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Não quero ser o grande rio caudaloso 

Que figura nos mapas. 

Quero  ser  o  cristalino  fio  d’água 

Que canta e murmura 

Na mata silenciosa. 

 

Poema  “Música  Submersa”, de Helena Kolody. 
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PREFÁCIO 

 

A  presente  tese  é  resultado  de  um  dos  projetos  conduzidos  pela  “Rede  de  pesquisa  em  

Anfíbios   e   Répteis   de   ecossistemas   não   florestais   brasileiros”.   Coordenada   pelo   professor  

Gabriel Corrêa Costa (UFRN), esta rede conta com a participação de pesquisadores de 

diversas instituições federais de ensino interessados na investigação dos processos de origem 

e diversificação da herpetofauna nos biomas abertos sulamericanos. Caatinga e Cerrado 

(incluindo o Pantanal) constituem os maiores biomas não florestais brasileiros e, embora 

fortemente ameaçados pela expansão da fronteira agrícola e da urbanização, apenas 

recentemente se tornaram foco de estudos em ecologia e conservação. Esses biomas, 

juntamente com o Chaco, formam um contínuo de áreas não-florestais que se estende do norte 

da Argentina ao nordeste do Brasil, que ficou conhecido como diagonal de formações abertas 

da   América   do   Sul   ou   simplesmente   “diagonal   seca”.   Sabemos   atualmente   que   Caatinga,  

Cerrado e Chaco são detentores de grande diversidade e possuem biotas próprias, adaptadas a 

períodos de fortes secas sazonais. Entretanto, esse conhecimento resulta de estudos isolados, 

de modo que as relações históricas entre esses biomas e quais processos os levaram à 

diversificação são ainda pouco compreendidos.  Assim,   a   “Rede   de   pesquisa   em  Anfíbios   e  

Répteis   de   ecossistemas   não   florestais   brasileiros”   surgiu   como   uma   maneira   de   integrar  

dados de diferentes projetos de pesquisa com a herpetofauna dos biomas abertos. Há diversos 

táxons de répteis e anfíbios endêmicos da diagonal seca, cuja história de diversificação pode 

fornecer pistas importantes sobre a formação dos próprios biomas. Acreditamos que uma 

abordagem comparativa desses táxons, sobretudo à luz da genética de populações, permitirá 

elaborar um panorama geral sem precedentes acerca dos principais fatores que atuaram nos 

últimos milhões de anos para a origem e diversificação das áreas de vegetação aberta na 

América do Sul.  

Entre os táxons endêmicos da diagonal seca estão vários grupos de anfíbios, dos quais 

podemos destacar dois: o gênero Dermatonotus, até então considerado monotípico, incluindo 

apenas a espécie D. muelleri; e um clado dentro do gênero Phyllomedusa formado pelas 

espécies P. azurea, P. hypochondrialis e P. nordestina. Esses dois grupos possuem em 

comum uma distribuição geográfica que abrange exatamente os três biomas da diagonal seca. 

Além disso, ambos carecem de uma investigação taxonômica com amostragem abrangente e 

que leve em conta variações em nível populacional. Contudo, são gêneros com biologias 

muito distintas. As rãs do gênero Dermatonotus passam a maior parte do tempo enterradas, 
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vindo à superfície esporadicamente durante eventos de chuvas torrenciais, ocasião em que 

demonstram comportamento reprodutivo explosivo. Por outro lado, Phyllomedusa inclui 

pererecas  arborícolas,  que  se  reproduzem  às  margens  de  corpos  d’água  lênticos  ao  longo  dos  

meses mais chuvosos do ano. Esse conjunto de características, algumas similares e outras 

contrastantes, foram fundamentais para a escolha dos dois grupos como alvos do presente 

estudo.  

Diante deste contexto, buscamos reunir o máximo de amostras de tecidos desses 

grupos, cobrindo a maior extensão possível de suas áreas de distribuição. Através de um 

enfoque filogeográfico conseguimos identificar os principais eventos de divergência dentro de 

cada táxon em um contexto espaço-temporal. Ao mesmo tempo, dados genéticos obtidos em 

escala populacional nos permitiram realizar análises de delimitação de espécies, essenciais na 

resolução das dúvidas taxonômicas relacionadas aos dois grupos de anfíbios. No intuito de 

gerar resultados mais consistentes, empregamos uma abordagem multilocus, com o 

sequenciamento de ao menos um gene mitocondrial e dois genes nucleares em cada grupo. A 

partir daí, utilizamos análises baseadas em inferência bayesina e teoria da coalescência para 

identificar as principais linhagens existentes e o momento em que elas se divergiram. Para 

esclarecer as circunstâncias em que ocorreram os principais eventos de diversificação 

empregamos também metodologias complementares, tais como modelagem de nicho, 

reconstruções filogeográficas, análises de demografia histórica, testes de migração e testes de 

hipóteses biogeográficas. 

Esperamos que esse trabalho possa colaborar com a taxonomia de Dermatonotus e 

Phyllomedusa e que possa, sobretudo, contribuir com informações relevantes à compreensão 

dos processos de diversificação nos biomas abertos da América do Sul. 
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RESUMO 

A  diagonal  de  áreas  abertas,  ou  “diagonal  seca”,  é  uma  região  de  grande  riqueza  de  espécies  e  

reconhecida importância biogeográfica na América do Sul. No entanto, sua diversidade ainda 

está subestimada e muito pouco se conhece acerca dos processos que deram origem à sua 

biota. Para investigar a importância de eventos geológicos e climáticos nos processos de 

diversificação, foi realizada uma abordagem genética multilocus de ampla abrangência 

geográfica em Dermatonotus muelleri, uma espécie de rã fossorial endêmica da diagonal seca. 

Foram encontradas duas linhagens geograficamente estruturadas e suportadas tanto pelo gene 

mitocondrial (NAD2) quanto pelos nucleares (POMC e TMEM). O tempo de divergência 

entre as linhagens foi estimado para a época entre o Mioceno e o Plioceno, corroborando a 

hipótese de que os eventos orogênicos do Neógeno determinaram as principais diversificações 

ocorridas na diagonal seca. A influência das variações climáticas do Pleistoceno parece estar 

limitada a mudanças no tamanho populacional de uma das linhagens. A grande divergência 

genética e os distintos nichos ecológicos entre as linhagens indicam a existência de uma 
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espécie críptica, ainda pendente de descrição formal. Os resultados do presente estudo 

contrastam parcialmente com aqueles obtidos em estudos anteriores e sugerem que a completa 

compreensão da história biogeográfica da diagonal seca depende de novas abordagens 

filogeográficas de outros táxons endêmicos da região. 

Palavras-chave: Caatinga, Cerrado, Chaco, delimitação de espécies, Dermatonotus, 

filogeografia, taxonomia. 

 

ABSTRACT 

The   ‘dry   diagonal’   is   a   very   diverse   and   biogeographically   important   region   in   South  

America. However, its diversity is still underestimated and little is known about the processes 

that originated its biota. To investigate the relevance of geological and climatic events in the 

diversification processes, we conducted a multilocus range-wide approach for Dermatonotus 

muelleri, a fossorial frog endemic to the dry diagonal. We found two geographically 

structured lineages, well defined in both mitochondrial (NAD2) and nuclear (POMC and 

TMEM) genes. The estimates of lineage divergence, between the Miocene and Pliocene, 

corroborate the idea that Neogene orogeny events were crucial for the main diversification 

events in the dry diagonal. The influence of Pleistocene climatic fluctuations appears 

restricted to population size changes of one of the lineages. A great genetic divergence and 

distinctive ecological niches between lineages suggest the existence of a cryptic non-

described species. Partially contrasting with previous works, our results reinforce the need for 

additional phylogeographic studies approaching other taxa as the only way to better 

understand the biogeographic history in the dry diagonal. 

Keywords: Caatinga, Cerrado, Chaco, Dermatonotus, phylogeography, species delimitation, 

taxonomy. 

 

INTRODUÇÃO 

Atravessando o continente sulamericano em sentido diagonal, de sudoeste a nordeste, 

estão três grandes biomas de vegetação aberta: Chaco, Cerrado e Caatinga. Em comum esses 

três biomas se caracterizam por uma marcada sazonalidade, com períodos de seca severa, 

além de possuírem biotas próprias, adaptadas a essas flutuações sazonais (Werneck 2011). 

Embora as primeiras abordagens zoogeográficas apontassem a região ocupada por esses 
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biomas como possuidora de baixos níveis de diversidade e endemismo (Vanzolini, 1963), 

sabe-se atualmente que essas estimativas foram subestimadas. Os biomas da diagonal de áreas 

abertas, ou simplesmente  “diagonal  seca”,  não  apenas  possuem  grande  biodiversidade  (Colli 

et al., 2002; da Silva & Santos, 2005; Nogueira et al., 2011), como constituem um importante 

centro neotropical de endemismo faunístico (Müller, 1973). Além disso, por estar localizada 

entre a Mata Atlântica e a Amazônia, a diagonal seca atua como importante barreira 

biogeográfica às linhagens de animais típicos desses ambientes florestais (Martins et al., 

2009; Pellegrino et al., 2011; Fouquet et al., 2013).  

Embora Caatinga, Cerrado e Chaco tenham suas peculiaridades, a existência de táxons 

endêmicos da região formada por esses biomas atesta a íntima relação biogeográfica entre 

eles. Porém, a maneira como a diversidade genética existente em cada um deles se relaciona, 

bem como quais processos deram origem a essa diversidade, são questões ainda carentes de 

investigação (Werneck, 2011). Estudos comparando a composição de espécies de aves 

(Porzecanski & Cracraft, 2005) e lagartos (Colli, 2005) entre os biomas da diagonal de áreas 

abertas revelaram que Chaco e Cerrado compartilham mais espécies entre si do que com a 

Caatinga, sugerindo uma relação biogeográfica mais estreita entre os dois primeiros. No 

entanto, esses estudos não levaram em conta eventos históricos importantes como extinções e 

dispersão e, por isso, podem não refletir a exata relação histórica entre os biomas (Werneck, 

2011). Por outro lado, um estudo molecular recente, abordando um gênero de lagartos 

(Phyllopezus) endêmico da diagonal seca, revelou que as linhagens do Chaco ocupam uma 

posição mais basal em relação às da Caatinga e do Cerrado, que se mostraram 

filogeneticamente mais próximas (Werneck et al., 2012). 

Compreender os processos históricos envolvidos na diferenciação genética de um 

determinado grupo taxonômico é reescrever parte da história dos próprios biomas em que ele 

ocorre. Nos últimos anos, a compreensão de alguns processos têm sido alcançada através da 

filogeografia, disciplina que visa compreender as relações filogenéticas dentro de um grupo 

taxonômico projetando-as no espaço e no tempo (Avise, 2009). Estudos filogeográficos que 

abordam múltiplos genes e que empregam modelos coalescentes robustos podem assinalar o 

grau de divergência entre populações e espécies e o momento em que essa diferenciação 

ocorreu (Avise, 2009). Podem também acessar informações sobre processos históricos de 

demografia e migração e identificar importantes fatores biogeográficos responsáveis pela 

estrutura populacional de espécies co-distribuídas (Hickerson et al., 2010), o que de fato está 

relacionado a aspectos da origem e formação dos próprios biomas envolvidos. Os estudos 
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filogeográficos podem ainda ajudar no reconhecimento de entidades taxonômicas e na 

identificação de regiões com maior diversidade genética e centros de origem e dispersão, 

informações essas de grande relevância para as estratégias de conservação da biodiversidade 

(Avise, 2009). 

Mais da metade dos estudos filogeográficos realizados na América do Sul evocam a 

teoria dos refúgios de habitat do Pleistoceno (Haffer, 1969) como a principal causa da 

diversificação da biodiversidade no continente (Turchetto-Zolet et al., 2012). Com relação à 

diagonal de áreas abertas da América do Sul, Müller (1973) postulou que as variações 

climáticas do Pleistoceno teriam ocasionado eventos sucessivos de expansão e retração dos 

limites de ocorrência dos biomas, o que teria favorecido o intercâmbio genético entre as 

espécies de ampla distribuição. Mas o verdadeiro impacto do Pleistoceno sobre a diagonal de 

áreas abertas ainda não foi esclarecido, sobretudo porque esta é uma das regiões mais carentes 

em dados filogeográficos no hemisfério meridional (Beheregaray, 2008; Werneck et al., 2012; 

Turchetto-Zolet et al., 2012). Todavia, os primeiros estudos feitos no Cerrado e na Caatinga 

mostram que a diversificação da fauna nesses biomas está mais relacionada a eventos 

geológicos anteriores ao Pleistoceno, ocorridos no Neógeno (Almeida et al., 2007; Maciel et 

al., 2010; Prado et al., 2012; Werneck et al., 2012; Nascimento et al., 2013). Diante disso, 

estudar os táxons endêmicos dessas formações abertas é essencial para a compreensão de 

quais processos foram mais relevantes para a diversificação da biota na América do Sul e 

quando eles ocorreram. 

Outro aspecto em que os estudos realizados até o momento com a fauna da Caatinga e 

do Cerrado concordam é o quanto a biodiversidade desses biomas ainda está subestimada. Os 

dados moleculares têm revelado a existência de espécies crípticas em diversos grupos 

taxonômicos, como anfíbios (Prado et al., 2012), répteis (Werneck et al., 2012; Giugliano et 

al., 2013; Machado et al., 2014) e peixes (Costa et al., 2012). A identificação de espécies 

crípticas é fundamental para a compreensão dos processos biogeográficos e, sobretudo, para o 

planejamento de estratégias de conservação (Bickford et al., 2007). Considerando-se que os 

biomas da diagonal seca estão sob forte ameaça, principalmente devido à expansão das 

fronteiras agrícolas e áreas urbanizadas (Zak et al., 2004; Klink & Machado, 2005; Leal et al., 

2005), a geração de dados que auxiliem as políticas conservacionistas nessa região torna-se 

emergencial. 

Devido a capacidade relativamente pequena de dispersão, os anfíbios tendem a 

apresentar um elevado grau de diferenciação genética interpopulacional (Johns & Avise, 
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1998; Monsen & Blouin, 2004), o que faz deles excelentes modelos em estudos 

filogeográficos (Zeisset & Beebee, 2008; Nuñez et al., 2011). Algumas espécies de anfíbios 

possuem distribuição geográfica restrita aos biomas da diagonal de áreas abertas, 

constituindo, portanto, alvos ideais para a investigação dos processos de diversificação 

ocorridos nesses biomas. Dermatonotus Méhely, 1904 é um gênero de anfíbios pertencente à 

família Microhylidae e é considerado até o momento um gênero monotípico, abrigando 

apenas a espécie Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885). Possui hábito fossorial (Nomura et 

al., 2009) e comportamento reprodutivo explosivo associado aos eventos de chuvas 

torrenciais (Fabrezi et al., 2012). Esta espécie de rã está amplamente distribuída no continente 

sulamericano, ao longo de toda a diagonal de áreas abertas, ocorrendo na Argentina, Paraguai, 

Bolívia e Brasil (Brusquetti & Lavilla, 2006). Por sua vasta distribuição ao longo de 

ambientes com diferentes características, acredita-se que Dermatonotus muelleri possa ser na 

verdade um complexo de espécies crípticas. Esta possibilidade foi levantada também em um 

estudo molecular recente sobre a filogenia dos microhilídeos (de Sá et al., 2012).  

Este estudo tem como objetivo reconstruir, através de uma abordagem multilocus de 

ampla abrangência geográfica, a história evolutiva de um táxon endêmico da diagonal de 

áreas abertas da América do Sul. Métodos baseados em inferência bayesiana e teoria da 

coalescência foram utilizados no intuito de 1) identificar as principais linhagens do gênero 

Dermatonotus, 2) estimar o tempo de divergência entre elas e 3) investigar a existência de 

possíveis espécies crípticas. Técnicas de reconstrução filogeográfica, demografia histórica e 

modelagem de nicho foram empregadas na busca por evidências adicionais aos processos 

envolvidos na diversificação do táxon. Os resultados obtidos trazem novas informações para a 

compreensão da biogeografia da diagonal seca, além de esclarecimentos à taxonomia de D. 

muelleri. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Amostragem 

Amostras de tecidos de Dermatonotus muelleri foram obtidas a partir de doações de 

diferentes coleções herpetológicas (Tabela S1 do Material Suplementar). Ao todo foram 

reunidos tecidos de 238 indivíduos provenientes de 68 localidades ao longo da maior parte da 

distribuição da espécie (Figura 1). O Chaco foi a região menos amostrada, com apenas um 

indivíduo, proveniente da Bolívia. As espécies Chiasmocleis hudsoni e Gastrophryne 
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carolinensis (GenBank: AY819098) foram utilizadas como grupos externos nas análises. 

 

Sequenciamento 

O DNA de amostras de fígado ou músculo, preservadas em solução alcoólica 99,6%, 

foi extraído com o auxílio de kits de extração DNeasy (Qiagen). Alguns fragmentos do DNA, 

especificados adiante, foram amplificados via Reação de Polimerase em Cadeia (PCR), 

utilizando-se primers e protocolos específicos para cada um deles (Tabela S2 do Material 

Suplementar). Os produtos de PCR foram purificados utilizando-se ExoSap-IT (USB 

Corporation) e sequenciados usando-se  2  μl  de  DTCS  (Beckman-Coulter),  1  μl  de  primer e 4 

μl  de  água  ultrapura.  As  sequências  foram  geradas  pelo  método  de  Sanger. 

Inicialmente foram sequenciados fragmentos do DNA mitocondrial de cada indivíduo, 

região correspondente a parte do gene NADH desidrogenase subunidade 2 e parte de uma 

região adjacente (fragmento que será referido como NAD2). Em seguida, foram identificados 

os diferentes haplótipos do NAD2 através do programa DnaSP 5.10 (Librado & Rozas, 2009) 

e selecionados um indivíduo de cada haplótipo para o sequenciamento dos genes nucleares. 

No caso de haplótipos que ocorrem em duas ou mais localidades foram selecionados dois ou 

mais indivíduos, de modo a incluir representantes dos extremos da distribuição geográfica 

desse haplótipo. Dois genes nucleares codificadores de proteínas foram sequenciados: 

proopiomelanocortina (POMC) e proteína transmembrana 22 (TMEM). Todas as sequências 

obtidas foram alinhadas através do algoritmo Clustal (Sievers et al., 2011) e conferidas 

visualmente no software Geneious 6.1 (Biomatters). O algoritmo PHASE (Stephens et al., 

2001) do programa DnaSP foi utilizado para determinar os pares de alelos mais prováveis 

para cada sequência nuclear em heterozigose e apenas os pares de alelos com probabilidade 

maior que 80% foram considerados nas análises subsequentes. Todas as sequências obtidas 

serão depositadas no GenBank (números de acesso ainda não disponíveis). 

 

Árvores de genes 

Árvores filogenéticas foram estimadas independentemente para os genes mitocondrial 

e   nucleares   (“não   faseados”)   a   partir de inferência bayesiana no programa BEAST 1.8 

(Drummond et al., 2012). O modelo de substituição nucleotídica mais apropriado para cada 

gene foi determinado pelo Critério de Informação Bayesiano (BIC) no software jModelTest 
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2.1 (Posada, 2008). O modelo com o menor número de parâmetros entre aqueles com valores 

de BIC igual ou menor a 3 foi selecionado. Os modelos de substituição, bem como os demais 

parâmetros utilizados em todas as análises realizadas no BEAST, estão reunidos na Tabela 1. 

Árvores de clados de maior credibilidade foram geradas com o software TreeAnnotator, 

integrante do pacote BEAST. A estacionariedade da cadeia e o tamanho efetivo amostral 

(ESS) foram checados com o auxílio do programa Tracer 1.6 (Drummond & Rambaut, 2007). 

Em todas as análises realizadas no BEAST descritas a seguir obteve-se ESS superior a 200 

para todos os parâmetros. 

 

Estrutura populacional 

A estrutura populacional de Dermatonotus muelleri foi analisada utilizando-se a 

totalidade das sequências nucleares faseadas no Structurama 2.2 (Huelsenbeck & Andolfatto, 

2007). O programa infere o número de populações existentes no conjunto de dados e assinala 

os indivíduos a cada uma delas. O método Dirichlet process prior, implementado no 

programa, permite que o número de populações (k) varie de acordo com uma distribuição. 

Desta forma, a probabilidade de modelos com diferentes valores de k pode ser calculada sem 

que um número fixo de populacões seja estabelecido a priori. Foi empregada para o 

parâmetro k uma distribuição gama com valores de forma e escala de 1.0 e 10.0, 

respectivamente. A análise foi repetida quatro vezes com MCMC de 5 x 106, amostrando a 

cada 100 gerações e com burn-in de 104. Foi escolhido o valor de k com a maior 

probabilidade posterior. Para investigar a estrutura populacional em uma escala mais refinada, 

a análise do Structurama foi refeita separadamente para cada um dos grupos identificados pelo 

programa quando utilizado todo o conjunto de dados. 

 

Diversidade molecular e rede de haplótipos 

Sequências mitocondriais e  nucleares  “faseadas”  foram  utilizadas  no  programa  DnaSP  

para calcular número de haplótipos (h), diversidade haplotípica (Hd) e diversidade 

nucleotídica   (π)   para   cada   locus e cada uma das linhagens identificadas com base nos 

agrupamentos do Structurama. A diferenciação genética entre e dentro de cada linhagem 

também foi quantificada através da Análise de Variância Molecular (AMOVA), 

implementada no programa Arlequin 3.5 (Excoffier & Lischer, 2010), utilizando-se 10.000 

permutações e os modelos de substituição selecionados para cada gene no programa 
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jModelTest. Adicionalmente, foi calculada no programa MEGA 5 (Tamura et al., 2011) a 

distância genética par-a-par não-corrigida (p-distance) entre a principais linhagens e a média 

dessa distância dentro de cada linhagem com base no gene mitocondrial (NAD2). 

Foram também construídas redes de haplótipos para cada um dos genes através do 

método median-joining (Bandelt et al., 1999) implementado pelo programa NETWORK 

4.6.1.2 (http://http://www.fluxus-engineering.com), empregando-se as configurações padrão. 

 

Árvore de espécies e tempo de divergência 

Para estimar o tempo de divergência entre as principais linhagens assinaladas pelo 

programa Structurama, foi utilizada a abordagem coalescente multilocus de construção de 

árvore de espécies implementada no *BEAST 1.8 (Drummond et al., 2012). Esta extensão do 

programa BEAST estima simultaneamente a relação entre espécies (linhagens ou populações 

definadas a priori), seus tempos de divergência e variação no tamanho populacional ao longo 

da história evolutiva de cada linhagem. Na falta de registros fósseis de Dermatonotus, que 

permitiriam uma calibração mais precisa e uma datação mais rigorosa das divergências dentro 

desse grupo, foram feitas duas análises usando diferentes taxas de mutação para o gene 

mitocondrial (NAD2). Na primeira análise utilizou-se a taxa de 1,0 x 10-8 

substituição/sítio/ano, considerada a taxa média de mutação para genes mitocondriais em 

vertebrados. Para a segunda análise, foi estimada uma taxa de mutação específica para 

Dermatonotus, calibrada pelas idades de quatro clados da subfamília Gastrophryninae. Essas 

datas foram obtidas em um estudo recente sobre a filogenia de Microhylidae (de Sá et al., 

2012). Foram utilizadas sequências de NAD2 disponíveis no GenBank para seis espécies 

pertencentes à subfamília Gastrophryninae (além de uma sequência de D. muelleri obtida no 

presente estudo) e outras quatro espécies utilizadas como grupo externo (Tabela S3 do 

Material Suplementar). Considerou-se como priors as datas dos seguintes eventos de 

cladogênese apontadas por de Sá e colaboradores (2012): origem do subclado I (64,8 ± 9 Ma); 

origem do clado Dasypops + Stereocyclops (37,8 ± 10 Ma); origem do clado Gastrophryne + 

Dermatonotus (33,5 ± 7,3 Ma) e origem de Chiasmocleis (22,8 ± 7,5 Ma). Desta análise 

chegou-se à taxa de mutação estimada de 1,6 x 10-8 substituição/sítio/ano, que também foi 

utilizada para obtenção da árvore de espécies e tempo de divergência entre as linhagens de 

Dermatonotus. Os parâmetros do BEAST utilizados na geração das árvores de espécies estão 

apresentados na Tabela 1. 
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O programa Bayesian Phylogenetics and Phylogeography (BPP) (Yang & Rannala, 

2010) foi utilizado para validar as árvores de espécies, estimando um valor de probabilidade 

posterior (PP) para cada uma das espécies hipotetizadas. Todos os loci foram incluídos nas 

análises. Conforme Leaché & Fujita (2010), foram testadas três diferentes combinações de 

tamanho  populacional  ancestral  (θ)  e  idade  de  enraizamento  (τ0) usando a distribuição gama 

G(α,   β).   A primeira combinação assume grande tamanho populacional ancestral e 

divergências profundas entre as espécies, θ   ~   G(1,   10)   e   τ0 ~ G(1, 10); a segunda admite 

tamanho   populacional   ancestral   pequeno   e   divergências   rasas,   θ   ~  G(2,   10000)   e   τ0 ~ G(2, 

260); e a terceira assume uma mistura das combinações anteriores, com grande tamanho 

populacional ancestral e divergências  rasas,  θ  ~  G(1,  10)  e  τ0 ~ G(2, 260). O algoritmo 0 foi 

empregado em todas as análises e os parâmetros de fine-tuning foram ajustados para que os 

valores (acceptance proportions) ficassem entre os 0,15 e 0,70, conforme recomendado no 

manual do BPP. Foram realizadas três corridas de 5 x 105 gerações para cada combinação, 

usando diferentes starting seeds, burn-in de 1,5 x 104 e frequência de amostragem de uma a 

cada cinco gerações. 

 

Demografia histórica 

Para investigar a flutuação populacional em Dermatonotus utilizou-se o Bayesian 

Skygrid (Gill et al., 2013), um modelo não-paramétrico multilocus que estima o tamanho 

efetivo populacional (Ne) ao longo do tempo. Cada uma das principais linhagens foram 

analisadas separadamente no BEAST. Os parâmetros utilizados nas análises estão 

apresentados na Tabela 1. Foram calculados valores de Ne para 50 intervalos de tempo (grid 

points) ao longo dos últimos 500 mil anos (cutoff). A calibragem de tempo foi baseada na taxa 

de substituição estimada para o gene mitocondrial (1,6 x 10-8 substituição/sítio/ano). Em 

seguida, através da função Skygrid Reconstruction do Tracer, foram gerados gráficos que 

ilustram a dinâmica demográfica histórica das populações. Adicionalmente, foi realizado um 

teste de neutralidade, através do cálculo dos valores de D de Tajima (1989) para cada uma das 

linhagens principais, executado no programa DnaSP. 

 

Modelagem de nicho ecológico 

A modelagem de nicho ecológico (MNE) foi utilizada visando: 1) identificar as áreas 

climaticamente estáveis para Dermatonotus durante o Quaternário e 2) testar se há diferenças 
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ambientais significativas entre os nichos ocupados pelas diferentes linhagens. Além dos 

pontos de ocorrência das amostras utilizadas neste estudo (68 localidades), foram obtidos 

pontos adicionais (Tabela S4 do Material Suplementar) em dados de coleções disponíveis no 

site SpeciesLink (http://www.splink.org.br/) e na literatura, totalizando 113 localidades ao 

longo de toda a distribuição de Dermatonotus. Foram obtidas 19 variáveis climáticas a partir 

da base de dados do WorldClim (Hijmans et al., 2005), com resolução de 2,5 arc minutos. A 

variável ambiental "altitude" foi obtida no website da Agência Espacial Norte-Americana 

(NASA; www2.jpl.nasa.gov/srtm). Uma matriz de correlação entre as variáveis foi feita para 

detectar aquelas redundantes, visando a simplificação dos modelos. Entre os pares de 

variáveis fortemente correlacionadas (r > 0,9), foram excluídas aquelas consideradas como de 

menor relevância biológica (Rissler & Apodaca, 2007), com base na história natural de 

Dermatonotus muelleri. Os modelos de nicho foram gerados na plataforma R (R 

Development Core Team (2014), utilizando-se o algoritmo de máxima entropia (Phillips et 

al., 2006; Phillips & Dudik, 2008);;   pacote   ‘dismo’,   (Hijmans et al., 2013) para gerar 

probabilidades de ocorrência da espécie com base nos limites ambientais conhecidos. A partir 

do total de pontos de ocorrência obtidos, 75% foram selecionados aleatoriamente para o 

treinamento do algoritmo e 25% para o teste. A importância de cada variável ambiental nas 

predições do modelo foi medida através de valores de Jackknife. A performance do modelo 

foi avaliada a partir da área sob a curva (AUC), que é uma estimativa não-paramétrica da 

habilidade do modelo em distinguir entre pontos de ausência e presença da espécie (Phillips et 

al., 2006). Foram geradas 20 réplicas (bootstrap) para o modelo. 

Para a predição de áreas climaticamente estáveis, o modelo gerado com base nos 

dados climáticos do presente foi projetado para três períodos do passado: 6 mil (Holoceno), 

21 mil (Último Máximo Glacial) (ambos baseados no Modelo de Circulação Atmosférica 

ECHAM3) e 130 mil anos (Último Período Interglacial) (Otto-Bliesner et al., 2006). Foi 

gerado um mapa binário para cada período com as predições de presença/ausência de 

Dermatonotus, utilizando-se como ponto de corte um valor no qual a sensibilidade do modelo 

(probabilidade de um ponto ser corretamente classificado como ocorrência) é igual a sua 

especificidade (probabilidade de um ponto ser corretamente classificado como ausência). Por 

fim, foi gerado um mapa com a sobreposição das estimativas de ocorrência de cada modelo, 

no qual foi possível identificar as áreas que presumivelmente se mantiveram estáveis ao longo 

do tempo, com características climáticas adequadas à ocorrência de Dermatonotus.  
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Foram feitas duas análises para testar as diferenças entre os nichos das linhagens de 

Dermatonotus. A primeira, chamada de teste de identidade de nicho, compara se os modelos 

de nicho gerados para cada linhagem são idênticos. Esse teste agrupa as amostras das duas 

linhagens em um único conjunto de dados e gera pseudoréplicas com o mesmo tamanho das 

populações originais, calculando a sobreposição de nicho entre elas a cada rodada. Ao analisar 

100 repetições, obtem-se uma distribuição nula dos valores de sobreposição de nicho. Em 

seguida, a sobreposição média da distribuição nula é comparada à sobreposição observada 

entre os modelos originais. Dois nichos são considerados idênticos quando a diferença entre 

os modelos observados não é maior que a diferença entre os modelos gerados ao acaso 

(Warren et al., 2008; Glor & Warren, 2011). A segunda análise, chamada teste de 

background, testa se os nichos das duas linhagens são mais ou menos similares do que o 

esperado com base nas diferenças ambientais disponíveis nas áreas em que cada uma delas 

ocorre. Para isso, foram delimitados polígonos ao redor dos pontos de ocorrência de cada 

linhagem, definindo-se assim o background de cada uma delas. Os pontos de ocorrência de 

uma linhagem foram comparados a pontos aleatórios do background da outra linhagem e 

vice-versa. Trata-se de um teste bicaudal, uma vez que valores significativos podem indicar 

que os nichos das duas linhagens são mais diferentes ou mais similares do que o esperado ao 

acaso. Os resultados de ambos os testes foram medidos em termos das estatísticas D e I 

(Warren et al., 2008). 

 

Reconstrução filogeográfica e centro de origem 

A reconstrução filogeográfica de cada linhagem de Dermatonotus foi estimada 

separadamente com base em cada locus através do modelo Homogeneous Brownian Diffusion 

(Lemey et al., 2010), implementado pelo programa BEAST. Os parâmetros utilizados em 

todas análises estão apresentados na Tabela 1. Para cada gene analisado foram usadas as 

sequências nucleotídicas e as coordenadas geográficas das amostras (inseridas no programa 

como traits). A análise utiliza inferência bayesiana para fazer a reconstrução dos caracteres 

contínuos ancestrais à medida em que estima também a localização geográfica dos nós 

internos em cada genealogia. As taxas de mutação utilizadas para cada locus foram obtidas a 

partir da análise da árvore de espécies e tempo de divergência (ver Tabela 1). A árvore final 

de cada gene foi aberta no programa SPREAD 1.0.4 (Bielejec et al., 2011), que cria um 

arquivo em formato keyhole markup language (.kml) contendo a reconstrução da história 

filogeográfica daquele gene. O arquivo kml pode ser aberto no Google Earth e visualizado na 
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forma de animação, que exibe o surgimento gradual de polígonos (baseados em 80% de alta 

densidade posterior), representando a área onde possivelmente se originou cada nó da árvore 

filogenética. A ordem em que surgem os polígonos sugere as possíveis rotas de colonização 

daquela linhagem. Assumiu-se como provável centro origem de cada linhagem de 

Dermatonotus a área em que há sobreposição dos polígonos dos nós mais basais das árvores 

de cada gene. 

 

Teste de hipóteses biogeográficas 

O programa DIYABC 2.0 (Cornuet et al., 2014), que implementa a computação 

bayesiana aproximada (ABC), foi utilizado para testar diferentes hipóteses de diversificação 

em Dermatonotus. A ABC possibilita criar cenários complexos de diversificação combinando 

diferentes parâmetros de tempo de divergência, mistura entre as populações e variações no 

tamanho populacional. Além disso, simula milhares de genealogias dos cenários competidores 

e aqueles que produzirem padrões de variação genética mais similar aos dados observados 

(com base em estatísticas sumárias) são retidos e analisados em detalhe (Csilléry et al., 2010). 

A partir dos resultados obtidos no *BEAST e SkyGrid foram criados três cenários mais 

plausíveis de diversificação em Dermatonotus (ver Resultados). Apenas as amostras que 

continham informações genéticas completas, ou seja, que tiveram os genes mitocondrial e os 

dois nucleares sequenciados, foram utilizadas nesta análise. Os priors dos parâmetros dos 

modelos são apresentados na Tabela S6 do Material Suplementar. Para a comparação entre os 

dados observados e os simulados, foram utilizadas quatro estatísticas sumárias 

intrapopulacionais (número de haplótipos, número de sítios segregantes, média das diferenças 

par-a-par e D de Tajima) e três estatísticas interpopulacionais (média das diferenças par-a-par 

(W), média das diferenças par-a-par (B) e Fst). Para cada cenário foram feitas 4.000.000 de 

simulações. Primeiramente, uma análise de componentes principais (PCA) entre as estátisticas 

sumárias foi realizada com a intenção de avaliar se os modelos simulados geraram resultados 

adequados aos dados observados. Posteriormente, foram retidas 400.000 simulações com 

valores mais próximos aos dados observados e a partir delas foi estimada a probabilidade de 

cada modelo utilizando a estimativa direta de distância e a regressão logística. Em seguida, foi 

estimada a distribuição posterior dos parâmetros para o modelo que apresentou maior 

probabilidade. 
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RESULTADOS 

Sequenciamento e estrutura filogeográfica 

Dentre as 238 amostras de tecido obtidas (68 localidades), 179 foram sequenciadas 

com sucesso para o gene mitocondrial NAD2 (514 pb), representando 66 localidades. A partir 

das amostras selecionadas com base nos haplótipos mitocondriais exclusivos (ver Material e 

Métodos), foram obtidas 49 sequências de POMC (305 pb) e 77 sequências de TMEM (495 

pb). Isso totaliza 82 amostras que tiveram o gene mitocondrial e ao menos um gene nuclear 

sequenciado. Não foram detectados gaps em nenhuma dessas sequências. As árvores de genes 

revelaram duas linhagens bem suportadas (PP = 0,99 em NAD2; PP = 1 em POMC; e PP = 

0,83 em TMEM) e corroboradas pelos três loci, embora em TMEM uma delas tenha se 

mostrado parafilética (Figura 2). Ambas linhagens correspondem a regiões geográficas 

distintas. Uma delas ocupa a porção sudoeste da diagonal seca (tratada a partir de agora como 

linhagem Sudoeste), área que abrange o Pantanal, o sul do Cerrado, no estado de São Paulo, e 

o Chaco. A outra linhagem ocupa as porções central e nordeste da diagonal (linhagem 

Nordeste), abrangendo a região leste do Cerrado e toda a área correspondente à Caatinga. 

Embora seja possível observar outros subclados dentro das linhagens Nordeste e Sudoeste, 

essas divergências mais rasas não apresentam uma clara definição geográfica e não são 

correspondentes nas três árvores de genes, além de mostrarem baixo suporte nos genes 

nucleares (Figura 2). 

A análise do Structurama foi realizada com 82 amostras de Dermatonotus (23% 

contendo informação de apenas um dos genes nucleares) e apontou a existência de duas 

populações, segundo a distribuição das probabilidades posteriores dos valores de k (1 = 0; 2 = 
0,71; 3 = 0,26; 4 = 0,03; 5 = 0). A assinatura dos indivíduos a essas duas populações 

corresponde exatamente às duas linhagens identificadas nas árvores de genes (Figura 2). As 

análises do Structurama feitas separadamente para as duas linhagens detectadas na análise 

anterior continuaram a apontar uma única população na linhagem Nordeste (resultados não 

apresentados). Por outro lado, nessa escala mais refinada, foram apontadas duas populações 

na linhagem Sudoeste, sendo uma delas composta por um único indivíduo (D55), proveniente 

do Chaco boliviano. No entanto, esse indivíduo foi classificado pelo Structurama com base 

apenas no gene TMEM, dado que não foi obtida sequência de POMC para o mesmo. A 

carência de amostras do Chaco impede que possíveis subclados restritos a essa região sejam 

delimitados com clareza. Portanto, de maneira conservadora, a linhagem Sudoeste será tratada 

como uma entidade única. 
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Diversidade genética 

Todos os parâmetros de diversidade genética foram maiores no DNA mitocondrial do 

que nos marcadores nucleares (Tabela 2), conforme esperado. A AMOVA revelou valores 

altos de Fst para todos os loci (Tabela 3). Em todos eles, mais de 80% da variação genética foi 

explicada por diferenças entre as linhagens e apenas uma pequena parcela das diferenças foi 

encontrada dentro das linhagens, indicando forte estruturação populacional. Os cálculos de p-

distance para NAD2 indicam uma diferença de 8,8% entre as linhagens, em contraste com 

uma diferenciação interna de apenas 1,2% na linhagem Sudoeste e 0,7% na linhagem 

Nordeste. As redes de haplótipos também corroboram a mesma estruturação populacional 

(Figura 2). Em nenhum dos três genes foram detectados haplótipos compartilhados entre as 

linhagens Sudoeste e Nordeste. Além disso, o número de passos mutacionais entre as duas 

linhagens é superior àquele observado entre os haplótipos de uma mesma linhagem, 

especialmente no gene mitocondrial, onde essa distância entre linhagens é muitas vezes 

maior. 

 

Árvore de espécie e tempo de divergência 

As árvores de espécies obtidas no *BEAST e baseadas nos três genes confirmaram a 

existência das duas linhagens de Dermatonotus, com suporte de 100% de probabilidade 

posterior. As análises com taxas de substituição de NAD2 de 1,0 x 10-8 e 1,6 x 10-8 

substituição/sítio/ano apontam que essas linhagens divergiram por volta de 7,6 Ma (95% HPD 

= 19 - 3,1 Ma) e 4,8 Ma (95% HPD = 11 - 1,7 Ma), respectivamente. Ambas estimativas 

correspondem à época entre o final do Mioceno e início do Plioceno. Entretanto, os valores 

altos de intervalo de confiança destas datações indicam que essas estimativas devem ser 

interpretadas com cautela. As análises do BPP indicaram suporte de 100% para ambas as 

linhagens, nas três diferentes combinações de priors. 

 

Demografia histórica 

A análise de Skygrid revelou que a linhagem Sudoeste se manteve estável ao longo dos 

últimos 500 mil anos e que a linhagem Nordeste sofreu um evento de expansão populacional 

há aproximadamente 100 mil anos atrás (Figura 3). Esses resultados são corroborados pelas 

redes de haplótipos dos genes NAD2 e TMEM (Figura 2), nas quais é possível observar que 
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apenas  a  linhagem  Nordeste  exibe  um  padrão  “em  estrela”,  típico  de  populações  que  sofreram  

expansão recentemente (Avise 2009). Além disso, os valores de D de Tajima para os genes 

NAD2 e TMEM da linhagem Nordeste se mostraram significativos (Tabela 2), constituindo 

evidência adicional à expansão populacional desse clado. 

 

Modelagem de nicho ecológico 

Áreas climaticamente estáveis 

O modelo de nicho ecológico de Dermatonotus, gerado a partir das variáveis 

ambientais do presente, apresentou valor médio de AUC de 0,94 (± 0,009), o que o caracteriza 

como um modelo de alta acurácia (Swets, 1988). Sete variáveis climáticas foram excluídas do 

modelo, pois estavam fortemente correlacionadas (r > 90%) a outras. Uma lista com todas as 

variáveis testadas e as 13 selecionadas encontra-se na Tabela S5 do Material Suplementar. A 

análise de contribuição das variáveis indicou que a precipitação anual (Bio12) é a mais 

importante, explicando 31% do modelo. A precipitação do trimestre mais seco (Bio17) 

mostrou a maior importância de permutação (18,7%), ou seja, é a variável cuja ausência mais 

afeta a performance do modelo (Tabela S5). Em outras palavras, esta variável é a que possui 

mais informações que não estão presentes nas demais. 

Os modelos gerados para os diferentes períodos revelaram eventos sucessivos de 

expansão e retração das áreas susceptíveis à ocorrência de Dermatonotus ao longo do 

Quaternário (Figura 4). Partindo de 130 mil anos atrás, durante o Último Período Interglacial, 

as áreas com maiores chances de ocorrência de Dermatonotus (> 60%) se concentravam em 

duas regiões principais, sendo uma grande área no Brasil central e outra menor no extremo 

nordeste do continente sul-americano. Durante o Último Máximo Glacial, há 21 mil anos, 

houve uma severa redução da área prevista para o Brasil central, ficando esta restrita a 

pequenas manchas em sua porção oriental. A área de ocorrência no nordeste passou a 

concentrar-se na faixa litorânea, com pequena expansão em direção ao sul. Surge ainda outra 

mancha de nicho potencial a oeste, próxima a área ocupada atualmente pelo Pantanal. No 

Holoceno, há 6 mil anos, houve nova expansão das áreas de provável ocorrência de 

Dermatonotus. As áreas do nordeste se ampliaram ao sul e rumo ao interior do continente, até 

alcançarem o que corresponde atualmente ao estado do Tocantins. A mancha que havia sobre 

o Pantanal se expandiu, deslocando-se a noroeste e ocupando quase todo o leste da Bolívia. 

Duas novas manchas aparecem, sendo a maior delas ao sul do Brasil central e outra de 



 

17 
 

tamanho reduzido ao norte do Pantanal, na região atualmente conhecida como Chapada dos 

Guimarães. Pouca diferença foi observada entre as previsões do Holoceno e do período atual. 

De um modo geral, houve a fragmentação das manchas de ocorrência mais extensas em áreas 

menores, com exceção da mancha localizada sobre a Chapada dos Guimarães, que se 

expandiu rumo ao sul.  

Sobrepondo-se os mapas com as áreas presumíveis de ocorrência de Dermatonotus, 

foram evidenciados alguns refúgios, ou seja, regiões nas quais as características climáticas se 

mantiveram favoráveis à presença de Dermatonotus ao longo dos quatro períodos abordados. 

Em boa parte da Caatinga e em algumas regiões das porções sul e oeste do Cerrado 

encontram-se áreas que estiveram estáveis em ao menos três dos modelos. Entretanto, apenas 

as áreas no norte da Caatinga se mantiveram estáveis ao longo dos quatro períodos. É 

importante observar que não foram detectadas áreas estáveis na região atualmente ocupada 

pelo Chaco. 

 

Similaridade de nicho 

O resultado do teste de identidade rejeitou a hipótese nula, de que as linhagens 

Sudoeste e Nordeste de Dermatonotus possuem nichos idênticos. De acordo com os valores 

de D e I, os envelopes climáticos que predizem a ocorrência das duas linhagens são 

significativamente distintos (Dobs = 0,14; Dnul = 0,79; P < 0,001; Iobs = 0,36; Inul = 0,95; P < 

0,001). A análise de background também rejeitou a hipótese nula, de que as divergências 

entre os nichos se devem às diferenças ambientais entre as áreas em que cada linhagem 

ocorre. Os resultados deste teste (Tabela 4) indicam que, ao comparar os pontos de ocorrência 

da linhagem Sudoeste com o background da linhagem Nordeste, os nichos são 

significativamente mais similares do que o esperado. Por outro lado, os nichos são mais 

distintos do que o esperado, quando se compara a distribuição da linhagem Nordeste ao 

background da linhagem Sudoeste. Embora aparentemente contra intuitivo, esse resultado 

apenas reflete diferenças entre a heterogeneidade dos hábitats das duas linhagens (ver 

resultados semelhantes em: Nakazato et al., 2010; Hawlitschek et al., 2011). Aparentemente, 

a linhagem Sudoeste ocorre em uma área com maior heterogeneidade ambiental. Por isso, 

seus pontos de ocorrência abrangem um universo maior de variações climáticas, sendo mais 

similares ao background da linhagem Nordeste do que o esperado pela comparação inversa. 

Reconstrução filogeográfica e centro de origem 
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As análises de centro de origem indicam que o ancestral comum mais antigo da 

linhagem Sudoeste surgiu provavelmente no centro do continente sul-americano (Figura 5). 

Os polígonos dos clados basais dos genes NAD2 e TMEM se sobrepõem na região que 

corresponde atualmente ao norte do estado de Mato Grosso do Sul, enquanto o do gene 

POMC localiza-se um pouco mais ao norte, em região correspondente ao sul de Mato Grosso. 

Nas análises de estabilidade climática, essa zona de contato entre os dois possíveis centros de 

origem apontados foi considerada como área estável em três dos períodos abordados 

(presente, 21 ka e 130 ka; Figura 4). As reconstruções filogeográficas dos três genes 

concordam que as populações localizadas no sul do Cerrado (atual estado de São Paulo) e no 

Chaco resultam de colonizações mais recentes. 

Em relação à linhagem Nordeste, o centro de origem localiza-se entre o Rio Parnaíba e 

o médio Rio São Francisco, na região que corresponde ao norte do estado da Bahia e centro-

sul do Piauí (Figura 5). Nesta mesma região encontra-se um dos refúgios apontados pela 

análise de estabilidade climática (Figura 4). Apesar do polígono de origem de POMC revelar 

uma área mais abrangente, que indica ausência de informação filogeográfica deste gene, os 

polígonos dos genes TMEM e NAD2 são mais precisos e se sobrepõe exatamente na porção 

norte do polígono do POMC. A partir dessa região de origem, a linhagem Nordeste se 

expandiu em praticamente todas as direções, colonizando gradativamente toda a área ocupada 

hoje pela Caatinga e a porção leste do Cerrado. 

 

Teste de hipóteses biogeográficas 

Seis amostras da linhagem Sudoeste e 38 da Nordeste foram utilizadas no DIYABC. 

Os três cenários de diversificação em Dermatonotus testados foram: A) modelo de especiação 

a partir da linhagem Sudoeste (divergência com efeito fundador na linhagem Nordeste); B) 

modelo de especiação a partir da linhagem Nordeste (divergência com efeito fundador na 

linhagem Sudoeste); e C) modelo de divergência por vicariância entre as linhagens Sudoeste e 

Nordeste (sem efeito fundador). A Figura 6 mostra a representação esquemática dos três 

modelos. A análise de componentes principais (PCA) entre as estátisticas sumárias mostrou 

que os modelos simulados geraram resultados adequados aos dados observados (Figura S1). 

Entre os três cenários testados, o modelo de divergência por vicariância entre as linhagens 

Sudoeste e Nordeste (modelo C) apresentou maior probabilidade (Figura 6). De acordo com a 

regressão logística, a probabilidade do modelo C foi de 64%, seguida de 19% e 17% para os 
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modelos A e B, respectivamente. Com base na estimativa direta de distância, o modelo C 

apresentou probabilidade de 51%, seguida de 23% e 25% para os modelos A e B, 

respectivamente. A distribuição a priori e a posteriori dos parâmetros do modelo de maior 

probabilidade (modelo C) pode ser visualizada no Material Suplementar (Figura S2). 

 

DISCUSSÃO 

Este é o primeiro estudo a utilizar um anfíbio na investigação dos processos 

filogeográficos que deram origem à biota endêmica da diagonal de áreas abertas da América 

do Sul. Através de uma abordagem multilocus e de ampla abrangência geográfica, este 

trabalho revela aspectos da genética de populações de um anfíbio com hábito de vida peculiar, 

no qual os adultos passam a maior parte de suas vidas enterrados. Os dados apresentados 

constituem uma nova e importante fonte de informação acerca da origem e diversificação das 

espécies em uma das regiões mais carentes em estudos filogeográficos do hemisfério sul 

(Beheregaray, 2008; Turchetto-Zolet et al., 2012).  

 

Estruturação populacional e tempo de divergência 

Dermatonotus muelleri apresenta uma forte estrutura filogeográfica, na qual é possível 

reconhecer duas linhagens distintas, que ocorrem em diferentes regiões (Figura 2). As 

linhagens Sudoeste e Nordeste encontradas em Dermatonotus estão distribuídas em regiões 

que correspondem à área de ocorrência dos dois principais clados encontrados para o 

complexo de espécies de lagarto do gênero Phyllopezus (Werneck et al., 2012), também 

restrito à diagonal de áreas abertas. A julgar por sua extensa distribuição geográfica e pela 

diversidade encontrada no seu clado irmão (quatro gêneros e 13 espécies, segundo de Sá et al. 

2012), era esperado um número maior de linhagens estruturadas em Dermatonotus, o que não 

foi revelado pelas análises realizadas no Structurama. Ao contrário das muitas linhagens 

recentes encontradas em Phyllopezus (Werneck et al., 2012), D. muelleri revelou uma 

estrutura filogenética simplificada, com uma única divergência profunda entre as principais 

linhagens. 

As estimativas da data de divergência das linhagens de D. muelleri devem ser 

interpretadas com cautela, uma vez que a falta de fósseis para a calibragem das taxas de 

mutação limitam a confiabilidade dos resultados (Ho et al., 2011). Apesar do amplo intervalo 
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de confiaça, a mediana do tempo de divergência estimado sugere que as duas linhagens se 

separaram no Neógeno (4,8 Ma 95% HPD = 11 - 1,7 Ma). Essa estimativa corrobora os 

resultados encontrados na maioria dos estudos filogeográficos com a herpetofauna da 

América do Sul (Turchetto-Zolet et al., 2012). De maneira semelhante, estudos com a fauna 

dos biomas da diagonal seca (e.g. Maciel et al., 2010; Prado et al., 2012; Werneck et al., 

2012; Nascimento et al., 2013; Machado et al., 2014; Santos et al., 2014) indicam o Mioceno 

tardio e início do Plioceno como um importante período na diversificação de linhagens. A 

intensa orogênese desse período, especialmente no que se refere ao soerguimento final do 

Planalto Central por volta de 7-5 Ma (Del’Arco  &  Bezerra, 1989), tem sido apontada como o 

principal evento geológico relacionado à divergência de táxons que ocorrem no Cerrado (e.g. 

Prado et al., 2012; Giugliano et al., 2013; Machado et al., 2014). Entre os cenários de 

diversificação testados para Dermatonotus, o mais provável deles sugere que as linhagens 

observadas atualmente surgiram a partir da diferenciação alopátrica de uma linhagem 

ancestral única. A localização da borda do Planalto Central entre as duas linhagens sugere o 

soerguimento deste maciço como o evento vicariante fundamental, o que é corroborado pelas 

estimativas do tempo de divergência entre as linhagens. 

As variações climáticas do Quaternário, que parecem ter sido fundamentais à 

diversificação da herpetofauna em outros biomas da América do Sul (e.g. Grazziotin et al., 

2006; Carnaval et al., 2009; Fitzpatrick et al., 2009; Nuñez et al., 2011; Fontanella et al., 

2012), parecem ter tido importância secundária para alguns grupos da diagonal seca (e.g. 

Werneck et al., 2012; Machado et al., 2014; Santos et al., 2014). As duas únicas linhagens 

encontradas em Dermatonotus parecem ser antigas demais para que a divergência entre elas 

seja explicada à luz dos eventos de expansão e retração dos biomas ocorridos no Pleistoceno. 

Entretanto, as variações climáticas desse período tiveram efeitos diferentes na demografia das 

linhagens Nordeste e Sudoeste. O tamanho populacional da linhagem Sudoeste se manteve 

estável nos últimos 500 mil anos, embora isso pareça contradizer as poucas áreas estáveis 

preditas pela modelagem de nicho. Por outro lado, a linhagem Nordeste parece ter sofrido 

uma expansão recente nos últimos 100 mil anos, após, possivelmente, ter ficado restrita a uma 

área de refúgio no extremo nordeste do continente. Análises de formações espeleológicas 

indicam que, de fato, o nordeste do Brasil passou por variações cíclicas de umidade nos 

últimos 210 mil anos (Wang et al., 2004). Nesse período, teria ocorrido expansão das florestas 

tropicais, com consequente retração da Caatinga, nos períodos mais úmidos. Isso pode 

explicar a ausência de divergências recentes na linhagem Nordeste, considerando-se que 
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eventuais subclados já diferenciados ou em processo de diferenciação podem ter se extinguido 

durante os eventos de retração da Caatinga. 

 

Centro de origem 

Com relação à linhagem Sudoeste, os polígonos de centro de origem dos três genes 

não se sobrepuseram com exatidão, ficando o polígono gerado por POMC um pouco mais ao 

norte em relação à área de sobreposição dos outros dois genes. Sabe-se que a precisão dos 

resultados da reconstrução filogeográfica depende da abrangência espacial da amostragem 

(Lemey et al., 2010), de modo que a ausência de sequências do Chaco na análise do POMC 

pode ter influenciado a localização mais ao norte do seu centro de origem. Teoricamente, a 

inclusão de outras amostras do Chaco na análise poderia mudar consideravelmente os 

resultados de centro de origem para a linhagem Sudoeste. Entretanto, estudos mostram que 

boa parte da região correspondente ao Chaco estava inundada durante uma transgressão 

marinha entre o Mioceno Tardio e Médio (Webb, 1995; Hernández et al., 2005; Hulka et al., 

2006). Isso reduz as chances de que o centro de origem da linhagem Sudoeste se localize 

dentro desse bioma, que teria sido colonizado secundariamente em relação ao Cerrado. No 

entanto, esta hipótese só pode ser testada adequadamente com uma melhor amostragem do 

Chaco. 

Os resultados do centro de origem da linhagem Nordeste foram mais precisos, devido 

a uma amostragem mais abrangente. O gene POMC gerou um polígono de origem mais 

amplo, pois possui uma menor variabilidade genética, o que implica em menor informação 

filogeográfica. A área de sobreposição dos três genes indicou a região entre o noroeste da 

Bahia e o centro-sul do Piauí como centro de origem da linhagem Nordeste. Esta região 

coincide com um dos refúgios apontados pela análise de estabilidade climática (Figura 4), o 

que sugere que esta área tenha se mantido estável por um período muito mais longo do que 

apenas durante o Quaternário. Um trabalho recente com roedores do gênero Trichomys, que 

ocorrem ao longo da mesma distribuição da linhagem Nordeste, revelou um centro de origem 

muito próximo àquele encontrado para esta linhagem (Nascimento et al., 2013). É possível 

que a região correspondente ao noroeste da Bahia tenha desempenhado papel importante 

como centro de origem para diversos grupos da fauna, o que deve ser investigado à medida 

em que se realizarem novos estudos no Cerrado e na Caatinga. 
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Dermatonotus versus Phyllopezus 

Dermatonotus mostrou sua própria versão da história evolutiva na diagonal de áreas 

abertas, que contraria em partes a primeira versão apresentada pelos lagartos Phyllopezus 

(Werneck et al., 2012). Ambos parecem concordar que o soerguimento do Planalto Central 

impôs uma importante quebra biogeográfica no meio da diagonal seca, mas as semelhanças 

terminam aí. Em Phyllopezus, cada um dos três principais clados identificados está associado 

a um dos biomas da diagonal seca, sugerindo que esses biomas não compartilham uma única 

história de diversificação (Werneck et al., 2012). Por sua vez, Dermatonotus sugere uma 

história de diversificação mais homogênea na diagonal seca, uma vez que a diferenciação das 

duas linhagens está mais relacionada a um evento vicariante do que a particularidades de cada 

bioma.  

Outra diferença marcante nos padrões exibidos pelos dois grupos diz respeito à 

ausência de linhagens recentes originadas por especiação ecológica em Dermatonotus, em 

contraste   com   a   maioria   das   “espécies   candidatas”   encontradas   em   Phyllopezus, que 

aparentemente se diferenciaram em simpatria (Werneck et al., 2012). Há duas possíveis 

explicações para esse fato. A primeira delas se baseia em diferenças na história natural dos 

táxons. É possível, por exemplo, que a especificidade de hábitats de Phyllopezus a 

afloramentos rochosos, favoreça a diferenciação genética de metapopulações parcialmente 

isoladas  em  “manchas”  de  afloramentos.  Por  outro  lado,  a  não-especificidade de hábitats em 

Dermatonotus permite maior fluxo gênico, impedindo que ocorra especiação na ausência de 

barreiras geográficas. Uma outra explicação leva em conta a susceptibilidade dos organismos 

às variações climáticas. Werneck e colaboradores (2012) sugerem que os lagartos Phyllopezus 

são altamente tolerantes a variações climáticas, o que explicaria a persistência das diferentes 

linhagens mesmo durante as adversidades do Pleistoceno. O mesmo pode não ser verdade 

para as rãs Dermatonotus, de modo que outras possíveis linhagens possam ter se extinguido 

durante os ciclos glaciais do Quaternário. Sabe-se que, de fato, anfíbios tendem a ser muito 

susceptíveis a mudanças climáticas (Duellman & Trueb, 1994; Blaustein et al., 2010). 

Embora não tenham sido detectadas evidências para essa hipótese na linhagem Sudoeste, os 

sinais de expansão demográfica recente na linhagem Nordeste corroboram essa alternativa. 

Vale lembrar que as duas explicações apresentadas não são mutuamente excludentes.  
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Implicações taxonômicas 

A filogeografia tem sido apontada como importante ferramenta na delimitação de 

espécies. Muitos estudos filogeográficos tem revelado a existência de espécies crípticas em 

diversos grupos faunísticos como sapos (Fouquet et al., 2007b; Prado et al., 2012; Gehara et 

al., 2013), serpentes (Burbrink, 2002; Myers et al., 2013; Machado et al., 2014), lagartos 

(Geurgas & Rodrigues, 2010; Werneck et al., 2012), morcegos (Carstens & Dewey, 2010), 

peixes (Lavoué et al., 2011; Piggott et al., 2011) e invertebrados (Beati et al., 2013; Satler et 

al., 2013). Embora todos utilizem dados moleculares, esses estudos variam quanto à 

metodologia utilizada para a delimitação de espécies. Entre os muitos métodos existentes, 

cada um possui suas vantagens, mas também deficiências, uma vez que se baseiam em 

simplificações dos sistemas biológicos reais (Carstens et al., 2013). A escolha do método a 

ser utilizado deve levar em conta a qualidade dos dados disponíveis e a natureza dos modelos 

a serem testados. O BPP é o método mais adequado aos dados do presente estudo, por possuir 

alta acurácia na delimitação de espécies em sistemas biológicos simplificados, com apenas 

duas linhagens (Camargo et al., 2012), entre as quais há pouco ou nenhum fluxo gênico 

(Zhang et al., 2011).  

O profundo grau de diferenciação genética encontrado em Dermatonotus leva a crer 

que as linhagens Sudoeste e Nordeste correspondem de fato a espécies distintas. Os dados 

moleculares mostram com clareza a existência de dois clados independentes, geograficamente 

separados e com diferenciação genética (Fst) entre eles de pelo menos 86% (Tabela 3). O 

valor de p-distance entre as linhagens (8,8%) é superior ao sugerido como ponto de corte 

(3%) entre espécies de anfíbios, com base no gene 16S (Fouquet et al., 2007a). Além disso, as 

linhagens de Dermatonotus não compartilham haplótipos e ocupam nichos ecológicos 

específicos. Portanto, fica evidente que as linhagens Sudoeste e Nordeste evoluíram de 

maneira independente, o que constitui argumento fundamental para considera-las como 

espécies distintas (de Queiroz, 2007). 

Sabe-se que Dermatonotus muelleri foi descrita originalmente a partir de exemplares 

coletados no Paraguai (Boettger, 1885). Embora não se conheça a localidade exata de coleta 

dos tipos, essa informação é suficiente para deduzir que a espécie D. muelleri faz parte da 

linhagem Sudoeste e que, portanto, a linhagem Nordeste se trata de um táxon novo, ainda 

pendente de descrição formal. Dessa forma, D. muelleri passa a ser uma espécie restrita à 

metade sudoeste da diagonal seca, que abrange o Chaco, o Pantanal e as porções sul e oeste 

do Cerrado. Por sua vez, Dermatonotus sp. nov. ocorre na metade nordeste da diagonal, que 
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corresponde a toda a Caatinga e leste do Cerrado. A lacuna de amostragem do presente estudo 

na região central do estado de Goiás e oeste de Minas Gerais (Triângulo Mineiro) impede que 

os limites de ocorrência de cada espécie no Brasil central sejam definidos com exatidão. É 

importante salientar que, mesmo que se confirme ali a existência de um suposto intercâmbio 

genético entre as linhagens, é improvável que isso tenha comprometido o processo de 

especiação, uma vez que, baseado nas reconstruções filogeográficas (Figura 5), essa seria uma 

zona de contato secundário recente. Comparações morfométricas e bioacústicas preliminares 

sugerem não haver diferenças marcantes entre as espécies (A.A. Garda, com. pess.). Embora 

as evidências genéticas e ecológicas sejam suficientes para o reconhecimento de um novo 

táxon, análises morfológicas (e.g. osteologia, morfologia larval, etc.) e bioacústicas mais 

detalhadas podem contribuir futuramente para a diagnose das espécies de Dermatonotus.  

Mas como explicar que espécies com divergência antiga não tenham se diferenciado 

morfologicamente? Primeiramente, é importante esclarecer que a ideia de que espécies 

crípticas são todas recentes é errônea (Bickford et al., 2007). Entre os anfíbios, por exemplo, 

há estudos que revelam a existência de espécies crípticas originadas no Mioceno (Fouquet et 

al., 2013) ou até mesmo no Oligoceno (Elmer et al., 2007). Aliás, os anfíbios estão entre os 

grupos apontados como mais propensos ao surgimento de formas crípticas, pois, de um modo 

geral, são organismos em que o reconhecimento específico e o sistema de escolha de parceiros 

sexuais não se baseiam diretamente em características morfológicas (Bickford et al., 2007). 

Isso é válido para Dermatonotus, que se reproduz de maneira explosiva, com a aglomeração 

de   centenas   de   indivíduos   ao   redor   de   corpos   d’água   temporários,   sem   que   haja,  

aparentemente, o reconhecimento visual entre coespecíficos (Wells, 1977). Outros aspectos da 

história natural de Dermatonotus podem também restringir o surgimento de variações 

morfológicas. Por exemplo, sua dieta especializada em cupins e seu comportamento fossorial 

(Nomura & Rossa-Feres, 2011) são hábitos que exigem adaptações anatômicas específicas 

(Duellman & Trueb, 1994). Há também as adaptações morfo-fisiológicas necessárias à vida 

em um ambiente com condições climáticas extremas, sobretudo relacionadas à escassez 

prolongada de água (Navas et al., 2004). 

 

CONCLUSÃO 

Os dados moleculares aqui apresentados se baseiam em uma amostragem com grau de 

detalhamento até então inédito para Dermatonotus e apresentam uma nova perspectiva à 
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taxonomia do gênero. Por mapearem a distribuição da diversidade genética e revelarem a 

existência de uma espécie críptica, esses dados podem ser úteis em futuras avaliações de áreas 

prioritárias para a conservação dos ameaçados biomas da diagonal seca. 

O gênero Dermatonotus revelou uma estrutura filogeográfica surpreendentemente 

simples, com apenas duas linhagens bem definidas dividindo um espaço geográfico de 

proporções continentais. Embora datações mais precisas sejam necessárias, fortes indícios 

sugerem que a divergência entre as linhagens Nordeste e Sudoeste tenha ocorrido durante o 

Neógeno, corroborando o papel central dos eventos orogenéticos do Mioceno/Plioceno na 

formação da biota da diagonal seca. Quanto aos eventos de flutações climáticas mais recentes, 

esses parecem ter sido irrelevantes para a diversificação genética de Dermatonotus, mas 

determinantes para sua história demográfica, sobretudo em relação à linhagem Nordeste. 

Os resultados do presente estudo representam apenas mais uma peça do quebra-

cabeças da diagonal seca. Diante das informações disponíveis até o momento, a história da 

diversificação nesta região apresenta diferentes versões, nas quais a importância de cada 

evento histórico varia de acordo com a biologia das espécies envolvidas. Para que possíveis 

padrões gerais de diversificação sejam detectados, é imprescindível que sejam investigados 

outros táxons endêmicos da diagonal, preferencialmente aqueles com diferentes histórias de 

vida. 
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FIGURAS 

 

 

Figura 1. Localidades de Dermatonotus muelleri utilizadas no presente estudo. A cor 
vermelha indica a linhagem Nordeste e a azul a linhagem Sudoeste. Os círculos representam 
as localidades das quais foram obtidos dados genéticos e os losangos são as localidades 
adicionais utilizadas apenas na modelagem de nicho ecológico. As abreviações correspondem 
aos países: Brasil (BR), Bolívia (BO), Paraguai (PA), Argentina (AR) e Uruguai (UR). 
Informações adicionais sobre cada localidade são apresentadas nas Tabelas S1 e S4 do 
Material Suplementar. Foto de Dermatonotus muelleri por AAG. 
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Figura 2. Árvores de gene obtidas a partir de inferência bayesiana e redes de 
haplótipos para os genes NAD2, TMEM e POMC em Dermatonotus muelleri. 
Os círculos pretos nas árvores indicam nós com Probabilidade Posterior (PP) > 
95% e os quadrados PP entre 80% e 95%. Os outgroups foram omitidos. Os 
traços e os valores das redes de hapótipos representam o número de passos 
mutacionais em ramos que possuem mais de um passo. O tamanho de cada 
círculo é proporcional à frequência de cada haplótipo, variando de 1 a 123. As 
cores se referem às linhagens encontradas no presente estudo. 
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Figura 3. Gráficos representando a história demográfica (Bayesian Skygrid) das 
linhagens Sudoeste (A) e Nordeste (B), mostrando o tamanho populacional efetivo 
(Ne) ao longo dos últimos 500 mil anos. A linha azul representa a mediana dos valores 
de tamanho populacional efetivo (Ne) e as linhas pretas representam os limites do 
intervalo de confiança. 
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Figura 4. Mapas obtidos através da modelagem de nicho ecológico para Dermatonotus 
muelleri em quatro diferentes períodos: presente, Holoceno (6 ka), Último Máximo Glacial 
(21 ka) e Último Período Interglacial (130 ka). Os pontos pretos representam as localidades de 
ocorrência utilizados na modelagem. O gradiente de cores representa a adequabilidade das 
condições climáticas à ocorrência da espécie. O mapa da direita, obtido a partir da 
sobreposição dos mapas gerados para os quatro períodos, mostra a estabilidade climática das 
regiões durante o Pleistoceno. 
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Figura 5. Reconstrução filogeográfica das linhagens Sudoeste e Nordeste. São 
mostrados os polígonos de origem e a representação final da história de dispersão de 
cada gene (NAD2, TMEM e POMC). Os polígonos mais claros representam clados 
basais e os escuros representam clados mais recentes. As datas se referem a 
estimativas do tempo de origem. Mapas gerados no Google Earth. 
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Figura 6. Representação esquemática dos cenários de diversificação testados e seus 
respectivos parâmetros: (A) modelo de especiação a partir da linhagem Sudoeste (azul), com 
divergência   e   efeito   fundador   (Ne2”)   na   linhagem  Nordeste; (B) modelo de especiação a 
partir   da   linhagem   Nordeste   (vermelho),   com   divergência   e   efeito   fundador   (Ne1”)   na  
linhagem Sudoeste; (C) modelo de divergência por vicariância entre as linhagens Sudoeste e 
Nordeste. O tamanho populacional relativo (Ne) é representado pela largura das barras e 
varia ao longo do tempo (t, t1 e t2). Valores em negrito indicam a probabilidade posterior de 
cada modelo segundo a regressão logística. Valores em itálico indicam a probabilidade dos 
modelos de acordo com a estimativa direta. Os priors de cada parâmetro estão listados na 
Tabela S6 do Material Suplementar. As dimensões de tempo e tamanho populacional são 
apenas representações esquemáticas e não seguem escalas ou proporções. 
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TABELAS 

 

Tabela 1. Análises realizadas no programa BEAST. São apresentados os loci utilizados em cada análise, 
número de sequências (N), modelo de substituição estimado pelo programa jModelTest e configurações do 
principais parâmetros, como relógio molecular, taxa de mutação, prior da árvore, tamanho da cadeia (MCMC) e 
frequência de amostragem (Freq).  

Análise Locus N Modelo 
Principais parâmetros do BEAST 

Relógio Taxa Prior da árvore MCMC Freq 
Árvore de gene NAD2 179 TrN+G lognormal 1,0E-8 Coalescent: CS 2,0x107 2.000 
Árvore de gene NAD2 82 TrN+G lognormal 1,0E-8 Coalescent: CS 2,0x107 2.000 
Árvore de gene POMC 49 JC strict 1,0 Coalescent: CS 2,0x107 2.000 
Árvore de gene TMEM 77 JC strict 1,0 Coalescent: CS 2,0x107 2.000 
Estimativa da taxa de substituição NAD2 12* HKY+G lognormal - Speciation: YP 5,0x107 5.000 

Árvore de espécie e datação 
NAD2 82 TrN+G lognormal 1,6E-8 

Speciation: BDP 2,5x108 25.000 POMC 98** JC+I strict estimado 
TMEM 154** JC strict estimado 

Árvore de espécie e datação 
NAD2 82 TrN+G lognormal 1,0E-8 

Speciation: BDP 2,5x108 25.000 POMC 98** JC+I strict estimado 
TMEM 154** JC strict estimado 

Skygrid linhagem Sudoeste 
NAD2 14 TrN+I lognormal 1,6E-8 

Coalescent: BS 1,0x108 10.000 POMC 16** JC strict estimado 
TMEM 24** JC strict estimado 

Skygrid linhagem Nordeste 
NAD2 68 TrN lognormal 1,6E-8 

Coalescent: BS 2,5x108 25.000 POMC 82** K80 strict estimado 
TMEM 130** JC strict estimado 

Centro de origem - Sudoeste NAD2 39 TrN lognormal 1,6E-8 Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
Centro de origem - Sudoeste POMC 16** JC strict 7,1E-10*** Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
Centro de origem - Sudoeste TMEM 24** JC strict 5,5E-10*** Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
Centro de origem - Nordeste NAD2 140 TrN lognormal 1,6E-8 Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
Centro de origem - Nordeste POMC 82** K80 strict 7,1E-10*** Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
Centro de origem - Nordeste TMEM 130** JC strict 5,5E-10*** Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
*as espécies utilizadas na estimativa da taxa de substituição são apresentadas na Tabela S3 do Material 
Suplementar; **sequências faseadas; ***valores resultantes da estimativa do *BEAST baseados na taxa de 
mutação fixa de 1,6E-8 para o fragmento mitocondrial; as siglas utilizadas no prior da árvore se referem a: 
Constant Size (CS); Yule Process (YP); Birth-Death Process (BDP) e Bayesian SkyGrid (BS).  
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Tabela 2. Dados de diversidade genética para cada locus das linhagens 
identificadas em Dermatonotus muelleri, com comprimento de cada gene (C, em 
pares de base), número de sequências (N) e número de localidades (L), número de 
sítios polimórficos (S), número de haplótipos (h), diversidade haplotípica (Hd), 
diversidade   nucleotídica   (π)   e   valores   de   D   de   Tajima   com   seus   respectivos  
valores de P. 

Locus Linhagem C N / L S h Hd π Tajima's D / P 

NAD2 Sudoeste 514 14 / 9 34 11 0,956 0,02014 -0,1372 / 0,5 
Nordeste 514 68 / 44 41 38 0,931 0,00779 -1,7430 / 0,01* 

POMC Sudoeste 305 8 / 7 1 2 0,125 0,00041 -1,1622 / 0,1 
Nordeste 305 41 / 31 3 5 0,564 0,00271 0,6902 / 0,7 

TMEM Sudoeste 495 12 / 8 5 6 0,746 0,00365 1,0072 / 0,8 
Nordeste 495 65 / 42 6 7 0,105 0,00022 -1,9472 / <0,001* 

*valores significativos de P, sugerindo expansão populacional para a linhagem 
Nordeste. 

 

 

Tabela 3. Porcentagens da variância encontrada por componente 
da AMOVA nas linhagens Sudoeste e Nordeste de 
Dermatonotus muelleri e valores de Fst, calculados a partir dos 
três loci. 

Locus  Fonte de variação  Fst  Entre linhagens Dentro das linhagens  
NAD2  89,78 10,22  0,897 
POMC  86,97 13,03  0,869 
TMEM  93,39 6,61  0,934 
Todos os valores de Fst tiveram P < 0,0001. 

 

 

Tabela 4. Resultados do teste de background entre as linhagens Sudoeste e Nordeste de 
Dermatonotus, baseados nas estatísticas de D e I para os modelos observados (obs.) e 
modelos nulos (nul.). 

Direção do teste  D obs. D. nul.  I obs. I nul. 
Sudoeste x background Nordeste  0,14 

(0,1493 - 0,2027)  0,3645 
(0,3778 - 0,4719) 

Nordeste x background Sudoeste  (0,0639 - 0,1121)  (0,2159 - 0,3052) 
Todos os valores tiveram P < 0,001. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

FIGURAS 

 

Figura S1. Gráficos da análise de componentes principais (PCA) 
entre a PC1 e os demais componentes da estátistica sumária. Os 
modelos simulados (círculos nas cores verde, vermelho e azul) 
geraram resultados adequados aos dados observados (círculos 
amarelos). Os gráficos foram gerados pelo programa DIYABC. 
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Figura S2. Distribuição a priori (linha vermelha) e a posteriori (linha verde) dos parâmetros 
para o modelo de divergência por vicariância entre as linhagens Sudoeste e Nordeste (modelo 
C), o qual apresentou maior probabilidade (ver Figura 6). Os gráficos foram gerados pelo 
programa DIYABC. 
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TABELAS 

Tabela S1. Amostras de tecidos obtidas no presente estudo. São listadas para cada amostra sua instituição 
de origem, número de tombo, localidade, coordenada geográfica (longitude e latitude, em graus decimais) e 
código utilizado neste estudo. 

Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB16939 Palmas/TO -48.4361, -10.4208 D1** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35453 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D2* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35454 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D3* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35456 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D4** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35457 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D5** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35459 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D6* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35460 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D7* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35461 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D8* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35463 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D9 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35465 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D10 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35466 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D11 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB35467 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D12 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37219 Paranã/TO -47.8800, -12.6100 D13** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37220 Paranã/TO -47.8800, -12.6100 D14** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37221 Paranã/TO -47.8800, -12.6100 D15** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37222 Paranã/TO -47.8800, -12.6100 D16* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37238 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D17* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37243 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D18 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37244 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D19* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37245 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D20** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37246 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D21* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37249 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D22* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37254 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D23* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37255 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D24* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37256 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D25** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB37259 Alvorada do Norte/GO -46.4900, -14.4700 D26* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB38242 São Domingos/GO -46.4900, -14.4700 D27* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB41509 Mateiros/TO -48.1900, -5.2500 D28 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB42050 Mateiros/TO -48.1900, -5.2500 D29** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB42051 Mateiros/TO -48.1900, -5.2500 D30* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB43871 São Domingos/GO -46.4900, -14.4700 D31* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB43872 São Domingos/GO -46.4900, -14.4700 D32* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB43873 São Domingos/GO -46.4900, -14.4700 D33 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB43874 São Domingos/GO -46.4900, -14.4700 D34 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44335 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D35** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44338 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D36** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44340 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D37** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44370 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D38* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44371 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D39* 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44372 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D40* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44373 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D41 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44376 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D42 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44378 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D43 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44549 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D44 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44551 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D45 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB44553 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 D46 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB51675 Carolina/MA -47.4666, -7.3333 D47* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB52673 Peixe/TO -48.5333, -12.0500 D48* 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB57536 Jacobina/BA -40.5166, -11.1833 D49** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB58615 Aquidauana/MT -55.7869, -20.4708 D50** 
Dermatonotus muelleri UnB CHUNB61844 Piripiri/PI -41.7769, -4.2727 D51 

Dermatonotus muelleri MPEG MPEG29412 Dom Pedro/MA -44.4355, -5.0327 D52** 
Dermatonotus muelleri MPEG MPEG29413 Dom Pedro/MA -44.4355, -5.0327 D53** 
Dermatonotus muelleri MPEG MPEG27826 Floriano/PI -43.0227, -6.7669 D54* 
Dermatonotus muelleri MNCN MNCN-ADN5888 Villa Montes/Tarija/Bolívia -63.4761, -21.2608 D55** 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex1 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D56 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex2 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D57* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex3 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D58* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex4 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D59* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex5 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D60** 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex6 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D61* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex7 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D62* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex8 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D63* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex9 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D64* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex10 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D65 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex11 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D66 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex12 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D67** 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex13 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D68** 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex14 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D69* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex15 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D70** 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex16 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D71 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex17 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D72* 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex18 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D73 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex19 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D74 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex20 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D75 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex21 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D76 

Dermatonotus muelleri UFPB Ex22 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D77 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex23 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D78 
Dermatonotus muelleri UFPB Ex24 Vitória Brasil/SP -50.4844, -20.1966 D79 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB65 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 D80 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB66 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 D81* 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB67 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 D82* 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB308 Paulo Afonso/BA -38.2166, -9.3500 D83** 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB316 Paulo Afonso/BA -38.2166, -9.3500 D84 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB317 Paulo Afonso/BA -38.2166, -9.3500 D85 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB322 Paulo Afonso/BA -38.2166, -9.3500 D86 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB337 Canindé de São Francisco/SE -37.8000, -9.6500 D87* 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB462 Santa Quitéria/CE -40.1333, -4.3166 D88** 
Dermatonotus muelleri UFPB FSCHUFPB614 Mamanguape/PB -35.1166, -6.8333 D89* 
Dermatonotus muelleri UFPB FRD1113 Serra Talhada/PE -38.2833, -7.9833 D90** 
Dermatonotus muelleri UFPB FRD1041 Arcovede/PE -37.0666, -8.4166 D91** 
Dermatonotus muelleri UFPB FRD1095 Arcovede/PE -37.0666, -8.4166 D92** 
Dermatonotus muelleri UFPB FRD879 Rio Grande do Piauí/PI -43.1333, -7.7833 D93** 
Dermatonotus muelleri UFPB FRD964 Trindade/PE -45.5500, -7.9666 D94** 
Dermatonotus muelleri UFPB L134 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 D95** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1299 Santa Cruz/RN -35.2000, -6.2600 D96* 

Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1684 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D97** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1685 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D98* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1686 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D99** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1687 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D100* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1688 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D101* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1689 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D102* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1690 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D103* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1691 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D104** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1692 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D105 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA1693 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D106 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2479 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D107 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2480 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D108 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2481 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D109 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2482 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D110 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2898 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D111 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3504 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D112 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3514 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 D113** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2699 Crato/CE -39.4100, -7.2300 D114** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2912 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D115** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2914 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D116** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2915 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D117** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2926 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D118* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA2986 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D119** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3004 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D120** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3010 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D121 

Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3011 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D122 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3022 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D123 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3052 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D124 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3053 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D125 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3054 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D126 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3153 Goianinha/RN -35.2000, -6.2600 D127 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA3260 Puxinanã/PB -35.9608, -7.1608 D128** 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA4409 Paulo Afonso/BA -38.2166, -9.3500 D129** 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA5551 João Câmara/RN -35.8197, -5.5375 D130* 
Dermatonotus muelleri UFRN AAGARDA5651 João Câmara/RN -35.8197, -5.5375 D131** 
Dermatonotus muelleri UFRN DS98 Uruçuí/PI -44.5561, -7.2294 D132** 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10220 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D133 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10214 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D134 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10217 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D135 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10216 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D136 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10212 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D137 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10215 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D138** 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10219 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D139 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10211 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D140 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10213 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D141 

Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A10218 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 D142 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A1404 Chapada dos Guimarães/MT -55.7500, -15.4333 D143 
Dermatonotus muelleri UFMT UFMT-A1405 Chapada dos Guimarães/MT -55.7500, -15.4333 D144 
Dermatonotus muelleri UFG PQ30 Aporé/GO -51.9166, -18.9500 D145** 
Dermatonotus muelleri UFG PGH031 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D146* 
Dermatonotus muelleri UFG PGH032 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D147* 
Dermatonotus muelleri UFG PGH050 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D148* 
Dermatonotus muelleri UFG PGH063 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 D149* 
Dermatonotus muelleri UFMG UFMG-T-1094 Itacarambi/MG -44.1166, -15.0833 D150** 
Dermatonotus muelleri UFMG UFMG-T-1415 Jacaraci/BA -42.4333, -14.8500 D151** 
Dermatonotus muelleri UFPB FNA173 São Mamede/PB -37.0958, -6.9269 D152** 
Dermatonotus muelleri UFPB GGS484 Cruz do Espírito Santo/PB -35.0864, -7.1400 D153* 
Dermatonotus muelleri UFAL CFBH18547 Campo Alegre/AL -36.3500, -9.8000 D154** 
Dermatonotus muelleri USP 5017 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D155** 
Dermatonotus muelleri USP 5018 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D156** 
Dermatonotus muelleri USP 5019 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D157* 
Dermatonotus muelleri USP 5283 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D158* 
Dermatonotus muelleri USP 5284 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D159* 
Dermatonotus muelleri USP 5285 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D160** 
Dermatonotus muelleri USP 5288 APM Manso/MT -54.9600, -14.9500 D161* 
Dermatonotus muelleri USP MRT3489 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D162** 
Dermatonotus muelleri USP MRT3490 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D163* 
Dermatonotus muelleri USP MRT5569 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D164** 
Dermatonotus muelleri USP MRT5570 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D165* 
Dermatonotus muelleri USP MRT9045 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 D166** 

Dermatonotus muelleri USP Alc1331 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 D167** 
Dermatonotus muelleri USP Alc1332 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 D168* 
Dermatonotus muelleri USP Alc1333 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 D169* 
Dermatonotus muelleri USP ESTR166 Carolina/MA -47.4666, -7.3333 D170* 
Dermatonotus muelleri USP ESTR167 Carolina/MA -47.4666, -7.3333 D171** 
Dermatonotus muelleri USP ESTR815 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 D172** 
Dermatonotus muelleri USP ESTR816 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 D173* 
Dermatonotus muelleri USP ESTR1404 Palmeirante/TO -48.1500, -7.8166 D174** 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Dermatonotus muelleri USP ESTR1775 Goiatins/TO -47.3000, -7.6666 D175** 
Dermatonotus muelleri USP ESTR1921 Goiatins/TO -47.3000, -7.6666 D176* 
Dermatonotus muelleri USP ESTR1923 Palmeirante/TO -48.1500, -7.8166 D177** 
Dermatonotus muelleri USP ESTR2165 Estreito/MA -47.4500, -6.5500 D178* 
Dermatonotus muelleri USP MTR11197 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D179** 
Dermatonotus muelleri USP MTR11198 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D180** 
Dermatonotus muelleri USP MTR11217 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 D181* 
Dermatonotus muelleri USP MTR19760 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 D182* 
Dermatonotus muelleri USP MTR19761 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 D183* 
Dermatonotus muelleri USP MTR19762 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 D184* 
Dermatonotus muelleri USP MTR19763 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 D185** 
Dermatonotus muelleri USP MTR19854 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 D186* 

Dermatonotus muelleri USP MTR19860 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 D187* 
Dermatonotus muelleri USP MTJ81 PARNA Cavernas do Peruaçu/MG -44.3666, -15.4833 D188** 
Dermatonotus muelleri USP MTJ103 PARNA Cavernas do Peruaçu/MG -44.3666, -15.4833 D189** 
Dermatonotus muelleri USP MTJ542 PARNA Cavernas do Peruaçu/MG -44.3666, -15.4833 D190** 
Dermatonotus muelleri USP PHV2180 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 D191* 
Dermatonotus muelleri USP VC39 PARNA do Catimbau/PE -37.1500, -8.6166 D192** 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT3538 Açailândia/MA -47.5047, -4.9466 D193** 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT4395 Pedregulho/SP -47.4700, -20.2500 D194* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT5343 Viçosa do Ceará/CE -41.0922, -3.5622 D195* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT7834 Campo Alegre/AL -36.3500, -9.8000 D197* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT9738 Açailândia/MA -47.5047, -4.9466 D198* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT11068 Contendas do Sincorá/BA -41.0400, -13.7600 D199* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT11818 Três Lagoas/MS -51.7166, -20.8000 D200** 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT12868 Jequié/BA -40.0833, -13.8500 D201 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT13602 Jequié/BA -40.0833, -13.8500 D202* 
Dermatonotus muelleri UFV MZUFV10889 Brasilândia de Minas/MG -46.0094, -17.0097 D203** 
Dermatonotus muelleri UFV MZUFV10890 Brasilândia de Minas/MG -46.0094, -17.0097 D204* 
Dermatonotus muelleri UFV MZUFV10891 Brasilândia de Minas/MG -46.0094, -17.0097 D205* 
Dermatonotus muelleri UFV MZUFV11168 Urucuia/MG -45.7422, -16.1325 D206* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-1299 PARNA Serra das Confusões/PI -44.0902, -9.4147 D207** 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-1682 PARNA Serra das Confusões/PI -44.0902, -9.4147 D208** 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-1691 PARNA Serra das Confusões/PI -44.0902, -9.4147 D209 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2843 UHE Peixe Angical/TO -48.8066, -12.2794 D210** 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2894 UHE Peixe Angical/TO -48.8066, -12.2794 D211* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2898 UHE Peixe Angical/TO -48.8066, -12.2794 D212* 

Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2905 UHE Peixe Angical/TO -48.8066, -12.2794 D213* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2906 UHE Peixe Angical/TO -48.8066, -12.2794 D214* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2907 UHE Peixe Angical/TO -48.8066, -12.2794 D215* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2992 Angicos/RN -36.6069, -5.6697 D216* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-2993 Angicos/RN -36.6069, -5.6697 D217** 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-5359 Tesouro/MT -56.5347, -15.9166 D218** 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-5360 Tesouro/MT -56.5347, -15.9166 D219* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-5361 Tesouro/MT -56.5347, -15.9166 D220* 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-5362 Tesouro/MT -56.5347, -15.9166 D221* 
Dermatonotus muelleri MUZUSP CTMZ-5472 Tangará da Serra/MT -57.4858, -14.6194 D222** 
Dermatonotus muelleri UFBA 6210/122 Camaçari/BA -38.3333, -12.6833 D223** 
Dermatonotus muelleri UFBA 8723/469 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 D224** 
Dermatonotus muelleri UFBA 8724/470 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 D225 
Dermatonotus muelleri UFBA 8731/471 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 D226** 
Dermatonotus muelleri UFBA 8732/472 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 D227* 
Dermatonotus muelleri UFPI 1 Teresina/PI -42.8019, -5.0888 D228** 
Dermatonotus muelleri UFPI 2 Teresina/PI -42.8019, -5.0888 D229* 
Dermatonotus muelleri UFPI 3 Teresina/PI -42.8019, -5.0888 D230* 
Dermatonotus muelleri UFPI CHNUFPI488 Alvorada da Gurgueia/PI -43.7769, -8.4238 D231** 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17368 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D232* 

Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17369 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D233* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17370 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D234* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17371 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D235* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17372 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D236* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17373 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D237* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17374 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D238* 
Dermatonotus muelleri UNESP CFBHT17375 Barbosa/SP -49.9488, -21.2669 D239* 
Chiasmocleis hudsoni MPEG MPEG23206 Floresta Estadual de Faro/PA -56.7450, -2.1707 D240** 

*amostras que tiveram apenas o gene mitocondrial sequenciado (180 amostras, incluindo C. hudsoni); 
**amostras que tiveram o gene mitocondrial e ao menos um gene nuclear sequenciado (83 amostras, 
incluindo C. hudsoni). Abreviações das instituições: UnB, Universidade de Brasília; MPEG, Museu Paraense 
Emílio Goeldi; MNCN, Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madri, Espanha; UFPB, Universidade 
Federal da Paraíba; UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte; UFMT, Universidade Federal do 
Mato Grosso; UFG, Universidade Federal de Goiás; UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais; UFAL, 
Universidade Federal de Alagoas; USP, Universidade de São Paulo; UNESP, Universidade Estadual 
Paulista; UFV, Universidade Federal de Viçosa; MZUSP, Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo; 
UFBA, Universidade Federal da Bahia; e UFPI, Universidade Federal do Piauí.  
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Tabela S2. Primers utilizados para amplificação e sequenciamento dos loci usados no presente 
estudo. São fornecidos também a fonte onde foram obtidos e a temperatura de anelamento (T) de 
cada um em graus Celsius (oC). 

Locus Nome do primer Sequência Fonte T 

NAD2 nd2_der F 5'- AGC ATT TTC ATC AAT TGG TCA C -3' presente estudo 47 
nd2_der R 5'- TTG TTG CGT GGG AAG ATA TAA GTG -3' presente estudo 50 

TMEM 

TMEM.PR-A 5'- AGT CCA CAT GCT CAG CTT CTC TTT AA -3' Pedro Peloso* 53 
TMEM.PF-A 5'- AGA GTA ACT GAA GAC ATG GAT AAA TC -3' Pedro Peloso* 47,5 
TMEM-DerF 5'- CCA ATA CTG TTA CAG TGA AAT -3' presente estudo 43 
TMEM-DerR 5'- ATA GTA TAG CCA AAC GCT TCT -3' presente estudo 46 

POMC POMC-DRV-F1 5'- ATA TGT CAT GAS CCA YTT YCG CTG GAA -3' Vieites et al., 2007 51 
POMC-DRV-R1 5'- GGC RTT YTT GAA WAG AGT CAT TAG WGG -3' Vieites et al., 2007 51 

*dados não publicados. 

Vieites, D.R., Min, M.-S. & Wake, D.B. (2007) Rapid diversification and dispersal during periods 
of global warming by plethodontid salamanders. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 104, 19903-19907. 

 

 

 

 

Tabela S3. Espécies utilizadas na estimativa da taxa de substituição para o gene 
NAD2 em Dermatonotus muelleri. 

Espécie Subfamília Fonte Código 
Dyscophus antongilii Dyscophinae GenBank JX564863 
Microhyla heymonsi Microhylinae GenBank AY458596 
Microhyla okinavensis Microhylinae GenBank AB303950 
Kaloula pulchra Microhylinae GenBank AY458595 
Dermatonotus muelleri Gastrophryninae presente estudo D232 
Gastrophryne olivacea Gastrophryninae GenBank JX564865 
Stereocyclops incrassatus Gastrophryninae GenBank JQ410658 
Chiasmocleis schubarti Gastrophryninae GenBank JQ410661 
Chiasmocleis mantiqueira Gastrophryninae GenBank JQ410662 
Chiasmocleis leucosticta Gastrophryninae GenBank JQ410663 
Chiasmocleis carvalhoi Gastrophryninae GenBank JQ410664 
Dasypops schirchi Gastrophryninae GenBank JQ410660 
As sequências do GenBank foram obtidas em:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ 
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Tabela S4. Localidades adicionais de Dermatonotus muelleri utilizadas na 
modelagem de nicho ecológico, com suas respectivas coordenadas geográficas 
(longitude e latitude, em graus decimais), fonte da informação e linhagem a que 
pertencem. 

Localidade Long, Lat Fonte Linhagem 
Curaçá/BA -39.9091, -8.9905 speciesLink Nordeste 
Glória/BA -38.2547, -9.3380 speciesLink Nordeste 
Ipiaú/BA -39.7341, -14.1380 speciesLink Nordeste 
Itabela/BA -39.5533, -16.5750 speciesLink Nordeste 
Itajibá/BA -39.8427, -14.2836 speciesLink Nordeste 
Juazeiro/BA -40.4983, -9.4119 speciesLink Nordeste 
Maracás/BA -40.4308, -13.4411 speciesLink Nordeste 
Morro do Chapéu/BA -41.1550, -11.5550 Leite et al., 2008 Nordeste 
Rio de Contas/BA -41.8100, -13.5820 Leite et al., 2008 Nordeste 
São Desidério/BA -44.9850, -12.3450 Valdujo et al., 2009 Nordeste 
Mucurici/ES -40.5200, -18.0950 Almeida et al., 2011 Nordeste 
Serranópolis/GO -51.9800, -18.2700 Vaz-Silva et al., 2007 Sudoeste 
Jequitinhonha/MG -41.0036, -16.4347 speciesLink Nordeste 
Corumbá/MS -57.6533, -19.0092 speciesLink Sudoeste 
Porto Murtinho/MS -57.8885, -21.6666 Souza et al., 2010 Sudoeste 
Patos/PB -37.2800, -7.0244 speciesLink Nordeste 
São José do Bonfim/PB -37.3089, -7.1625 speciesLink Nordeste 
Ibimirim/PE -37.6903, -8.5405 speciesLink Nordeste 
Álvares Florence/SP -49.9106, -20.3208 speciesLink Sudoeste 
Auriflama/SP 50.5547, -20.6856 speciesLink Sudoeste 
Borborema/SP -49.0763, 21.6197 speciesLink Sudoeste 
Fernandópolis/SP -50.2464, -20.2839 speciesLink Sudoeste 
General Salgado/SP -50.3606, -20.6483 speciesLink Sudoeste 
Guaíra/SP -48.3106, -20.3183 speciesLink Sudoeste 
Guararapes/SP -50.6400, -21.2600 speciesLink Sudoeste 
Icém/SP -49.1950, -20.3417 speciesLink Sudoeste 
Macaubal/SP -49.9291, -20.7427 speciesLink Sudoeste 
Magda/SP -50.2933, -20.4736 speciesLink Sudoeste 
Novo Horizonte/SP -49.2208, -21.4681 speciesLink Sudoeste 
Palestina/SP -49.4331, -20.3900 speciesLink Sudoeste 
Pereira Barreto/SP -51.1092, -20.6383 speciesLink Sudoeste 
Planalto/SP -48.9790, -20.9920 speciesLink Sudoeste 
Rubinéia/SP -51.0022, -20.1794 speciesLink Sudoeste 
Santa Fé do Sul/SP -50.8945, -20.1852 speciesLink Sudoeste 
Santo Antônio do Aracanguá/SP -50.3490, -20.9260 speciesLink Sudoeste 
São José do Rio Preto/SP -49.3794, -20.8197 speciesLink Sudoeste 
Turmalina/SP -50.4338, -20.0036 speciesLink Sudoeste 
União Paulista/SP -49.9210, -20.9080 speciesLink Sudoeste 
Vicentinópolis/SP -50.3486, -20.9261 speciesLink Sudoeste 
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Localidade Long, Lat Fonte Linhagem 
Votuporanga/SP -49.9728, -20.4228 speciesLink Sudoeste 
Chaco/Argentina -59.6000, -26.3200 Álvarez et al., 2009 Sudoeste 
Chaco/Argentina -61.0200, -27.0400 Álvarez et al., 2009 Sudoeste 
Formosa/Argentina -57.8260, -25.6140 Álvarez et al., 2009 Sudoeste 
Formosa/Argentina -59.5600, -25.6800 Álvarez et al., 2009 Sudoeste 
Ingeniero Juarez/Argentina -61.8500, -23.8900 Lehr & Trueb, 2007 Sudoeste 
As localidades obtidas no speciesLink estão disponíveis em 
http://www.splink.org.br/; as demais localidades foram adquiridas dos seguintes 
estudos:  

Almeida, A.P., Gasparini, J.L. & Peloso, P.L.V. (2011) Frogs of the state of Espírito Santo, 
southeastern Brazil - The  need  for  looking  at  the  ‘coldspots’.  Check List, 7, 542-560. 

Álvarez, B.B., García, J.A.R., Céspedez, J.A., Hernando, A.B., Zaracho, V.H., Calamante, 
C.C. & Aguirre, R.H. (2009) Herpetofauna, provinces of Chaco and Formosa, Chaco 
Oriental region, north-eastern Argentina. Check List, 5, 074–082. 

Lehr, E. & Trueb, L. (2007) Diversity among New World microhylid frogs (Anura: 
Microhylidae): morphological and osteological comparisons between Nelsonophryne 
(Günther 1901) and a new genus from Peru. Zoological Journal of the Linnean Society, 149, 
583-609. 

Leite, F.S.F., Juncá, F.A. & Eterovick, P.C. (2008) Status do conhecimento, endemismo e 
conservação de anfíbios anuros da Cadeia do Espinhaço, Brasil. Megadiversidade, 4, 158-
176. 

Souza, F.L., Uetanabaro, M., Landgref-Filho, P., Piatti, L. & Prado, C.P.A. (2010) 
Herpetofauna, municipality of Porto Murtinho, Chaco region, state of Mato Grosso do Sul, 
Brazil. Check List, 6, 470-475. 

Valdujo, P.H., Recoder, R.S., Vasconcellos, M.M. & Portella, A.S. (2009) Amphibia, Anura, 
São Desidério, western Bahia uplands, northeastern Brazil. Check List, 5, 903-911. 

Vaz-Silva, W., Guedes, A.G., Azevedo-Silv, P.L., Gontijo, F.F., Barbosa, R.S., Aloísio, G.R. 
& Oliveira, F.C.G. (2007) Herpetofauna, Espora Hydroelectric Power Plant, state of Goiás, 
Brazil. Check List, 3, 338-345. 



 

52 
 

 

Tabela S5. Variáveis ambientais utilizadas na modelagem de nicho ecológico. São 
apresentadas a contribuição (C) de cada variável para o modelo e a sua importância de 
permutação (P), ambas em porcentagem (%). 

Variável Descrição C P 
Alt Altitude 3,4 4,9 
Bio 1* Temperatura média anual - - 
Bio 2 Amplitude térmica diária média (média mensal (temp max - temp min)) 5,4 4,1 
Bio 3 Isotérmica (Bio2/Bio7) (*100) 5,4 7,2 
Bio 4 Sazonalidade da temperatura (desvio padrão *100) 6 9,7 
Bio 5* Temperatura máxima do mês mais quente - - 
Bio 6 Temperatura mínima do mês mais frio 12,2 7,2 
Bio 7 Amplitude térmica anual (Bio5-Bio6) 5,1 7,9 
Bio 8 Temperatura média do trimestre mais úmido 8,2 10,2 
Bio 9* Temperatura média do trimestre mais seco - - 
Bio 10* Temperatura média do trimestre mais quente - - 
Bio 11* Temperatura média do trimestre mais frio - - 
Bio 12 Precipitação anual 31,6 13,7 
Bio 13 Precipitação do mês mais úmido 6,2 3,1 
Bio 14* Precipitação do mês mais seco - - 
Bio 15 Sazonalidade da precipitação (coeficiente de variação) 1,4 1,6 
Bio 16* Precipitação do trimestre mais úmido - - 
Bio 17 Precipitação do trimestre mais seco 9,2 18,7 
Bio 18 Precipitação do trimestre mais quente 3,8 4,9 
Bio 19 Precipitação do trimestre mais frio 2,1 6,6 
*variáveis descartadas após análise dos coeficientes de correlação. 

 

Tabela S6. Priors dos parâmetros dos três cenários plausíveis de diversificação em 
Dermatonotus testados no DIYABC. 

Parâmetros 
 Priors   Posterior  

Condições  Min Max  Mediana 5% 95%  
Ne1  1000 2,00E+06  1,60E+06 3,30E+05 1,70E+06  - 
Ne2  1000 2,00E+06  - 9,30E+05 1,90E+06  - 
Ne2'  1000 2,00E+06  1,90E+05 3,50E+04 6,50E+05  Ne2' < Ne2 
Ne1''  100 1000  - - -  - 
Ne2''  100 1000  - - -  - 

t  1,70E+06 1,00E+07  2,30E+06 1,80E+06 5,00E+06  - 
t1  1,70E+06 1,00E+07  - - -  t1 < t 
t2  1,00E+04 2,00E+05  1,10E+05 2,60E+04 1,90E+05  - 

µ mtDNA  1,00E-09 1,00E-07  2,00E-08 1,10E-80 4,10E-08  - 
µ nuclear  1,00E-10 1,00E-08   9,40E-10 2,40E-10 4,50E-09  - 
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RESUMO 

Resolver complexos taxonômicos, identificar espécies crípticas e reconhecer os elementos 

envolvidos nos processos de diversificação são alguns dos desafios impostos ao conhecimento 

da megadiversidade neotropical. Ao integrar conceitos de biogeografia e genética de 

populações, a filogeografia permite esclarecer questões tanto taxonômicas quanto 

relacionadas à história de diversificação das linhagens. O presente estudo conduziu análises 

moleculares multilocus com pererecas do grupo de Phyllomedusa hypochondrialis endêmicas 

da diagonal de áreas abertas da América do Sul, visando identificar as principais linhagens e 

compreender os fatores históricos que as levaram à diversificação. Foram encontradas quatro 

linhagens geograficamente estruturadas: a linhagem de P. azurea, que ocorre no Chaco e 

sudoeste do Cerrado; a linhagem de Phyllomedusa sp., que ocorre no Cerrado do Brasil 

central; a linhagem de P. nordestina, típica da Caatinga e a linhagem de P. hypochondrialis, 

encontrada nos enclaves de savana no centro-leste da Amazônia. Cada linhagem corresponde 

a uma espécie conhecida, exceto Phyllomedusa sp. que se trata de uma espécie ainda carente 
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de descrição. Outras duas espécies candidatas foram encontradas na linhagem de P. 

nordestina e devem ser investigadas em estudos futuros com amostragem geográfica mais 

refinada. Os eventos de diversificação parecem ter sido fruto de especiação alopátrica, 

sobretudo em consequência de fatores geográficos durante o Mioceno (soerguimento do 

Planalto Central e variações na vazão do Rio São Francisco). Apenas a linhagem de P. 

hypochondrialis parece   ter   surgido  em  “ilhas”  de  savana  na  Amazônia   formadas  durante   as  

variações climáticas do Pleistoceno. Análises complementares sugerem conservantismo de 

nicho e presença de fluxo gênico entre as linhagens. Além de revelar uma diversidade críptica 

no grupo de P. hypochondrialis, os resultados deste estudo corroboram a importância da ação 

conjunta das atividades orogênicas do Neógeno e flutuações climáticas do Quaternário na 

diversificação da biota da região neotropical. 

Palavras-chave: Caatinga, Cerrado, Chaco, conservantismo de nicho, delimitação de espécies, 

especiação alopátrica. 

 

ABSTRACT 

Some of the challenges in understanding the Neotropical megadiversity include to solve 

taxonomic problems, identify cryptic species and recognize the main factors that guided the 

diversification processes. By integrating concepts in biogeography and population genetics, 

phylogeography enables us to solve taxonomic issues while reconstructing the diversification 

history of lineages. In this work we conducted a molecular multilocus analyses in the 

Phyllomedusa hypochondrialis species   group,   a   genus   of   treefrogs   endemic   to   the   ‘dry  

diagonal’  in  South  America.  The  objective  was  to  identify  the  main  lineages  and  understand 

what historical factors led them to diverge. We found four geographically well-structured 

lineages: P. azurea (Chaco and southwestern Cerrado); Phyllomedusa sp. (Cerrado, except the 

southwestern portion); P. nordestina (Caatinga) and P. hypochondrialis (Cerrado enclaves in 

central-east Amazon). Each lineage corresponds to a known species, except for Phyllomedusa 

sp. that is a non-described species. We found two other candidate species in the lineage of P. 

nordestina and we recommend that they should be investigated in more detail in future 

studies. The diversification process seems to have been promoted by allopatric speciation, 

carried out during Miocene paleogeographic events, especially by the Brazilian Plateau uplift 

and by fluctuations in the São Francisco river water volume. Only the lineage of P. 

hypochondrialis has apparently originated in association to savanna enclaves in the Amazon 
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Basin formed during the Pleistocene climatic fluctuations. Niche conservatism and gene flow 

between lineages were detected in additional analyses. Besides revealing a cryptic diversity in 

the P. hypochondrialis species group, our results reinforce the importance of both Neogene 

orogenetic activity and Quaternary climatic fluctuations in shaping the Neotropical biota. 

Keywords: allopatric speciation, Caatinga, Cerrado, Chaco, niche conservatism, species 

delimitation. 

 

INTRODUÇÃO 

Embora a região neotropical seja conhecida por sua enorme riqueza de espécies, o 

conhecimento dessa megadiversidade ainda está repleto de lacunas a serem preenchidas. São 

dúvidas  que  vão  desde  as  mais   fundamentais  como  “quantas  espécies  de   fato  existem?”  até  

questões   mais   complexas   como   “quais   fatores   históricos   foram   determinantes   para   sua  

diversificação?”.   De   um  modo   geral,   podem   ser   reconhecidas duas vertentes na busca por 

respostas a esses questionamentos. De um lado, estão aqueles interessados em compreender as 

relações filogenéticas e identificar possíveis espécies crípticas enquanto que, do outro, 

permanecem os que se focam nos processos históricos e biogeográficos envolvidos na 

diversificação. Essa dicotomia, aliada à frequente falta de diálogo entre as duas vertentes de 

pesquisa, impede que o conhecimento da diversidade neotropical avance com base em uma 

visão global.  

Elucidar as questões taxonômicas é parte primordial na busca por respostas às 

questões ecológicas e evolutivas (Bortolus, 2008; Padial et al., 2010), ao passo que a 

investigação dos processos de diversificação trazem nova perspectiva ao reconhecimento das 

entidades taxonômicas (Avise, 2009). Nesse contexto, a filogeografia, que visa compreender a 

distribuição das linhagens filogenéticas no espaço e no tempo, pode atuar como uma 

abordagem integrativa (Avise, 2000). Através dela é possível reconhecer as espécies 

(considerando-as como linhagens independentes; de Queiroz, 2007) e ao mesmo tempo inferir 

os processos responsáveis pela origem e manutenção da biodiversidade (Beheregaray, 2008). 

Os biomas abertos da América do Sul estão entre os ambientes mais carentes de 

estudos filogeográficos (Turchetto-Zolet et al., 2012). Três deles, Chaco, Cerrado e Caatinga, 

formam juntos a diagonal de áreas abertas da América do Sul, também conhecida como 

“diagonal   seca”   (Vanzolini, 1963). Recentemente, Werneck (2011) revisou o status do 

conhecimento sobre a diversificação nesses biomas e apontou como eles tem sido 
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negligenciados em estudos biogeográficos, sobretudo no que diz respeito à fauna. Werneck 

(2011) sugere que estudar táxons endêmicos da diagonal seca sob o enfoque da genética de 

populações pode contribuir para a resolução de questões taxonômicas e revelar padrões 

biogeográficos ainda pouco compreendidos. Adicionalmente, investigar a diversidade 

genética pode contribuir de diversas maneiras com as estratégias de conservação (DeSalle & 

Amato, 2004), que, aliás, se fazem emergenciais nesses biomas sob crescente ameaça (Zak et 

al., 2004; Klink & Machado, 2005; Leal et al., 2005). Os anfíbios podem constituir alvo de 

especial interesse na investigação dos processos de diversificação na diagonal seca. Devido a 

uma tendência em apresentarem forte estruturação genética (Johns & Avise, 1998), os 

anfíbios são considerados ótimos modelos em estudos filogeográficos (Zeisset & Beebee, 

2008; Nuñez et al., 2011). Além disso, eles estão entre os grupos mais propensos a existência 

de espécies crípticas (Bickford et al., 2007; Fouquet et al., 2007), como já constatado para 

alguns táxons no Cerrado e na Caatinga (Prado et al., 2012; Fouquet et al., 2013; Veiga-

Menoncello et al., 2014). 

Phyllomedusa é um gênero de anuros composto por 30 espécies (Frost, 2014), 

conhecidas popularmente como pererecas-da-folhagem. Em uma filogenia molecular da 

subfamília Phyllomedusinae, Faivovich e colaboradores (2010) reconheceram quatro grupos 

de espécies dentro do gênero Phyllomedusa. Um deles, o grupo de P. hypochondrialis, inclui 

nove   espécies   divididas   em   dois   clados,   sendo   um   formado   por   quatro   espécies   de   “terras  

baixas”  e  o  outro  por  cinco  espécies  típicas  de  platôs  e  regiões  montanhosas  (Faivovich et al., 

2010). Três espécies do clado de terras baixas (Phyllomedusa azurea Cope, 1862, 

Phyllomedusa hypochondrialis (Daudin, 1800) e Phyllomedusa nordestina Caramaschi, 2006) 

formam um clado monofilético (Faivovich et al., 2010; Bruschi et al., 2013) e, em conjunto, 

ocorrem ao longo da diagonal seca e enclaves de savanas no centro-leste da Amazônia. No 

entanto, sabe-se que há grande variação morfológica nesse grupo, o que dificulta a distinção 

entre P. azurea, P. nordestina e P. hypochondrialis (Faivovich et al., 2010). Bruschi e 

colaboradores (2013) mostraram, por exemplo, que as características morfológicas propostas 

por Caramaschi (2006) para diferenciar as espécies P. azurea e P. hypochondrialis são 

ineficazes e necessitam ser revistas. Essa limitação da taxonomia tradicional tem levado a 

uma série de incongruências no reconhecimento dessas espécies e de suas áreas de 

distribuição.  

A abordagem filogeográfica do clado de terras baixas do grupo de P. hypochondrialis 

oferece uma oportunidade singular de esclarecer questões relacionadas tanto à história de 
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diversificação na diagonal de áreas abertas como a uma parte complicada da taxonomia do 

gênero Phyllomedusa. Para tanto, o presente estudo investigou as seguintes questões: quais 

são, onde se originaram e onde ocorrem atualmente as principais linhagens do clado de 

Phyllomedusa investigado? Quando e como essas linhagens divergiram? Quais eventos 

históricos podem estar envolvidos nos processos de diversificação deste grupo? As respostas a 

essas questões foram buscadas através de uma amostragem de ampla abrangência geográfica e 

análises multilocus, combinando inferência bayesiana, teoria da coalescência e modelagem de 

nicho ecológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostragem 

Amostras de tecidos das espécies Phyllomedusa azurea e P. nordestina foram 

solicitadas em diferentes coleções herpetológicas do Brasil, Argentina e Paraguai. Por tratar-

se de um grupo de difícil identificação morfológica e, visando evitar que amostras com 

identificação incorreta fossem negligenciadas, foram solicitadas também as amostras 

identificadas como P. hypochondrialis, desde que provenientes da diagonal de áreas abertas. 

Desta forma, foram obtidas 332 amostras de tecido (Tabela S1 do Material Suplementar), 

distribuídas ao longo de grande parte da diagonal seca (Figura 1), com exceção do Chaco, de 

onde não foram obtidas amostras. A espécie Agalychnis granulosa foi utilizada como grupo 

externo nas análises filogenéticas.  

 

Sequenciamento 

As extrações de DNA foram feitas com o auxílio de kits Qiagen DNeasy, a partir de 

amostras de fígado ou músculo preservadas em álcool absoluto. Os genes foram amplificados 

através da Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) com o uso de GoTaq Green MasterMix 

(Promega Corporation), segundo as especificações do produto, e conforme protocolos 

específicos para cada primer. Detalhes dos loci, primers e protocolos dos PCR estão listados 

na Tabela S2 do Material Suplementar. Os produtos de PCR foram purificados utilizando  1  μl  

de ExoSap-IT   (USB   Corporation)   para   cada   10   μl   do   produto   de   PCR.   Para   a   reação   de  

sequenciamento  foi  usado  de  2  a  4  μl  de  Beckman-Coulter  DTCS  (dependendo  do  gene),  1  μl  

de   primer   e   de   3   a   5   μl   de   água   ultrapura.   As   sequências   foram   geradas pelo método de 
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Sanger. 

Primeiramente, foram obtidas sequências do DNA mitocondrial, fragmento 

correspondente ao gene citocromo-b (Cytb). A partir das sequências mitocondriais foi gerada 

uma árvore filogenética bayesiana, através do software BEAST 1.8 (Drummond et al., 2012), 

a fim de identificar as principais linhagens. Em seguida, identificou-se os diferentes 

haplótipos de cada linhagem através do programa DnaSP 5.10 (Librado & Rozas, 2009). Foi 

selecionado um indivíduo de cada haplótipo para o sequenciamento dos genes nucleares. No 

caso de haplótipos que ocorrem em duas ou mais localidades geograficamente distantes (> 50 

km) foram selecionados dois ou mais indivíduos de modo a representar toda a sua área de 

abrangência. 

Foram sequenciados três genes nucleares codificadores de proteínas: beta-cristalina 

(Cryba), propiomelanocortina A (POMC) e proteína de recombinação e ativação 1 (RAG1). 

Todas as sequências foram alinhadas através do algoritmo Clustal (Sievers et al., 2011), 

implementado no software Geneious 6.1 (Biomatters), e conferidas visualmente. Todas as 

sequências obtidas estão depositadas no GenBank (números de acesso ainda não disponíveis). 

Os prováveis pares de alelos para as sequências nucleares em heterozigose foram 

determinados através do algoritmo PHASE (Stephens et al., 2001) no programa DnaSP. 

Apenas os pares de alelos com probabilidade maior que 70% foram utilizados nas análises 

subsequentes. 

 

Estrutura e assinatura populacional 

A estrutura populacional de Phyllomedusa foi investigada a partir da totalidade das 

cópias alélicas nucleares no Structurama 2.2 (Huelsenbeck & Andolfatto, 2007). O programa 

infere o número de grupos existentes no conjunto de dados e assinala os indivíduos a cada um 

deles. Foi utilizado o método Dirichlet process prior, que permite que o número de 

populações (k) varie de acordo com uma distribuição. Desta forma, a probabilidade de 

modelos com diferentes valores de k pode ser calculada sem que um número fixo de 

populações seja estabelecido a priori. Foi empregada para o parâmetro k uma distribuição 

gama com valores de forma e escala de 1.0 e 10.0, respectivamente. A análise foi repetida 

quatro vezes com MCMC de 5 x 106, amostrando a cada 100 gerações e com burn-in de 104. 

Foi escolhido o valor de k com a maior probabilidade posterior (PP). Para investigar a 

estrutura populacional em uma escala mais refinada, a análise do Structurama foi refeita 
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separadamente para cada um dos dois clados basais encontrados na árvore do Cytb (ver 

Resultados). 

 

Árvores de genes 

Genealogias foram estimadas independentemente para o gene mitocondrial e cada 

gene nuclear, a partir de inferência bayesiana no programa BEAST. As ambiguidades nos 

genes nucleares foram tratadas como missing data. O modelo de substituição nucleotídica 

mais apropriado para cada gene foi determinado usando o Critério de Informação Bayesiano 

(BIC) no software jModeltest (Posada, 2008), sendo selecionado o modelo com o menor 

número de parâmetros entre aqueles com valores de BIC igual ou menor que 3. Os modelos 

de substituição, bem como os demais parâmetros utilizados em todas as análises realizadas no 

BEAST, estão reunidos na Tabela 1. Árvores de clados de maior credibilidade foram geradas 

com o software TreeAnnotator, integrante do pacote BEAST. A estacionariedade da cadeia e 

o tamanho efetivo amostral (ESS) foram checados com o auxílio do programa Tracer 1.6 

(Drummond & Rambaut, 2007). Em todas as análises realizadas no BEAST descritas a seguir 

obteve-se ESS superior a 200 em todos os parâmetros.  

Para avaliar o grau de sorteamento incompleto em cada gene, os indivíduos presentes 

nas genealogias foram agrupados de acordo com a análise de assinatura populacional (veja 

sessão anterior) e foi calculado o Genealogical Sorting Index (GSI) (Cummings et al., 2008) 

para as principais linhagens encontradas. O GSI varia numa escala de 0 a 1, onde 1 indica 

monofiletismo. 

 

Árvore de espécies e tempo de divergência 

A árvore de espécies foi estimada a partir da análise conjunta dos quatro genes sob o 

modelo coalescente no *BEAST, implementado pelo BEAST. As populações estimadas pelo 

Structurama   foram   consideradas   como   táxons   terminais   (“espécies”).   Dessa   forma,   foram  

testadas duas hipóteses filogenéticas: 1) assumindo o resultado mais conservador do 

Structurama, no qual foram identificadas quatro espécies; 2) considerando o resultado em 

escala mais refinada, que identificou sete espécies (ver Resultados). Foram considerados 

híbridos em potencial indivíduos provenientes de localidades em que as linhagens ocorrem 

em simpatria e cuja assinatura populacional obtida no Structurama não coincidiu com as 
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linhagens detectadas na árvore do gene mitocondrial. Esses indivíduos foram retirados da 

árvore de espécies, pois a existência de hibridação viola as premissas do *BEAST.  

A carência de registros fósseis em Phyllomedusa impossibilita que a divergência entre 

os táxons seja datada de forma mais rigorosa. Desse modo, estimou-se duas datações baseadas 

em duas taxas de substituição presumidas para o gene mitocondrial (Cytb). Uma delas é a taxa 

média de 1 x 10-8 substituição/sítio/ano considerada para o genes mitocondriais em 

vertebrados. A outra taxa foi obtida a partir da estimativa do tempo de divergência entre as 

subfamílias Phyllomedusinae, endêmica da América do Sul, e Pelodryadinae, endêmica da 

Oceania. Tendo em vista que esses continentes formavam uma massa única de terras, 

interligados pela Antártida, considerou-se que a divergência entre as duas subfamílias 

coincidiu com a separação do continente sulamericano e da Antártida. Portanto, foi utilizada 

como calibração a data da formação da Passagem de Drake entre os dois continentes estimada 

em 41 Ma (Scher & Martin, 2006). Para permitir uma margem de erro mais segura, foi 

utilizada uma distribuição normal com desvio padrão de ± 10 Ma. Uma árvore filogenética foi 

gerada com 10 sequências de Pelodryadinae, 53 de Phyllomedusinae e duas de Hylinae (grupo 

externo) obtidas no GenBank (Tabela S3 do Material Suplementar), chegando-se à taxa de 

substituição de 1,7 x 10-8 substituição/sítio/ano. Os parâmetros do BEAST utilizados em cada 

uma das abordagens da árvore de espécie e da estimativa da taxa de mutação estão 

apresentados na Tabela 1. 

O programa Bayesian Phylogenetics and Phylogeography (BPP) (Yang & Rannala, 

2010) foi utilizado para validar as árvores de espécies, estimando um valor de PP para cada 

uma das espécies hipotetizadas. Todos os loci foram incluídos nas análises. Conforme Leaché 

& Fujita (2010), foram testadas três diferentes combinações de tamanho populacional 

ancestral   (θ)   e   idade   de   enraizamento   (τ0)   usando   a   distribuição   gama  G(α,   β).  A   primeira  

combinação assume grande tamanho populacional ancestral e divergências profundas entre as 

espécies,   θ   ~   G(1,   10)   e   τ0 ~ G(1, 10); a segunda admite tamanho populacional ancestral 

pequeno e divergências rasas,   θ   ~  G(2,   2000)   e   τ0 ~ G(2, 2000); e a terceira assume uma 

mistura das combinações anteriores, com grande tamanho populacional ancestral e 

divergências  rasas,  θ  ~  G(1,  10)  e  τ0 ~ G(2, 2000). O algoritmo 0 foi empregado em todas as 

análises e os parâmetros de fine-tuning foram ajustados para que os valores das proporções de 

aceitação ficassem entre 0,15 e 0,70, conforme recomendado no manual do BPP. Foram 

realizadas três corridas de 5 x 105 gerações para cada combinação, usando diferentes starting 

seeds, burn-in de 1,5 x 104 e frequência de amostragem de uma a cada cinco gerações. 
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Diversidade genética e rede de haplótipos 

Os parâmetros de diversidade molecular como número de haplótipos (h), diversidade 

haplotípica (Hd) e diversidade   nucleotídica   (π)   foram   calculados   no   programa  DnaSP   para  

cada linhagem e cada um dos locus sequenciados. Visando comparar a diversidade genética 

entre e dentro de cada uma das linhagens foi feita uma Análise de Variância Molecular 

(AMOVA) no programa Arlequin 3.5 (Excoffier & Lischer, 2010), utilizando-se 10.000 

permutações e os modelos de evolução selecionados para cada gene no jModelTest. 

Adicionalmente, foi calculada a distância genética par-a-par não-corrigida (p-distance) entre e 

dentro das principais linhagens identificadas, com base no gene mitocondrial (Cytb). Foram 

também construídas redes de haplótipos para cada um dos genes nucleares através do método 

median-joining (Bandelt et al., 1999), implementado pelo programa NETWORK 4.6.1.2 

(http://http://www.fluxus-engineering.com), empregando-se as configurações padrão.  

 

Demografia histórica 

As investigações sobre a demografia histórica em Phyllomedusa foram conduzidas 

separadamente para cada uma das principais linhagens detectadas. A linhagem P. 

hypochondrialis foi excluída dessa análise devido à pequena representatividade geográfica 

das amostras obtidas neste estudo. Através da função Bayesian Skygrid (Gill et al., 2013), 

uma análise não-paramétrica multilocus implementada pelo programa BEAST, foram feitas 

estimativas do tamanho efetivo populacional (Ne) para 50 intervalos de tempo (grid points) ao 

longo do último milhão de anos (cutoff). Todos os parâmetros utilizados estão na Tabela 1. 

Com o auxílio do Tracer, foram gerados gráficos que ilustram a dinâmica demográfica 

histórica das diferentes linhagens. Adicionalmente, foi realizado um teste de neutralidade, 

através do cálculo dos valores de D de Tajima (1989) para cada uma das linhagens principais, 

executado no programa DnaSP. 

 

Migração 

Para testar o cenário mais provável de migração entre as principais linhagens de 

Phyllomedusa, utilizou-se o programa Migrate-N 3.5.1 (Beerli, 2006), que emprega a teoria 

da coalescência para simular diferentes cenários de fluxo gênico entre populações. Com base 

em aspectos biogeográficos e na distribuição dos híbridos detectados nas árvores de genes, 
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foram testados quatro cenários mais plausíveis de migração (ver Resultados). Em todas as 

análises foram utilizadas 5 cadeias de Markov com 5 x 106 gerações, amostradas a cada 

10.000 e burn-in de 500.000 gerações. Para cada modelo testado foram geradas estimativas de 

taxas de migração e tamanho populacional efetivo das linhagens envolvidas. A probabilidade 

dos modelos foi calculada a partir dos valores de Bayes factor (Beerli & Palczewski, 2010), 

que leva em conta as estimativas de máxima verossimilhança de cada modelo testado. 

 

Testes de similaridade de nicho ecológico 

A modelagem de nicho foi empregada no intuito de testar a similaridade entre os 

nichos das três linhagens mais bem amostradas de Phyllomedusa. Foram consideradas sete 

localidades de ocorrência para P. azurea, 20 para P. nordestina e 22 para Phyllomedusa sp. 

(Figura 1; Tabela S1), de modo a gerar um modelo capaz de predizer as condições climáticas 

essenciais para cada linhagem. Os modelos de nicho foram gerados na plataforma R (R 

Development Core Team, ) utilizando-se o algoritmo de máxima entropia (Phillips et al., 

2006; Phillips & Dudik, 2008) e   o   pacote   ‘dismo’   (Hijmans et al., 2013) para gerar 

probabilidades de ocorrência de cada linhagem com base nos limites ambientais conhecidos. 

A partir da base de dados do WorldClim (Hijmans et al., 2005) foram obtidas 19 variáveis 

climáticas com resolução de 2,5 arc minutos. A variável ambiental "altitude" foi obtida no 

website da Agência Espacial Norte-Americana (NASA; www2.jpl.nasa.gov/srtm). Para 

eliminar as variáveis redundantes e assim simplificar os modelos, as variáveis foram 

correlacionadas par-a-par. Entre os pares fortemente correlacionados (r > 0,9) foram 

excluídas as variáveis consideradas como de menor relevância biológica (Rissler & Apodaca, 

2007), com base na história natural das espécies de Phyllomedusa do grupo hypochondrialis 

(detalhes das variáveis na Tabela S4). A partir do total de pontos de ocorrência obtidos, 25% 

foram selecionados aleatoriamente para o treinamento do algoritmo. A performance dos 

modelos foi avaliada a partir da área sob a curva (AUC), que mede a habilidade do modelo 

em distinguir entre pontos de ocorrência da espécie e pontos sorteados ao acaso (Phillips et 

al., 2006). Foram geradas 20 réplicas (bootstrap) para cada modelo. 

Posteriormente, foram feitas duas análises para testar as similaridades, par-a-par, entre 

os nichos das três linhagens. A primeira, chamada de teste de identidade de nicho, compara se 

os modelos de nicho gerados para cada linhagem são idênticos. Esse teste agrupa as amostras 

das duas linhagens em um único conjunto de dados e gera pseudoréplicas com o mesmo 
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tamanho das populações originais, calculando a sobreposição de nicho entre elas a cada 

rodada. Ao analisar 100 repetições, obtêm-se uma distribuição nula dos valores de 

sobreposição de nicho. Em seguida, a sobreposição média da distribuição nula é comparada à 

sobreposição observada entre os modelos originais. Dois nichos são considerados idênticos 

quando a diferença entre os modelos observados não é maior que a diferença entre os modelos 

gerados ao acaso (Warren et al., 2008; Glor & Warren, 2011). A segunda análise, chamada 

teste de background, testa se os nichos das duas linhagens são mais ou menos similares do 

que o esperado com base nas diferenças ambientais disponíveis nas áreas em que cada uma 

delas ocorre. Para isso, foram delimitados polígonos ao redor dos pontos de ocorrência de 

cada linhagem, definindo-se assim o background de cada uma delas. Os pontos de ocorrência 

de uma linhagem foram comparados a pontos aleatórios do background da outra linhagem e 

vice-versa. Trata-se de um teste bicaudal, uma vez que valores significativos podem indicar 

que os nichos das duas linhagens são mais diferentes ou mais similares do que o esperado ao 

acaso. Os resultados de ambos os testes foram medidos em termos das estatísticas D e I 

(Warren et al., 2008). 

 

Reconstrução filogeográfica e centro de origem 

Através do modelo Homogeneous Brownian Diffusion (Lemey et al., 2010) 

implementado pelo programa BEAST, foi feita a reconstrução filogeográfica para três das 

quatro linhagens de Phyllomedusa. A linhagem de P. hypochondrialis foi omitida das análises 

devido à pequena representatividade geográfica das amostras. Os parâmetros utilizados em 

cada análise estão apresentados na Tabela 1. A reconstrução foi feita para cada gene 

separadamente, sendo utilizadas as sequências nucleotídicas e as coordenadas geográficas das 

amostras (inseridas no programa como traits). A análise utiliza inferência bayesiana para 

reconstruir caracteres contínuos, no caso latitude e longitude, estimando assim a localização 

geográfica dos nós internos em cada genealogia. As taxas de mutação utilizadas para cada 

locus foram obtidas a partir da análise da árvore de espécies e tempo de divergência (ver 

Tabela 1). A árvore final de cada gene foi aberta no programa SPREAD 1.0.4 (Bielejec et al., 

2011), que cria um arquivo em formato keyhole markup language (.kml) contendo a história 

filogeográfica do gene. O arquivo kml pode ser aberto no Google Earth e visualizado na 

forma de animação, que exibe o surgimento gradual de polígonos (baseados em 80% de alta 

densidade posterior - HPD), representando a área onde possivelmente se originou cada nó da 

árvore filogenética. A ordem em que surgem os polígonos sugere as possíveis rotas de 
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colonização daquela linhagem. Assumiu-se como provável centro origem de cada linhagem a 

área em que há sobreposição dos polígonos dos nós mais basais das árvores de cada gene. 

 

RESULTADOS 

Sequenciamento e estrutura filogeográfica 

Foram obtidas 263 sequências de 527 pares de base (pb) do gene Cytb, provenientes 

de 84 localidades. Essas sequências representam 112 haplótipos mitocondriais distintos. Em 

relação aos loci nucleares, foram obtidas 76 sequências de POMC (460 pb), 85 sequências de 

RAG1 (353 pb) e 68 sequências de Cryba (174 pb). Ao todo, 90 amostras tiverem o gene 

mitocondrial e ao menos dois genes nucleares sequenciados (Tabela S1).  

A árvore do gene mitocondrial mostrou suporte moderado a alto para os clados basais 

(PP ≥  80%;;  Figura 2). Há dois clados basais principais que se dividem em outros subclados 

com profundidades variadas. Por sua vez, as árvores dos genes nucleares revelaram baixo 

suporte na maioria dos clados basais (Figura 3). Embora as árvores dos quatro genes tenham 

resultado em diferentes topologias, os clados basais apresentaram agrupamentos de indivíduos 

parcialmente congruentes e bem delimitados geograficamente. 

A análise mais conservadora do Structurama revelou a existência de quatro populações 

(PP dos valores de k: 1 = 0; 2 = 0; 3 = 0; 4 = 0,46; 5 = 0,41; 6 = 0,11; 7 = 0,02). Essas 

populações correspondem exatamente às quatro linhagens principais detectadas na árvore do 

gene mitocondrial (Figura 2), com exceção de dois indivíduos (CA17 e CA32), cujas 

assinaturas do Structurama não coincidiram com a estrutura do gene mitocondrial. As quatro 

populações identificadas ocupam regiões geográficas distintas e podem ser relacionadas a três 

espécies já descritas. A população vermelha (Figura 2) ocorre na Caatinga, no nordeste do 

Brasil, e na porção sudeste do Cerrado. Sua distribuição corresponde à área de ocorrência 

conhecida para a espécie Phyllomedusa nordestina (Caramaschi, 2006). A população amarela 

está distribuída no noroeste do Cerrado, em regiões limítrofes entre este bioma e a Amazônia, 

que corresponde a parte da distribuição da espécie P. hypochondrialis (Faivovich et al. 2010). 

As populações azul escuro e verde, que ocupam respectivamente as porções sudoeste e central 

do Cerrado, correspondem juntas à área de distribuição presumida para a espécie P. azurea 

(Caramaschi, 2006). Entretanto, por não formarem um clado monofilético em nenhuma das 

árvores de genes, e por apresentarem distribuições disjuntas, serão tratadas como entidades 

taxonômicas distintas. Dessa forma, a população azul escuro será considerada como P. 
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azurea, por sua proximidade com o Paraguai, onde acredita-se ser a localidade-tipo dessa 

espécie (Caramaschi, 2006). A população verde, que ocorre no Brasil central, será tratada 

como Phyllomedusa sp. 

As análises do Structurama em escala mais refinada identificaram quatro populações 

no clado 1 (PP dos valores de k: 1 = 0; 2 = 0; 3 = 0,21; 4 = 0,52; 5 = 0,22; 6 = 0,04; 7 = 0,01; 

8 = 0) e outras quatro no clado 2 (PP dos valores de k: 1 = 0; 2 = 0,02; 3 = 0,42; 4 = 0,44; 5 = 

0,11; 6 = 0,01; 7 = 0). A assinatura populacional da maioria dos indivíduos corresponde a 

clados mitocondriais monofiléticos, com exceção de oito indivíduos (CA17, CA21, CA47, 

CA49, CA57, CN27, CN46, CN62) (Figura 2). Em comparação com a análise conservadora, 

as populações azul escuro e amarela, correspondentes a P. azurea e P. hypochondrialis, 

permaneceram as mesmas. No entanto, a população verde (Phyllomedusa sp.) foi dividida em 

três subpopulações (verde, azul claro e marrom), sendo uma delas (marrom) constituída por 

um único indivíduo (CA17, de Peixe-TO). Do mesmo modo, a população vermelha (P. 

nordestina), também foi dividida em três subpopulações (vermelho, laranja e rosa). 

Desconsiderando os possíveis híbridos, a maioria das oito populações encontradas nesta 

escala refinada estão relacionadas a clados mitocondriais bem suportados e são 

geograficamente delimitáveis (Figura S1 do Material Suplementar). Porém, algumas dessas 

populações estão representadas por poucos indivíduos e localidades, o que impede que elas 

sejam utilizadas de modo satisfatório em algumas análises. Por esse motivo será dado um 

enfoque maior às quatro populações reveladas na análise mais conservadora. A partir de 

agora, essas populações serão chamadas de linhagens e referidas pelos nomes das espécies às 

quais correspondem (Phyllomedusa azurea, P. hypochondrialis, P. nordestina e 

Phyllomedusa sp.). 

Os índices de sorteamento incompleto (GSI) variaram de 0,4 a 1, dependendo da 

linhagem e do gene analisado (Tabela 2). As redes de haplótipos dos genes nucleares 

indicaram que as quatro linhagens principais compartilham poucos haplótipos (Figura 4). Em 

POMC, Phyllomedusa sp. compartilha um haplótipo com P. hypochondrialis e dois 

haplótipos com P. nordestina. Em Cryba, há apenas dois haplótipos compartilhados entre 

Phyllomedusa sp. e P. hypochondrialis. Em RAG1 não há haplótipos compartilhados. A 

grande maioria de haplótipos exclusivos indica sorteamento completo entre as linhagens e 

atesta a forte estruturação geográfica dos genes nucleares, mesmo na ausência de 

monofiletismo recíproco. 
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Árvore de espécies e tempo de divergência 

A árvore de espécies considerando as quatro linhagens principais revelou valores de 

PP de ao menos 80% em todos os clados (Figura 5A), o que pode ser considerado um suporte 

moderado. Phyllomedusa sp. e P. hypochondrialis constituem linhagens irmãs, que se 

diferenciaram aproximadamente entre o final do Plioceno e início do Pleistoceno (3,2 Ma; 

95% HPD = 1,5 – 5,1 Ma). O clado formado por essas duas espécies se diferenciou de P. 

nordestina no Plioceno inferior (4,6 Ma; 95% HPD = 2,6 – 6,9 Ma). Por fim, P. azurea 

configura-se como o grupo irmão desse grupo, tendo se diferenciado das demais por volta do 

Mioceno superior (6,7 Ma; 95% HPD = 4,4 – 9,4 Ma). A árvore obtida a partir da análise em 

escala refinada, considerando a existência de sete linhagens distintas, também apresentou 

suporte moderado a alto para todos os clados (Figura 5B) e revelou uma topologia coerente 

com a árvore conservadora. As subdivisões dentro de P. nordestina (P. no1, P. no2 e P. no3) e 

Phyllomedusa sp. (P. sp1 e P. sp2) permaneceram mais relacionadas entre si, de modo que a 

relação filogenética entre as quatro linhagens principais permaneceu a mesma. Os tempos de 

divergência entre as linhagens principais também se mantiveram próximos e as divergências 

mais rasas (P. no1, P. no2, P. no3, P. sp1 e P. sp2) foram estimadas para a metade mais 

recente do Pleistoceno. As análises do BPP indicaram suporte de 100% para todas as 

linhagens, tanto na abordagem conservadora quanto em escala refinada. 

 

Diversidade genética 

De um modo geral, o gene mitocondrial revelou maior diversidade genética que os 

genes nucleares (Tabela 3). Os valores de diversidade nucleotídica para cada uma das quatro 

principais  linhagens  foram  baixos  (≤  7%).  Por  outro  lado,  a  diversidade  haplotípica  em  cada  

linhagem   foi   extremamente  alta  no  gene  Cytb   (≥  97%)  e  variável   nos  genes  nucleares   (27-

91%). A AMOVA mostrou resultados variáveis entre os diferentes genes. Em Cytb e RAG1, 

a maior parte da variabilidade genética foi detectada entre as linhagens (Fst = 0,71 e 0,80 

respectivamente; p < 0,001; Tabela 4). Nos genes POMC e Cryba, a variabilidade genética 

está dividida entre e dentro das linhagens (Fst = 0,46 e 0,53 respectivamente; p < 0,001; 

Tabela 4). Os cálculos de distância genética (p-distance) para Cytb indicam uma diferença de 

12% a 19% entre as principais linhagens de Phyllomedusa, enquanto a diferenciação dentro 

de cada linhagem variou entre 1,9% a 7,5% (Tabela 5). Merecem destaque também os valores 

de p-distance entre os subclados da linhagem de P. nordestina, que mostraram uma diferença 
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de 13,2% entre P. no1 e P. no2, 13,8% entre P. no1 e P. no3 e 4,7% entre P. no2 e P. no3. É 

interessante observar que os subclados que possuem distribuição disjunta (P. no2 e P. no3) 

apresentaram menor distância genética (Figura S1). 

 

Demografia histórica e migração 

Não foram encontrados indícios de expansão populacional recente em nenhuma das 

linhagens. Conforme observado nos gráficos do Skygrid (Figura 6), as três linhagens se 

mantiveram estáveis ao longo do último milhão de anos. Também não foram encontrados 

valores de D de Tajima significativamente negativos (Tabela 3), o que constitui evidência 

adicional da estabilidade demográfica das linhagens. 

Dentre os quatro cenários de migração testados, o que apresentou maior probabilidade 

foi aquele que considera o fluxo gênico apenas entre as linhagens Phyllomedusa sp. e P. 

hypochondrialis e entre Phyllomedusa sp. e P. nordestina (Tabela 6). 

 

Testes de similaridade de nicho ecológico 

O modelo de nicho ecológico para P. azurea, P. nordestina e Phyllomedusa sp., 

gerado a partir das variáveis ambientais do presente, apresentou valor médio de AUC de 0,94 

(± 0,049), 0,98 (± 0,010). 0,95 (± 0,015), respectivamente. Esses valores caracterizam os 

modelos como de alta acurácia (Swets, 1988). Seis variáveis climáticas foram excluídas do 

modelo, pois estavam fortemente correlacionadas (r > 90%) a outras. Uma lista com todas as 

variáveis testadas e as 14 selecionadas encontra-se na Tabela S4 do Material Suplementar. Os 

testes de identidade refutaram a hipótese nula de que as linhagens ocupam nichos ecológicos 

idênticos (Tabela 7). Entre os três pares de linhagens comparados, a sobreposição de nicho 

entre os modelos observados foi significativamente menor que a sobreposição entre os 

modelos nulos, em ambas as métricas empregadas (D e I). Por outro lado, os testes de 

background indicam que, de um modo geral, os nichos das linhagens são mais semelhantes do 

que o esperado com base nos modelos nulos (Tabela 8). Isso quer dizer que, apesar dos nichos 

das linhagens não serem ecologicamente equivalentes, eles são mais similares do que o 

esperado com base nas diferenças existentes entre os ambientes que elas ocorrem. 
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Reconstrução filogeográfica e centro de origem 

Foram feitas reconstruções filogeográficas para três das principais linhagens de 

Phyllomedusa. De um modo geral, os diferentes genes parecem concordar com as regiões de 

centro de origem e colonização secundária de cada linhagem (Figura 7). Em P. nordestina, os 

quatro marcadores sugerem que esta linhagem se originou no centro-sul da Caatinga. As 

localidades ao norte e a sudoeste deste bioma, em contato com o Cerrado, teriam sido 

colonizadas mais recentemente. Quanto à Phyllomedusa sp., os polígonos de centro de origem 

de cada gene apresentaram tamanhos variados. Mas, mesmo não tendo sido igualmente 

precisos, eles se sobrepuseram na região de encontro entre os estados do Maranhão, Piauí, 

Bahia e Tocantins, sugerindo ali a origem da linhagem. Dessa forma, as áreas de contato com 

a Caatinga, à norte, leste e sul, bem como a área de contato com a linhagem P. 

hypochondrialis a oeste, constituem colonizações secundárias. Em P. azurea, apesar do 

número menor de amostras, a sobreposição de todos os genes aponta para uma origem no 

sudoeste do Mato Grosso, de onde a espécie parece ter se dispersado rumo ao sul. Entretanto, 

os resultados obtidos para P. azurea devem ser interpretados com cautela, tendo em vista que 

as amostras utilizadas não contemplam toda a distribuição conhecida para a espécie, que 

também está presente no Chaco. 

 

DISCUSSÃO 

Estrutura filogeográfica e hibridação 

As análises do Structurama e a árvore do gene mitocondrial concordam com a 

existência de ao menos quatro linhagens em Phyllomedusa. Além de constituírem 

agrupamentos geograficamente distintos, essas quatro linhagens coincidem com clados 

monofiléticos detectados em estudos anteriores (Faivovich et al., 2010; Bruschi et al., 2013). 

Com exceção de P. hycochondrialis, que parece ser de fato restrita à região amazônica, as 

outras três linhagens estão relacionadas a cada um dos biomas da diagonal de áreas abertas. A 

linhagem de P. nordestina está restrita à Caatinga, enquanto a linhagem de Phyllomedusa sp. 

ocupa boa parte do Cerrado no Brasil central e P. azurea está relacionada ao Chaco e à porção 

sudoeste do Cerrado. Embora não tenham sido incluídas amostras provenientes do Chaco 

neste estudo, há evidências suficientes que permitem afirmar a ligação de P. azurea com este 

bioma (mais detalhes no item Implicações Taxonômicas). 
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A discordância entre os clados monofiléticos da árvore mitocondrial e a assinatura 

dada  pelo  Structurama  a  alguns  indivíduos  (indicados  por  “*”  na  Figura  2)  pode  ser  explicada  

por 1) sorteamento incompleto de linhagens (quando há retenção de polimorfismo ancestral 

em um gene) ou 2) hibridação. O sorteamento incompleto de linhagens parece ser mais 

comum em ramos curtos, entre clados que divergiram recentemente (Moore, 1995), o que não 

é o caso das linhagens em questão. Além disso, a presença desses indivíduos em zonas 

limítrofes entre as linhagens parece ser mais um indício de que se tratem na verdade de 

híbridos. A hibridação natural já foi documentada para o gênero Phyllomedusa entre espécies 

do grupo de P. burmeisteri (Haddad et al., 1994; Brunes et al., 2010). Neste grupo, a 

existência de híbridos entre P. tetraploidea e P. distincta é explicada com base na ocorrência 

dessas espécies em simpatria, aliada à ausência de isolamento reprodutivo pré-zigótico, uma 

vez que as vocalizações dessas espécies são muito semelhantes (Haddad et al., 1994). Esse 

argumento pode igualmente explicar a ocorrência de híbridos entre as espécies abordadas no 

presente estudo. Embora não existam trabalhos de bioacústica que comparem 

sistematicamente as espécies P. azurea, P. nordestina e P. hypochondrialis, sabe-se que suas 

vocalizações são muito semelhantes (V. A. São Pedro com. pess.).  

 

Diversificação na diagonal de áreas abertas 

A estruturação geográfica das linhagens de Phyllomedusa, correspondentes aos 

domínios da Caatinga, Cerrado e Chaco, é semelhante à estrutura observada entre os clados 

mais basais dos lagartos do complexo Phyllopezus pollicaris, também endêmicos da diagonal 

seca (Werneck et al., 2012a). Em ambos os táxons os clados relacionados ao Chaco (e porção 

sudoeste do Cerrado) foram considerados os mais basais. O tempo de divergência entre as 

linhagens de Phyllomedusa também corrobora as estimativas de divergência assumidas pelo 

modelo biogeográfico mais aceito por Werneck e colaboradores (2012a). Segundo esse 

modelo, a linhagem mais basal de Phyllopezus teria se diferenciado entre 5 e 7 Ma (4,4 – 9,4 

Ma em Phyllomedusa) e as linhagens do Cerrado e da Caatinga se diferenciaram entre 3 e 5 

Ma (2,6 – 6,9 Ma em Phyllomedusa). A existência de linhagens exclusivas de cada bioma 

nesses táxons sugere que os eventos de diversificação da fauna na diagonal seca foram 

fortemente influenciados pelas relações históricas entre os ambientes. É pouco provável, ao 

menos em Phyllomedusa, que as diferenças ecológicas entre os biomas tenham levado, por si 

só, à especiação. Afinal, foi demonstrado que, mesmo distribuídas em biomas diferentes, as 

linhagens ainda ocupam nichos ecológicos muito similares. O mais provável é que, no 
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passado, Caatinga, Cerrado e Chaco tenham permanecido isolados durante tempo suficiente 

para permitir a diferenciação alopátrica de linhagens em cada bioma. Apesar da reconhecida 

importância paleogeográfica do Neógeno na diversificação da região neotropical (Rull, 2008, 

2011), há poucas hipóteses sobre eventos geológicos específicos que possam ter atuado como 

barreira entre os biomas abertos da América do Sul. O soerguimento final do Planalto Central, 

por volta de 5 – 7 Ma (Del’Arco   &   Bezerra,   1989), tem sido a causa mais comumente 

apontada na diversificação de táxons da herpetofauna do Cerrado (e.g. Maciel et al., 2010; 

Prado et al., 2012; Werneck et al., 2012a; Giugliano et al., 2013; Machado et al., 2014). Este 

evento coincide em tempo e espaço com a divergência mais basal encontrada em 

Phyllomedusa (~ 6,7 Ma), sendo a provável causa de isolamento de P. azurea das demais 

linhagens. 

Rios também têm sido comumente apontados como agentes da diversificação da 

herpetofauna na América do Sul (e.g. Garda & Cannatella, 2007; Torres-Pérez et al., 2007; 

Carnaval & Moritz, 2008; Geurgas & Rodrigues, 2010; Thomé et al., 2010). O rio São 

Francisco é potencialmente a principal barreira geográfica próxima aos limites entre o 

Cerrado e a Caatinga. Ele coincide com o limite entre as distribuições de Phyllomedusa sp. e 

P. nordestina em praticamente toda a sua extensão (Figura 1). Mesmo o antigo curso do rio 

São Francisco, que supostamente corria paralelo ao rio Parnaíba e desaguava no Atlântico 

entre o Ceará e o Piauí (Mabesoone, 1994), coincide com os limites de ocorrência destas 

linhagens na metade norte de suas áreas de distribuição. No entanto, por sua origem muito 

antiga, datada do Cretáceo (Potter, 1997), é impossível que este rio tenha atuado como fator 

vicariante entre estas linhagens, que se diferenciaram no Plioceno. Por outro lado, alguns 

estudos com lagartos (Passoni et al., 2008; Siedchlag et al., 2010) e roedores (Nascimento et 

al., 2013) propõem que oscilações no volume de água do rio teriam exposto faixas de terra na 

região de dunas do médio São Francisco, criando conexões temporárias entre as duas 

margens. As datas estimadas para os eventos de especiação nesses estudos variam entre o 

Mioceno tardio e o Plioceno. Essa variação pode ser consequência do uso de diferentes 

metodologias e pressupostos nas estimativas de cada estudo ou podem sugerir que essas 

“pontes”  tenham  se  formado  em  diferentes  momentos ao longo do Neógeno. Assumindo que 

essas conexões momentâneas entre as margens do rio tenham de fato ocorrido, é possível que 

indivíduos de Phyllomedusa tenham colonizado a margem direita durante o Plioceno. Uma 

nova linhagem se diferenciou à medida que o novo aumento no nível da água a isolou das 

populações da margem oposta. Este cenário é corroborado pelos centros de origem estimados 
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por cada gene para a linhagem P. nordestina, cuja sobreposição se dá próxima ao médio rio 

São Francisco, na região central da Bahia (Figura 7). A princípio, amostras de P. nordestina 

provenientes da margem esquerda (Buritizeiro-MG e Flores de Goiás-GO) e de Phyllomedusa 

sp. proveniente da margem direita (Santo Inácio-BA) poderiam refutar a hipótese do rio São 

Francisco como barreira geográfica. Entretanto, as reconstruções filogeográficas indicam que 

essas localidades foram colonizadas mais recentemente e sugerem contato secundário entre 

essas linhagens. Isso apenas corrobora a ideia de que o rio São Francisco não é uma barreira 

geográfica absoluta, mas que o grau de isolamento causado por ele varia ao longo do tempo e 

de sua extensão, permitindo dispersão e fluxo gênico nas ocasiões em que há ligação entre 

suas margens. Essa hipótese é suportada pelos resultados de outros estudos filogeográficos 

(Werneck et al., 2012a; Nascimento et al., 2013), mas seria necessário um estudo com 

desenho amostral específico para testá-la adequadamente. 

Muitos estudos tem focado na influência das variações climáticas do Quaternário em 

eventos de expansão e retração dos biomas da diagonal seca (e.g. Wang et al., 2004; Werneck 

et al., 2011; Werneck et al., 2012b). A hipótese dos refúgios do Pleistoceno, inicialmente 

proposta para explicar a diversidade no bioma amazônico, atribui o processo de especiação à 

dinâmica de expansão e retração dos biomas durante o período de transição Plio-Pleistoceno 

(Haffer, 1969; Haffer & Prance, 2002). Embora esses eventos não sejam suficientemente 

antigos para explicar o isolamento das linhagens de Phyllomedusa surgidas entre o final do 

Mioceno e início do Plioceno, eles parecem ser a chave para explicar a diversificação da 

linhagem de P. hypochondrialis, originada no período Plio-Pleistoceno. A despeito de 

algumas discordâncias causadas por dificuldades taxonômicas, a distribuição stricto sensu de 

P. hypochondrialis abrange as manchas de savanas e áreas abertas na Amazônia oriental, indo 

do norte de Mato Grosso ao Amapá e Venezuela (Barrio-Amorós, 2009; Faivovich et al., 

2010; Cole et al., 2013). Levando em consideração sua distribuição e o fato de fazer parte de 

um clado composto por espécies típicas de áreas abertas, a especiação de P. hypochondrialis 

parece ter sido consequência dos eventos de expansão e retração dos biomas abertos durante 

as variações climáticas do Quaternário. Dessa forma, durante um período de tempo mais seco, 

uma população ancestral de Phyllomedusa teria se expandido com as savanas em direção à 

Amazônia. Mais tarde, o aumento da humidade provocou a retração dos biomas abertos, 

restando algumas manchas isoladas de savana em meio à floresta úmida, nas quais P. 

hypochondrialis se diferenciou. Embora alguns estudos contrariem a hipótese dos refúgios do 

Pleistoceno (Colinvaux et al., 2000; Bush & de Oliveira, 2006), acredita-se que a investigação 
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genética de espécies de biomas abertos com distribuição transamazônica possa dar indícios 

mais claros da existência desses corredores pretéritos de savana (Wüster et al., 2005; Quijada-

Mascareñas et al., 2007; Bonvicino et al., 2009; Capurucho et al., 2013). Isso sugere que uma 

amostragem mais abrangente de P. hypochondrialis pode constituir um modelo ideal para 

testar a hipótese dos refúgios pleistocênicos na Amazônia. 

 

Conservantismo de nicho e migração 

Os resultados dos testes que avaliam a similaridade de nicho indicam um claro 

conservantismo das características climáticas a que as linhagens estão adaptadas. Elas 

apresentaram nichos não idênticos, o que já é esperado mesmo tratando-se de espécies-irmãs 

(Warren et al., 2008). Porém, mesmo tendo se dispersado e diversificado ao longo de três 

biomas na diagonal seca, essas linhagens mantiveram nichos ecológicos mais semelhantes do 

que o esperado com base nas diferenças entre os ambientes em que elas ocorrem. Parte deste 

conservantismo de  nicho   se   deve   à   permanência   dessas   linhagens   às   “terras   baixas”,   o   que  

acabou por diferenciá-las do outro subclado do grupo de P. hypochondrialis, formado por 

espécies típicas de platôs e montanhas (P. ayeaye, P. centralis, P. megacephala, P. oreades e 

P. rhodei; (Faivovich et al., 2010). Há um extenso debate na ecologia que visa compreender 

se a diferenciação de espécies é mais frequentemente acompanhada por inovações ecológicas 

ou por conservantismo de nicho (Peterson et al., 1999; Graham et al., 2004; Peterson, 2011). 

Embora as opiniões sejam ainda controversas, alguns autores concordam que há uma 

tendência de que quanto mais filogeneticamente relacionadas sejam duas espécies maior é a 

similaridade de nicho entre elas (Warren et al., 2008; Peterson, 2011). Desse modo, espécies-

irmãs tendem a manter um nicho ecológico conservado quando se diferenciam em alopatria, 

seja isoladas por alguma barreira ecológica/climática (Kozak & Wiens, 2006) ou por barreiras 

geográficas, como parece ser o caso das linhagens de Phyllomedusa no presente estudo. 

Os resultados obtidos no Migrate-N indicam a existência de migração atual, pelo 

menos entre as linhagens de P. hypochondrialis e Phyllomedusa sp. e entre esta última e P. 

nordestina. A existência de possíveis híbridos nas zonas de contato entre estas linhagens é 

outro indício da existência de fluxo gênico entre elas. Por sua vez, a discordância parcial entre 

as árvores de genes nucleares e a mitocondrial sugere que este fluxo gênico vem ocorrendo ao 

longo do tempo, mesmo durante o processo de diferenciação entre as linhagens (Hey, 2006). 

A especiação com fluxo gênico pode ser um processo mais comum do que se imagina (Nosil, 
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2008), já tendo sido documentada em outros grupos de anfíbios (Niemiller et al., 2008; Zhou 

et al., 2012). O presente estudo também encontrou maior estruturação no gene mitocondrial 

do que nos nucleares, o que sugere haver filopatria entre fêmeas, com a dispersão/migração 

enviesada por machos (Prugnolle & Meeus, 2002). Não há informações disponíveis na 

literatura sobre padrões de dispersão em espécies do gênero Phyllomedusa. No entanto, sabe-

se que a dispersão enviesada por machos, detectada em outras espécies de anuros (Lampert et 

al., 2003; Vieites et al., 2006; Liebgold et al., 2011), é frequentemente relacionada ao sistema 

poligínico de acasalamento (Lampert et al., 2003) e à competição entre machos (Dobson, 

1982). Os eventos reprodutivos das espécies de Phyllomedusa geralmente envolvem um 

número maior de machos, que competem por fêmeas e territórios, sendo comum a ocorrência 

de combates físicos (e.g. Ribeiro Matos et al., 2000; Vaira, 2001; Wogel et al., 2004; de 

Oliveira et al., 2011; Vilaça et al., 2011), o que corrobora a hipótese de uma maior dispersão 

de machos como estratégia para evitar a competição. Um estudo com migração de rãs entre 

ilhas lacustres encontrou uma relação positiva entre a quantidade de imigrantes machos e a 

disponibilidade de sítios reprodutivos no ambiente (Wang et al., 2012). Sabe-se que os 

biomas da diagonal seca são caracterizados por marcada sazonalidade (Werneck 2011) e que 

as espécies do grupo de P. hypochondrialis se reproduzem durante um período prolongado, 

utilizando ambientes aquáticos temporários (Wogel et al., 2006; Rodrigues et al., 2007; 

Freitas et al., 2008; Brandão & Álvares, 2009; Vilaça et al., 2011). Sendo assim, é possível 

também que haja uma maior dispersão de machos de Phyllomedusa devido à busca por sítios 

reprodutivos nos períodos com menor pluviosidade, quando ocorre drástica redução na 

disponibilidade de poças e lagoas e um consequente aumento da competição por território. 

 

Implicações taxonômicas 

As espécies do grupo de Phyllomedusa hypochondrialis apresentam uma taxonomia 

complicada (Faivovich et al., 2010). A ausência de um diagnóstico morfológico confiável 

(Bruschi et al., 2013) dificulta a diferenciação de algumas espécies. Além disso, a ausência de 

barreiras físicas evidentes e a possível hibridação entre as espécies impedem a delimitação 

exata de suas áreas de ocorrência. Embora as linhagens identificadas no presente estudo 

corroborem os principais clados sugeridos em estudos prévios, as análises em escala mais 

refinada aqui apresentadas permitem que novas considerações sejam feitas à taxonomia de 

Phyllomedusa.  
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A linhagem de P. azurea foi congruente com os clados monofiléticos encontrados para 

esta espécie em outros dois estudos moleculares recentes (Faivovich et al., 2010; Bruschi et 

al., 2013). Não foram analisadas no presente estudo amostras provenientes do Paraguai, que é 

considerado a localidade-tipo de P. azurea (Caramaschi, 2006). Contudo, a identificação da 

linhagem do sudoeste do Brasil como P. azurea parece ser inquestionável. Os estudos 

anteriores, que utilizaram sequências do Paraguai em suas filogenias, concordam que as 

amostras do Chaco, Pantanal e porção sudoeste do Cerrado formam um clado monofilético, 

reconhecido como a espécie P. azurea (Faivovich et al., 2010; Bruschi et al., 2013). Além 

disso, foram utilizadas no presente estudo amostras de Corumbá-MS (CA134 e CA135), 

localidade também assinalada como P. azurea nos estudos anteriores (Faivovich et al., 2010; 

Bruschi et al., 2013). Quanto à distribuição geográfica desta espécie, ao revalidá-la, 

Caramaschi (2006) relata que sua ocorrência compreende o Chaco, o Pantanal e quase todo o 

Cerrado, indo do norte da Argentina ao estado brasileiro do Tocantins. Faivovich e 

colaboradores (2010) analisaram apenas amostras do Chaco (além da amostra de Corumbá-

MS) e comentam brevemente que P. azurea também ocorre no Cerrado. Bruschi e 

colaboradores (2013) analisaram várias amostras do Brasil central e as consideraram como 

sendo P. hypochondrialis, por estarem filogeneticamente mais próximas a esta espécie. O 

presente estudo corrobora parcialmente a distribuição apresentada por Bruschi e 

colaboradores (2013), confirmando que P. azurea se limita ao Cerrado do sudoeste do Brasil e 

ao Chaco e que as amostras do Cerrado no Brasil central são geneticamente mais próximas de 

P. hypochondrialis. Entretanto, as análises de delimitação de espécies aqui conduzidas 

permitem concluir que as amostras do Brasil central constituem uma linhagem independente, 

aqui chamada de Phyllomedusa sp. Por tratar-se de uma espécie ainda carente de descrição 

formal e seguindo a proposta de nomenclatura de espécies candidatas (Padial et al., 2010), 

propõe-se que esta espécie seja provisoriamente chamada de Phyllomedusa hypochondrialis 

[Ca1]. Quanto às subdivisões dessa linhagem encontradas na análise refinada do Structurama, 

acredita-se que elas não representem linhagens independentes, mas sejam apenas reflexo da 

hibridação na zona de contato com a linhagem P. hypochondrialis. A combinação das 

amostras incluídas neste estudo com as amostras utilizadas por Bruschi e colaboradores 

(2013) indicam que P. hypochondrialis [Ca1] ocorre em todo o Brasil central, nos estados de 

Goiás, Tocantins, Maranhão e oeste dos estados do Piauí, Bahia e Minas Gerais. A área que 

compreende o sudoeste de Goiás e leste dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

deve ser melhor amostrada para um maior esclarecimento dos limites de distribuição e 
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possíveis zonas de contato entre P. hypochondrialis [Ca1] e P. azurea. É necessário também 

que os registros de P. azurea para os estados de Rondônia (Calderon et al., 2009) e Santa 

Catarina (Lucas et al., 2010) sejam confirmados através da inclusão dessas localidades em 

estudos moleculares futuros.   

A linhagem aqui chamada de P. nordestina suporta como clado monofilético a espécie 

de mesmo nome descrita por Caramaschi (2006) e reitera a área de distribuição sugerida por 

este autor como sendo a região Nordeste do Brasil, do norte de Minas Gerais ao Ceará, 

abrangendo a Caatinga e áreas de influência. Contudo, a análise em escala refinada dividiu P. 

nordestina em três subclados geograficamente suportados: o primeiro ocupa a área de 

transição entre Cerrado e Caatinga, no nordeste de Goiás, noroeste de Minas Gerais e 

sudoeste da Bahia; o segundo está presente em toda a porção leste da região Nordeste, do sul 

da Bahia à Paraíba; e o terceiro está restrito ao norte da região Nordeste, de Alagoas ao norte 

do Ceará (Figuras 5 e S1). Faivovich e colaboradores (2010) compararam três amostras de 

Cytb de P. nordestina provenientes de regiões correspondentes a esses três subclados e 

chamaram a atenção para a grande distância genética entre elas (p-distance > 10%). Os 

autores comentam que diferentes genes resultaram em uma mesma topologia para essas três 

amostras, ainda que a divergência genética entre elas tenha sido muito maior do que a 

divergência intraespecífica encontrada em outros táxons de Phyllomedusa (Faivovich et al., 

2010). O presente estudo, confirmou a grande distância genética entre esses três subclados, 

mas encontrou um suporte variando entre alto e moderado (PP entre 0,77 e 1) entre eles na 

árvore de espécies (Figura 5). Com base nesses resultados, sugere-se que esses subclados 

sejam analisados mais detalhadamente em futuros estudos taxonômicos. Por enquanto, 

propõe-se que o subclado com distribuição mais abrangente, que vai do sul da Bahia à 

Paraíba, seja considerado como a espécie plena P. nordestina, já que sua localidade-tipo é 

Maracás, na região central da Bahia (Caramaschi, 2006). Os outros dois subclados passam a 

ser considerados espécies candidatas: Phyllomedusa nordestina [Ca1] (subclado norte) e 

Phyllomedusa nordestina [Ca2] (subclado sudoeste). 

Phyllomedusa hypochondrialis é uma espécie típica do norte da América do Sul, 

ocorrendo em áreas da Amazônia e de ecótono com o Pantanal e o Cerrado (Faivovich et al., 

2010). Ainda que essa espécie não tenha sido um dos alvos principais deste estudo, algumas 

amostras do centro-norte de Mato Grosso e Tocantins aqui sequenciadas foram agrupadas em 

uma linhagem exclusiva, que corresponde a um dos subclados assinalados como P. 

hypochondrialis por Bruschi e colaboradores (2013). Faivovich e colaboradores (2010) 
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apontam a necessidade de uma análise com amostragem mais abrangente para P. 

hypochondrialis, pois a grande variação fenotípica entre populações desta espécie não permite 

que ela seja satisfatoriamente diferenciada de P. azurea e P. nordestina. As análises 

moleculares do presente estudo permitem afirmar que a linhagem aqui chamada de P. 

hypochondrialis não se trata de P. azurea, P. nordestina ou Phyllomedusa hypochondrialis 

[Ca1]. No entanto, é aconselhável a elaboração de um estudo mais detalhado que esclareça em 

que grau esta linhagem, bem como outros subclados de P. hypochondrialis encontrados por 

Bruschi e colaboradores (2013), se diferenciam geneticamente das demais. 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo traz novas e importantes pistas acerca dos processos de 

diversificação da fauna na região neotropical, especialmente nos ainda pouco estudados 

biomas abertos. Os resultados corroboram a visão de que Caatinga, Cerrado e Chaco não 

compartilham uma história única de diversificação (Werneck et al., 2012a). O histórico 

evolutivo do gênero Phyllomedusa na diagonal de áreas abertas reforça a ideia de que a 

diversificação na região neotropical é resultado de uma história complexa que teve início com 

os eventos orogênicos do Neógeno, mas que exibe também a marca deixada pelos eventos 

climáticos do Quaternário (Rull, 2011). 

A abordagem filogeográfica se mostrou novamente útil na resolução de questões 

taxonômicas, trazendo nova luz à delimitação de algumas espécies do grupo de P. 

hypochondrialis. O uso de múltiplos genes em análises com abordagens complementares 

permitiu identificar as principais linhagens da diagonal seca e reconhecer seus limites 

geográficos. Dessa forma, foi possível concluir que a espécie que ocorre do Brasil central, por 

vezes identificada como P. azurea (Caramaschi, 2006) e outras como P. hypochondrialis 

(Bruschi et al., 2013), trata-se na verdade de uma linhagem que evoluiu independentemente, 

sendo portanto uma espécie distinta (de Queiroz, 2007), ainda carente de descrição. Foram 

também identificadas outras duas espécies candidatas na linhagem de P. nordestina, que 

deverão ser alvo de estudos mais detalhados no futuro para esclarecer se o grau de 

diferenciação em que se encontram é suficiente para considerá-las espécies plenas. De 

qualquer modo, o reconhecimento de linhagens crípticas no Cerrado e na Caatinga tem 

consequências importantes para a conservação desses biomas ameaçados, pois permite refinar 
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as estratégias de conservação, levando em conta a distribuição geográfica da diversidade 

genética. 
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FIGURAS 

 

 

 

Figura 1. Localização das amostras de Phyllomedusa das quais foram obtidos dados genéticos 
no presente estudo. Cada cor representa uma das quatro linhagens principais encontradas 
neste estudo: P. azurea (azul), P. hypochondrialis (amarelo), P. nordestina (vermelho) e 
Phyllomedusa sp. (verde). As setas apontam possíveis áreas de hibridação. O Rio São 
Francisco está representado pela linha contínua em azul. A linha azul tracejada indica o curso 
hipotético do rio no passado. As abreviações correspondem aos países: Brasil (BR), Bolívia 
(BO), Paraguai (PA) e Argentina (AR). Informações adicionais sobre cada amostra são 
apresentadas na Tabela S1 do Material Suplementar. 
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Figura 2. Árvore do gene mitocondrial (Cytb) obtida a partir de 
inferência bayesiana e sua correspondência com os agrupamentos 
do Structurama (barras verticais). Os círculos pretos na árvore 
indicam nós com Probabilidade Posterior (PP) > 95% e os 
quadrados PP entre 80% e 95%. Os números 1 e 2 nos ramos da 
árvore se referem aos dois clados basais. O grupo externo foi 
omitido. As cores nas barras verticais representam os agrupamentos 
detectados nas abordagens conservadora e refinada. As abreviações 
correspondem às linhagens: Phyllomedusa azurea (P. az), P. 
hypochondrialis (P. hy), P. nordestina (P. no) e Phyllomedusa sp. 
(P. sp). As amostras destacadas com asterisco (*) foram retiradas 
das análises seguintes realizadas no BEAST e no BPP (ver 
Materiais e Métodos). Foto de Phyllomedusa nordestina por AAG.
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Figura 3. Árvores de genes obtidas a partir de inferência bayesiana para os genes nucleares 
RAG1, POMC e Cryba. Os círculos pretos nas árvores indicam nós com Probabilidade 
Posterior (PP) > 95% e os quadrados PP entre 80% e 95%. Os grupos externos foram 
omitidos. As cores indicam as quatro principais linhagens identificadas pela análise de 
assinatura populacional (veja Materiais e Métodos para mais detalhes): P. azurea (azul), P. 
hypochondrialis (amarelo), P. nordestina (vermelho) e Phyllomedusa sp. (verde).  
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Figura 4. Redes de haplótipos dos genes nucleares RAG1, POMC e Cryba. Os traços 
representam o número de passos mutacionais em ramos que possuem mais de um passo. O 
tamanho de cada círculo é proporcional à frequência de cada haplótipo, que varia de 1 a 69. 
As cores se referem às quatro linhagens principais encontradas no presente estudo: P. azurea 
(azul), P. hypochondrialis (amarelo), P. nordestina (vermelho) e Phyllomedusa sp. (verde). 
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Figura 5. Árvores de espécies baseadas nos quatro loci, sob o modelo 
de coalescência no *BEAST, com tempos de divergência estimados 
para os diferentes clados em Phyllomedusa. A árvore (A) representa as 
quatro linhagens definidas pelo Structurama na escala conservadora e 
a árvore (B) as sete linhagens identificadas na escala refinada. Os 
valores nas árvores indicam a probabilidade posterior de cada nó. As 
cores dos clados em ambas árvores representam as quatro linhagens 
principais encontradas no presente estudo: azul (P. azurea - P. az); 
amarelo (P. hypochondrialis - P. hy); vermelho (P. nordestina - P. 
no); e verde (Phyllomedusa sp. - P. sp).  
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Figura 6. Gráficos representando a história demográfica 
(Bayesian Skygrid) de P. azurea (A), P. nordestina (B) e 
Phyllomedusa sp. (C), mostrando o tamanho populacional 
efetivo (Ne) ao longo do último milhão de anos. A linha azul 
representa a mediana dos valores de tamanho populacional 
efetivo (Ne) e as linhas pretas representam os limites do 
intervalo de confiança (95% HPD). 
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Figura 7. Reconstrução filogeográfica das linhagens P. 
azurea (A), P. nordestina (B) e Phyllomedusa sp. (C) a 
partir dos genes Cytb, Cryba, POMC e RAG1. Os 
polígonos representam áreas com alta probabilidade de 
origem dos nós das genealogias. Polígonos mais claros 
representam clados basais e os escuros representam clados 
mais recentes. As datas se referem às estimativas do tempo 
de origem. Mapas gerados no Google Earth. 
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TABELAS 

Tabela 1. Análises realizadas no programa BEAST. São apresentados os loci utilizados em cada 
análise, número de sequências (N), modelo de substituição estimado pelo programa jModelTest e 
configurações do principais parâmetros, como relógio molecular, taxa de mutação, prior da árvore, 
tamanho da cadeia (MCMC) e frequência de amostragem (Freq).  

Análise Locus N Modelo 
Principais parâmetros do BEAST 

Relógio Taxa Prior da árvore MCMC Freq 
Árvore de gene Cytb 263 TrN+G lognormal 1,0E-8 Coalescent: CS 2,0x107 2.000 

Árvore de gene Cytb 90 TrN+G lognormal 1,0E-8 Coalescent: CS 2,0x107 2.000 

Árvore de gene POMC 76 TrN+I strict estimado Coalescent: CS 2,0x107 2.000 

Árvore de gene RAG1 85 K8+I strict estimado Coalescent: CS 2,0x107 2.000 

Árvore de gene Cryba 68 HKY+I strict estimado Coalescent: CS 2,0x107 2.000 

Estimativa da taxa de substituição Cytb 65* GTR+G lognormal - Speciation: YP 5,0x107 5.000 

Árvore de espécie e datação - 4pop 

Cytb 88 TrN+G lognormal 1,7E-8 

Speciation: BDP 2,5x108 25.000 
POMC 150** TrN+I strict estimado 

RAG1 166** K8+I strict estimado 

Cryba 134** HKY+I strict estimado 

Árvore de espécie e datação - 4pop 

Cytb 88 TrN+G lognormal 1,0E-8 

Speciation: BDP 2,5x108 25.000 
POMC 150** TrN+I strict estimado 

RAG1 166** K8+I strict estimado 

Cryba 134** HKY+I strict estimado 

Árvore de espécie e datação - 7pop 

Cytb 82 TrN+G lognormal 1,7E-8 

Speciation: BDP 2,5x108 25.000 
POMC 142** TrN+I strict estimado 

RAG1 154** TrNef+I strict estimado 

Cryba 122** HKY+I strict estimado 

Árvore de espécie e datação - 7pop 

Cytb 82 TrN+G lognormal 1,0E-8 

Speciation: BDP 2,5x108 25.000 
POMC 142** TrN+I strict estimado 

RAG1 154** TrNef+I strict estimado 

Cryba 122** HKY+I strict estimado 

Skygrid P. nordestina 

Cytb 34 HKY+I strict 1,7E-8 

Coalescent: BS 1,0x108 10.000 
POMC 50** TrN+I strict estimado 

RAG1 62** K80+I strict estimado 

Cryba 58** HKY+I strict estimado 

Skygrid P. azurea 

Cytb 10 HKY strict 1,7E-8 

Coalescent: BS 1,0x108 10.000 
POMC 20** F81 strict estimado 

RAG1 18** JC+I strict estimado 

Cryba 18** F81 strict estimado 

Skygrid Phyllomedusa sp. 

Cytb 39 HKY+I strict 1,7E-8 

Coalescent: BS 1,0x108 10.000 
POMC 70** TrN+I strict estimado 

RAG1 76** JC strict estimado 

Cryba 50** F81 strict estimado 

Centro de origem P. nordestina 

Cytb 34 HKY+I lognormal 1,7E-8 

Coalescent: CS 5,0x107 5.000 POMC 50** TrN+I strict 1,3E-9*** 

RAG1 62** K80+I strict 8,2E-10*** 
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Cryba 58** HKY+I strict 1,5E-9*** 

Centro de origem P. azurea 

Cytb 10 HKY strict 1,7E-8 

Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
POMC 20** F81 strict 1,3E-9*** 

RAG1 18** JC+I strict 8,2E-9*** 

Cryba 18** F81 strict 1,5E-9*** 

Centro de origem Phyllomedusa sp. 

Cytb 39 HKY+I lognormal 1,7E-8 

Coalescent: CS 5,0x107 5.000 
POMC 70** TrN+I strict 1,3E-9*** 

RAG1 76** JC strict 8,2E-9*** 

Cryba 50** F81 strict 1,5E-9*** 

*as espécies utilizadas na estimativa da taxa de substituição são apresentadas na Tabela S3 do 
Material Suplementar; **sequências faseadas; ***valores resultantes da estimativa do *BEAST 
baseados na taxa de mutação de 1,7E-8 para o gene mitocondrial; as siglas utilizadas no prior da 
árvore se referem a: Constant Size (CS); Yule Process (YP); Birth-Death Process (BDP) e Bayesian 
SkyGrid (BS). 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Valores do índice de sorteamento incompleto (GSI) 
para as quatro principais linhagens, segundo a árvore de cada 
gene. 

Linhagem Cytb RAG1 POMC Cryba 
P. azurea 1 1 1 0,4 
P. nordestina 1 1 0,7077 0,7424 
P. hypochondrialis 0,4643 0,8463 0,6942 0,2208* 
Phyllomedusa sp. 0,9135 1 0,6553 0,4306 
*P = 0,02; Todos os demais valores tiverem P < 0,0001. 
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Tabela 3. Dados de genética de populações para cada locus das principais linhagens 
identificadas em Phyllomedusa, com comprimento de cada gene (C, em pares de 
base), número de sequências (N) e número de localidades (L), número de sítios 
polimórficos (S), número de haplótipos (h), diversidade haplotípica (Hd), diversidade 
nucleotídica  (π)  e  valores  de  D  de  Tajima  com  seus  respectivos  valores  de  P. 

Locus Linhagem C N / L S h H π D de Tajima / P 

Cytb 

P. azurea 527 10 / 7 41 10 1 0,0297 0,3934 / 0,69 
P. hypochondrialis 527 7 / 5 80 7 1 0,0694 0,6990 / 0,79 
P. nordestina 527 34 / 20 100 31 0,9947 0,0682 1,7649 / 0,97 
Phyllomedusa sp.  527 39 / 22 55 28 0,9717 0,0188 -0,8511 / 0,20 

POMC 

P. azurea 460 20 / 7 2 3 0,2789 0,0006 -1,1407 / 0,17 
P. hypochondrialis 460 12 / 4 8 5 0,6667 0,0046 -0,7957 / 0,23 
P. nordestina 460 50 / 16 21 18 0,9192 0,011 0,2774 / 0,67 
Phyllomedusa sp.  460 70 / 21 23 28 0,9159 0,0134 0,9129 / 0,84 

RAG1 

P. azurea 353 18 / 6 2 4 0,3137 0,0011 -0,6848 / 0,24 
P. hypochondrialis 353 14 / 5 9 4 0,4945 0,0088 0,4092 / 0,68 
P. nordestina 353 62 / 20 12 18 0,8911 0,0093 0,8301 / 0,82 
Phyllomedusa sp.  353 76 / 21 4 5 0,1758 0,0006 -1,4934 / 0,03 

Cryba 

P. azurea 174 18 / 7 7 8 0,8758 0,021 1,9793 / 0,98 
P. hypochondrialis 174 10 / 3 4 4 0,644 0,008 -0,3999 / 0,36 
P. nordestina 174 58 / 17 9 11 0,855 0,0173 0,9904 / 0,85 
Phyllomedusa sp.  174 50 / 17 10 9 0,6 0,01 -0,7892 / 0,23 

 

 

 

Tabela 4. Porcentagens da variância encontrada por componente da 
AMOVA nas principais linhagens de Phyllomedusa e valores de Fst, 
calculados a partir dos quatro loci. 

Locus 
 Fonte de variação  Fst  Entre linhagens Dentro das linhagens  

Cytb  71,4 28,6  0,714 
POMC  46,87 53,13  0,468 
RAG1  80,95 19,05  0,809 
Cryba  53,01 46,99  0,53 

Todos os valores de Fst tiveram P < 0,0001. 
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Tabela 5. Distância genética média (p-distance) entre e dentro das 
principais linhagens de Phyllomedusa, calculadas a partir do Cytb. 

Linhagens  Entre linhagens  Dentro das linhagens 
 P. hy P. sp. P. az P. no 

 P. hy 
      0,03 

P. sp. 
 

0,120     0,019 
P. az 

 
0,169 0,146    0,031 

P. no   0,194 0,175 0,145   0,075 
Os nomes das linhagens aparecem abreviados: P. azurea (P. az), P. 
hypochondrialis (P. hy), P. nordestina (P. no) e Phyllomedusa sp. (P. 
sp). 

 

 

 

Tabela 6. Resultados dos modelos de migração testados no Migrate-N.  

Modelo de migração Bezier lnL P modelo 
P. no ÅÆ P. sp -8216,56 3,48 x 10-57 
P. hy ÅÆ P. sp -8951,99 0 
P. no ÅÆ P. sp + P. hy ÅÆ P. sp -8086,56 1* 
P. no ÅÆ P. sp + P. hy ÅÆ P. sp + P. hy ÅÆ P. az -8432,71 4,66 x 10-151 
*modelo de maior probabilidade; as setas indicam a direção em que a 
migração foi considerada em cada modelo; os nomes das linhagens 
aparecem abreviados: P. azurea (P. az), P. hypochondrialis (P. hy), P. 
nordestina (P. no) e Phyllomedusa sp. (P. sp). 

 

 

Tabela 7. Resultados do teste de identidade entre as 
linhagens de Phyllomedusa, baseados nas estatísticas D e I 
para os modelos observados (obs.) e modelos nulos (nul.). 

Linhagens  D obs. D nul.  I  obs. I nul. 
P. az x P. no  0,4166 0,6271 

 
0,7111 0,8676 

P. az x P. sp  0,4428 0,6722 
 

0,7114 0,8982 
P. sp x P. no  0,3416 0,7872   0,5902 0,951 
Todos os valores tiveram P < 0,00001; os nomes das 
linhagens aparecem abreviados: P. azurea (P. az), P. 
nordestina (P. no) e Phyllomedusa sp. (P. sp). 
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Tabela 8. Resultados do teste de background entre as linhagens de Phyllomedusa, 
baseados nas estatísticas de D e I para os modelos observados (obs.) e modelos nulos 
(nul.). 

Direção do teste  D obs. D nul.  I obs. I nul. 
P. az x background P. no  0,4166 (0,256 - 0,401)  0,7111 (0,558 - 0,730)* 
P. no x background P. az  (0,064 - 0,323)  (0,223 - 0,626) 
P. az x background P. sp  0,4428 (0,263 - 0,359)  0,7114 (0,514 - 0,622) 
P. sp x background P. az  (0,049 - 0,315)  (0,160 - 0,577) 
P. sp x background P. no  0,3416 (0,279 - 0,413)*  0,5902 (0,548  - 0,695)* 
P. no x background P. sp  (0,222 - 0,324)  (0,454 - 0,562) 
*o nicho observado não difere do modelo nulo; todos os valores tiveram P < 0,01; os 
nomes das linhagens aparecem abreviados: P. azurea (P. az), P. nordestina (P. no) e 
Phyllomedusa sp. (P. sp). 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

FIGURA 

 

 

Figura S1. Localização das amostras de Phyllomedusa das quais foram obtidos dados 
genéticos no presente estudo. Cada cor representa uma das oito linhagens encontradas na 
escala refinada: P. azurea (azul escuro), P. hypochondrialis (amarelo), P. nordestina 1 
(vermelho), P. nordestina 2 (laranja), P. nordestina 3 (rosa), Phyllomedusa sp.1 (azul claro), 
Phyllomedusa sp.2 (verde) e Phyllomedusa sp.3 (marrom). As setas apontam possíveis áreas 
de hibridação. As abreviações correspondem aos países: Brasil (BR), Bolívia (BO), Paraguai 
(PA) e Argentina (AR). Informações adicionais sobre cada amostra são apresentadas na 
Tabela S1 do Material Suplementar. 
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TABELAS 

 

Tabela S1. Amostras de tecidos obtidas no presente estudo. São listadas para cada amostra sua instituição 
de origem, número de tombo, localidade, coordenada geográfica (longitude e latitude em graus decimais) 
e código utilizado neste estudo. A identificação específica das amostras segue dados dos livros de tombo 
das instituições.  

Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Phyllomedusa azurea UNB CHUNB35425 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CA1** 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB35429 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CA2* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB40701 Luziânia/GO -47.9500, -16.2527 CA3* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB43359 Luziânia/GO -47.9500, -16.2527 CA4* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB43360 Luziânia/GO -47.9500, -16.2527 CA5* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB45590 Caseara/TO -49.9558, -9.2777 CA6* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB45599 Caseara/TO -49.9558, -9.2777 CA7* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB49456 Brasília/DF -47.8666, -15.7988 CA8** 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB49472 Jaraguá/GO -49.3338, -15.7569 CA9* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB49473 Jaraguá/GO -49.3338, -15.7569 CA10* 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52698 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA11 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52699 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA12 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52700 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA13 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52704 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA14 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52705 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA15 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52706 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA16 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52707 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA17** 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52708 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA18 

Phyllomedusa azurea UNB CHUNB52709 Peixe/TO -48.8066, -12.2794 CA19* 

Phyllomedusa azurea UFRN FG24 Flores de Goiás/GO -47.0500, -14.4488 CA20** 

Phyllomedusa azurea UFRN FG67 Flores de Goiás/GO -47.0500, -14.4488 CA21** 

Phyllomedusa azurea UFRN DS167 Flores de Goiás/GO -47.0500, -14.4488 CA22** 

Phyllomedusa azurea USP MRT2339 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 CA23* 

Phyllomedusa azurea USP MRT2340 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 CA24** 

Phyllomedusa azurea USP MRT4224 Paranã/TO -47.8800, -12.6100 CA25** 

Phyllomedusa azurea USP MRT5575 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 CA26** 

Phyllomedusa azurea USP MRT5576 Santo Inácio/BA -42.7333, -11.1000 CA27* 

Agalychnis granulosa USP MRT6134 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 CA28 

Agalychnis granulosa USP MRT6135 Uruçuí-Una/PI -44.5500, -7.2300 CA29** 

Phyllomedusa azurea USP MRT6624 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA30* 

Phyllomedusa azurea USP MRT6625 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA31* 

Phyllomedusa azurea USP MRT6773 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA32** 

Phyllomedusa azurea USP MRT6985 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA33** 

Phyllomedusa azurea USP MRT7173 Guaraí/TO -48.5000, -8.8300 CA34* 

Phyllomedusa azurea USP MRT7174 Guaraí/TO -48.5000, -8.8300 CA35** 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Phyllomedusa azurea USP MRT7456 Guaraí/TO -48.5000, -8.8300 CA36* 

Phyllomedusa azurea USP MRT8280 Petrolina/GO -49.3300, -16.0900 CA37* 

Phyllomedusa azurea USP MRT8286 Petrolina/GO -49.3300, -16.0900 CA38* 

Phyllomedusa azurea USP MRT8422 Petrolina/GO -49.3300, -16.0900 CA39* 

Phyllomedusa azurea USP MRT8965 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA40* 

Phyllomedusa azurea USP MRT8966 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA41* 

Phyllomedusa azurea USP ESTR44 Carolina/MA -47.4666, -7.6666 CA42** 

Phyllomedusa azurea USP ESTR75 Carolina/MA -47.4666, -7.6666 CA43* 

Phyllomedusa azurea USP ESTR76 Carolina/MA -47.4666, -7.6666 CA44* 

Phyllomedusa azurea USP ESTR778 Estreito/MA -47.4508, -6.5608 CA45** 

Phyllomedusa azurea USP ESTR779 Estreito/MA -47.4508, -6.5608 CA46* 

Phyllomedusa azurea USP ESTR780 Estreito/MA -47.4508, -6.5608 CA47** 

Phyllomedusa azurea USP ESTR813 Estreito/MA -47.4508, -6.5608 CA48* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR821 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 CA49** 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR822 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 CA50* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR823 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 CA51* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR824 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 CA52* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR825 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 CA53* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR1311 Palmeiras do Tocantins/TO -47.5400, -6.6100 CA54* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP ESTR1592 Palmeirante/TO -48.1500, -7.8166 CA55* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP MTR7654 Babaçulândia/TO -47.7600, -7.2000 CA56* 

Phyllomedusa azurea USP MTR14270 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA57** 

Phyllomedusa azurea USP MTR14326 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA58* 

Phyllomedusa azurea USP MTR14327 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA59* 

Phyllomedusa azurea USP MTR14328 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA60** 

Phyllomedusa azurea USP MTR14329 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA61* 

Phyllomedusa azurea USP MTR14330 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA62** 

Phyllomedusa azurea USP MTR14421 Est. Ecol. Serra Geral do Tocantins/TO -46.6293, -10.8616 CA63* 

Phyllomedusa azurea USP MTR14864 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 CA64** 

Phyllomedusa hypochondrialis USP MTR17441 Salto da Divisa/MG -39.9400, -16.6100 CA65** 

Phyllomedusa hypochondrialis USP MTR17442 Salto da Divisa/MG -39.9400, -16.6100 CA66* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP MTR19757 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 CA67** 

Phyllomedusa hypochondrialis USP MTR19578 Andaraí/BA -41.3333, -12.8000 CA68** 

Phyllomedusa sp. USP LEM568 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA69* 

Phyllomedusa sp. USP LEM569 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA70* 

Phyllomedusa sp. USP LEM570 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA71* 

Phyllomedusa sp. USP LEM571 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA72* 

Phyllomedusa sp. USP LEM572 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA73** 

Phyllomedusa sp. USP LEM573 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA74* 

Phyllomedusa sp. USP LEM574 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA75* 

Phyllomedusa sp. USP LEM575 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA76 

Phyllomedusa sp. USP LEM576 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA77 

Phyllomedusa sp. USP LEM588 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA78* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP LAJ37 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA79** 

Phyllomedusa hypochondrialis USP LAJ86 UHE Lajeado/TO -48.3500, -9.7500 CA80* 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Phyllomedusa azurea USP LAJ42 Januária/MG -44.3600, -15.4900 CA81** 

Phyllomedusa azurea USP LAJ43 Januária/MG -44.3600, -15.4900 CA82* 

Phyllomedusa azurea USP LAJ76 Januária/MG -44.3600, -15.4900 CA83* 

Phyllomedusa azurea USP LAJ77 Januária/MG -44.3600, -15.4900 CA84* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP AF397 Cocalinho/MT -50.9900, -14.3700 CA85 

Phyllomedusa hypochondrialis USP AF398 Cocalinho/MT -50.9900, -14.3700 CA86* 

Phyllomedusa hypochondrialis USP AF399 Cocalinho/MT -50.9900, -14.3700 CA87** 

Phyllomedusa sp. USP girinos 1 Alto Araguaia/MT -53.2150, -17.3150 CA88 

Phyllomedusa sp. USP girinos 2 Alto Araguaia/MT -53.2150, -17.3150 CA89 

Phyllomedusa sp. USP UF-24/03 Alto Araguaia/MT -53.2150, -17.3150 CA90 

Phyllomedusa hypochondrialis USP PN13 Gilbués/PI -45.3438, -9.8319 CA91 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ1217 PARNA Serra das Confusões/PI -38.3841, -9.9319 CA92* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2784 UHE-Peixe, Angical/TO -36.1758, -10.1258 CA93 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2785 UHE-Peixe, Angical/TO -40.0838, -13.8577 CA94* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2789 UHE-Peixe, Angical/TO -40.0838, -13.8577 CA95* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2790 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA96** 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2791 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA97* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2826 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA98** 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2899 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA99* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2900 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA100* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2904 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA101* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2924 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA102* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2936 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA103* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2937 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA104* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ2938 UHE-Peixe, Angical/TO -48.8066, -12.2794 CA105* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ5265 Sapezal/MT -58.8141, -13.5425 CA106** 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ5267 Sapezal/MT -58.8141, -13.5425 CA107** 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ5268 Sapezal/MT -58.8141, -13.5425 CA108* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ5274 Sapezal/MT -58.8141, -13.5425 CA109* 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ5846 Sapezal/MT -58.8141, -13.5425 CA110** 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ6192 Colider/MT -55.4550, -10.8127 CA111** 

Phyllomedusa hypochondrialis MZUSP CTMZ6193 Colider/MT -55.4550, -10.8127 CA112* 

Phyllomedusa azurea MZUSP CTMZ6749 Paranaíta/MT -56.4796, -9.6650 CA113* 

Phyllomedusa azurea MZUSP CTMZ6753 Paranaíta/MT -56.4796, -9.6650 CA114** 

Phyllomedusa azurea MZUSP CTMZ6760 Paranaíta/MT -56.4796, -9.6650 CA115* 

Phyllomedusa azurea MZUSP CTMZ6763 Paranaíta/MT -56.4796, -9.6650 CA116* 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT4527 Bonito/MS -56.4819, -21.1208 CA117* 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT4528 Bonito/MS -56.4819, -21.1208 CA118** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT4752 Acorizal/MT -56.3658, -15.2050 CA119** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT4753 Acorizal/MT -56.3658, -15.2050 CA120** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT4796 Poconé/MT -56.6227, -16.2569 CA121** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT4797 Poconé/MT -56.6227, -16.2500 CA122* 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT9806 Lambari d'Oeste/MT -58.0038, -15.3227 CA123** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT9807 Lambari d'Oeste/MT -58.0038, -15.3227 CA124* 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT9809 Serra das Araras/MT -57.0166, -15.6500 CA125** 
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Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT9810 Serra das Araras/MT -57.0166, -15.6500 CA126** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT11281 Colinas do Tocantins/TO -48.4750, -8.0589 CA127** 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT11291 Colinas do Tocantins/TO -48.4750, -8.0589 CA128* 

Phyllomedusa azurea UNESP CFBHT11861 Três Lagoas/MS -51.6783, -20.7511 CA129 

Phyllomedusa azurea UFMT UFMT-A5919 Araputanga/MT -37.0027, -9.9708 CA130* 

Phyllomedusa azurea UFMT UFMT-A5877 Araputanga/MT -37.0027, -9.9708 CA131 

Phyllomedusa azurea UFMT UFMT-A10252 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 CA132** 

Phyllomedusa azurea UFMT UFMT-A10253 Cáceres/MT -57.6833, -16.0666 CA133** 

Phyllomedusa azurea UFMG UFMG-T-327 Corumbá/MS -57.6527, -19.0088 CA134** 

Phyllomedusa azurea UFMG UFMG-T-328 Corumbá/MS -57.6527, -19.0088 CA135 

Phyllomedusa azurea UFMG UFMG-T-2198 Caarapó/MS -54.8219, -22.6338 CA136* 

Phyllomedusa azurea UFG EPCE28 Ceres/GO -49.5977, -15.3077 CA137** 

Phyllomedusa azurea UFG EPCE29 Ceres/GO -49.5977, -15.3077 CA138* 

Phyllomedusa azurea UFG EPCE30 Ceres/GO -49.5977, -15.3077 CA139* 

Phyllomedusa azurea UFG EPCE47 Ceres/GO -49.5977, -15.3077 CA140* 

Phyllomedusa azurea UFG 2CP23 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA141** 

Phyllomedusa azurea UFG 2CP79 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA142** 

Phyllomedusa azurea UFG 2CP109 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA143** 

Phyllomedusa azurea UFG 2CP110 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA144* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-19 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA145 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-20 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA146 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-21 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA147 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-22 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA148 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-23 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA149 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-24 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA150 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-25 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA151 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-26 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA152 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-27 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA153* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-28 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA154* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-29 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA155* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-50 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA156* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-63 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA157* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-64 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA158* 

Phyllomedusa azurea UFG cp2-65 Complexo Piracanjuba/GO -49.0177, -17.3027 CA159** 

Phyllomedusa azurea UFG CPE45 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA160** 

Phyllomedusa azurea UFG CPE46 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA161 

Phyllomedusa azurea UFG CPE47 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA162 

Phyllomedusa azurea UFG CPE51 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA163* 

Phyllomedusa azurea UFG CPE52 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA164* 

Phyllomedusa azurea UFG CPE53 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA165* 

Phyllomedusa azurea UFG CPE54 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA166** 

Phyllomedusa azurea UFG CPE109 EIA Complexo Rio do Peixe/GO -50.5708, -14.7450 CA167* 

Phyllomedusa azurea UFG 2PQ31 PCH Queixada, Aporé/GO -51.9166, -18.9500 CA168* 

Phyllomedusa azurea UFG UB3-39 Unaí/MG -46.9058, -16.3577 CA169** 

Phyllomedusa azurea UFG UB3-40 Unaí/MG -46.9058, -16.3577 CA170** 



 

103 
 

Espécie Instituição Número de tombo Localidade Long, Lat Código 
Phyllomedusa azurea UFG UB3-41 Unaí/MG -46.9058, -16.3577 CA171* 

Phyllomedusa azurea UFG UB3-78 Unaí/MG -46.9058, -16.3577 CA172 

Phyllomedusa azurea UFG UB3-79 Unaí/MG -46.9058, -16.3577 CA173** 

Phyllomedusa azurea UFG UB3-106 Unaí/MG -46.9058, -16.3577 CA174* 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0128 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA175 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0129 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA176 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0130 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA177 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0131 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA178 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0132 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA179 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0133 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA180 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0134 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA181 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0135 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA182 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0136 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA183 

Phyllomedusa azurea UFG Toc.0137 São João da Aliança/GO -47.525, -14.7058 CA184** 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB33778 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN1 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB33779 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN2* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB33780 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN3* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB33781 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN4* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35421 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN5* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35426 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN6 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35430 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN7* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35434 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN8* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35435 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN9* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35436 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN10** 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35437 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN11** 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB35444 São Domingos/GO -46.3166, -13.4100 CN12* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB44443 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 CN13** 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB44444 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 CN14* 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB44446 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 CN15** 

Phyllomedusa nordestina UnB CHUNB44449 Buritizeiro/MG -44.9666, -17.3500 CN16* 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB44413 Buritizeiro/MG -44.9619, -17.3508 CN17 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB44414 Buritizeiro/MG -44.9619, -17.3508 CN18** 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB44418 Buritizeiro/MG -44.9619, -17.3508 CN19* 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB44420 Buritizeiro/MG -44.9619, -17.3508 CN20** 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB53245 Anagé/BA -41.1358, -14.6119 CN21 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB57232 Jacobina/BA -37.1563, -8.6233 CN22** 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB57233 Jacobina/BA -36.2200, -9.6408 CN23* 

Phyllomedusa nordestina UNB CHUNB61298 Piripiri/PI -41.7769, -4.2727 CN24* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA1318 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN25** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA2768 Crato/CE -39.4100, -7.2300 CN26* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA2769 Crato/CE -39.4100, -7.2300 CN27** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA2770 Crato/CE -39.4100, -7.2300 CN28* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3243 Arês/RN -35.1600, -6.1938 CN29** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3517 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN30* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3522 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN31** 
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Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3526 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN32** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3583 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN33** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3584 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN34** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3585 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN35* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3588 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN36* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3596 Puxinanã/PB -35.9608, -7.1608 CN37** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3598 Puxinanã/PB -35.9608, -7.1608 CN38* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3957 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN39* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3958 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN40 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3959 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN41* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3960 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN42* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3961 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN43* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3962 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN44* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3963 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN45* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3964 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN46** 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3965 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN47* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA3966 Areia/PB -35.6919, -6.9627 CN48* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA5047 Macaíba/RN -35.5500, -5.7166 CN49* 

Phyllomedusa nordestina UFRN AAGARDA5854 São Bento do Norte/RN -36.0852, -5.1719 CN50** 

Phyllomedusa nordestina UFRN SB14 São Bento do Norte/RN -36.0852, -5.1719 CN51** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB18 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN52** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB19 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN53** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB20 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN54** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB47 Nossa Senhora da Glória/SE -37.1400, -10.8500 CN55** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB48 Nossa Senhora da Glória/SE -37.1400, -10.8500 CN56** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB49 Nossa Senhora da Glória/SE -37.1400, -10.8500 CN57* 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB373 Itatira/CE -39.6200, -4.5200 CN58** 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB402 Santa Quitéria/CE -40.1333, -4.3166 CN59 

Phyllomedusa nordestina UFPB FSCHUFPB403 Santa Quitéria/CE -40.1333, -4.3166 CN60** 

Phyllomedusa nordestina UFPB L66 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN61* 

Phyllomedusa nordestina UFPB L67 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN62** 

Phyllomedusa nordestina UFPB L68 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN63 

Phyllomedusa nordestina UFPB L69 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN64 

Phyllomedusa nordestina UFPB L79 Monte Alegre/SE -37.5500, -10.0200 CN65 

Phyllomedusa nordestina UFPB L92 Nossa Senhora da Glória/SE -37.1400, -10.8500 CN66 

Phyllomedusa nordestina USP MRT15379 Buíque/PE -37.1563, -8.6233 CN67 

Phyllomedusa nordestina UFAL MUFAL8707 Boca da Mata/AL -36.2200, -9.6408 CN68 

Phyllomedusa nordestina UFAL MUFAL8899 Traipu/AL -37.0027, -9.9708 CN69 

Phyllomedusa nordestina UFAL MUFAL9229 Traipu/AL -37.0027, -9.9708 CN70 

Phyllomedusa nordestina MZUSP CTMZ3086 Campo Alegre/AL -38.3841, -9.9319 CN71 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT3542 Itabaiana/SE -36.1758, -10.1258 CN72** 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT5367 Ubajara/CE -40.9211, -3.8544 CN73 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT5368 Ubajara/CE -40.9211, -3.8544 CN74 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT7346 Coruripe/AL -36.1758, -10.1258 CN75 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT8114 Aurelino Leal/BA -40.0838, -13.8577 CN76* 
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Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT9373 Maracás/BA -40.0838, -13.8577 CN77* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT9405 Bonito/PE -35.7288, -8.4700 CN78** 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT9419 Sanharó/PE -36.5658, -8.3608 CN79* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT9438 Sanharó/PE -36.5658, -8.3608 CN80* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT11039 Caitité/BA -42.4750, -14.0688 CN81 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT11042 Caitité/BA -42.4750, -14.0688 CN82* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT11081 Bom Jesus da Lapa/BA -43.4177, -13.2550 CN83** 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT12429 Tibau do Sul/RN -35.0919, -8.1869 CN84* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT12430 Tibau do Sul/RN -35.0919, -8.1869 CN85* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT13476 Entre Rios/BA -38.0838, -11.9419 CN86** 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT13484 Gandú/BA -39.4869, -13.7438 CN87* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT13503 Mata de São João/BA -38.2833, -12.5166 CN88* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT13572 Jequié/BA -40.0838, -13.8577 CN89 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT13598 Jequié/BA -40.0838, -13.8577 CN90 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT13622 Contendas do Sincorá/BA -41.0400, -13.7600 CN91* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT14159 Cachoeira/BA -38.9558, -12.6177 CN92* 

Phyllomedusa nordestina UNESP 14162 Ubaíra/BA -39.6627, -13.2677 CN93 

Phyllomedusa nordestina UFBA 413 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 CN94 

Phyllomedusa nordestina UFBA 414 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 CN95* 

Phyllomedusa nordestina UFBA 415 Formosa do Rio Preto/BA -45.0597, -11.0463 CN96** 

Phyllomedusa nordestina UFPB GGS399 Cruz do Espírito Santo/PB -35.0864, -7.1400 CN97* 

Phyllomedusa nordestina UFPB GGS504 Cruz do Espírito Santo/PB -35.0864, -7.1400 CN98* 

Phyllomedusa nordestina UFPI CHNFUPI130 Floriano/PI -43.0227, -6.7669 CN99** 

Phyllomedusa nordestina UFPI CHNFUPI131 Floriano/PI -43.0227, -6.7669 CN100** 

Phyllomedusa nordestina UFPI CHNFUPI132 Floriano/PI -43.0227, -6.7669 CN101** 

Phyllomedusa nordestina UFMG UFMG-T-45 Arapiraca/AL -36.6500, -9.7400 CN102* 

Phyllomedusa nordestina UFMG UFMG-T-46 Arapiraca/AL -36.6500, -9.7400 CN103* 

Phyllomedusa nordestina UFMG UFMG-T-47 Arapiraca/AL -36.6500, -9.7400 CN104 

Phyllomedusa nordestina UFMG UFMG-T-48 Arapiraca/AL -36.6500, -9.7400 CN105 

Phyllomedusa nordestina UFMG UFMG-T-49 Arapiraca/AL -36.6500, -9.7400 CN106* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN452 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN107* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN453 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN108* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN454 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN109* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN455 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN110* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN456 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN111* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN457 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN112* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN458 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN113* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN459 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN114* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN460 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN115* 

Phyllomedusa nordestina UFRN ASUFRN461 Bezerros/PE -35.7833, -8.2333 CN116* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17383 Jussiapé/BA -41.5927, -13.5169 CN117 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17384 Jussiapé/BA -41.5927, -13.5169 CN118 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17385 Jussiapé/BA -41.5927, -13.5169 CN119* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17386 Jussiapé/BA -41.5927, -13.5169 CN120* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17387 Jussiapé/BA -41.5927, -13.5169 CN121* 
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Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17388 Jussiapé/BA -41.5927, -13.5169 CN122* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17389 Rio de Contas/BA -41.8108, -13.5788 CN123 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17390 Itaueira/PI -43.0258, -7.6027 CN124* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17391 Itaueira/PI -43.0258, -7.6027 CN125 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17392 Itaueira/PI -43.0258, -7.6027 CN126* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17393 Itaueira/PI -43.0258, -7.6027 CN127* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17394 Itaueira/PI -43.0258, -7.6027 CN128* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17395 São Francisco do Piauí/PI -42.5427, -7.2508 CN129* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17396 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN130* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17397 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN131* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17398 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN132* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17399 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN133 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17400 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN134* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17401 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN135* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17402 São Félix do Piauí/PI -42.1138, -5.9327 CN136 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17403 Altos/PI -42.4608, -5.0388 CN137* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17404 Caicó/RN -37.0977, -6.4577 CN138* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17405 Cajazeiras/PB -38.5619, -6.8900 CN139* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17406 Cajazeiras/PB -38.5619, -6.8900 CN140* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17407 Matias Cardoso/MG -43.9219, -14.8550 CN141* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17408 Matias Cardoso/MG -43.9219, -14.8550 CN142* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17409 Matias Cardoso/MG -43.9219, -14.8550 CN143* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17410 Matias Cardoso/MG -43.9219, -14.8550 CN144* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17411 Matias Cardoso/MG -43.9219, -14.8550 CN145* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17412 Ibotirama/BA -43.2208, -12.1850 CN146* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17413 Ibotirama/BA -43.2208, -12.1850 CN147* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17414 Jacobina/BA -40.5177, -11.1808 CN148* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17415 Jacobina/BA -40.5177, -11.1808 CN149* 

Phyllomedusa nordestina UNESP CFBHT17416 Araripina/PE -40.4977, -7.5758 CN150* 

*amostras que tiveram apenas o gene mitocondrial sequenciado (263 amostras); **amostras que tiveram o 
gene mitocondrial e ao menos dois genes nucleares sequenciados (90 amostras); abreviações das 
instituições: UnB, Universidade de Brasília; UFPB, Universidade Federal da Paraíba; UFRN, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte; UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso; UFG, Universidade 
Federal de Goiás; UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais; UFAL, Universidade Federal de 
Alagoas; USP, Universidade de São Paulo; UNESP, Universidade Estadual Paulista; MZUSP, Museu de 
Zoologia da Universidade de São Paulo; UFBA, Universidade Federal da Bahia; e UFPI, Universidade 
Federal do Piauí.  
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Tabela S2. Primers utilizados para amplificação e sequenciamento dos loci usados no 
presente estudo. São fornecidos também a fonte onde foram obtidos e a temperatura de 
anelamento (T) de cada um em graus Celsius (oC). 

Locus Nome do primer Sequência Fonte T 

Cytb 
CytB_PhylloF1 5'- TAT TYC TYG CCA TAC ACT A -3' presente estudo 42,5 

CytB_PhylloR2 5'- CAC TCT GGT TTA ATG TG -3' presente estudo 40 

RAG1 

Rag1-PhyF 5'- CCA CTG TAG AAG AAC GAA AG -3' presente estudo 45,5 

Rag1-PhyR 5'- GAC TCR TTG CCT TCA CTG GCC -3' presente estudo 54,7 

Rag1-Phy2F 5'- GAA ATG GCA GGC AAC ACT -3' presente estudo 48,5 

Rag1-Phy2R 5'- CGA TGA TCT CTG GGA CAT GG -3' presente estudo 50 

POMC 
POMC-DRV-F1 5'- ATA TGT CAT GAS CCA YTT YCG CTG GAA -3' Vieites et al. 2007 51 

POMC-DRV-R1 5'- GGC RTT YTT GAA WAG AGT CAT TAG WGG -3' Vieites et al. 2007 51 

Cryba 
Cryb1Ls 5'- CGC CTG ATG TCT TTC CGC C -3' Dolman & Phillips 2004 54 

Cryb2Ls 5'- CCA ATG AAG TTC TCT TTC TCA A -3' Dolman & Phillips 2004 45,7 

Dolman, G. & Phillips, B. (2004) Single copy nuclear DNA markers characterized for 
comparative phylogeography in Australian wet tropics rainforest skinks. Molecular Ecology 
Notes, 4, 185-187. 

Vieites, D.R., Min, M. S. & Wake, D.B. (2007) Rapid diversification and dispersal during 
periods of global warming by plethodontid salamanders. Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 104, 19903-19907. 
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Tabela S3. Espécies utilizadas na estimativa da taxa de substituição 
para o gene Cytb em Phyllomedusa. 

Espécie Família Código 
Acris gryllus Pelodryadinae AY843783 
Agalychnis annae Phyllomedusinae EF125027 
Agalychnis annae Phyllomedusinae GQ365913 
Agalychnis callidryas Phyllomedusinae EF125028 
Agalychnis litodryas Phyllomedusinae EF125029 
Agalychnis moreletii Phyllomedusinae EF125031 
Agalychnis moreletii Phyllomedusinae GQ365916 
Agalychnis saltator Phyllomedusinae EF125032 
Agalychnis saltator Phyllomedusinae GQ365917 
Agalychnis spurrelli Phyllomedusinae EF125033 
Aplastodiscus cochranae Hylinae AY843790 
Bokermannohyla astartea Hylinae AY843827 
Cruziohyla calcarifer Phyllomedusinae EF125034 
Cyclorana australis Pelodryadinae AY843802 
Cyclorana manya Pelodryadinae EF125030 
Hylomantis granulosa Phyllomedusinae AY843933 
Hylomantis granulosa Phyllomedusinae GQ365914 
Hylomantis granulosa Phyllomedusinae GQ365915 
Hylomantis lemur Phyllomedusinae EF125035 
Hypsiboas albomarginatus Hylinae AY843815 
Litoria aurea Pelodryadinae AY843937 
Litoria caerulea Pelodryadinae AY843938 
Litoria freycineti Pelodryadinae AY843939 
Litoria infrafrenata Pelodryadinae AY843940 
Nyctimystes kubori Pelodryadinae AY843947 
Nyctimystes narinosus Pelodryadinae AY843948 
Nyctimystes pulcher Pelodryadinae AY843946 
Pachymedusa dacnicolor Phyllomedusinae EF125036 
Phasmahyla cochranae Phyllomedusinae AY843960 
Phasmahyla exilis Phyllomedusinae GQ365920 
Phasmahyla guttata Phyllomedusinae AY843961 
Phasmahyla guttata Phyllomedusinae GQ365921 
Phasmahyla jandaia Phyllomedusinae GQ365922 
Phrynomedusa marginata Phyllomedusinae GQ365923 
Phrynomedusa marginata Phyllomedusinae GQ365924 
Phyllomedusa araguari Phyllomedusinae GQ365930 
Phyllomedusa ayeaye Phyllomedusinae GQ365935 
Phyllomedusa azurea Phyllomedusinae GQ365936 
Phyllomedusa bahiana Phyllomedusinae GQ365940 
Phyllomedusa baltea Phyllomedusinae GQ365941 
Phyllomedusa bicolor Phyllomedusinae AY843968 
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Espécie Família Código 
Phyllomedusa boliviana Phyllomedusinae GQ365942 
Phyllomedusa boliviana Phyllomedusinae GQ365943 
Phyllomedusa burmeisteri Phyllomedusinae GQ365946 
Phyllomedusa centralis Phyllomedusinae GQ365948 
Phyllomedusa distincta Phyllomedusinae GQ365951 
Phyllomedusa hypochondrialis Phyllomedusinae AY843969 
Phyllomedusa iheringii Phyllomedusinae GQ365952 
Phyllomedusa megacephala Phyllomedusinae GQ365957 
Phyllomedusa neildi Phyllomedusinae GQ365958 
Phyllomedusa nordestina Phyllomedusinae GQ365961 
Phyllomedusa oreades Phyllomedusinae GQ365966 
Phyllomedusa palliata Phyllomedusinae GQ365968 
Phyllomedusa rohdei Phyllomedusinae GQ365929 
Phyllomedusa sauvagii Phyllomedusinae GQ365970 
Phyllomedusa sauvagii Phyllomedusinae GQ365971 
Phyllomedusa tarsius Phyllomedusinae AY843971 
Phyllomedusa tetraploidea Phyllomedusinae AY843972 
Phyllomedusa tetraploidea Phyllomedusinae GQ365972 
Phyllomedusa tomopterna Phyllomedusinae AY843973 
Phyllomedusa tomopterna Phyllomedusinae EF125037 
Phyllomedusa tomopterna Phyllomedusinae GQ365974 
Phyllomedusa trinitatis Phyllomedusinae GQ365975 
Phyllomedusa vaillanti Phyllomedusinae AY549416 
Phyllomedusa vaillanti Phyllomedusinae AY843974 

Todas as sequências foram obtidas a partir do GenBank, em 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Tabela S4. Variáveis ambientais utilizadas na modelagem de nicho ecológico. 

Variável Descrição 
Alt Altitude  
Bio 1* Temperatura média anual 
Bio 2 Amplitude térmica diária média (média mensal (temp max - temp min))  
Bio 3 Isotérmica (Bio2/Bio7) (*100) 
Bio 4 Sazonalidade da temperatura (desvio padrão *100) 
Bio 5 Temperatura máxima do mês mais quente 
Bio 6 Temperatura mínima do mês mais frio 
Bio 7 Amplitude térmica anual (Bio5-Bio6) 
Bio 8* Temperatura média do trimestre mais úmido 
Bio 9* Temperatura média do trimestre mais seco 
Bio 10 Temperatura média do trimestre mais quente 
Bio 11* Temperatura média do trimestre mais frio 
Bio 12 Precipitação anual 
Bio 13 Precipitação do mês mais úmido 
Bio 14 Precipitação do mês mais seco 
Bio 15 Sazonalidade da precipitação (coeficiente de variação) 
Bio 16* Precipitação do trimestre mais úmido 
Bio 17* Precipitação do trimestre mais seco 
Bio 18 Precipitação do trimestre mais quente 
Bio 19 Precipitação do trimestre mais frio 
*variáveis descartadas após análise dos coeficientes de correlação. 

 

 

 

 
 

 

 


