi aferida por eletroforese em gel agarose 1% com auxílio de 

corante GelRed para observação das bandas e a quantidade de DNA de cada amostra foi 

quantificada em um NanoVue Plus™. 

3.3.2 Amplificação do gene 16S 

O gene mitocondrial 16S foi amplificado utilizando-se os primers 16Sar-L (5' - CGC 

CTG TTT ATC AAA AAC AT - 3') e 16Sbr-H (5' - CCG GTC TGA ACT CAG ATC ACG T 

- 3'), descritos para anfíbios por Palumbi et al. (1991). A reação de PCR teve como conteúdo 

7,5 μL de MasterMix, 5,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de BSA, 0,5 μL de cada primer (10μMol), 

e 0,5 μL do resultado da extração. As condições das PCR foram adaptadas das condições 

descritas por Grant et al. (2017), tendo como resultado: etapa inicial de desnaturação de 90 

segundos a 94 °C; 35 ciclos de amplificação com desnaturação de 45 segundos a 94 °C, 

amplificação de 45 segundos a 55°C e extensão de 90 segundos a 72 °C, com uma fase final de 

extensão de 7 minutos a 72 °C. O produto da PCR foi checado por eletroforese em gel agarose 

1% com auxílio de corante GelRed e purificado por precipitação com PEG 8000 para posterior 

sequenciamento. 

3.3.3 Amplificação do gene RAG1 

O gene nuclear RAG1 foi amplificado utilizando-se os primers R182 (5' – GCC ATA 

ACT GCT GGA GCA TYA T - 3') e R270 (5' - AGY AGA TGT TGC CTG GGT CTT C - 3'), 

descritos para anfíbios por Heinicke et al. (2007). A reação de PCR teve como conteúdo 7,5 μL 

de MasterMix, 5,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de BSA, 0,5 μL de cada primer (10μMol), e 0,5 
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μL do resultado da extração. As condições das PCR foram adaptadas das condições descritas 

por Grant et al. (2017), tendo como resultado: etapa inicial de desnaturação de 120 segundos a 

94 °C; 40 ciclos de amplificação com desnaturação de 30 segundos a 94 °C, amplificação de 

30 segundos a 50°C e extensão de 120 segundos a 72 °C, com uma fase final de extensão de 7 

minutos a 72 °C. O produto da PCR foi checado por eletroforese em gel agarose 1% com auxílio 

de corante GelRed e purificado por precipitação com PEG para posterior sequenciamento. 

3.3.4 Purificação 

O produto da PCR foi purificado utilizando o protocolo por precipitação com PEG 8000. 

Inicialmente foi adicionado PEG 8000 na proporção de 1:1 à PCR, a solução passou por um 

vórtex levemente e foi incubado durante 15 minutos na temperatura de 37 ºC. Em seguida, o 

tubo foi centrifugado por 15 minutos à 21000 RCF e 4 ºC. O sobrenadante foi retirado 

cuidadosamente com auxílio de um micropipetador e então foram adicionados 100 μL de etanol 

80% gelado e o material foi centrifugado novamente por 15 minutos à 21000 RCF e 4 ºC. O 

sobrenadante foi mais uma vez retirado cuidadosamente com auxílio de um micropipetador e o 

tubo foi incubado aberto em termociclador a 37 ºC durante 30 minutos até a completa secagem 

do pellet. Por fim, foram adicionados 10 μL de água Milli-Q e o tubo foi incubado overnight 

(16 horas) na geladeira. O produto da purificação foi checado por eletroforese em gel agarose 

1% com auxílio de corante GelRed e sequenciado. 

3.3.5 Sequenciamento 

Os produtos de PCR foram marcados por uma reação com BigDye Terminator v3.1 

Cycle Sequencing Ready Reaction kit (ABI) em uma placa de sequenciamento, usando 4,90 μL 

de água ultrapura; 1,3 μL de tampão de sequenciamento 5X; 0,3 μL de BigDye Terminator mix 

v3.1; 0,5 μL do primer (10 mM); e 1,0 μL do produto de PCR purificado (50 ng/μl). As 

condições de termociclagem da reação consistiram em: 96 °C por 2 minutos e 35 ciclos de 96°C 

por 30 segundos, 50°C por 20 segundos e 60 °C por 4 minutos.  

Os produtos marcados foram purificados por precipitação com EDTA/etanol. 

Inicialmente foram adicionados 2,5 μL de EDTA (125mM, pH 8,00) e 30 μL de etanol absoluto 

e a placa foi centrifugada por 30 minutos à 2200 RCF e 4 ºC. O sobrenadante foi descartado 

por inversão e a placa foi submetida a um spin invertido por 1 minuto à 100 RCF para completa 

retirada dos reagentes de precipitação. Em sequência foram adicionados 125 μL de etanol 70% 

e a placa foi centrifugada por 15 minutos à 2200 RCF e 4 ºC. O sobrenadante foi descartado 

por inversão e a placa foi submetida a um spin invertido por 1 minuto à 100 RCF para completa 
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retirada dos reagentes de precipitação. O DNA passou pelo processo de secagem durante 30 

minutos a 37 ºC em termociclador aberto. Foram adicionados 10 μL de Formamida Hi-Di em 

cada amostra, a placa passou então por 5 minutos em vórtex e por um spin de 1 minuto a 100 

RCF, e o DNA foi desnaturado por 5 minutos a 95ºC e imediatamente colocado no congelador 

para passar por um choque térmico. Por fim, as amostras foram sequenciadas bidirecionalmente 

em sequenciadores automáticos de DNA: ABI PRISM 3130XL automated Genetic Analyzer 

(Applied Biosystems™). 

3.3.6 Processamento das sequências 

Sequências de indivíduos de todas as localidades amostradas foram analisadas com o 

software Geneious Pride 2.3 (Kearse et al 2012) e uma sequência consenso foi obtida para cada 

exemplar analisado. O banco de dados foi complementado com sequências coespecíficas 

disponíveis no GenBank. Após isto, as sequências do gene 16S foram alinhadas utilizando a 

estratégia E-INS-i enquanto as sequências do gene RAG1 foram alinhadas com as 

configurações padrões do servidor online do software MAFFT (Katoh et al. 2019). 

3.3.7 Análise dos dados 

Os agrupamentos genéticos foram inferidos através de análise Bayesiana de estrutura 

populacional utilizando a implementação da metodologia no pacote hierBAPS (Cheng et al. 

2013; Tonkin-Hill et al. 2018) no software R (R Core Team, 2022). A análise foi realizada em 

níveis hierárquicos sequenciais até a estabilização do número de agrupamentos considerando K 

máximo de 2 a 8. A distância genética entre as localidades e agrupamentos da análise Bayesiana 

de estrutura populacional foi estimada como distância-p usando o software MEGA X (Kumar 

et al. 2018).  Para observar a estruturação das populações em relação à distribuição espacial, 

morfotipos e cariótipos foi construída uma rede de haplótipos com o programa PopART (Leigh, 

Bryant 2015), com a inferência de Median Joining Network (Bandelt et al. 1999). Os valores 

do índice de fixação (PhiST) (Wright 1965) foram calculados entre os pares de agrupamentos 

para avaliar a redução do fluxo gênico (Hudson et al. 1992) no software Arlequin 3.5 (Excofer 

e Lischer 2010) com 1023 permutações para obtenção dos valores de significância. A 

distribuição da variação genética entre os clusters, entre as localidades de cada cluster e entre 

indivíduos de cada localidade foi acessada através da análise de variância molecular (AMOVA) 

(Excofer et al. 1992) no software Arlequin 3.5. 

Foram realizadas análises exploratórias da relação filogenética entre os indivíduos 

construindo árvores utilizando a Máxima Verossimilhança e a Inferência Bayesiana. Foram 
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incluídas na análise sequências da espécie mais proximamente relacionada à A. trivittata: A. 

picta (Guillory et al. 2020).  

As árvores de Máxima Verossimilhança foram estimadas para cada um dos genes 

utilizando o servidor online do software IQ-TREE com as configurações padrão e seleção 

automática do modelo de substituição nucleotídica (Trifinopoulos et al. 2016). O suporte de 

cada clado foi estimado com 1000 repetições não paramétricas de bootstrap. 

A àrvore de espécies foi estimada através da análise de coalescência multi-espécies no 

StarBeast 2 (Ogilvie et al. 2017) para ambos os genes, simultaneamente, considerando cada 

localidade como um terminal único. Consideramos o modelo de relógio estrito com estimativa 

das taxas evolutivas. O modelo de substituição foi estimado durante a corrida usando-se o 

bModelTest (Bouckaert, Drummond 2017), incluindo-se na MCMC os parâmetros referentes 

aos modelos mais comuns (“named models” Bouckaert, Drummond 2017). O prior de árvore 

utilizado foi Yule calibrado (Heled e Drummond, 2012) com os demais priors em nas 

configurações padrões. O monofiletismo da espécie A. trivittata e do gênero foi fixado. Os 

parâmetros iniciais da análise foram 50 milhões de gerações, amostradas a cada 5 mil gerações.  

A estimativa de tempos de divergência do gene 16S foi inferida no software Beast 2, 

versão 2.6.6 (Bouckaert et al. 2014) a árvore foi calibrada com o tempo de divergência de A. 

trivittata e A. picta de Guillory et al. (2020). As estimativas médias de tempo de divergência 

deste nó foram de 8,160 Mia, com limites superior e inferior com 95% de credibilidade de 

11,689 e 4,786 Ma. Consideramos o modelo de relógio estrito com estimativa das taxas 

evolutivas. O modelo de substituição foi estimado durante a corrida usando-se o bModelTest 

(Bouckaert, Drummond 2017), incluindo-se na MCMC os parâmetros referentes aos modelos 

mais comuns (“named models” Bouckaert, Drummond 2017). O prior de árvore utilizado foi 

Yule calibrado (Heled e Drummond, 2012) com os demais priors em nas configurações padrões. 

Os parâmetros iniciais da análise foram 50 milhões de gerações, amostradas a cada 5 mil 

gerações.  

Alternativamente foram inferidas árvores incluindo os morfotipos como caracteres 

discretos no programa Beast 2, versão 2.6.6 (Bouckaert et al. 2014) para avaliar o efeito desta 

informação sobre a topologia das árvores do gene 16S. Consideramos o modelo de relógio 

estrito com estimativa das taxas evolutivas. O modelo de substituição foi estimado durante a 

corrida usando-se o bModelTest (Bouckaert, Drummond 2017), incluindo-se na MCMC os 
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parâmetros referentes aos modelos mais comuns (“named models” Bouckaert, Drummond 

2017). Para os dados morfológicos foi considerado o modelo de evolução de caracteres 

discretos Lewis MK (Lewis 2001; Wright e Hillis 2014). O prior de árvore utilizado foi Yule 

calibrado (Heled e Drummond, 2012) com os demais priors nas configurações padrões. Os 

parâmetros iniciais da análise foram 50 milhões de gerações, amostradas a cada 5 mil gerações.  

Por fim, para as quatro localidades avaliadas citogeneticamente foram inferidas árvores 

com os morfotipos e dados citogenômicos como caracteres discretos no programa Beast 2, 

versão 2.6.6 (Bouckaert et al. 2014). Consideramos o modelo de relógio estrito com estimativa 

das taxas evolutivas e do modelo de substituição nucleotídica durante a inferência da topologia. 

Para os dados morfológicos e citogenéticos foi considerado o modelo de evolução de caracteres 

discretos Lewis MK (Lewis 2001; Wright e Hillis 2014). O prior de árvore utilizado foi Yule 

calibrado com os demais priors nas configurações padrões. Os parâmetros iniciais da análise 

foram 50 milhões de gerações, amostradas a cada 5 mil gerações.  

A convergência das corridas independentes de cada modelo testado e os valores de ESS 

foram avaliados com o programa Tracer 1.7.2 (Rambaut et al. 2018) sendo considerados 

suficientes após convergirem para valores similares e alcançarem um valor superior a 300, 

respectivamente. O burnin posterior foi determinado em 10% e o programa TreeAnnotator 

v2.5.0 (Bouckaert 2010) foi utilizado para sumarizar as árvores geradas. Para avaliar o grau de 

discordância entre as árvores obtidas após o burnin, estas foram visualizadas qualitativamente 

com o programa DensiTree v2.2.6 (Bouckaert 2010). 

3.4 Citogenética clássica 

 

3.4.1 Obtenção cromossômica e preparação das lâminas 

Para obtenção dos cromossomos foram aplicadas adaptações das técnicas descritas por 

King e Rofe (1976) e Schmid (1979) utilizando o intestino. Após tratamento com uma solução 

de colchicina (2%) por 6 horas, os animais foram eutanasiados com uso de uma solução tópica 

de Xilocaína (5%) reduzindo qualquer forma de sofrimento, seguindo as recomendações do 

CONCEA (Resolução Normativa Nº37, 27 de janeiro de 2018). 

O intestino delgado foi retirado desde o estômago até o intestino grosso e aberto de uma 

extremidade à outra. O interior foi lavado com água para retirada de resíduos da alimentação. 

O intestino foi então imerso em uma solução hipotônica (água destilada) durante 90 minutos. 
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Em seguida, o excesso de água foi retirado do intestino com auxílio de papel toalha e este foi 

colocado em uma solução de fixador Carnoy (3 partes de Metanol e 1 de Ácido Acético) e então 

acondicionado em freezer para posterior processamento. Para obtenção das células, o tecido já 

fixado foi raspado com auxílio de duas lâminas de vidro e os agregados celulares foram 

ressuspendidos no fixador. Esta solução foi centrifugada (10 minutos, 1200 rpm) e o 

sobrenadante descartado. O sedimento resultante foi ressuspendido em 10 mL de fixador 

Carnoy e passou novamente pelo processo de centrifugação (10 min, 1200 rpm). Os dois 

últimos passos foram repetidos por mais duas vezes para lavagem do material. A suspensão de 

cromossomos mitóticos obtida foi acondicionada em microtubo e armazenada em freezer. 

Para o preparo de lâminas foram gotejadas de 1 a 3 gotas da suspensão cromossômica, 

de uma altura aproximada de 3 metros, com o auxílio de uma pipeta Pasteur sobre lâminas 

limpas com solução de sulfocrômica, com um filme de água e aquecidas entre 60 e 70 ºC. 

3.4.2 Coloração convencional 

Para contagem do número cromossômico e determinação da morfologia destes as 

lâminas foram coradas com Giemsa 5%, diluída em tampão fosfato (KH2PO4 x 12 H2O + 

Na2HPO4 x 12H2O), pH = 6,8, por 10 minutos. Decorrido este tempo, foram lavadas em água 

destilada. 

3.4.3 Identificação de heterocromatina 

A identificação das regiões heterocromáticas foi realizada com adaptações da técnica de 

bandeamento C descrita por Sumner (1972). Inicialmente, as lâminas foram tratadas com 

solução de ácido clorídrico 0,2 N à 42 ºC, durante 7 minutos. Em seguida foram lavadas em 

água destilada e incubadas em solução de hidróxido de bário 5% a 42 ºC, por 50 segundos. 

Terminado esse tratamento, as lâminas foram rapidamente lavadas em ácido clorídrico 0,2N, 

água destilada, e finalmente incubadas em solução salina de 2xSSC (solução salina 

concentrada: cloreto de sódio 0,3 M e citrato trisódico 0,03M, pH 6,8) durante 40 minutos a 60 

ºC. Após lavagem final com água destilada, o material foi corado com solução de iodeto de 

propídeo (50 µg/mL) diluída em antifading na proporção de 0,5:15 (Lui et al. 2012). 

3.4.4 Identificação de regiões organizadoras de nucléolo (NORs) 

A detecção das NORs foi realizada de acordo com a técnica de impregnação de nitrato 

de prata descrita por Howell e Black (1980). Sobre as lâminas foram adicionadas três gotas de 

solução aquosa de gelatina (1g de gelatina e 0,5g de ácido fórmico diluídos em 99,5 mL de água 
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destilada) juntamente com seis gotas de solução aquosa de nitrato de prata (50%). As lâminas 

foram cobertas com lamínula e aquecidas em uma chapa de aquecimento a 60 ºC por um período 

de aproximadamente 3 minutos, até a obtenção de coloração caramelo-amarronzado. Após a 

retirada da lamínula, as lâminas foram lavadas com água destilada. 

3.5 Citogenética molecular 

 

3.5.1 Coloração com DAPI 

Para identificação das regiões ricas nos nucleotídeos A e T potenciais, as lâminas foram 

submetidas à coloração com o corante fluorescente DAPI (0,2μg/mL), diluído em solução de 

antifading na proporção de 1:15. 

3.5.2 Obtenção e marcação das sondas de DNAs repetitivos 

As sondas de DNA ribossomal (DNAr) 18S, 5S e sequência telomérica (TTAGGG)n, 

utilizadas para o mapeamento físico, foram obtidas através da técnica de reação em cadeia 

polimerase (PCR), utilizando os primers 18Sf (5’ CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT 3’) e 

18Sr (5’ CCG AGG ACC TCA CTA AAC CA 3’) desenhados para peixes (Gross et al. 2010), 

5Sf (5’ TAC GGC CAC ACC ACC CTG AA 3’) e 5Sr (5’ CAG GCG GTC TCC CAT CCA 

GGT 3’) desenhados para anfíbios (Cholak et al. 2020), (TTA GGG)5 e (CCC TAA)5 (Ijdo et 

al. 1991), respectivamente.  

As reações de PCR para amplificação do DNAr 18S foram realizadas com volume final 

de 15 μL: 7,5 μL de MasterMix, 5,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de BSA, 0,5 μL de cada primer 

(10μMol), e 0,5 μL do resultado da extração. As condições das PCR foram adaptadas das 

condições descritas por Gross et al. (2010). Os ciclos de amplificação foram: 60 segundos a 94 

°C; 35 ciclos de 60 segundos a 94 °C, 60 segundos a 56 °C e 90 segundos a 72 °C; por fim uma 

etapa de extensão de 5 minutos a 72 °C. 

As reações de PCR para amplificação do DNAr 5S foram realizadas com volume final 

de 15 μL: 7,5 μL de MasterMix, 5,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de BSA, 0,5 μL de cada primer 

(10μMol), e 0,5 μL do resultado da extração. As condições das PCR foram adaptadas das 

condições descritas por Cholak et al. (2020). Os ciclos de amplificação foram: 60 segundos a 

94 °C; 38 ciclos de 60 segundos a 95 °C, 120 segundos a 53 °C e 60 segundos a 72 °C; por fim 

uma etapa de extensão de 5 minutos a 72 °C. 
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As reações de PCR para amplificação da sequência telomérica foram realizadas com 

volume final de 15 µL: 7,5 μL de MasterMix, 6,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de cada primer 

(10μMol). As condições das PCR foram adaptadas das condições descritas por Ijdo et al. 

(1991). Os ciclos de amplificação foram: 4 minutos a 94 °C; 12 ciclos de 60 segundos a 94 °C, 

45 segundos a 55 °C, 60 segundos a 72 °C; 35 ciclos de 60 segundos a 94 °C, 90 segundos a 60 

°C, 90 segundos a 72 °C; 5 minutos a 72 °C. 

Os produtos gerados foram checados por eletroforese em gel de agarose 1%. E foram 

também sequenciados conforme descrito no item 4.2.5 e analisados através do banco de dados 

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), para confirmação da natureza das sequências. 

Os quatro oligonucleotídeos enriquecidos com microssatélites (CA)15, (GA)15, (GATA)8 

e (GACA)4 foram obtidos comercialmente junto à Sigma-Aldrich (St. Louis, USA), com 

marcação direta Cy5 na 23 extremidade 5’durante a síntese. 

As sondas DNAr 18S, DNAr 5S e Telomérica foram marcadas diretamente através da 

técnica de nick translation com os kits ATTO-488 e ATTO-550, seguindo as instruções do 

fabricante (Jena Bioscience). Para tal, foi preparado um mix contendo, para cada lâmina 

avaliada, 0,25 μL de mix de marcação, 0,25 μL de mix de tampão, 0,25 μL de enzima, 0,25 μL 

de DNA resultante da PCR (700 ng/μL) e 1,5 μL de água Milli-Q. O mix resultante foi então 

rapidamente submetido ao vórtex e a um spin, em uma centrífuga de microtubo, e 

acondicionado em um termociclador a 15 ºC por 90 minutos. Ao final do tempo foi adicionado 

ao tubo 0,75 μL de solução de EDTA 125mM para que a reação fosse encerrada, e rapidamente 

submetido ao vórtex, a um spin e acondicionado em freezer -20 ºC. 

3.5.3 Mapeamento cromossômico de DNAs repetitivos 

O mapeamento dos sítios dos DNAr 18S, 5S nos cromossomos foi obtido através da 

técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH), descrita por Pinkel et al. (1986), realizada 

com estringência de 77%. As lâminas foram lavadas durante 5 minutos em solução PBS 1X 

com auxílio de um shaker, e desidratadas em série alcoólica de etanol 70%, 85% e 100% por 5 

minutos cada. Foram então incubadas com 100 μL RNAse (0,4% RNAse/2xSSC) por 1 hora a 

37 ºC, em câmara úmida. Em seguida, foram lavadas três vezes em solução 2xSSC e uma em 

solução de PBS 1X por cinco minutos cada, com auxílio de um shaker. Em seguida as lâminas 

foram tratadas com formaldeído 1% em PBS 1X/50 mM MgCl2 durante 10 minutos para fixação 

dos cromossomos. As lâminas foram então lavadas em solução de PBS 1X por cinco minutos 
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cada, com auxílio de um shaker e desidratadas em série alcoólica de etanol 70%, 85% e 100% 

por 5 minutos cada. Em seguida, as lâminas foram desnaturadas em solução de formamida 70% 

em 2xSSC a 70 ºC por 4 minutos, e desidratadas em série alcoólica gelada de etanol 70%, 85% 

e 100% por 5 minutos cada. A solução de hibridação com volume final de 50 µL para cada 

lâmina, composta por 2,5 µL da sonda A, 2,5 µL da sonda B, 25 µL de formamida (concentração 

final de 50%), 10 µL de sulfato de dextrano 50% (concentração final 10%) e 5 µL de 20xSSC 

e 5 µL de água Milli-Q, foi concomitantemente desnaturada por 10 minutos a 99 ºC. Esta foi 

pipetada sobre as lâminas sobre as quais permaneceu por 16 horas a 37 °C, em câmara úmida. 

Decorrido este tempo, as lâminas foram lavadas duas vezes com solução de formamida 15% 

em 0,2xSSC pH 7,0 por 10 minutos, a 42 °C e, em seguida, lavadas em Tween 0,5% por 5 

minutos com auxílio de um shaker. Em seguida, as lâminas foram desidratas em série de etanol 

a 70%, 85% e 100% à temperatura ambiente, por 5 minutos cada. Os cromossomos foram então 

contra corados com DAPI (0,2μg/mL), diluído em solução de antifading na proporção de 1:15 

para visualização em microscópio de fluorescência. 

O mapeamento dos oligonucleotídeos enriquecidos com microssatélites (CA)15, (GA)15, 

(GATA)8 e (GACA)4 e da sequência telomérica também foi obtido através da técnica de 

hibridização in situ fluorescente (FISH), descrita por Kubat et al. (2008), com algumas 

modificações do descrito anteriormente. As lâminas foram inicialmente tratadas por 2 minutos 

em solução de HCl 2N em temperatura ambiente. Em seguida, foram lavadas duas vezes em 

solução PBST por 3 minutos com auxílio de um shaker e tratadas com formaldeído 1% em PBS 

1X/50 mM MgCl2 durante 10 minutos para fixação dos cromossomos. Em seguida foram 

lavadas em solução PBST por 3 minutos com auxílio de um shaker e desidratadas em série 

alcoólica de etanol 70%, 85% e 100%. As lâminas foram então desnaturadas em solução de 

formamida 70% em 2xSSC a 70 ºC por 4 minutos, e desidratadas em série alcoólica gelada de 

etanol 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada. A solução de hibridação com volume final de 50 

µL para cada lâmina (telomérica), composta por 2,5 µL da sonda A, 25 µL de formamida 

(concentração final de 50%), 10 µL de sulfato de dextrano 50% (concentração final 10%) e 5 

µL de 20xSSC e 7,5 µL de água Milli-Q ou com volume final de 20 µL para cada lâmina 

oligonucleotídeos), composta por 2 µL da sonda, 10 µL de formamida (concentração final de 

50%), 2 µL de sulfato de dextrano 50% (concentração final 10%) e 2 µL de 20xSSC 

(concentração final 2xSSC) e 2 µL de SDS (concentração final 10%) e 2 µL de solução de 

Denhardt’s foi concomitantemente desnaturada por 10 minutos a 95ºC. Esta foi pipetada sobre 

as lâminas sobre as quais permaneceu por 16 horas a 37 °C, em câmara úmida. Decorrido este 
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tempo, as lâminas foram lavadas uma vez com solução de 2xSSC por 5 minutos, a 42 °C com 

auxílio de um shaker e, em seguida, lavadas duas vezes em PBST por 3 minutos. Por fim, as 

lâminas foram desidratas em série de etanol a 70%, 85% e 100% à temperatura ambiente, por 

3 minutos cada. Os cromossomos foram então contra corados com DAPI (0,2μg/mL), diluído 

em solução de antifading na proporção de 1:15 para visualização em microscópio de 

fluorescência. 

3.6  Análise cariotípica 

As lâminas contendo os cromossomos foram analisadas em um fotomicroscópio 

Olympus BX-51. As preparações submetidas à coloração convencional e impregnação por 

nitrato de prata foram analisadas em campo claro e as preparações submetidas ao bandeamento 

C e FISH foram analisadas sob fluorescência. 

As contagens dos cromossomos e as observações mais detalhadas foram feitas com a 

objetiva de imersão e as imagens foram capturadas com uma câmera digital (Olympus DP51) 

e com o programa DP Manager e processadas por meio do programa Adobe Photoshop 7.0. 

A identificação da morfologia dos cromossomos foi realizada seguindo a nomenclatura 

proposta por Green e Sessions (1991), adotada frequentemente para estudos de citogenética de 

anfíbios. Os cromossomos foram classificados em quatro classes, de acordo com o limite de 

relação de braços (RB), braço maior (q)/braço menor (p): RB = 1,00 - 1,67, metacêntrico (m); 

RB = 1,68 - 3,00, submetacêntrico (sm); RB = 3,01 - 7,00, subtelocêntrico (st); RB = maior que 

7,01, telocêntrico (t). 

3.7 Comparação do cariótipo entre as localidades 

A comparação de cariótipos por métodos estatísticos ou cladísticos é um desafio devido 

às características únicas apresentadas pela evolução cromossômica, como a dificuldade de 

traçar homologias (Dorbigny et al. 2004). Entretanto, se tratando de linhagens de uma única 

espécie, com cariótipo conservado, aqui optamos por explorar uma abordagem estatística e 

cladística sobre os dados obtidos, de forma a observar as semelhanças entre os indivíduos das 

diferentes localidades sem implicações filogenéticas. 

Para comparar o cariótipo entre as localidades foram considerados todos os marcadores 

citogenômicos que apresentaram variação entre estas. A localização de cada banda foi tratada 

como um caractere individual e todos os caracteres foram interpretados de forma binária (0 – 

ausência, 1 – presença) e individual para cada cromossomo do par (Anexo 4). 
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Para avaliar a relação entre as localidades foram performados dois testes com 

abordagens diferentes dos dados. Primeiramente foi analisada a dissimilaridade entre a 

distribuição dos caracteres citogenômicos pelo método de Braycurtis, utilizando o pacote 

Vegan (Oksanen et al. 2020) no software R (R Core Team, 2022). 

Em seguida foi realizada a análise de máxima parcimônia no programa TNT (Goloboff 

et al. 2003) com 100 réplicas e 100 aleatorizações, e o suporte foi avaliado com 1000 réplicas 

de bootstrap. A abordagem pelo critério de parcimônia se mostra mais adequada do que outros 

métodos de fenéticos para avaliação de caracteres citogenéticos, por considerar os caracteres 

como dados discretos, e não incluir modelos evolutivos na análise.  
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Ameerega trivittata (Spix, 1824, Anura: Dendrobatidae). 
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RESUMO 

Pouco é conhecido sobre a citogenética da família Dendrobatidae. Ameerega trivittata é um 

dendrobatídeo com ampla distribuição e polimorfismo de coloração. Da citogenética da espécie 

são conhecidos apenas o número diplóide, localização das regiões organizadoras de nucléolo e 

distribuição de sítios heterocromáticos. Neste estudo, investigamos a existência de estruturação 

citogenética entre indivíduos de A. trivittata com diferentes padrões de coloração, pela 

caracterização da distribuição geográfica dos morfotipos e da análise comparativa da estrutura 

cromossômica de indivíduos de diferentes localidades e morfotipos. Foram determinados 

quatro diferentes morfotipos e sua distribuição. Os indivíduos apresentaram número diploide 

de 24, padrões heterocromáticos, regiões DAPI positivas, teloméricas e localização do DNAr 

5S similares, sítio principal da NOR e do DNAr 18S coincidentes no par 9. Alguns indivíduos 

de Tefé e Presidente Figueiredo apresentaram um sítio adicional de NOR e DNAr 18S em um 

dos homólogos do par 11. A maior variação ocorreu na distribuição dos sítios dos 

microssatélites GACA, GATA, GA, CA. Quando comparadas as localidades, identificou-se 

dois grupos (1) Tabatinga (Morfotipo B) e Benjamin Constant (Morfotipo A) e (2) Presidente 

Figueiredo e Tefé (Morfotipo C). Assim, os dados citogenéticos aparentam ter correlação com 

o padrão de estruturação dos morfotipos, e ambos corroboram as rotas de dispersão propostas 

na literatura. Nossos resultados apresentam pela primeira vez uma série de caracteres 

citogenéticos para a espécie A. trivittata e para a família Dendrobatidae, além de 

compreenderem o primeiro estudo de variação citogenética populacional neste grupo, 

ressaltando a necessidade de se considerar estes dados em estudos populacionais. 

Palavras-chave: Dendrobatidae, Cromossomos, Microssatélites, Morfotipos.   
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ABSTRACT 

Little is known on the Dendrobatidae family cytogenetics. Ameerega trivittata is a widely 

distributed dendrobatid with coloration polymorphism. Of the species cytogenetics only the 

diploid number, the nucleolar organizer regions localization and the heterochromatic pattern 

are known. In our study we investigated the existence of cytogenetic structure on A. trivittata 

populations with different morphotypes, by the characterization of the morphotypes and its 

geographic range and by the comparative analyzes of chromosomal structure. Four 

morphotypes and its geographic distribution were defined. All individuals had 24 chromosomes 

and similar heterochromatic pattern, DAPI positive pattern, telomeric regions and 5S rDNA 

localization. The NOR site was coincident with the 18S rDNA location on pair 9. Some 

individuals of Tefé and Presidente Figueiredo had an additional NOR and 18S rDNA site on 

one of the 11 pair homologues. The highest variation was found in microsatellite, GACA, 

GATA, GA, CA, distribution patterns. Comparing individuals of the four locality two groups 

can be detected, (1) Tabatinga (B Morphotype) and Benjamin Constant (A Morphotype) and 

(2) Presidente Figueiredo and Tefé (C Morphotype). Thus, the cytogenetic data seems to be 

correlated to the morphotypes structure pattern, and both corroborate the dispersal routes 

proposed on literature. This is the first study of population cytogenetics for the group. Our 

results provide for the first time a series of cytogenetic characters for A. trivittata and for 

Dendrobatidae family and highlights the importance of considering cytogenetic on populational 

research. 

Key words: Dendrobatidae, Chromosomes, Microsatellite, Morphotypes.  
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1 INTRODUÇÃO 

Dendrobatidae Cope, 1965 é composta por 204 espécies que ocorrem desde a Nicarágua 

até a Bolívia, alcançando as Guianas ao leste (Frost 2022). Tais espécies geralmente são 

pequenas, com menos de 30 mm (Lima et al. 2008), e possuem características únicas, como 

cores vibrantes, comportamentos reprodutivos complexos e a capacidade de sequestrar toxinas 

(Grant et al. 2006; Saporito et al. 2012; Guillory et al. 2019). Diversas espécies desta família 

apresentam variações fenotípicas ao longo de sua área de ocorrência, especialmente 

polimorfismos no padrão de coloração (Summers et al. 2003; Hoogmoed e Ávila-Pires 2012; 

Medina et al. 2013). 

Ameerega trivittata (Spix, 1824) corresponde a um exemplo de dendrobatídeo com 

polimorfismo do padrão de coloração. Os exemplares desta espécie possuem corpo com 

coloração de fundo preto, ventre com manchas azuladas e dorso marcado por padrões 

aposemáticos (Lötters et al. 2007). Porém, ao longo de sua ampla distribuição, que se estende 

da base da Cordilheira dos Andes até o Escudo das Guianas, passando pelas terras baixas da 

bacia Amazônica (Roberts et al. 2006; GBIF 2020; Frost 2022), são encontradas variações 

fenotípicas relacionadas ao padrão de cor e disposição de listras, caracterizando diferentes 

morfotipos (Silverstone 1976; Lötters et al. 2007). Análises biogeográficas (Roberts et al. 2006) 

e filogenéticas (Guillory et al. 2020) apontam para o monofiletismo da espécie, porém nada se 

conhece sobre a relação dessa variação fenotípica com a estruturação genética da espécie.  

Do ponto de vista cromossômico, sabe-se que A. trivittata possui macroestrutura 

cromossômica conservada, com 2n = 24 cromossomos, regiões organizadoras de nucléolo 

simples, alocadas em região intersticial do braço longo do par 9, e sítios heterocromáticos 

alocados principalmente na região centromérica de todos os cromossomos do complemento 

(Bogart 1991; Aguiar-Jr et al. 2002). Entretanto, há déficit nos estudos citogenéticos desta 

espécie, uma vez que os trabalhos existentes envolvem apenas marcadores de citogenética 

clássica e avaliam pontualmente a distribuição da espécie (localidade desconhecida, Peru – 

Bogart 1991, Castanho, Amazonas, Brasil - Aguiar-Jr et al. 2002), não sendo amostrados 

diferentes morfotipos. 

Neste contexto, o presente estudo objetivou investigar a existência de estruturação 

citogenética entre populações de A. trivittata caracterizadas por diferentes padrões de coloração 

externa, por meio da análise comparativa da macro e microestrutura cromossômica. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Amostras de quatro localidades foram analisadas, totalizando 58 indivíduos coletados 

(Fig. 1, Tab. 1). As coletas foram realizadas seguindo os procedimentos éticos, sob autorização 

do ICMBio-SISBio (Processos: 74726-1 e 75142-1) e do Comitê de Ética do Uso de Animais 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (CEUA-INPA processo: 6573673). 

 

Figura 1. Mapa apresentando as quatro localidades amostradas para análise citogenética da espécie 

Ameerega trivittata. 

Tabela 1. Informações sobre os espécimes coletados. ♂: Machos; ♀: Fêmeas; ?: Indefinidos. 

Espécie Localidade 
Coordenadas 

geográficas 
Indivíduos 

Número 

de Tombo 

Ameerega trivittata 
Benjamin Constant - 

AM 

4°24'41.7"S; 

70°02'06.9"W 
2 ♂, 1(?) EK93-96 

Ameerega trivittata Tabatinga - AM 
4°12'45.7"S; 

69°54'36.2"W 
10 ♂, 9 ♀ 

EK69-71, 
73-76, 79-

83, 85-91 

Ameerega trivittata Tefé - AM 
3°26'19.8"S; 

64°44'39.7"W 
13 ♂, 7 ♀ 

EK36-46, 
49-57 

Ameerega trivittata 
Presidente Figueiredo 
- AM 

1°45'33.3"S; 
60°08'39.9"W 

7 ♂, 9 ♀ 

EK01-09, 

10-11, 58-

62 
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2.1 Variação morfotípica 

A variação morfotípica identificada por Silverstone (1976) e Lötters et al. (2007) foi 

categorizada de acordo com a similaridade entre os morfotipos. A partir desta categorização, 

foi realizado o levantamento da distribuição da espécie a partir de bases de dados online (CRIA 

2022; Frost 2022), e a catalogação da distribuição dos morfotipos a partir de imagens com 

localização precisa disponíveis na internet, como as do aplicativo iNaturalist (GBIF 2020), e 

das expedições para coleta de espécimes. Estas informações compiladas foram representadas 

de forma gráfica em um mapa construído no programa QGIS (QGIS.org 2022), e utilizadas 

para as discussões subsequentes. 

2.2 Análises citogenéticas 

As suspensões celulares foram obtidas a partir do tecido epitelial do intestino delgado, 

utilizando adaptações das técnicas descritas por King e Rofe (1976) e Schmid (1979). Utilizou-

se tratamento com solução de colchicina 2% por 6 horas, hipotonização com água destilada por 

90 minutos e fixações com fixador Carnoy (3 partes de Metanol e 1 de Ácido Acético). Para 

contagem e identificação da morfologia dos cromossomos as lâminas foram coradas com 

Giemsa 5%.  

A técnica de banda C foi executada de acordo com Sumner (1972), com imersão das 

lâminas em HCl 2N (42 ºC, 7 min.), em BaOH 5% (42 ºC, 50 s.) e em 2xSSC (60 ºC, 40 min.) 

e posterior coloração com iodeto de propídeo (50 µg/mL) (Lui et al. 2012). A impregnação por 

prata foi realizada seguindo Howell e Black (1980), com aquecimento da lâmina a 60 ºC. 

Para identificação de regiões DAPI positivas, as lâminas foram submetidas à coloração 

com o corante fluorescente DAPI (0,2μg/mL) (Schweizer 1976). Sondas de DNAr 18S e 5S 

foram amplificadas por PCR, utilizando os primers descritos por Gross et al. (2010) e Cholak 

et al. (2020), respectivamente, e marcadas com os kits ATTO-488 e ATTO-550, 

respectivamente, seguindo as instruções do fabricante (Jena Bioscience, Jena, Alemanha). A 

Hibridização in situ Fluorescente dos DNAr seguiu protocolo proposto por Pinkel et al. (1986) 

com estringência de 77% e mix de hibridização composto por 2,5 ng/μl de DNA, formamida 

50%, sulfato dextrano 10%, 2xSSC. A identidade das sondas amplificadas por PCR foi confirmada 

por sequenciamento e comparação na base de dados online de nucleotídeos NCBI por 

MEGABLAST (Altschul et al. 1990).  

A sequência telomérica e DNAs microssatélites também foram utilizados como sondas. 

A sonda da sequência telomérica foi obtida por PCR de acordo com Ijdo et al. (1991) e marcada 
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com o kit ATTO-550. Os microssatélites (CA)15, (GA)15, (GATA)8 e (GACA)4 com marcação 

direta Cy5 na extremidade 5’ foram obtidos junto à Sigma-Aldrich (St. Louis, Estados Unidos). 

Para estes DNAs repetitivos, a hibridização seguiu o protocolo proposto Kubat et al. (2008). 

As lâminas contendo os cromossomos foram analisadas em fotomicroscópio Olympus 

BX-51, as metáfases foram fotografadas com a câmera digital Olympus DP51 através do 

programa DP Manager e as imagens processadas por meio do programa Adobe Photoshop 7.0. 

As preparações submetidas à coloração convencional e impregnação por nitrato de prata foram 

analisadas em campo claro e as preparações submetidas ao bandeamento C e FISH foram 

analisadas sob fluorescência. A identificação da morfologia dos cromossomos foi realizada 

seguindo a nomenclatura proposta por Green e Sessions (1991). 

 

2.3 Comparação do cariótipo entre as localidades 

Para comparar o cariótipo entre os indivíduos das quatro localidades foram considerados 

todos os marcadores citogenômicos que apresentaram variação entre estes. A localização de 

cada banda foi tratada como um caractere individual e todos os caracteres foram interpretados 

de forma binária (0 – ausência, 1 – presença) e individual para cada cromossomo do par (Anexo 

4). A comparação de cariótipos por métodos estatísticos ou cladísticos é um desafio, devido às 

características únicas apresentadas pela evolução cromossômica, como a dificuldade de traçar 

homologias (Dorbigny et al. 2004). Entretanto, aqui optamos por explorar uma abordagem 

estatística e cladística sobre os dados obtidos de forma a observar as semelhanças entre as 

localidades. 

Para avaliar a relação entre as localidades foram performados dois testes com 

abordagens diferentes dos dados. Primeiramente foi analisada a dissimilaridade entre a 

distribuição dos caracteres citogenômicos pelo método de Braycurtis, utilizando o pacote 

Vegan (Oksanen et al. 2020) no software R (R Core Team 2022). 

Em seguida foi realizada a análise de máxima parcimônia no programa TNT (Goloboff 

et al. 2003) com 100 réplicas e 100 aleatorizações, e o suporte foi avaliado com 1000 réplicas 

de bootstrap.  
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3 RESULTADOS 

Foram delimitados quatro morfotipos dentro da variação encontrada em Ameerega 

trivittata (Fig. 2) de acordo com Silverstone (1976) e Lötters et al. (2007), sendo eles: 

(A) indivíduos com duas listras laterais e uma central parcialmente fundida com as 

laterais na altura dos braços (Fig. 2A);  

(B) indivíduos com duas listras laterais e uma central contínua ou descontínua (Fig. 2B);  

(C) indivíduos com apenas duas listras laterais (Fig. 2C);  

(D) indivíduos com apenas duas listras e pontos distribuídos no dorso, coloração 

variando do laranja ao vermelho, subespécie Ameerega trivittata nassaui (Fig. 2D). 

O morfotipo C é o que possui maior distribuição ocorrendo por toda a região leste e 

central amazônica, adentrando o sudoeste amazônico em países como a Bolívia e o Peru. Os os 

morfotipos A e B estão mais restritos à região oeste amazônica. O morfotipo D está restrito à 

cadeia de montanhas de Nassau no Suriname. Os morfotipos B e C apresentam uma aparente 

distribuição disjunta, sendo interrompidos por outro morfotipo. Os morfotipos apresentam 

sobreposição em algumas áreas de transição, o que se tornou mais evidente com a coleta de 

indivíduos de diferentes morfotipos em mesmas localidades no estado do Acre. Apesar da 

ocorrência de áreas de sobreposição e disjunções, os morfotipos apresentaram clusterização 

geográfica. Em função disto, surge o questionamento sobre a presença ou não de estrutura 

filogeográfica. 
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Figura 2. Distribuição conhecida de Ameerega trivittata e de seus morfotipos. Os pontos indicam os registros da 
espécie disponíveis em bancos de dados digitais (CRIA 2022; GBIF 2020). Círculo: Ameerega trivittata; 

Triangulo: subespécie A. trivittata nassaui. Áreas preenchidas: distribuição conhecida da espécie e de seus 

morfotipos. Os pontos que não se encontram na área de nenhum dos morfotipos indicam dados desconhecidos ou 

intermediários àqueles apresentados. Em A: Esquema do morfotipo A; B: Esquema do morfotipo B; C: Esquema 

do morfotipo C; D: Esquema do morfotipo D encontrado na subespécie A. trivittata nassaui. Os desenhos 

esquemáticos dos morfotipos são baseados nos padrões descritos em Silverstone (1976), Lötters et al. (2007) e 

diagramados a partir de uma foto do arquivo pessoal (Koch, E. D.). 

 

As localidades amostradas para o estudo citogenético abrangem 3 dos quatro morfotipos 

descritos e cada uma apresentou apenas um dos morfotipos, sem haver sobreposições. Benjamin 

Constant representa o morfotipo A, Tabatinga representa o morfotipo B, e Tefé e Presidente 

Figueiredo representam o morfotipo C (Fig. 3).  

 



 

30 

 

 
Figura 3. Indivíduos de Ameerega trivittata representantes de cada localidade amostrada e seus 

morfotipos. a: Benjamin Constant – morfotipo A (EKG96); b: Tabatinga – morfotipo B (EKG69); c: Tefé – 

morfotipo C (EKG50); d: Presidente Figueiredo – morfotipo C (EKG59). 

Todos os indivíduos apresentaram 2n=24 cromossomos, com cariótipo bimodal, 

composto por seis pares cromossômicos grandes e 6 pares menores (Fig. 4). Cinco pares de 

cromossomos são metacêntricos (1, 2, 6, 7 e 8), três submetacêntricos (3, 4 e 10), três 

subtelocêntricos (5, 11 e 12) e um acrocêntrico (9). 
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Figura 4. Cariótipos de Ameerega trivittata com coloração convencional por Giemsa dos indivíduos de 

a: Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

Em todas as localidades, os 12 pares apresentaram blocos heterocromáticos 

centroméricos bem definidos (Fig. 5). Todos os indivíduos das quatro localidades apresentaram 

também acúmulos de heterocromatina na região proximal do braço longo dos pares 1, 2, 5, 6 e 

11; na região intersticial do braço longo dos pares 3, 4 e 9; na região terminal do braço longo 

dos pares 3, 10 e 12; na região proximal do braço curto dos pares 1 e 2; na região terminal do 

braço curto do par 2 e ao longo de todo o braço curto dos pares 9 e 11. 

Algumas bandas apareceram de forma variável entre as localidades. Sítios 

heterocromáticos alocados nas regiões intersticial e terminal do braço longo dos pares 1 e 6 

apareceram apenas nos indivíduos das localidades de Tabatinga, Tefé e Presidente Figueiredo; 

blocos alocados na região terminal do braço longo do par 1 apareceram apenas nas localidades 

de Benjamin Constant, Tabatinga e Presidente Figueiredo; blocos alocados na região terminal 

do braço longo do par 4 foram evidenciados apenas para Tabatinga e Tefé; blocos alocados na 

região terminal do braço longo do pares 5 e 9 mostraram-se presente apenas nas localidades de 
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Tabatinga e Presidente Figueiredo, respectivamente; blocos localizados na região distal do 

braço curto do par 6 mostraram-se presentes para Tabatinga e Tefé; e um bloco intersticial 

alocado no braço curto do par 1 fez-se presente apenas para Tabatinga.  

As regiões organizadoras de nucléolo foram localizadas na região distal do par 9 de 

todos os indivíduos. Essas regiões são adjacentes a uma região heterocromática e DAPI 

positiva. Além desta região primária, três indivíduos, de ambos os sexos, das localidades de 

Tefé e Presidente Figueiredo, apresentaram uma segunda região organizadora de nucléolo no 

braço curto do par 11 restrita a apenas um dos homólogos, região coincidente com um bloco 

heterocromático e DAPI positivo (Fig. 5). 

 

Figura 5. Padrões heterocromáticos dos indivíduos de Ameerega trivittata de a: Benjamin Constant, b: 

Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. Os quadros mostram os cromossomos portadores de Regiões 

Organizadoras de Nucléolos (NORs). 

Não houve variação nas regiões DAPI positivas entre os indivíduos. Todos os 

cromossomos do complemento apresentaram regiões DAPI positivas centroméricas (Fig. 6). 
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Nos braços longos as regiões positivas foram: proximais nos pares 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11; e dois 

blocos intersticiais no par 9. Nos braços curtos foram:  proximais nos pares 1 e 2, uma banda 

distal no par 6 e blocos ao longo de todo o braço nos pares 9 e 11. As regiões DAPI positivas 

coincidem em sua maioria com as regiões heterocromáticas. 

 

Figura 6. Cariótipos corados com DAPI dos indivíduos de Ameerega trivittata de a: Benjamin Constant, 

b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

A sequência obtida da amplificação do DNAr 18S apresentou alto percentual de 

identificação com sequências do mesmo gene de outras espécies de anfíbios disponíveis no 

GenBank e comparadas por Blast, chegando a 96,63% com uma sequência de Odontophrynus 

americanus (Duméril & Bibron, 1841) (número de acesso: AJ555449.1). A localização do DNA 

ribossomal repetitivo 18S coincide com a localização das regiões organizadoras de nucléolos, 

sendo identificados sítios na região distal do cromossomo 9. Além disso, em três indivíduos das 

localidades de Tefé e Presidente Figueiredo, identificou-se também marcação no braço curto 

do par 11, sendo este restrito a apenas um dos homólogos do par (Fig. 7).  
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A sequência obtida da amplificação do DNAr 5S apresentou alto percentual de 

identificação com sequências do mesmo gene de outras espécies de anfíbios disponíveis no 

GenBank e comparadas por Blast, chegando a 92,79% com uma sequência de Gastrotheca 

riobambae (Fowler, 1913) (número de acesso: M74438.1). O DNA ribossomal repetitivo 5S se 

encontra alocado na região distal do braço longo do par 6 em todas as localidades analisadas 

(Fig. 7). 

 

Figura 7. FISH de regiões repetitivas de DNAr 5S (vermelho) e DNAr 18S (verde) de Ameerega trivittata 

dos indivíduos de a: Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. Os números indentificam 

os pares portadores das sequências. 
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As sequências teloméricas (Fig. 8) se encontram distribuídas na região terminal de 

ambos os braços de todos os pares em todas os indivíduos. Não houve presença de nenhum sítio 

telomérico intersticial (ITS) nos indivíduos avaliados. 

 

Figura 8. FISH de acúmulos de DNA telomérico (vermelho) de Ameerega trivittata dos indivíduos de a: 

Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

Em todas as localidades, acúmulos do microssatélite GATA (Fig. 9) foram encontrados 

na região terminal do braço longo dos pares 1, 2, 3, 6, 7 e 8, na região proximal do braço longo 

dos pares 9 e 11, na região intersticial do braço longo do par 4, na região centromérica do par 

10, na região terminal do braço curto dos pares 1, 2, 4, 6, 7 e 8 e cobrindo a maior parte do 

braço curto nos pares 3 e 5. Um acúmulo adicional foi evidenciado na região intersticial do 

braço longo do par 4 em todos os indivíduos.  
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Os indivíduos de Benjamin Constant, Tabatinga e Presidente Figueiredo apresentaram 

um acúmulo na região proximal do braço curto do par 1. Os indivíduos de Tabatinga, Tefé e 

Presidente Figueiredo apresentaram um acúmulo na região terminal do braço longo dos pares 

10 e 11 e na região terminal do braço curto do par 10. Os indivíduos de Tabatinga e Presidente 

Figueiredo apresentaram um acúmulo na região distal do braço longo do par 5. Os indivíduos 

de Tefé e Presidente Figueiredo apresentaram um acúmulo na região distal do braço longo do 

par 2 e proximal do braço longo do par 6. 

Outros acúmulos foram exclusivos para uma das localidades, na região proximal do 

braço curto do par 2 e terminal do braço longo do par 4 para Tabatinga, na região intersticial 

do braço longo do par 2, proximal do braço longo do par 5 e centromérica do par 5 em apenas 

um dos homólogos para Tefé, na região terminal do braço longo do par 12 para Benjamin 

Constant. 

Além da presença de acúmulos para este microssatélite, outros dois resultados podem 

ser constatados. O microssatélite GATA se encontra difusamente disperso por todo o genoma 

sendo possível observar a incidência de marcação em praticamente todas as regiões de todos os 

cromossomos. Entretanto existem exceções a esse padrão e a mais notável delas é a ausência 

de qualquer tipo de marcação na região centromérica dos pares 1 a 6, com exceção de um dos 

homólogos do par 5 nos indivíduos de Tabatinga. 
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Figura 9. FISH de acúmulos do microssatélite GATA (vermelho) de Ameerega trivittata dos indivíduos 

de a: Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

Acúmulos do microssatélite GACA (Fig. 10) foram encontrados na região distal do 

braço longo do par 2 e na região proximal do braço longo do par 3 em todos os indivíduos.  

Os indivíduos de Benjamin Constant e Tabatinga apresentaram acúmulo terminal no 

braço longo do par 4, sendo que em Tabatinga, este acúmulo estava presente em apenas um dos 

homólogos. Os indivíduos de Tefé e Presidente Figueiredo apresentaram acúmulo na região 

distal do braço longo do par 1.  

Outros acúmulos foram exclusivos para uma das localidades, sendo eles na região 

intersticial do braço curto do par 6 para Benjamin Constant, na região terminal do braço longo 
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do par 7 para Presidente Figueiredo, na região distal do braço curto do par 5 e na região proximal 

do braço curto do par 6 para Tefé. 

 

Figura 10. FISH de acúmulos do microssatélite GACA (vermelho) de Ameerega trivittata dos indivíduos 

de a: Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

Acúmulos do microssatélite CA (Fig. 11) foram encontrados na região terminal do braço 

longo do par 4 em todos os indivíduos.  

Os indivíduos de Benjamin Constant e Tabatinga apresentaram um acúmulo 

centromérico no par 8, proximal no braço longo do par 10 e intersticial no braço longo do par 

11.  

Apenas Benjamin Constant apresentou um acúmulo proximal no braço longo do par 2. 
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Figura 11. FISH de acúmulos do microssatélite CA (vermelho) de Ameerega trivittata dos indivíduos de 

a: Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

Acúmulos do microssatélite GA (Fig. 12) foram encontrados na região distal do braço 

longo do par 5 em todos os indivíduos.  

Os indivíduos de Tefé e Presidente Figueiredo apresentaram acúmulos centroméricos 

nos pares 7 e 8, na região intersticial do braço longo do par 10 e na região terminal do braço 

longo do par 11.  

Outros acúmulos foram exclusivos para uma das localidades, sendo eles na região distal 

do braço longo do par 1 e do braço longo do par 12 para Tabatinga, na região proximal do braço 

longo do par 3 para Presidente Figueiredo. Os indivíduos de Tefé apresentaram um número 
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maior de bandas, uma na região proximal do braço curto do par 2, uma intersticial do braço 

curto do par 3 e duas intersticiais no braço longo do par 4. 

 

Figura 12. FISH de acúmulos do microssatélite GA (vermelho) de Ameerega trivittata dos indivíduos de 

a: Benjamin Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

O cariótipo da espécie tem morfologia conservada ao longo das áreas amostradas, bem 

como apresenta distribuição de regiões heterocromáticas, regiões DAPI positivas e de 

sequências repetitivas de DNAr 5S e Teloméricas sem variações relevantes (Fig. 13). Os 

marcadores que foram considerados nas análises comparativas entre as localidades são aqueles 

que apresentaram maior variação. Sendo estes os dados citogenômicos referentes ao DNAr 18S 

(Fig. 13), e microssatélites, GATA, GACA, CA e GA (Fig. 14). A abordagem pelo critério de 

parcimônia se mostrou mais adequada do que outros métodos fenéticos para avaliação de 
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caracteres citogenéticos por considerar os caracteres como dados discretos, e não incluir 

modelos evolutivos na análise. 

 

Figura 13. Idiograma dos cariótipos de Ameerega trivittata apresentando número diploide, morfologia 

cromossômica, distribuição de regiões heterocromáticas (preto), regiões DAPI positivas (azul) e das sequências 

repetitivas de DNAr 18S (verde), DNAr 5S (amarelo) e Teloméricas (vermelho) nos indivíduos de a: Benjamin 

Constant, b: Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 
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Figura 14. Idiograma dos cariótipos de Ameerega trivittata apresentando distribuição dos microssatélites 

GATA (vermelho), GACA (verde), CA (azul) e GA (amarelo) nos indivíduos de a: Benjamin Constant, b: 

Tabatinga, c: Tefé e d: Presidente Figueiredo. 

A dissimilaridade aponta para uma menor diferença entre os indivíduos das localidades 

de Tefé e Presidente Figueiredo (16,8%) e de Benjamin Constant e Tabatinga (19,1%) (Fig. 

15). O valor médio da diferença entre os dois agrupamentos principais foi de 32,2% (mínimo: 

23,3%; máximo: 39,7%). 
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Figura 15. Dissimilaridade dos caracteres citogenéticos entre os indivíduos de Benjamin Constant, 

Tabatinga, Tefé e Presidente Figueiredo. 

Assim como a dissimilaridade, o critério de parcimônia indica uma maior proximidade 

entre os indivíduos de Presidente Figueiredo e Tefé (14 passos) e de Benjamin Constant e 

Tabatinga (16 passos), e um total de 23 passos entre os dois agrupamentos (Fig. 16).  

  

Figura 16. Relação entre os indivíduos de Benjamin Constant, Tabatinga, Tefé e Presidente Figueiredo 

determinadas pelo critério de parcimônia. Os valores dos ramos representam as mudanças nos estados de 

caracteres. O valor de bootstrap foi de 100 para ambos os nós. 

4 DISCUSSÃO 

Ameerega trivittata é uma espécie que possui ampla distribuição e carece de 

informações cromossômicas que cubram toda essa extensão de distribuição. Até o momento, a 

literatura dispõe de informações apenas para indivíduos de duas localidades: uma de Careiro 

Castanho, Amazonas, Brasil (Aguiar-Jr et al. 2002) e outra do Peru (Bogart 1991). Nesse 

contexto, o presente trabalho apresenta contribuição significativa para o conhecimento 

citogenético da espécie, apresentando dados de quatro novas localidades (Benjamin Constant, 

Tabatinga, Tefé e Presidente Figueiredo). 

De maneira geral, os marcadores cromossômicos mostraram que a macroestrutura 

cromossômica da espécie é conservada ao longo de sua ocorrência, porém algumas diferenças 

microestruturais foram encontradas. O número diploide de 24 cromossomos e a bimodalidade 
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do cariótipo foram constantes entre os indivíduos das diferentes regiões amostradas, 

concordando com os trabalhos anteriores sobre a espécie (Bogart 1991; Aguiar-Jr et al. 2002). 

De fato, todas as espécies do gênero Ameerega com cariótipo descrito apresentam 12 pares 

cromossômicos compostos por seis pares grandes e seis pares pequenos (Bogart 1991; Aguiar-

Jr et al. 2002; Rodrigues et al. 2011; Villalba 2013; presente trabalho). Mesmo dentro da família 

Dendrobatidae, há pouca variação no número diploide, que varia de 18 a 24 cromossomos 

(Rodrigues et al. 2011), e constância na bimodalidade sendo seis pares cromossômicos grandes 

(Bogart 1991). De maneira geral, a maioria dos grupos de anfíbios apresenta cariótipo 

conservado, especialmente em relação ao número diploide, que varia entre 22 e 26 em 

aproximadamente 90% das espécies de anuros já estudadas (Perkins et al. 2019).  

A morfologia cromossômica também não apresentou variações nos indivíduos das 

localidades avaliadas, porém notou-se algumas variações em relação aos cariótipos de A. 

trivittata descritos por Bogart (1991) e Aguiar-Jr et al. (2002). Entre elas podemos citar a 

inversão na organização dos pares 4 e 5 e dos pares 8 e 9 (Tab. 2). Essas variações se mostram 

como consequências dos critérios de classificação utilizados pelos autores e não correspondem 

a modificações decorrentes de rearranjos cromossômicos. Até mesmo a morfologia geral dos 

cromossomos dos cariótipos de outras espécies de Ameerega apresentam alto nível de 

semelhança. Os pares de cromossomos 1, 2, 7 e 8 sempre são metacêntricos enquanto a variação 

nos demais pares é pequena (Bogart 1991; Aguiar-Jr et al. 2002; Rodrigues et al. 2011; Villalba 

2013). 

Tabela 2. Comparação dos cariótipos descritos para Ameerega trivittata. *Posição do par trocada em 

relação aos demais trabalhos. 

  Par cromossômico 

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

Bogart 1991 m m st sm st sm m t* m* sm t st 

Aguiar-Jr et al. 2002 m m sm st* sm* m m m t sm t st 

Nosso estudo m m sm sm st m m m t sm st st 

 

O padrão de heterocromatina mostrou-se semelhante entre todas os indivíduos das 

localidades analisadas e também com o padrão descrito por Aguiar-Jr et al. (2002), sendo 

evidenciados acúmulos na região centromérica de todos os cromossomos. Esse padrão parecer 

ser constante para o gênero e para a família, visto que outras espécies estudadas também o 
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apresentaram (Rodrigues et al. 2011; Villalba 2013). Diferenças entre as localidades analisadas 

foram notadas em blocos terminais e intersticiais, porém essas diferenças podem ser resultado 

da variação no nível de condensação das metáfases obtidas, refletindo a sensibilidade da 

técnica.  

As regiões DAPI positivas se mostraram conservadas entre os indivíduos das 

localidades analisadas e coincidiram, na maioria dos casos, com as regiões heterocromáticas. O 

mesmo acontece para duas outras espécies de Ameerega com padrão de regiões DAPI positivas 

descrito, A. bilinguis e A. hahneli (Villalba 2013). O padrão de DAPI ainda não foi explorado 

em espécies da família Dendrobatidae que não sejam do gênero Ameerega. Apenas na família 

irmã, Aromobatidae, há dados disponíveis que evidenciam bandas centroméricas concordantes 

parcialmente com as regiões heterocromáticas (Kaiser et al. 2003). 

As espécies de Ameerega com dados cromossômicos disponíveis, inclusive A. trivittata, 

apresentam regiões organizadoras de nucléolo simples (Aguiar-Jr et al. 2002; Rodrigues et al. 

2011; Rodrigues et al. 2012; Villalba 2013). Os cariótipos dos indivíduos de Benjamin Constant 

e Tabatinga analisadas no presente trabalho mantiveram o padrão de regiões organizadoras de 

nucléolo simples, entretanto alguns dos indivíduos de Tefé e Presidente Figueiredo 

apresentaram um sítio adicional menor alocado no braço curto de apenas um dos homólogos do 

par 11. Apesar de nunca registrado em espécies de Dendrobatidae, esse tipo de polimorfismo 

já foi registrado na família irmã, Aromobatidae (Veiga-Menoncello et al. 2003) e aparenta ser 

recorrente em anuros (Schmid et al. 1995; Bruschi et al. 2013; Suárez et al. 2020). Mais de um 

mecanismo foi proposto para a existência de polimorfismos da localização das sequências 

ribossomais, e estes podem ser divididos em duas classes. Primeiro, o aparecimento de novos 

sítios durante eventos recentes, devido a associação com elementos transponíveis, amplificação 

de cístrons de DNAr e rearranjos na região das NORs (Lourenço et al. 1998). Segundo, a 

retenção de polimorfismos ancestrais com posterior redução da pressão seletiva nos sítios 

secundários (Gama et al. 2019).  

A hibridização in situ para o DNAr 18S confirmou o resultado da impregnação por 

nitrato de prata para as quatro localidades analisadas, compreendendo o segundo relato para 

Dendrobatoidea. O primeiro relato para a superfamilia foi feito por Veiga-Menoncello et al. 

(2003), que analisaram as espécies Allobates marchesianus (Melin, 1941), Allobates 

caeruleodactylus (Lima & Caldwell, 2001), Allobates sumtuosus (cit. Colostethus sp. 1, 

Morales, 2002) e Allobates paleovarzensis (cit. Colostethus sp. 2, Lima, Caldwell, Biavati, & 
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Montanarin, 2010) (anteriormente em Dendrobatidae e agora alocadas em Aromobatidae) e 

identificaram sítios simples para a primeira espécie e múltiplos para as demais. As quatro 

localidades analisadas no presente trabalho apresentaram sítios simples de DNAr 5S, alocados 

no par 6, evidenciando a conservação deste marcador em A. trivittata. Estes resultados 

compreendem o primeiro relato de localização cromossômica de DNAr 5S para Dendrobatidae, 

portanto não é possível comparar tais resultados com espécies próximas. Porém, a literatura 

apresenta que em anfíbios o DNAr 5S é comumente encontrado em um número maior de sítios 

distribuídos entre diversos pares cromossômicos (Liu et al. 2017; Cholak et al. 2020). 

A localização dos acúmulos de microssatélites apresentou variações entre as 

localidades, com algumas bandas constantes para todas, algumas compartilhadas por apenas 

parte das localidades e outras exclusivas. Todos os microssatélites apresentaram blocos 

definidos de acúmulos, ainda que o microssatélite GATA tenha aparecido também disperso pela 

maior parte do cariótipo. Esse padrão pode ser interessante para avaliar aspectos evolutivos uma 

vez que estes marcadores podem ter funções específicas e não uma distribuição aleatória, 

formando blocos no genoma que tendem a apresentar uma distribuição similar em espécies 

próximas (Oliveira et al. 2006; Ruiz-Ruano et al. 2015; Ernetti et al. 2019). Esses acúmulos 

também podem ser relevantes para a evolução cromossômica por favorecerem a ocorrência de 

rearranjos durante a evolução cromossômica (Oliveira et al. 2006; Guo et al. 2009; Vieira et al. 

2016). 

A região terminal de praticamente todos os pares apresenta acúmulos de microssatélites. 

A presença destes elementos nessa região do genoma não ocorre ao acaso, sendo comum em 

diversas espécies de anfíbios (Peixoto et al. 2016; Ernetti et al. 2019; Bueno et al. 2021). Os 

microssatélites nessa região podem ter funções como heterocromatinização, estabilização, 

organização e função dos telômeros além de regulação gênica (Richard et al 2008; Torres et al. 

2011; Tashiro et al. 2017). 

Outro fato interessante é o acúmulo destes microssatélites na região centromérica dos 

cromossomos 7 (GA, Tefé e Presidente Figueiredo), 8 (GA, Tefé e Presidente Figueiredo e CA, 

Benjamin Constant e Tabatinga) e 10 (GATA, em todos os indivíduos). Enquanto nos pares 1 

a 6 a região centromérica não aparenta possuir esses microssatélites, mesmo quando olhamos 

para os resultados do microssatélite GATA, que se apresenta disperso por todo o genoma. 

Apenas a região centromérica de um dos homólogos do par 5 apresenta um acúmulo 

significativo do microssatélite GATA nos indivíduos de Tefé. As regiões centroméricas são 



 

47 

 

comumente formadas por sequências repetitivas, entretanto são recorrentes eventos em que a 

seleção leva à redução da presença de microssatélites nessas regiões e por consequência redução 

dos eventos de recombinação (Guo et al. 2009). Assim é possível que a região centromérica 

dos pares maiores seja mais estável a eventos de rearranjo do que a mesma região dos pares 

menores, o fato é que as principais variações na morfologia dos cromossomos do gênero 

Ameerega são encontradas nos pares 7 a 12. Alguns trabalhos com anfíbios encontraram 

microssatélites na região centromérica (Peixoto et al. 2015; Peixoto et al. 2016; Bueno et al. 

2021) enquanto outros não (Ernetti et al. 2019; Vittorazzi et al. 2021). 

A análise comparativa de todos os caracteres cromossômicos avaliados no presente 

trabalho evidenciou que os marcadores cromossômicos Banda C, DAPI, DNAr 5S e sequências 

teloméricas apresentam padrão constante entre as localidades analisadas, porém o DNAr 18S e 

os microssatélites, GATA, GACA, CA e GA foram capazes de diferenciar e agrupar os 

cariótipos das localidades. Os indivíduos de Benjamin Constant se diferenciaram dos demais 

por apresentarem acúmulos de GATA na região terminal do braço longo do par 12, de GACA 

na região intersticial do braço curto do par 6 e de CA na região proximal do braço longo do par 

2; o cariótipo dos indivíduos de Tabatinga se diferenciou por acúmulos de GATA na região 

proximal do braço curto do par 2 e na região terminal do braço longo do par 4, de GA na região 

distal do braço longo do par 1 e na região intersticial do braço longo do par 12; os indivíduos 

de Tefé mostraram-se diferentes por acúmulos de GATA na região intersticial do braço longo 

do par 2, na região proximal do braço longo do par 5 e na região centromérica de apenas um 

dos homólogos do par 5, de GACA na região distal do braço longo do par 5 e na região proximal 

do braço curto do par 6 e de GA na região distal do braço curto do par 2, na região intersticial 

do braço curto do par 3 e dois acúmulos de GA na região intersticial do braço longo do par 4; 

e o cariótipo dos indivíduos de Presidente Figueiredo se diferenciou das demais por acúmulos 

de GACA na região terminal do braço longo do par 7 e de GA na região proximal do braço 

longo do par 3. Os indivíduos de Presidente Figueiredo e Tefé apresentaram também um sítio 

de DNAr 18S no par 11, ausente nas demais localidades. 

Os efeitos de fatores biogeográficos parecem ser perceptíveis nos agrupamentos 

formados pelos dados citogenéticos. Apesar de diversos mecanismos biogeográficos poderem 

estar associados à limitação de fluxo gênico e diversificação, na Amazônia a distância linear 

(Wright 1942) e o efeito barreira dos grandes rios (Wallace 1852) são os mais amplamente 

discutidos. Neste cenário, podemos citar algumas hipóteses para a estruturação citogenética 
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encontrada: (1) entre as localidades de Benjamin Constant e Tabatinga, apesar da distância 

geográfica pequena (30 Km), há a presença do rio Solimões como potencial limitante do fluxo 

gênico; (2) entre as localidades de Tefé e Presidente Figueiredo ambos os fatores, distância 

geográfica (500 Km) e presença de rios como possíveis barreiras (rio Solimões e rio Negro) 

podem atuar no distanciamento; (3) quando comparamos os dois agrupamentos anteriores, 

ambos com localidades em margens opostas de rios, a distância geográfica (500 Km) parece ter 

maior relevância na diferenciação. 

Os caracteres citogenéticos avaliados aparentam ter correlação com o padrão de 

estruturação dos morfotipos, e ambos corroboram as rotas de dispersão de A. trivittata sugeridas 

por Roberts et al. (2006). Isto é, houve uma expansão inicial ampla a partir da área de origem 

(Sucusari, Iquitos, Peru) para as demais áreas da Amazônia, o que concorda com o fato de o 

padrão lá encontrado (morfotipo C) ser o mais amplamente distribuído, e com o 

compartilhamento de 15 dos caracteres citogenéticos entre as duas localidades analisadas. E, 

após eventos de diversificação na região sudoeste da Amazônia, houve a recolonização de áreas 

do oeste da Amazônia, onde estão distribuídos os morfotipos B e C, que compartilham 7 dos 

caracteres citogenéticos. De fato, a variação entre as localidades do morfotipo C é composta 

por 91% de autapomorfias, enquanto apenas 58% da variação entre o morfotipo A e B é 

representada por autapomorfias. Essas diferenças evidenciam ainda mais a relação entre a 

distribuição dos morfotipos e o cariótipo. Trabalhos anteriores não encontraram um padrão tão 

evidenciado de relação entre os morfotipos de uma espécie de anfíbios e sua citogenética 

(Napoli et al. 2009; Bruschi et al. 2013). 

A hipótese de evolução da distribuição das NORs proposta por Gama et al. (2019) se 

encaixa nesse modelo de dispersão de A. trivittata. A sugestão de que a existência de variação 

na posição e presença destas regiões, especialmente entre cromossomos homólogos, pode advir 

da degeneração de polimorfismos ancestrais devido a redução da pressão seletiva nos sítios 

secundários concorda com a presença do polimorfismo em um dos homólogos do par 11, apenas 

em indivíduos representantes do morfotipo C, morfotipo considerado ancestral. Isto parece 

sugerir que, no passado, este par poderia abrigar uma região organizadora de nucléolo em 

ambos os homólogos, como ocorre em outra espécie do gênero, A. bilinguis (Villalba 2013), a 

qual haveria se degenerado totalmente nos indivíduos de A. trivittata com os morfotipos A e B, 

e parcialmente nos indivíduos com o morfotipo C. 



 

49 

 

Aqui descrevemos pela primeira vez uma série de marcadores citogenéticos para 

indivíduos da espécie A. trivittata de quatro diferentes localidades e três diferentes morfotipos. 

É possível observar que ainda que o uso de outras metodologias possa auxiliar na elucidação 

da evolução dos morfotipos de A. trivittata, a citogenética oferece importantes marcadores, 

frequentemente subestimados, para compreender padrões evolutivos e a relação entre diferentes 

populações de uma espécie.   
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Capítulo 2 

Koch, E.D.; Polo, E.M.; Pinangé, D.S.B.; Feldberg, E.; Traldi, J.B. 2022. Histórias 

complexas: Uma abordagem integrativa sobre a evolução, estrutura populacional, citogenética 

e variação morfotípica de Ameerega trivittata (Spix, 1824, Anura: Dendrobatidae).  
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RESUMO 

O dendrobatídeo Ameerega trivittata possui variações fenotípicas relacionadas ao padrão de 

cor, caracterizando diferentes morfotipos. Essas variações podem ter diversas origens e as 

organizações geográfica e filogeográfica podem revelar muito sobre os mecanismos que 

produziram estes polimorfismos. Os poucos trabalhos que abordam A. trivittata do ponto de 

vista genético não abrangem toda a distribuição da espécie, e nada se conhece sobre a 

estruturação genética populacional e sobre a relação dos dados genéticos com a variação 

fenotípica. Neste estudo, investigamos a estrutura e evolução das populações e dos diferentes 

morfotipos de A. trivittata e exploramos uma abordagem integrativa de metodologias de análise 

molecular com dados citogenéticos. Oito diferentes populações foram identificadas, mas as 

relações filogenéticas permanecem incertas. Dois eventos principais de diversificação parecem 

ter dado origem às linhagens existentes: o primeiro deles no Plioceno superior e o segundo no 

Pleistoceno inferior. Esse último representa também o período aproximado de diversificação 

dos morfotipos, sendo o de duas listras o mais provável estado ancestral. A análise das relações 

de quatro localidades focais (Presidente Figueiredo, Tefé, Benjamin Constant e Tabatinga) 

utilizando um gene mitocondrial, um nuclear, dados citogenéticos e morfotípicos, revelou 

incongruências entre os caracteres. A inclusão dos dados citogenéticos na inferência 

filogenética é desafiadora e adaptações devem ser feitas para a melhor avaliação do uso destes 

dados. Este trabalho apresenta, pela primeira vez, evidências de estrutura populacional para A. 

trivittata, lançando novas luzes sobre a evolução dos morfotipos, e propõe uma abordagem 

conjunta de dados moleculares e citogenéticos. 

Palavras-chave: Abordagem integrativa, Dendrobatidae, Genética de populações, Morfotipos.   
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ABSTRACT 

The dendrobatid Ameerega trivittata shows phenotypic variaton related to its collor patterns, 

and different morphotypes can be defined. This variation can have distinct origins and the 

geographic and phylogeographic variation can reveal a lot about the mechanisms that produced 

these polymorphisms. The few works on the A. trivittata genetics don’t include all the 

geographic range and nothing is known about its populations structure nor the relationship of 

its genetics and phenotypic variation. In our study we investigated the existence genetic 

structure on A. trivittata and tested an integrative approach of the molecular and cytogenetical 

data. The 16S gene analyze revealed eight populations, although they phylogenetic relationship 

remains uncertain. Two diversification events seem to be the origin of the actual lineages of the 

species, the first during late Pliocene and the second during early Pleistocene. The last may be 

the origin of the morphotype variation, with the two striped morphotype most likely to be the 

ancestral state. Integrative approach of the four focal localities (Presidente Figueiredo, Tefé, 

Benjamin Constant e Tabatinga) showed incongruences between the data analyzed (16S gene, 

RAG1 gene, morphotype and cytogenetics). The inclusion of cytogenetic data on phylogenetic 

reconstructions proved to be challenging, and improvement is needed to better assess its usage. 

This is the first study to show existence of population structure on A. trivittata, with new 

insights on the morphotype evolution proposing an integrative approach of molecular and 

cytogenetic data. 

Key words: Integrative approach, Dendrobatidae, Population genetics, Morphotypes.  
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1 INTRODUÇÃO 

A espécie de dendrobatídeo Ameerega trivittata (Spix, 1824) possui padrões de 

coloração em forma de listras dorsais (Lötters et al. 2007). Ao longo de sua ampla distribuição, 

que se estende da base da Cordilheira dos Andes até o Escudo das Guianas, passando pelas 

terras baixas da bacia Amazônica (Roberts et al. 2006; Frost 2022), são encontradas variações 

fenotípicas relacionadas a esse padrão de cor, caracterizando diferentes morfotipos (Silverstone 

1976; Lötters et al. 2007, Koch et al. in prep.). 

Variações fenotípicas em uma espécie podem ter diversas origens e as organizações 

geográfica e filogeográfica podem revelar muito sobre os mecanismos que produziram estes 

polimorfismos (Zamudio et al. 2016). Para Dendrobatidae, família que abriga diversas espécies 

com variação em seu padrão de coloração, existem estudos que mostram que tais padrões 

frequentemente não estão correlacionados com a filogenia das espécies (Wollenber et al. 2006; 

Rojas et al. 2019), porém há relatos também de variação na coloração com relação direta com 

a estruturação e isolamento das populações (Wang e Summers 2010).  

São poucos os trabalhos que abordam A. trivittata do ponto de vista genético e estes 

incluem dados limitados geograficamente. Estas análises biogeográficas (Roberts et al. 2006) 

e filogenéticas (Guillory et al. 2020) apontam para o monofiletismo da espécie, porém nada se 

conhece sobre sua estruturação genética e populacional e sobre a relação dos dados genéticos 

com a variação fenotípica encontrada. Apesar disso já foi possível observar a relação de dados 

citogenéticos com estes caracteres fenotípicos em algumas localidades de ocorrência da espécie 

(Koch et al. in prep.). 

Neste contexto, o presente estudo objetivou investigar a estrutura e evolução das 

populações e dos diferentes morfotipos de A. trivittata e explorar uma abordagem integrativa 

das diferentes metodologias com os dados citogenéticos disponíveis. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados 64 indivíduos de diferentes morfotipos em quatro localidades no estado 

do Amazonas (Benjamin Constant, Presidente Figueiredo, Tefé e Tabatinga) e em quatro 

localidades do Acre (Cruzeiro do Sul, Feijó, Sena Madureira e Taruacá) (Anexo 1). Além da 

coleta de dados em campo, foram obtidos dados de amostras de coleções científicas (Coleção 

de Recursos Genéticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia) (Anexo 2) e da base 

de dados online GenBank de diversas localidades para a espécie Ameerega trivittata (Fig. 1, 

Anexo 3) e de indivíduos de outras espécies próximas para fins de enraizamento das árvores 

filogenéticas. Quando possível o morfotipo dos indivíduos das coleções e bases de dados foi 

determinado conforme Koch et al. (in prep.). As coletas foram realizadas sob autorização do 

ICMBio-SISBio (Processos: 74726-1 e 75142-1) e do Comitê de Ética do Uso de Animais do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (CEUA-INPA processo: 6573673). 

  
Figura 1. Mapa das amostras genéticas obtidas de Ameerega trivittata e a distribuição dos seus 

morfotipos. 

 

2.1.1 Extração de DNA 

A extração de DNA genômico foi realizada a partir de músculo/fígado dos exemplares 

de A. trivittata, usando o kit Wizard® Genomic Purification (Promega, Madison, WI, USA), 

de acordo com as instruções do fabricante. A qualidade da extração foi aferida por eletroforese 
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em gel agarose 1% com auxílio de corante GelRed para observação das bandas e a quantidade 

de DNA de cada amostra foi quantificada em um NanoVue Plus™. 

 

2.1.2 Amplificação do gene 16S 

O gene mitocondrial 16S foi amplificado utilizando-se os primers 16Sar-L (5' - CGC 

CTG TTT ATC AAA AAC AT - 3') e 16Sbr-H (5' - CCG GTC TGA ACT CAG ATC ACG T 

- 3'), descritos por Palumbi et al. (1991). A reação de PCR teve como conteúdo 7,5 μL de 

MasterMix, 5,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de BSA, 0,5 μL de cada primer (10μMol), e 0,5 μL 

do resultado da extração. As condições das PCR foram adaptadas das condições descritas por 

Grant et al. (2017), tendo como resultado: etapa inicial de desnaturação de 90 segundos a 94 

°C; 35 ciclos de amplificação com desnaturação de 45 segundos a 94 °C, amplificação de 45 

segundos a 55°C e extensão de 90 segundos a 72 °C, com uma fase final de extensão de 7 

minutos a 72 °C. O produto da PCR foi checado por eletroforese em gel agarose 1% com auxílio 

de corante GelRed e purificado por precipitação com PEG 8000 para posterior sequenciamento 

sanger bidirecional no sequenciador automáticos de DNA ABI3500 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems™), de 8 capilares. 

 

2.1.3 Amplificação do gene RAG1 

O gene nuclear RAG1 foi amplificado utilizando-se os primers R182 (5' – GCC ATA 

ACT GCT GGA GCA TYA T - 3') e R270 (5' - AGY AGA TGT TGC CTG GGT CTT C - 3'), 

descritos por Heinicke et al. (2007). A reação de PCR teve como conteúdo 7,5 μL de 

MasterMix, 5,5 μL de água Milli-Q, 0,5 μL de BSA, 0,5 μL de cada primer (10μMol), e 0,5 μL 

do resultado da extração. As condições das PCR foram adaptadas das condições descritas por 

Grant et al. (2017), tendo como resultado: etapa inicial de desnaturação de 120 segundos a 94 

°C; 40 ciclos de amplificação com desnaturação de 30 segundos a 94 °C, amplificação de 30 

segundos a 50 °C e extensão de 120 segundos a 72 °C, com uma fase final de extensão de 7 

minutos a 72 °C. O produto da PCR foi checado por eletroforese em gel agarose 1% com auxílio 

de corante GelRed e purificado por precipitação com PEG 8000 para posterior sequenciamento 

sanger bidirecional no sequenciador automáticos de DNA ABI PRISM 3130XL automated 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems™). 

2.1.4 Processamento das sequências 

Sequências de indivíduos de todas as localidades amostradas foram analisadas com o 

software Geneious Pride 2.3 (Kearse et al. 2012) e uma sequência consenso foi obtida para cada 
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exemplar analisado. O banco de dados foi complementado com sequências coespecíficas 

disponíveis no GenBank. Após isto, as sequências do gene 16S foram alinhadas utilizando a 

estratégia E-INS-i, enquanto as sequências do gene RAG1 foram alinhadas com as 

configurações padrões do servidor online do software MAFFT (Katoh et al. 2019). 

2.1.5 Análise dos dados 

Os agrupamentos genéticos foram inferidos através de análise Bayesiana de estrutura 

populacional utilizando a implementação da metodologia no pacote hierBAPS (Cheng et al. 

2013; Tonkin-Hill et al. 2018) no software R (R Core Team, 2022). A análise foi realizada em 

níveis hierárquicos sequenciais até a estabilização do número de agrupamentos considerando K 

máximo de 2 a 8. A distância genética entre as localidades e agrupamentos da análise Bayesiana 

de estrutura populacional foi estimada como distância-p usando o software MEGA X (Kumar 

et al. 2018).  Para observar a estruturação das populações em relação à distribuição espacial, 

morfotipos e cariótipos foi construída uma rede de haplótipos com o programa PopART (Leigh 

e Bryant 2015) com a inferência de Median Joining Network (Bandelt et al. 1999). Os valores 

do índice de fixação (PhiST) (Wright 1965) foram calculados entre os pares de agrupamentos 

para avaliar a redução do fluxo gênico (Hudson et al. 1992) no software Arlequin 3.5 (Excofer 

e Lischer 2010) com 1024 permutações para obtenção dos valores de significância. A 

distribuição da variação genética entre os clusters, entre as localidades de cada cluster e entre 

indivíduos de cada localidade foi acessada através da análise de variância molecular (AMOVA) 

(Excofer et al. 1992) no software Arlequin 3.5. 

Foram realizadas análises exploratórias da relação filogenética entre os indivíduos 

através da construção de árvores utilizando a Máxima Verossimilhança e a Inferência 

Bayesiana. Foram incluídas na análise sequências da espécie mais proximamente relacionada à 

A. trivittata: A. picta (Guillory et al. 2020) (Anexo 3).  

As árvores de Máxima Verossimilhança foram estimadas para cada um dos genes 

utilizando o servidor online do software IQ-TREE com as configurações padrão e seleção 

automática do modelo de substituição nucleotídica (Trifinopoulos et al. 2016). O suporte de 

cada clado foi estimado com 1000 repetições não paramétricas de bootstrap. 

A àrvore de espécies foi estimada através da análise de coalescência multi-espécies no 

StarBeast 2 (Ogilvie et al. 2017) para ambos os genes simultaneamente, considerando cada 

localidade como uma população. Consideramos o modelo de relógio estrito para estimativa das 

taxas evolutivas e do modelo de substituição nucleotídica separadamente para cada gene 

durante a inferência da topologia. O modelo de substituição foi estimado durante a corrida 
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usando-se o bModelTest (Bouckaert, Drummond 2017), incluindo-se na MCMC os parâmetros 

referentes aos modelos mais comuns (“named models” Bouckaert, Drummond 2017). O prior 

de árvore utilizado foi Yule calibrado (Heled e Drummond, 2012) com os demais priors em nas 

configurações padrões. O monofiletismo da espécie A. trivittata e do gênero foi fixado. A 

análise ocorreu por 100 milhões de gerações da MCMC, amostradas a cada 5 mil gerações.  

Para a estimativa de tempos de divergência do gene 16S no Beast 2, versão 2.6.6 

(Bouckaert et al. 2014) a árvore foi calibrada com o tempo de divergência de A. trivittata e A. 

picta de Guillory et al. (2020). As estimativas médias de tempo de divergência deste nó foram 

de 8,160 Ma, com limites superior e inferior com 95% de credibilidade de 11,689 e 4,786 Ma. 

Consideramos o modelo de relógio estrito para estimativa das taxas evolutivas, o modelo de 

substituição foi estimado durante a corrida usando-se o bModelTest (Bouckaert, Drummond 

2017), incluindo-se na MCMC os parâmetros referentes aos modelos mais comuns (“named 

models” Bouckaert, Drummond 2017). O prior de árvore utilizado foi Yule calibrado (Heled e 

Drummond, 2012) com os demais priors nas configurações padrões. Os parâmetros iniciais da 

análise foram 50 milhões de gerações, amostradas a cada 5 mil gerações.  

Alternativamente foram inferidas árvores incluindo os morfotipos como caracteres 

discretos no programa Beast 2, versão 2.6.6 (Bouckaert et al. 2014) e para para as quatro 

populações avaliadas citogeneticamente por Koch et al. (in prep.) foram inferidas árvores 

conjuntas dos dados moleculares com os morfotipos e dados citogenômicos como caracteres 

discretos. Avaliando assim avaliar o efeito de cada informação sobre a topologia das árvores. 

Foram utilizadas as mesmas configurações e priors utilizadas na inferência do gene 16S, porém 

para os dados morfológicos e citogenéticos foi considerado o modelo de evolução de caracteres 

discretos Lewis MK (Lewis 2001; Wright, Hillis 2014). 

A convergência das corridas independentes de todos os modelos testados e os valores 

de ESS foram avaliados com o programa Tracer 1.7.2 (Rambaut et al. 2018) sendo considerados 

suficientes após convergirem para valores similares e alcançarem um valor superior a 300 

respectivamente. O burnin posterior foi determinado em 10% e o programa TreeAnnotator 

v2.6.0 (Bouckaert 2010) foi utilizado para sumarizar as árvores geradas. Para avaliar o grau de 

discordância entre as árvores mantidas após o Burnin, estas foram visualizadas qualitativamente 

em um cloudograma gerado no programa DensiTree v2.2.6 (Bouckaert 2010).  
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3 RESULTADOS 

A análise bayesiana de estrutura populacional resultou em 4, 7 ou 8 agrupamentos 

genéticos possíveis (Fig. 2). Os agrupamentos representam diferentes regiões da ocorrência de 

A. trivittata, sendo (1) Oeste Amazônico, (2) um único indivíduo de Ipixuna (APL14083), (3) 

Sena Madureira (AC/BR) e Puerto Maldonado, (MD/PE) (4) Leste Amazônico, (5) Base dos 

Andes, (6) Porto Velho (RO/ BR) e Canutama (AM/BR), (7) Iquitos (Sucusari) (LO/PE) e 

Japurá (AM/BR) e (8) Tabatinga (AM/BR) e Letícia (AM/CO). 

 
Figura 2. Possibilidades de agrupamentos genéticos de Ameerega trivittata para o gene 16S determinados 

pelo hierBAPS. (1) Oeste Amazônico, (2) um único indivíduo de Ipixuna (APL14083), (3) Sena Madureira 

(AC/BR) e Puerto Maldonado, (MD/PE) (4) Leste Amazônico, (5) Base dos Andes, (6) Porto Velho (RO/ BR) e 

Canutama (AM/BR), (7) Iquitos (Sucusari) (LO/PE) e Japurá (AM/BR) e (8) Tabatinga (AM/BR) e Letícia 

(AM/CO). 

A distância-p entre as localidades amostradas variou de 0 a 0,289 (Tab. 1), enquanto 

entre os agrupamentos genéticos definidos na análise Bayesiana de estrutura populacional 

variou de 0,004 a 0,027 (Tab. 1). A distância interna dos agrupamentos genéticos variou de 0 a 

0,005 (Tab. 1). A maioria dos agrupamentos apresentou valores significativamente altos para o 

índice de fixação (Tab. 1). As exceções foram Ipixuna (2), que apresentou valor 

significativamente alto apenas quando comparada com o Oeste (1), Sena Madureira e Puerto 

Maldonado (3) e a Base dos Andes (5), que não apresentaram valores significativos quando 

comparados com Sucusari e Japurá (7). 

Tabela 1. Índices de fixação (PhiST) (abaixo à esquerda da diagonal), distância-p média entre os indivíduos dentro 

dos agrupamentos (diagonal) e distância-p média (acima à direita da diagonal) entre os agrupamentos genéticos 

de Ameerega trivittata baseados no gene 16S. *Valores significantes para o índice de fixação (P<0,05). 

Agrupamentos 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0,005 0,011 0,007 0,012 0,007 0,018 0,022 0,009 

2 0,591* n.a. 0,004 0,005 0,009 0,020 0,018 0,011 

3 0,498* 1,000 0 0,005 0,004 0,015 0,018 0,011 

4 0,704* 0,688 0,765* 0,002 0,010 0,016 0,019 0,017 



 

59 

 

5 0,517* 1,000 1,000* 0,875* 0 0,020 0,021 0,011 

6 0,758* 0,860 0,897* 0,874* 0,930* 0,004 0,022 0,027 

7 0,797* 0,750 0,936 0,895* 0,957 0,857* 0,005 0,027 

8 0,647* 1,000 1,000* 0,939* 1,000* 0,946* 0,981* 0 

(1) Oeste Amazônico, (2) um único indivíduo de Ipixuna (APL14083), (3) Sena Madureira (AC/BR) e Puerto 

Maldonado, (MD/PE) (4) Leste Amazônico, (5) Base dos Andes, (6) Porto Velho (RO/ BR) e Canutama (AM/BR), 

(7) Iquitos (Sucusari) (LO/PE) e Japurá (AM/BR) e (8) Tabatinga (AM/BR) e Letícia (AM/CO). 

A análise de variância molecular (AMOVA) indicou que 74,78% da variação total é 

encontrada entre os oito agrupamentos genéticos e o restante está dividido entre as localidades 

(13,81%) ou dentro das localidades (11,41%) (Tab. 2). 

Tabela 2. Análise de variância molecular (AMOVA) de Ameerega trivittata baseada nos fragmentos obtidos do 

gene 16S. 

Origem da variação Porcentagem de variação (%) 

Entre os agrupamentos 74,78 

Entre as localidades dentro dos agrupamentos 13,81 

Dentro das localidades 11,41 

 

Foram identificados 32 sítios variáveis e 28 haplótipos para o 16S (Fig. 3). Três 

haplogrupos podem ser identificados de forma clara: um haplogrupo formado pelos indivíduos 

de Iquitos (Sucusari) (LO/PE) e Japurá (AM/BR); outro haplogrupo formado pelos indivíduos 

de Porto Velho (RO/BR) e Canutama (AM/BR); e o terceiro haplogrupo sendo formado pelos 

indivíduos de Tabatinga, sendo estes os mesmos agrupamentos que apresentaram maiores 

distâncias-p para os demais. Os demais haplótipos apresentam uma relação mais intrincada, 

conectando-se por três haplótipos centrais: (1) Leste Amazônico; (2) Sena Madureira (AC/BR) 

e Puerto Maldonado (MD/PE); (3) Oeste Amazônico. Todos os haplótipos que incluem 

indivíduos com o morfotipo C apresentam apenas este morfotipo, enquanto um mesmo 

haplótipo pode conter indivíduos de ambos os morfotipos A e B. Não há haplótipos 

compartilhados entre indivíduos do leste, oeste e sul amazônico. 
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Figura 3. Rede de haplótipos da espécie Ameerega trivittata para o gene 16S representada no mapa pela 

média das coordenadas das localidades contidas nos haplótipos (A), representada com o tamanho dos ramos 

proporcionais ao número de eventos mutacionais (B). Os círculos são proporcionais à frequência do haplótipo nas 

amostras e as cores representam as localidades. Os traços representam os eventos mutacionais. As cores de fundo 

indicam os agrupamentos genéticos identificados com o hierBAPS (K = 8): (1) Oeste Amazônico, (2) um único 

indivíduo de Ipixuna (APL14083), (3) Sena Madureira (AC/BR) e Puerto Maldonado, (MD/PE) (4) Leste 

Amazônico, (5) Base dos Andes, (6) Porto Velho (RO/ BR) e Canutama (AM/BR), (7) Iquitos (Sucusari) (LO/PE) 

e Japurá (AM/BR) e (8) Tabatinga (AM/BR) e Letícia (AM/CO). 

A árvore de espécie inferida por coalescência para as diferentes localidades (Fig. 4) 

apresentou poucos clados com probabilidade posterior alta o que é evidenciado pela baixa 

convergência das topologias que pode ser observada no cloudograma. Há três clados principais 

bem suportados, porém sem resolução das relações entre si: o primeiro de Iquitos (Sucusari) 

(LO/PE) e Japurá (AM/BR); o segundo de Porto Velho (RO/BR) e Canutama (AM/BR); e o 
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terceiro das demais localidades. Dentro do terceiro clado a resolução das relações também não 

é clara, mas há alguns clados bem suportados: um do Leste Amazônico; outro de Sena 

Madureira (AC/BR) e Puerto Maldonado (MD/PE); outro de Tefé e Coari (AM/BR); e um 

último de Tabatinga (AM/BR) e Letícia (AM/CO). 

 
Figura 4. Árvore de espécies de Ameerega trivittata para os genes 16S (mitocondrial) e RAG1 

(nuclear) gerada no StarBEAST representando seu cloudograma e topologia inferidos para as localidades 

amostradas. 

A inferência bayesiana para o gene 16S (Fig. 5) mostra os mesmos grupos que a árvore 

de espécie, com a adição de alguns novos clados suportados, ainda sem a resolução das relações 

entre os clados. São eles da base do Andes; de Juruá (AM/BR); de Panguana (HU/PE) e 

Iscozacín (PA/PE); de Feijó (AC/BR); de Ipixuna (APL14071) (AM/BR) e Ucayali (PE); e de 

Tarapoto (DQ523058 e DQ523071) (SM/PE) e Iquitos (EU342631) (LO/PE). 

Os tempos de divergência para os clados bem suportados fornecem informações 

relevantes, a origem da diversificação dos clados da espécie remonta a 3,85 milhões de anos 

(6,65-1,50 Mia, 95% HPD) com a divergência do ancestral do clado 1 com os demais. Enquanto 

a diversificação interna no clado 3 ocorreu a 2,14 Mia (3,65-0,77 Mia, 95% HPD). A maior 
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radiação dos clados atuais ocorreu após a divergência do clado 3, especialmente nos últimos 

1,5 Mia. 
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Figura 5. Topologia inferida para todos os indivíduos avaliados de Ameerega trivittata com o gene 16S, 

as estimativas do tempo de divergência, a distribuição dos clusters encontrados pelo hierBAPS e dos morfotipos. 

Foram mantidas as barras representando o intervalo de confiança apenas dos nós com probabilidade posterior 

maior que 70%. 
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Quando os morfotipos são incluídos como caracteres na inferência bayesiana do gene 

16S (Fig. 6) ocorrem três mudanças principais. São elas: a transferência do clado dos indivíduos 

subandinos do clado do leste amazônico para o clado do oeste amazônico que resulta nas duas 

outras mudanças, o aumento do suporte para o clado do leste amazônico e para o clado do oeste 

amazônico. 
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Figura 6. Topologia inferida para todos os indivíduos avaliados de Ameerega trivittata com o gene 16S 

e dados dos morfotipos. As setas vermelhas indicam as principais alterações que a adição dos morfotipos 

produziram. 
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Quando utilizamos a inferência bayesiana para explorar todos os dados disponíveis 

(gene 16S, gene RAG1, morfotipos e citogenética) (Fig. 7) obtivemos diferentes topologias 

para os genes 16S e RAG1. Entretanto, os clados da árvore do gene RAG1 possuem quase na 

sua totalidade um baixo valor de suporte. Quando acrescentamos a morfologia como um 

caractere, a topologia da árvore do gene 16S se mantém, entretanto há um aumento significativo 

no suporte para o clado da localidade de Benjamin Constant e uma redução do suporte para o 

clado que une as localidades Benjamin Constante, Tefé e Tabatinga. Já a árvore do gene RAG1 

tem sua topologia fortemente alterada, porém sem melhorias no suporte dos clados. Quando 

unimos ambos os genes e a morfologia encontramos uma topologia semelhante à do gene 16S, 

porém, com os indivíduos de Benjamin Constant estando mais relacionados aos indivíduos de 

Tabatinga. Em qualquer combinação de dados que inclua os dados citogenéticos uma única 

topologia é recuperada, com pouca alteração no valor de suporte dos clados que são sempre 

altos. Todas as 15 possibilidades de combinação podem ser encontradas nos anexos (Anexo 5). 



 

67 

 

 

Figura 7. Topologias inferidas para os indivíduos de Ameerega trivittata das populações de Benjamin 

Constant, Tabatinga, Tefé e Presidente Figueiredo, recuperadas por inferência Bayesiana para diferentes 

combinações do conjunto de dados. 
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4 DISCUSSÃO 

Aqui reunimos a mais ampla amostragem genética e mostramos pela primeira vez a 

existência de estruturação populacional para A. trivittata. Na literatura há relato de apenas um 

estudo que avaliou as relações filogenéticas internas da espécie, porém com uma amostragem 

menos abrangente geograficamente (Roberts et al. 2006). 

As análises evidenciaram a existência de estruturação populacional em A. trivittata, com 

oito diferentes agrupamentos genéticos, que não compartilham haplótipos entre si, com 

distância genética variando de 0,4 a 2,7% e índices de fixação significativos entre as populações 

com maior amostragem. A maior parte da variação genética encontrada se dá entre os 

agrupamentos, sendo que estes possuem estimativas de fixação compatíveis com a redução do 

fluxo gênico. Estes agrupamentos refletem em sua maioria os clados com maior suporte 

recuperados nas análises filogenéticas. 

A estrutura populacional da espécie pode ser relacionada a algumas características 

geográficas da área de ocorrência, os agrupamentos são formados por (1) indivíduos de toda 

região oeste Amazônica, ao sul do rio Amazonas e oeste do rio Purus, (2) um único indivíduo 

de Ipixuna, Amazonas, Brasil, (3) indivíduos da região sul do interflúvio Purus-Madeira, (4) 

indivíduos da região leste Amazônica, englobando escudo das Guianas e uma única localidade 

ao sul do rio Amazonas, Careiro, Amazonas, Brasil, (5)  indivíduos das áreas de altitude na base 

da Cordilheira dos Andes próximo à região de Tarapoto no Peru, (6) indivíduos da região média 

do interflúvio Purus-Madeira, (7) indivíduos do oeste Amazônico ao norte do rio Amazonas 

das localidades de Sucusari em Iquitos, Peru e de Japurá no Amazonas, Brasil e (8) indivíduos 

do oeste Amazônico ao norte do rio Amazonas das localidades de Letícia, Amazonas, Colômbia 

e de Tabatinga, Amazonas, Brasil.  

Duas principais rupturas parecem ocorrer na estruturação dos agrupamentos de A. 

trivittata. A primeira parece separar as populações do oeste e leste amazônicos na região do 

interflúvio Purus-Madeira e ainda ao norte do rio Amazonas, e a segunda parece separar 

populações entre o sul e o norte do rio Amazonas. Assim, como nas biorregiões propostas por 

Godinho e Silva (2018) e Vacher et al. (2020), a região do escudo das Guianas forma um 

agrupamento genético único, distinto das demais regiões. Um único indivíduo das amostragens 

de Ipixuna (2, APL14083) apresenta diferenças genéticas dos demais indivíduos da região 

oeste. Este, quebra a estrutura leste-oeste e norte sul, sendo mais relacionado com populações 

do leste amazônico (3, 4) do que com a população oeste, onde se encontram os demais 
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indivíduos de Ipixuna (1). Na Amazônia peruana, a altitude de regiões próximas aos Andes 

parece também exercer efeito sobre a estrutura das populações da base dos Andes (5). A altitude 

já foi demonstrada como fator limitante para a distribuição de espécies de dendrobatídeos, bem 

como para o fluxo gênico (Graham et al. 2004). 

Padrões similares aos encontrados para A. trivittata no interflúvio Purus-Madeira (1, 3, 

6) podem ser observados em outras espécies de anuros como Allobates femoralis (Boulenger, 

1884) e Osteocephalus taurinus Steindachner, 1862. Para ambas as espécies, indivíduos de 

Careiro (AM/BR) mostram-se mais proximamente relacionados com indivíduos do norte do rio 

Amazonas, bem como apresentam estruturação genética dentro do interflúvio Purus-Madeira, 

possivelmente devido à heterogeneidade ambiental encontrada neste interflúvio (Amézquita et 

al. 2009; Simões et al. 2014; Ortiz et al. 2018; Ferreira et al. 2020).  

O padrão intrincado da região de Iquitos, com indivíduos de diferentes localidades 

pertencentes a diferentes populações e haplogrupos (1,7) já foi encontrado em espécies de 

plantas (Honorio Coronado et al. 2019; Nieves-Orduña et al. 2021), além de ir de encontro com 

o limite formado pelo rio Amazonas entre as áreas de endemismo do Inambari e do Napo, 

reconhecidas para grupos de aves (Ribas et al. 2012). Entretanto, um segundo grupo formado 

na área de endemismo do Napo, na região de Tabatinga (8), parece ir de encontro com outra 

regionalização proposta por Godinho e Silva (2018) para anfíbios, onde há uma ruptura nas 

comunidades no sentido norte-sul na região da tríplice fronteira.  

Os dendrobatídeos são conhecidos por apresentarem comportamento territorial, 

fidelidade territorial e cuidado parental (Lötters et al. 2007; Acioli e Neckel-Oliveira 2014; 

Frazão et al. 2015). Por estes motivos, estudos apontam para a redução de fluxo gênico entre 

populações de dendrobatídeos por efeito de barreiras, como por exemplo os grandes rios 

amazônicos ou até exclusivamente por filopatria (Medeiros et al. 2021). Este comportamento 

territorial também apresentado por A. trivittata (Roithmair 1994; Neu et al. 2016) pode 

representar um dos fatores que contribuiu para a estruturação populacional observada no 

presente trabalho. Ainda assim, há trabalhos que apontam para uma alta capacidade de 

deslocamento dos indivíduos de A. trivittata (Nothacker et al. 2018; Pašukonis et al. 2018). 

Entretanto, há relatos de outros eventos que podem ser suficientes para a manutenção da coesão 

das espécies, a partir de uma taxa mínima de fluxo gênico, como o uso de balsas artificias 

durante o período da cheia, observado em indivíduos da espécie congênere, Ameerega hahneli 

(Boulenger, 1884) (Montanarin et al. 2017). As relações de indivíduos de algumas localidades 
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analisadas no presente trabalho, como Ipixuna e Careiro, sugerem a possibilidade de eventos 

estocásticos, que podem ter produzido migrações, hibridizações, introgressões ou fluxo gênico 

na espécie. 

Os resultados encontrados mostram que a filogenética da espécie pode ser definida por 

três principais grupos: o clado de Sucusari, Iquitos (LO/PE) e Japurá (AM/BR), o clado da 

região de Porto Velho (RO/BR) e Canutama (AM/BR) e por fim o clado que inclui todas as 

demais regiões de ocorrência. O primeiro destes três é sugerido por Roberts et al. (2006) como 

possível grupo irmão para os demais clados da espécie, entretanto com a inclusão do clado da 

região de Porto Velho não foi possível definir com clareza as relações entre os três clados. A 

origem dos clados atuais, incluindo todos aqueles estudados por Roberts et al. (2006), aparenta 

ser muito mais recente do que a origem da espécie em si. Assim, A. trivittata possivelmente já 

nesta época poderia apresentar uma distribuição muito maior do que aquela proposta por 

Roberts et al. (2006), uma vez que dois dos principais clados encontram-se em pontos extremos 

da Amazônia. 

Os três principais eventos de diversificação encontrados para A. trivittata, a especiação 

no Mioceno superior, a diversificação dos três principais clados no Plioceno inferior e a 

diversificação do clado mais amplamente distribuído no Pleistoceno superior podem revelar 

padrões biogeográficos interessantes. Todo esse período é cheio de instabilidades da paisagem 

e clima da Amazônia, o que fez aparecerem inúmeros padrões de especiação, diversificação e 

distribuição nas espécies atuais (Cracraft et al. 2020). Ainda assim, é interessante observar a 

congruência das datações em A. trivittata com eventos importantes na história amazônica que 

podem ter participado da evolução da espécie, como o rápido soerguimento dos Andes e 

reestruturação da bacia hidrográfica amazônica durante o Mioceno superior e Plioceno inferior 

(Latrubesse et al. 2010) e a subsidência do arco do Purus, o alto dinamismo dos grandes rios e 

início da sucessão de períodos glaciais e interglaciais durante o Pleistoceno inferior (Pillans e 

Naish 2004; Nogueira et al. 2013). Assim é possível que a dispersão no sentido leste-oeste 

proposta por Roberts et al. (2006) tenha ocorrido à medida que a drenagem da bacia amazônica 

avançava também nessa direção. 

Os morfotipos não apresentaram estrutura filogenética clara, em contraste com os dados 

citogenéticos encontrados por Koch et al. (in prep.). Outras espécies de dendrobatídeos 

apresentam a mesma falta de estruturação filogenética para as variações de coloração, como em 

Adelphobates galactonotus (Steindachner, 1864) (Rojas et al. 2019), Dendrobates auratus 
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(Girard, 1855) (Patrick e Sasa 2009), Dendrobates tinctorius (Cuvier, 1797) (Wollenberg et al. 

2006) e Oophaga pumilio (Schmidt, 1857) (Summers et al. 1997). Entretanto, as análises 

populacionais resultaram em agrupamentos organizados de acordo com os morfotipos, sendo 

apenas o agrupamento do oeste amazônico a exceção com mais de um morfotipo. Padrão 

semelhante, de ausência de estrutura filogenética e presença de estruturação populacional, visto 

em A. trivittata foi encontrado para O. pumilio (Summers et al. 1997; Wang e Summers 2010).  

As estimativas de tempo de divergência apontam que a diversificação dos morfotipos 

ocorreu durante o Pleistoceno inferior, situação muito semelhante à observada por Rojas et al. 

(2019) para Adelphobates galactonotus. É com o início do Pleistoceno que começam a ocorrer 

oscilações globais de temperatura, conhecidas como períodos glaciais e interglaciais (Pillans e 

Naish 2004), que correspondem a variações climáticas cíclicas consideradas de grande 

importância para a diversificação biológica (Haffer 1969; Vonhof e Kaandorp 2011). 

Segundo o sugerido por Roberts et al. (2006), um importante evento de diversificação e 

dispersão de A. trivittata teria ocorrido no oeste amazônico, e diversas áreas do oeste amazônico 

teriam sido colonizadas ou recolonizadas pela espécie após esse período. Essa diversificação 

coincide com a possível origem da variação morfotípica, e com a distribuição atual dos 

morfotipos A e B, aparentemente limitada ao oeste da Amazônia. Entretanto, os fatores que 

levaram a regionalização dos morfotipos não parecem ter sido relevantes na estruturação 

genética observada, para o gene 16S, devido às incongruências dos dados. Possivelmente com 

origem em eventos evolutivos recentes e rápidos durante o Pleistoceno, a variação morfotípica 

de A. trivittata parece ter surgido, porém, sem ter ocorrido a cessão completa do fluxo gênico. 

Estes eventos se assemelham muito ao modelo proposto por Zamudio et al. (2016) para casos 

em que a variação fenotípica é regionalizada sem estrutura filogeográfica.  

Quando avaliamos o conjunto de dados disponíveis para as quatro populações focais é 

possível observar que o gene nuclear RAG1 apresenta valores baixos de suporte para quase 

todos os ramos, em comparação ao gene mitocondrial 16S. É comum que genes não ligados 

apresentem histórias evolutivas diferentes, porém neste caso o gene nuclear apresentou pouca 

variação, sendo excessivamente conservado, para que seja possível observar variações em nível 

populacional do recorte geográfico utilizado. Apesar disso, quando olhamos para os conjuntos 

16S+Morfotipos e RAG1+Morfotipos, apesar de ainda haver valores de suporte baixos é 

possível notar mudanças estruturais que refletem a distribuição dos morfotipos. Isso fica mais 

claro ainda no conjunto 16S+RAG1+Morfotipos quando a linhagem de Tefé se distancia da 



 

72 

 

linhagem de Benjamin Constant e se aproxima da linhagem de Presidente Figueiredo, que 

possui o mesmo morfotipo. 

Ainda que a estrutura apresentada pela citogenética se assemelhe àquela encontrada no 

conjunto de dados 16S+RAG1+Morfotipos, a citogenética quando incluída nas inferências 

exerce um grande efeito, anulando os demais dados. Isso pode ocorrer por alguns motivos, 

como a dificuldade em definir e codificar caracteres citogenéticos, além da dificuldade de 

estabelecer pesos aos caracteres (Dorbigny et al. 2004); dificuldade em incorporar as incertezas 

dos dados citogenéticos na metodologia de análise adotada, como é feito para dados 

moleculares; e o enfoque majoritariamente populacional dos dados citogenéticos. Porém, fica 

claro o potencial do uso de dados citogenômicos como complementares à delimitação de 

populações e à reconstrução filogenética, especialmente quando adotados certos critérios para 

o uso destes. 
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SÍNTESE 

O presente estudo fornece diversas informações até então desconhecidas para a ciência 

sobre A. trivittata. São definidos quatro diferentes morfotipos e sua distribuição geográfica com 

base na disposição das listras dorsais e da coloração, (A) indivíduos com duas listras laterais e 

uma central parcialmente fundida com as laterais; (B) indivíduos com duas listras laterais e uma 

central; (C) indivíduos com apenas duas listras laterais; (D) indivíduos com apenas duas listras 

e coloração variando do laranja ao vermelho. 

 Apresenta-se pela primeira vez dados de hibridização fluorescente in situ de uma 

espécie da família Dendrobatidae. São descritos caracteres citogenéticos para quatro diferentes 

populações da espécie, envolvendo os morfotipos A, B e C. O número diploide de todos os 

indivíduos foi de 24 cromossomos, a morfologia cromossômica (6 pares grandes e 6 pares 

pequenos) foi constante entre as populações, bem como a distribuição das regiões 

heterocromáticas, DAPI positivas, teloméricas e a localização do DNA ribossomal 5S, no braço 

longo do par cromossômico 6. As regiões organizadoras de nucléolo e o DNA ribossomal 18S 

localizaram-se no braço longo do par cromossômico 9, e no braço curto de um homólogo do 

par cromossômico 11 nas populações de Tefé e Presidente Figueiredo. Os acúmulos dos 

motivos de microssatélites GATA, GACA, CA e GA variaram amplamente e permitiram uma 

abordagem cladística dos dados. Essa abordagem permitiu sugerir possíveis efeitos 

biogeográficos sobre a estruturação citogenética e revelou a relação entre as variações 

cariotípicas e a estrutura dos morfotipos, que se mostraram em concordância com as rotas de 

dispersão propostas para a espécie na literatura.  

Pela primeira vez detectou-se evidências de estruturação populacional em A. trivittata, 

a partir do gene mitocondrial 16S, sendo identificadas oito diferentes populações, as quais 

abrangem a maior parte da distribuição da espécie. Os resultados obtidos ressaltaram a 

complexidade da relação filogenética das diferentes linhagens da espécie, apresentando 

informações importantes sobre localidades não amostradas anteriormente. Determinou-se o 

tempo de divergência de algumas linhagens, sugerindo a possível diversificação fenotípica da 

espécie para o Pleistoceno, com o morfotipo de duas listras como o mais provável estado 

ancestral. Explorou-se a possibilidade de integrar dados citogenéticos e moleculares em 

reconstruções filogenéticas, e percebeu-se que ainda há melhorias a se fazer para o correto uso 

destes.  
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De fato, A. trivittata possui história evolutiva intrincada e o uso de diferentes 

marcadores no estudo desta pode facilitar a compreensão dos possíveis eventos. Os dados 

apresentados traçam um caminho para o desenvolvimento de abordagens integrativas da 

evolução desta e de outras espécies. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Tabela de espécimes coletados durante a execução do estudo. Número de campo (Nº), Data da coleta, 

Cidade, Estado (AM – Amazonas, AC – Acre), Coordenadas, Licença de coleta emitida pelo SISBIO, Sexo (F – 

Fêmea, M – Macho), Morfotipo (A, B, C). 

Espécie Nº Data coleta Cidade Estado Coordenadas Licença Sexo Morfo. 

A. trivittata EKG001 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 F C 

A. trivittata EKG002 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 M C 

A. trivittata EKG003 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 M C 

A. trivittata EKG004 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 M C 

A. trivittata EKG005 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 M C 

A. trivittata EKG006 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 F C 

A. trivittata EKG007 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 F C 

A. trivittata EKG008 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 F C 

A. trivittata EKG009 15/03/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 F C 

A. trivittata EKG011 18/09/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 M C 

A. trivittata EKG012 18/09/2020 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 74726-1 F C 

A. trivittata EKG013 12/11/2020 Sena Madureira AC -9.072803, -68.683010 75142-1 M C 

A. trivittata EKG014 12/11/2020 Sena Madureira AC -9.072803, -68.683010 75142-1 M C 

A. trivittata EKG015 15/11/2020 Cruzeiro do Sul AC -7.780882, -72.269481 75142-1 F B 

A. trivittata EKG016 19/11/2020 Tarauacá AC -8.042389, -71.204500 75142-1 M B 

A. trivittata EKG017 20/11/2020 Tarauacá AC -8.042389, -71.204500 75142-1 M A 

A. trivittata EKG018 29/11/2020 Feijó AC -8.648500, -69.714639 75142-1 M C 

A. trivittata EKG036 21/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG037 21/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG038 22/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG039 22/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG040 22/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG041 22/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG042 23/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG043 23/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG044 23/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG045 23/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG046 23/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG049 24/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG050 24/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG051 24/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG052 24/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG053 24/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG054 24/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG055 25/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG056 26/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 F C 

A. trivittata EKG057 26/01/2021 Tefé AM -3.438833, -64.744361 75142-1 M C 

A. trivittata EKG058 02/03/2021 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 75142-1 M C 

A. trivittata EKG059 02/03/2021 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 75142-1 F C 
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Espécie Nº Data coleta Cidade Estado Coordenadas Licença Sexo Morfo. 

A. trivittata EKG060 02/03/2021 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 75142-1 F C 

A. trivittata EKG061 02/03/2021 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 75142-1 F C 

A. trivittata EKG062 02/03/2021 Presidente Figueiredo AM -1.759248, -60.144409 75142-1 M C 

A. trivittata EKG069 23/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 M B 

A. trivittata EKG070 23/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 M B 

A. trivittata EKG071 23/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 F B 

A. trivittata EKG073 24/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 M B 

A. trivittata EKG074 24/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 F B 

A. trivittata EKG075 24/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 F B 

A. trivittata EKG076 24/04/2021 Tabatinga AM -4.212700, -69.910043 75142-1 F B 

A. trivittata EKG079 26/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG080 26/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 F B 

A. trivittata EKG081 26/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG082 28/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 Indef. B 

A. trivittata EKG083 28/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 F B 

A. trivittata EKG085 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG086 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG087 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG088 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 F B 

A. trivittata EKG089 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG090 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 M B 

A. trivittata EKG091 29/04/2021 Tabatinga AM -4.244792, -69.926471 75142-1 F B 

A. trivittata EKG093 03/05/2021 Benjamin Constant AM -4.411586, -70.035243 75142-1 Indef. A 

A. trivittata EKG095 04/05/2021 Benjamin Constant AM -4.411586, -70.035243 75142-1 M A 

A. trivittata EKG096 04/05/2021 Benjamin Constant AM -4.411586, -70.035243 75142-1 M A 
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Anexo 2. Amostras obtidas na coleção de recursos genéticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 

Espécie, Número de tombo na coleção de recursos genéticos, Número de tombo nas respectivas coleções, Data de 

Coleta, Localidade, Estado, País e Coordenadas. 

Espécie Nº tombo Nº Coleção Data Localidade Estado País Coordenadas 

A. trivittata HT.2811 APL-14071 06/01/2010 Ipixuna AM BR -7.05225, -71.694694 

A. trivittata HT.2817 APL-14083 09/01/2010 Ipixuna AM BR -6.74825, -70.789639 

A. trivittata HT.2818 APL-14087 10/01/2010 Ipixuna AM BR -6.74825, -70.789639 

A. trivittata HT.3044 APL-14867 11/08/2010 Porto Velho RO BR -9.14375, -64.516056 

A. trivittata HT.3463 APL-16056 12/11/2010 Porto Velho RO BR -9.158889, -64.633889 

A. trivittata HT.4202 APL-17379 16/03/2011 Alenquer PA BR -1.456389, -55.0975 

A. trivittata HT.4204 APL-17381 16/03/2011 Alenquer PA BR -1.456389, -55.0975 

A. trivittata HT.9379 CZPB-AA 1571 23/08/2014 Japurá AM BR -1.718806, -69.128361 

A. trivittata HT.8555 INPA-H 038799 31.10.2017 Coari AM BR -3.798778, -64.050944 

A. trivittata HT.9082 INPA-H039557 27/11/2017 Canutama AM BR -7.875003, -63.869782 

A. trivittata HT.9094 INPA-H039529 29/11/2017 Canutama AM BR -7.875003, -63.869782 

A. trivittata HT.9112 INPA-H039537 30/11/2017 Canutama AM BR -7.875003, -63.869782 

A. trivittata HT.10511 INPA-H039939 14/07/2018 Juruá AM BR -3.825222, -66.077306 

A. trivittata HT.10586 INPA-H039945 16/07/2018 Juruá AM BR -3.825222, -66.077306 

A. trivittata HT.10694 INPA-H039950 22/07/2018 Juruá AM BR -3.825222, -66.077306 
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Anexo 3. Sequências obtidas na base de dados do GenBank. Espécie, Número de acesso do GenBank, Localidade, 

Estado, País, Coordenadas e Referência. 

Espécie GenBank Localidade Estado País Coordenadas Referência 

A. picta AF124126 - - - - - 

A. picta DQ502252 - - - - - 

A. picta EU342613 - - - - - 

A. picta JF790154 - - - - - 

A. picta KF723022 - - - - - 

A. picta KF723023 - - - - - 

A. picta KJ940455 - - - - - 

A. trivittata DQ502082 Porto Walter Acre Brasil -8.258667, -72.776972 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ502219 Porto Walter Acre Brasil -8.258667, -72.776972 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ502227 Porto Walter Acre Brasil -8.258667, -72.776972 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ523029 Porto Walter Acre Brasil -8.250000, -72.740000 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342633 Porto Walter Acre Brasil -8.258667, -72.776972 Santos et al. 2009 

A. trivittata EU342634 Porto Walter Acre Brasil -8.258667, -72.776972 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ502147 Careiro Amazonas Brasil -3.613628, -60.227991 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ502148 Careiro Amazonas Brasil -3.613628, -60.227991 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ523065 Careiro Amazonas Brasil -3.613628, -60.227991 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342626 Careiro Amazonas Brasil -3.619556, -60.455111 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ502112 Presidente Fiegueiredo Amazonas Brasil -1.881427, -59.547191 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ502267 Leticia Amazonas Colômbia -4.122228, -69.946618 Grant et al. 2006 

A. trivittata EU342632 Leticia Amazonas Colômbia -4.2153, -69.9406 Santos et al. 2009 

A. trivittata HQ291002 Leticia Amazonas Colômbia -4.2153, -69.9406 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ523077 - - Guiana Francesa 3.869826, -53.389968 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523068 Cordillera Oriental Amazonas Peru -6.338694, -77.367717 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ502111 Panguana Huanuco Peru -9.616004, -74.933897 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ523047 Tingo Maria Huanuco Peru -9.566860, -76.072302 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523031 Iquitos Loreto Peru -3.519666, -72.83633 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523035 Iquitos Loreto Peru -4.187070, -73.104570 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523036 Iquitos Loreto Peru -3.257208, -72.916977 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523052 Iquitos Loreto Peru -4.187070, -73.104570 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523066 Iquitos Loreto Peru -4.187070, -73.104570 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342631 Tahuayo Loreto Peru -4.18707, -73.10457 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ502021 Puerto Maldonado Madre de Dios Peru -12.837033, -69.293311 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ502023 Puerto Maldonado Madre de Dios Peru -12.837033, -69.293311 Grant et al. 2006 

A. trivittata DQ523046 Iscozacín Pasco Peru -10.188790, -75.160520 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342629 Caynarachi San Martín Peru -6.45043. -76.31758 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ523050 Cordillera Azul San Martín Peru -7.510795, -76.349722 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342628 ESE Shapaja San Martín Peru -6.6, -76.2833 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ523021 Tarapoto San Martín Peru -6.430660, -76.290340 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523054 Tarapoto San Martín Peru -6.210070, -76.272260 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523058 Tarapoto San Martín Peru -6.289100, -76.228650 Roberts et al. 2006 

A. trivittata DQ523071 Tarapoto San Martín Peru -6.574340, -76.143620 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342630 Tarapoto San Martín Peru -6.43066, -76.29034 Santos et al. 2009 
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Espécie GenBank Localidade Estado País Coordenadas Referência 

A. trivittata DQ523028 Alto Purus Ucayali Peru -10.900000, -73.170000 Roberts et al. 2006 

A. trivittata EU342627 - Brokopondo Suriname 5.0667, -54.9667 Santos et al. 2009 

A. trivittata DQ502250 - Para Suriname 5.338369, -55.497479 Grant et al. 2006 
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Anexo 4. Tabela de codificação dos caracteres para as análises de Dissimilaridade, Parcimônia e Inferência Bayesiana. Localidades (Loc): Benjamin Constant (BC), Tabatinga 

(TB), Tefé (TF) e Presidente Figueiredo (PF). Caracteres: marcador (18S, CA, GA, GACA e GATA), par cromossômico (1-12), localização (c – centrômero, q – braço longo, 

p – braço curto), homólogo (C1, C2). Codificação: presente (1) ausente (0). 

Loc 
18S 

9qC1 
18S 

9qC2 
18S 

11pC1 
18S 

11pC2 
CA 

2qC1 
CA 

2qC2 
CA 

4qC1 
CA 

4qC2 
CA 

8cC1 
CA 

8cC2 
CA 

10qC1 
CA 

10qC2 
CA 

11qC1 
CA 

11qC2 
GA 

1qC1 
GA 

1qC2 
GA 

2pC1 
GA 

2pC2 
GA 

3pC1 
GA 

3pC2 

BC 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
TB 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
TF 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
PF 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Loc 
GA 

3qC1 
GA 

3qC2 
GA 

4qC11 
GA 

4qC12 
GA 

4qC21 
GA 

4qC22 
GA 

5qC1 
GA 

5qC2 
GA 

7cC1 
GA 

7cC2 
GA 

8cC1 
GA 

8cC2 
GA 

10qC1 
GA 

10qC2 
GA 

11qC1 
GA 

11qC2 
GA 

12qC1 
GA 

12qC2 
GACA
1qC1 

GACA
1qC2 

BC 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TB 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
TF 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
PF 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

Loc 
GACA
2qC1 

GACA
2qC2 

GACA
3qC1 

GACA
3qC2 

GACA
4qC1 

GACA
4qC2 

GACA
5pC1 

GACA
5pC2 

GACA
6pC11 

GACA
6pC12 

GACA
6pC21 

GACA
6pC22 

GACA
7qC1 

GACA
7qC2 

GATA
1pC11 

GATA
1pC12 

GATA
1pC21 

GATA
1pC22 

GATA
1qC1 

GATA
1qC2 

BC 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
TB 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
TF 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
PF 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Loc 
GATA

2pC1 

GATA

2pC1 

GATA

2pC2 

GATA

2pC2 

GATA

2qC11 

GATA

2qC12 

GATA

2qC21 

GATA

2qC22 

GATA

2qC1 

GATA

2qC2 

GATA 

3pC1 

GATA 

3pC2 

GATA 

3qC1 

GATA 

3qC2 

GATA

4pC1 

GATA

4pC2 

GATA

4qC1 

GATA

4qC1 

GATA

4qC2 

GATA

4qC2 

BC 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
TB 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TF 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
PF 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

Loc 
GATA
5cC1 

GATA
5cC2 

GATA
5pC1 

GATA
5pC2 

GATA
5qC11 

GATA
5qC12 

GATA
5qC21 

GATA
5qC22 

GATA
6pC1 

GATA
6pC2 

GATA 
6qC11 

GATA 
6qC12 

GATA 
6qC21 

GATA 
6qC22 

GATA
7pC1 

GATA
7pC2 

GATA
7qC1 

GATA
7qC2 

GATA
8pC1 

GATA
8pC2 

BC 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
TB 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
TF 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
PF 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Loc 
GATA

8qC1 

GATA

8qC2 

GATA

9qC1 

GATA

9qC2 

GATA

10C1 

GATA

10C2 

GATA

10pC1 

GATA

10pC2 

GATA

10qC1 

GATA

10qC2 

GATA 

11qC11 

GATA 

11qC12 

GATA 

11qC21 

GATA 

11qC22 

GATA

12qC1 

GATA

12qC2 
    

BC 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1     

TB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0     

TF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0     

PF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0     
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Anexo 5. Topologias recuperadas pela inferência Bayesiana para todas as combinações de dados possíveis. 

 



 

92 

 

Anexo 6. Continuação. Topologias recuperadas pela inferência Bayesiana para todas as combinações de dados possíveis. 
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Anexo 7. Continuação. Topologias recuperadas pela inferência Bayesiana para todas as combinações de dados possíveis. 

 

 


