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Resumo 

 

O Nordeste brasileiro, majoritariamente imerso no bioma Caatinga, se caracteriza 

pelo clima semi-árido, baixa precipitação e um regime de rios intermitentes. Quanto ao 

conhecimento ictiofaunístico, a região é considerada uma das maiores lacunas mundiais, e 

uma das mais ameaçadas pelas atividades antrópicas. Além disso, a região está passando 

por obras de transposição, que ligará águas do rio São Francisco com quatro bacias da 

região: Jaguaribe, Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu e Paraíba do Norte. Perda de diversidade, 

hibridização de espécies, alterações de comunidade, homogeneização de populações, 

alteração de qualidade e regime de fluxo de água, são impactos ambientais já atribuídos a 

empreendimentos similares. O presente estudo objetiva investigar a variação morfológica 

e molecular de Cichlasoma orientale Kullander 1983 e Crenicichla menezesi Ploeg 1991, 

duas espécies com ampla distribuição ao longo das bacias do Nordeste brasileiro, através 

de métodos de sistemática integrativa. Além disso, o estudo visa analisar a influência de 

fatores climáticos e geomorfológicos nesta variação, e apontar possíveis impactos da 

conexão artificial das bacias envolvidas na transposição do rio São Francisco. Para estes 

fins, foram utilizadas análises de morfometria geométrica e filogeográficas com indivíduos 

de três ecorregiões hidrográficas do Nordeste brasileiro. Nossos resultados mostraram que 

há uma significativa variação morfológica nas bacias envolvidas na transposição do rio São 

Francisco, que não está ligada à uma separação ancestral das bacias, evidenciando uma 

variação morfológica que pode representar um conjunto de respostas plásticas às constantes 

transformações principalmente relacionadas ao regime hídrico da região. O papel de 

respostas plásticas em ambientes naturalmente variáveis, assim como o potencial impacto 

do distúrbio no regime hídrico a ser trazido pela transposição do rio São Francisco, são 

discutidos. Além disso, nossos dados moleculares permitiram fornecer mais informações 

sobre a distribuição das espécies e sua taxonomia, incluindo a identificação de uma 

potencial nova espécie de Crenicichla na bacia do rio São Francisco. Os dados também 

mostraram alguns haplótipos compartilhados para ambas as espécies, que podem 

representar cenários incompletos de separação de linhagens ou fluxo gênico recente entre 

populações, porém forte estruturação entre a maior parte das bacias. Eventos climáticos 

como a regressão da Mata Atlântica durante o Pleistoceno, flutuações do nível do mar e a 

dispersão por paleorios na porção estuarina das bacias que desaguam no litoral norte da 

região nordeste, além de eventos neotectônicos envolvendo captura de cabeceiras, parecem 

ter contribuído para a atual distribuição de linhagens destas espécies no Nordeste brasileiro. 

Além disso, análises de variância molecular (AMOVA e SAMOVA) evidenciaram que a 



 
 

atual conjuntura das bacias se mostrou um fator importante para a variação molecular, 

apesar da indicação de compartilhamento recente entre algumas bacias. Diferenças de 

padrões de diversidade intrapopulacional entre as espécies podem estar relacionadas a 

múltiplos eventos históricos de colonização, ou à diferenças biológicas. O presente estudo 

representa o primeiro esforço de sistemática integrativa com espécies da ictiofauna 

continental do Nordeste brasileiro, e revelou variações morfológicas e moleculares entre 

drenagens isoladas que podem ser irrecuperavelmente afetadas com a conexão artificial 

destas bacias a partir das obras de transposição do rio São Francisco. 

 

Palavras-chave: Filogeografia; morfometria geométrica; DNA mitocondrial; Caatinga; 

Nordeste Médio Oriental; transposição do rio São Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Understanding the historical and ecological relationships which are influent in 

current biological diversity is one of the most challenging tasks of evolutionary biology. 

Recent systematics emphasizes the need of integrative approaches to delimit different 

lineages and species. The northeastern Brazil, mostly placed in Caatinga biome, is 

characterized by a semi-arid weather, low precipitation and seasonal behavior of rivers. 

This region is regarded lacking as ichthyological knowledge and one of the most threatened 

by anthropic activities. Further, will be affected by a massive water diverpsion work that 

will transfer waters from São Francisco basin, to other major four basins: Jaguaribe, Apodi-

Mossoró, Piranhas-Açu and Paraiba do Norte. Loss of diversity and richness, 

hibridizitation, community interactions changes, population homogenization, changes in 

water quality and flow regime, are examples of environmental impacts already related with 

similar works. The present study aims to investigate morphological and molecular variation 

of Cichlasoma orientale Kullander 1983 and Crenicichla menezesi Ploeg 1991, two cichlid 

species present in northeastern Brazil basins. Further, the study aims to evaluate the 

influence of geomorphological and climatic processes in this variation, and point some 

possible impacts of the artificial connectivity which can be brought by São Francisco 

interbasin water transfer to their population dynamics. Geometric morphometrics and 

phylogeographical analysis were used to investigate the populations from three different 

hydrological regions. Our results showed a significant morphological variation of 

populations from basins that are involved in the São Franscisco’s diversion project, not 

related to an ancient separation between populations, emphasizing morphological variation 

which could represent a set of plastic responses to the variable hydrological regime in 

Northeastern Brazil. The role of plastical responses in naturally variable habitats as well as 

the potential disturbs that could be brought by the interbasin water transfer works are 

discussed here. Further, our molecular data allowed us to make inferences about species 

distribution and their taxonomy, and identification of a potential new species of 

Crenicichla for São Francisco river basin. Our data also allowed to identify some shared 

haplotypes for both species, which could be related to lineage sorting scenarios or recent 

gene flow between populations. However a strong structure in most of the pairwise 

comparisons between populations for both species was revealed. Climatic events such as 

Atlantic forest regression during the Pleistocene, sea level fluctuations and dispersion by 

paleorivers in the mouth of Apodi-Mossoró river, and neotectonic events regulating the 

connection between drainages are likely to have had a contribution for the actual lineages’ 



 
 

distribution in northeastern Brazil. Further, analysis of molecular variation (AMOVA and 

SAMOVA) showed that the actual basin’s isolation is an important factor to molecular 

variation, in spite of the signal of recent contact between some basins. Different genetic 

diversity patterns between species could be related to multiple historic events of 

colonization, basins’ landscapes or biological differences. The present study represents the 

first effort of integrative systematics involving fish species of northeastern Brazil, and 

showed important morphological and molecular patterns which could be irrecoverably 

affected by the artificial connection that might be caused by the São Francisco interbasin 

water transfer. 

 

Key-words: Phylogeography; geometrics morphometrics; mitochondrial DNA; Mid-

Northeastern Caatinga; São Francisco interbasin water transfer. 
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1. Introdução 

1.1. Ictiofauna neotropical 

Biodiversidade representa a variedade de organismos vivos, presentes nos diversos 

ecossistemas, assim como o conjunto de suas interações, incluindo a diversidade dentro de 

espécies, entre espécies e do ecossistema (Magurran, 2004). 

Wallace (1876) reportou a região Neotropical como uma das grandes divisões 

zoogeográficas do globo, caracterizada pela pouca porção de desertos em seu território, 

vastas áreas de baixa altitude e grande extensão de florestas tropicais, fornecendo uma 

variedade de condições jamais vista em outra região da terra. Hoje se sabe que a América 

do Sul, que compreende a maior parte da região Neotropical, comporta a maior 

biodiversidade da terra, e contém cinco dos hot spots de biodiversidade mundiais (Myers 

et al., 2000). 

Os “peixes” representam mais da metade das espécies de vertebrados existentes, e 

são apontados como o grupo de vertebrados com maior sucesso adaptativo no ambiente 

aquático (Nelson, 2006). A Região Neotropical apresenta a maior riqueza de espécies de 

peixes de água doce do planeta, com aproximadamente de 5.400 espécies, com uma taxa 

de descrição de uma espécie a cada 3 a 5 dias desde 2003 (Reis, 2013). Tendo em vista esta 

diversidade e a escala de processos históricos e ecológicos relacionados à sua formação, o 

entendimento das origens e atuais padrões de distribuição e diversificação dos peixes 

neotropicais necessita de informações advindas das mais variadas disciplinas como 

ecologia, geomorfologia, geologia paleoclimática e paleoambiental, sistemática 

filogenética, ecologia molecular, entre outras (Albert & Reis, 2011). Estas ferramentas, 

aliadas, seguem a tendência de estudos de biodiversidade e conservação, na tentativa de 

entender a história evolutiva e, manter os processos presentes responsáveis pela 

diversificação, garantidor do potencial evolutivo futuro das linhagens (Bowen, 1999). 
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A grande diversidade de peixes de água doce da América do Sul, assim como os 

processos que levaram a esta, tem sido relacionada à sucessão de eventos geológicos que 

modificaram tanto os continentes quanto os oceanos (Folguera et al., 2011). Mudanças 

climáticas e glaciações, assim como eventos de oscilação no nível do mar têm afetado este 

continente, criando cenários de isolamento, refúgio, expansão e dispersão, influentes na 

diversificação das espécies (Behling, 2002; Antonelli & Sanmartin, 2011). 

A plataforma Sul-americana possui cerca de 50% de sua área total abaixo dos 250m 

de altitude, uma região com relevo consideravelmente baixo em relação a outros 

continentes (Albert & Reis, 2011). Isto submete a região a uma maior exposição da 

plataforma continental durante as incursões e regressões marinhas sucessivas ao longo dos 

últimos 120 milhões de anos, sendo estes episódios drasticamente influentes na atual 

diversidade e distribuição das linhagens de peixes de água doce (Albert & Reis, 2011). 

Outra consequência das baixas altitudes na plataforma Sul-americana foi uma ativa história 

geológica, que favoreceu ao longo do tempo intercâmbios de faunas aquáticas entre bacias 

independentes por meio de eventos de capturas de cabeceiras. Estes eventos aumentam a 

riqueza da ictiofauna em níveis locais, e entre bacias permitem a mistura de faunas 

previamente isoladas, abrindo novas rotas de dispersão e colonização de populações 

(Menezes et al., 2008). Estes dois eventos, flutuações do nível do mar e capturas de 

cabeceiras, atuaram na interface de eventos de vicariância e dispersão, e foram 

possivelmente os principais eventos responsáveis pela diversificação de peixes 

neotropicais (Albert & Carvalho, 2011). 

A atual distribuição biogeográfica dos peixes neotropicais é em sua maioria definida 

pelas barreiras biogeográficas e climáticas (Albert & Reis, 2011). Abell e colaboradores 

(2008) propuseram uma divisão mundial de ecorregiões hidrográficas, principalmente 

delimitada pelas principais barreiras geográficas e similaridade ictiofaunística, totalizando 

52 classificações na região Neotropical. Destas, quatro estão integralmente ou em parte do 
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território do Nordeste brasileiro: 1) A ecorregião hidrográfica do Parnaíba, comporta 

pincipalmente as bacias do Rio Parnaíba e algumas bacias costeiras do Piauí e Maranhão; 

2) a do rio São Francisco, que abrange a bacia do rio São Francisco e está parcialmente 

inserida na região Nordeste; 3) a das bacias costeiras do leste, que envolve as bacias à leste 

do rio São Francisco, na faixa litorânea do Estado da Bahia; 4) e a do Nordeste Médio 

Oriental, que compreende as drenagens entre as bacias dos rios Parnaíba e São Francisco, 

desde o extremo oeste do Estado do Ceará, até o sul do Estado de Alagoas (Fig. 1).  

 

 

 Fig. 1. Mapa com as regiões hidrográficas do Nordeste brasileiro, segundo Abell et al., (2008). 
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1.2. Nordeste Médio Oriental: ictiofauna e conservação 

A ecorregião hidrográfica do Nordeste Médio Oriental possui condições climáticas 

de semi-aridez que, associadas à impermeabilidade do subsolo cristalino é responsável pela 

rede hidrográfica menos extensa (Rosa et al., 2003). Estes fatores também contribuem para 

um regime intermitente e sazonal dos rios, e assim, constantes transformações dos habitats 

aquáticos (Rosa et al., 2003; Malthick & Medeiros, 2006). Quanto à disposição das bacias, 

85% de sua área se estende por depressões interplanálticas (Ab’Sáber, 1999). Esta 

disposição enfatiza o papel das regiões de cabeceira na manutenção do regime hídrico dos 

rios, assim como centros dispersores das drenagens (Rosa et al., 2003), principalmente por 

parte destas estar em áreas de brejo de altitude, enclaves de Mata Atlântica, áreas com 

maior estabilidade ambiental e hídrica (Tabarelli & Santos, 2004). Ademais, a região 

comporta um conjunto de falhas geológicas sedimentares, que estão mais propensas à um 

regime intenso de atividades geológicas (Bezerra et al., 2006).  

As principais bacias do Nordeste Médio-Oriental são: 1) bacia do rio Jaguaribe, com 

área total de 75.667 km² e 633 km de comprimento, atravessando boa parte da extensão  do 

Ceará, com a nascente na Serra da Joaninha, na cidade de Tauá, e sua foz entre as cidades 

de Aracati e Fortim (SRH, 1992); 2) bacia do rio Apodi-Mossoró, com área de 14.276 km2 

e 210 km de comprimento, tendo todo seu percurso no Rio Grande do Norte, com nascente 

na cidade de Luís Gomes e foz entre as cidades de Grossos e Areia Branca (Oliveira-Júnior, 

2009); 3) bacia do rio Piranhas-Açu, com 42.900 km² de área e 447 km de comprimento, 

abrangendo dois estados, com nascente na serra de Piancó, no município de Bonito de Santa 

Fé, na Paraíba, e desaguando próximo à cidade de Macau, no Rio Grande do Norte (Ottoni, 

2009) e 4) bacia do rio Paraíba do Norte com aproximadamente 20.070 km² de área, 380km 

de comprimento integralmente inserida na Paraíba, com nascente na serra de Jabiticá, 

município de Monteiro, e foz entre as cidades de Santa Rita, Cabedelo e Lucena (Nishida 

et al., 2004)  (Fig. 2). 
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Estudos recentes tem mostrado uma forte tendência de declínio das comunidades 

aquáticas frente às mudanças ambientais guiadas por ações antrópicas (Collen et al., 2013). 

O Nordeste brasileiro é classificado como uma das principais lacunas mundiais do 

conhecimento sobre a ictiofauna continental (Lévêque et al., 2008). Levantamentos 

taxonômicos para a região revelaram uma riqueza ictiofaunística de 185 espécies na 

Caatinga, das quais 81 eram pertencentes ao Nordeste Médio Oriental e 31 consideradas 

endêmicas para a região hidrográfica (Rosa et al., 2003). Porém, o número real de espécies 

na Caatinga, bioma no qual a maior parte da região Nordeste está inserida, seria 

subestimado, visto que 41% da região nunca foi investigada e 80% permanece sub-

amostrada (Tabarelli & Vicente, 2004). 

 O Nordeste Medio Oriental brasileiro também compreende áreas denominadas de 

Brejos de Altitude, que são enclaves de Mata Atlântica que persistiram em regiões mais 

altas durante a retração da Mata Atlântica documentanda para a região (Tabarelli & Santos, 

2004). Estas áres são consideradas possuem maiores índices de precipitação e uma maior 

estabilidade ambiental, porém o conhecimento de sua biota no Nordeste brasileiro ainda é 

escasso (Rosa & Groth, 2004). 

A precariedade de informação resulta em uma exclusão de espécies desta região em 

estudos filogeográficos das grandes bacias hidrográficas da América do Sul. Deste modo, 

há poucos estudos que possuem dados filogenéticos abrangendo representantes da 

ictiofauna continental do Nordeste, e não há nenhum trabalho filogeográfico com peixes 

das bacias da região, quadro semelhante com outros táxons da caatinga (Turchetto-Zolet et 

al., 2012). A resolução das relações filogenéticas das espécies endêmicas seria uma 

ferramenta crucial para o entendimento das relações biogeográficas das bacias do Nordeste 

Médio-Oriental (Rosa & Groth, 2004), assim como no desenvolvimento de ações 

conservacionistas. 
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Fig. 2. Mapa das principais bacias do Nordeste Médio Oriental e trecho sub-médio e baixo 

da bacia do rio São Francisco 

 

Quanto ao estado de conservação de táxons aquáticos, as bacias do Nordeste 

brasileiro estão entre as mais impactadas, principalmente por atividades antrópicas, como 

fragmentação de habitat, remoção de vegetação nativa, e introdução de espécies (Langeani 

et al., 2009). A região Nordeste sofre historicamente com a escassez de água para consumo 

humano e o constante regime de secas (Rebouças, 1997), fazendo com que os 

adensamentos humanos se concentrem próximos aos rios da região. Conflitos entre o uso 

de recursos naturais e sua conservação, principalmente ligados ao acesso a água potável, 

tem crescido com o aumento da população humana (Grant et al., 2012). O uso antrópico 

das águas da região tem provocado uma grande modificação nos ambientes aquáticos, 

principalmente devido à construção de reservatórios artificiais, que contribuem para a 

modificação do fluxo natural das águas, assoreamento e eutrofização dos corpos d’água 

(Rebouças, 1997). Impactos como estes tem ameaçado a biota aquática desta região, que 
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ainda conta com escasso conhecimento científico de sua biodiversidade, e limitada 

efetividade de ações conservacionistas (Malthick & Medeiros, 2006).  

1.3. Transposição do rio São Francisco 

O Nordeste Médio Oriental, desde 2010, está passando por obras de transposição de 

águas entre bacias, que bombeará águas do trecho sub-médio do rio São Francisco para as 

principais bacias do Nordeste Médio-Oriental: Jaguaribe, Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, 

e Paraíba do Norte, através de dois eixos que somam 720km de comprimento. O eixo Norte 

terá uma vazão de 17 a 90 m³/s, fornecerá água da bacia do rio São Francisco na altura da 

cidade de Cabrobó/PE para as bacias do rio Jaguaribe, Piranhas-Açu e Apodi-Mossoró. Já 

o eixo Leste com vazão de 9 a 25 m³/s, com captação hídrica do mesmo trecho do rio São 

Francisco, porém mais à oeste, na altura da cidade de Floresta/PE, direcionada para a bacia 

do rio Paraíba (Feijó & Torggler, 2006; Chan et al., 2012) (ver Fig. 1, capítulo I). A obra 

tem custo previsto de US$2.38 bilhões de dólares (Pittock et al., 2009) e atual previsão de 

conclusão para dezembro de 2015 (Carvalho, 2013). 

 A bacia do rio São Francisco é a terceira maior do Brasil, correspondendo à 

aproximadamente 8% do território nacional. A história do rio São Francisco e do Nordeste 

brasileiro tem sido considerada um paradoxo de escassez de água – a grande abundância 

do Rio São Francisco contrasta com a deficiência de água da ecorregião do Nordeste Médio 

Oriental (Chan et al., 2012), caracterizada por rios intermitentes (Rosa et al., 2003). 

  A ideia da transposição do São Francisco como solução para secas no Nordeste 

primeiro apareceu no século 19, mas permaneceu esquecida até o governo de Getúlio 

Vargas em 1943, no qual o projeto voltou a ser considerado (Chan et al., 2012). Assim, o 

primeiro projeto da transposição do São Francisco foi proposto no final da ditadura militar 

no Brasil, após a forte seca que atingiu o Nordeste entre 1979-1983, ideia inviabilizada 

pela escassez de potencial energético para bombear a água na época. Em 1995, o então 

presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, assinou um documento chamado 
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“Compromisso pela Vida do São Francisco”, que propunha a revitalização do rio e a 

construção dos canais da transposição. Apesar do projeto não ter sido finalizado, durante 

este mandato foram criados órgãos federais com o objetivo de investigar como seria o 

manejo de água da transposição do São Francisco (Franco, 2009). Durante o primeiro 

mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre os anos de 2002 à 2006, o governo 

federal contratou companhias privadas para continuar e elaborar os estudos de impacto 

ambiental da transposição do São Francisco, para que o projeto fosse aprovado pelo 

IBAMA (Chan, et al., 2012). Este projeto resultou em um relatório e um estudo de impactos 

ambientais favoráveis ao agora denominado “Projeto de Integração do Rio São Francisco 

com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional” (Franco, 2009). 

Apesar do Ministério da Integração Nacional defender que o impactos ambiental da 

transposição do São Francisco serão mínimos (Pittock et al., 2009), casos de transposição 

entre bacias ao redor do mundo já resultaram em graves impactos ambientais (revisão em 

Davies et al., 1992). Os principais danos ecológicos estão ligados à introdução de 

organismos aquáticos, alteração de habitats e interações entre organismos, alteração no 

regime natural de fluxo de água e mudanças na qualidade de água (Meador, 1992). O 

impacto ambiental é indiscutível tanto à aspectos relacionados a variáveis abióticas, quanto 

a táxons aquáticos, incluindo peixes continentais (Moreira-Filho & Buckup, 2005). Em um 

contexto evolutivo, os canais de transposição podem servir como corredores para mistura 

de ictiofauna entre bacias (Moreira-Filho & Buckup, 2005; Lima & Caires, 2011), podendo 

acarretar em hibridização de espécies próximas previamente isoladas, extirpação de 

possíveis adaptações locais, homogeneização de populações ou extinção local ou total de 

espécies endêmicas (Blanco et al., 2010; Peres et al., 2012). 
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1.4. Família Cichlidae no Nordeste Médio Oriental 

Pertencente a subordem Labroidei, grupo monofilético de maior riqueza entre os 

Perciformes (Helfman et al., 2009), a família Cichlidae é considerada como uma das 

poucas famílias de peixes tropicais cujo monofiletismo é praticamente incontestável 

(Marescalchi, 2005).   

Os ciclídeos distribuem-se pela América Central, América do Sul, África, Oriente- 

Médio, Madagascar, Índia e Sri Lanka (Nelson, 2006). Trata-se da família mais rica de 

peixes não-ostariofisianos de água doce, e uma das mais ricas famílias de vertebrado, com 

pelo menos 1.300 espécies descritas, e aproximadamente 1.900 espécies estimadas, em 

uma visão conservadora (Berra, 2001).  

São identificados externamente pela presença de uma única narina de cada lado, linha 

lateral interrompida, boca protrátil com séries de dentes no pré-maxilar e dentário 

(Kullander, 2003). De modo geral, os ciclídeos são classificados como peixes secundários, 

que embora se encontrem majoritariamente em ambientes continentais, suportam certo 

grau de salinidade, sendo capazes de atravessar algumas barreiras salinas (Helfman et al., 

2009). Distribuem-se em todos os rios e riachos do Brasil (Buckup, 1999) abrangendo cerca 

de 450 espécies (Turner, 2007). Dentre os principais táxons da ictiofauna continental, a 

família Cichlidae é representada por quatorze espécies, sendo cinco introduzidas (Rosa et 

al., 2003). Entre os ciclídeos nativos do Nordeste, Cichlasoma orientale Kullander 1983 

(Fig. 3) é considerada espécie endêmica da região (Rosa, et al., 2003), porém há 

discordância entre diferentes autores quanto à sua distribuição. Buckup e colaboradores 

(2007) relatam sua distribuição apenas na bacia do rio Curu (localidade-tipo) e seus 

tributários. Já Kullander (1983) e Reis e colaboradores (2003) mencionam a distribuição 

de C. orientale nas bacias da região hidrográfica do Nordeste Médio Oriental. Rosa e 

colaboradores (2003) atribuem a distribuição da espécie às bacias do Nordeste Médio 

Oriental, e a coloca possivelmente na região hidrográfica do Parnaíba e nas bacias do leste 
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do Maranhão (Fig. 5a). Cichlasoma orientale é uma espécie predominantemente onívora 

(Gurgel et al., 2002; 2005), que possui uma estratégia reprodutiva de picos explosivos de 

acordo com a disponibilidade de água durante o ano, com casais protegendo a prole em seu 

estágio inicial (Gurgel et al., 2011).  É conhecida popularmente no Nordeste brasileiro 

como acará, cará, corró ou corró-preto.  

Fig. 3. Indivíduo de Cichlasoma orientale coletado na bacia do Rio Ceará-Mirim, Rio 

Grande do Norte. Foto de Sergio Lima. 

Outra espécie de ciclídeo supostamente endêmico do Nordeste brasileiro é 

Crenicichla menezesi Ploeg 1991 (Fig. 4). Esta espécie também não possui sua distribuição 

completamente elucidada. Segundo Buckup e colaboradores (2007) e Reis e colaboradores 

(2003), esta espécie está difundida apenas nas bacias do Estado do Maranhão. Ploeg (1991) 

descreve sua ocorrência para os rios do Nordeste brasileiro, enquanto para Rosa e 

colaboradores, (2003) está presente nas bacias das regiões hidrográfica do Parnaíba, 

Nordeste Médio Oriental e bacias do Leste, sendo ausente na ecorregião do rio São 

Francisco (Fig. 5b). Esta espécie é majoritariamente carnívora e generalista (Gurgel et al., 

2002; 2005) com comportamento territorialista na fase adulta (Araújo, 2012), e uma 

estratégia reprodutiva contínua, com período de desova duradouro ao longo do ano, porém 

com poucos indivíduos a cada desova, com um casal geralmente cuidando dos alevinos no 
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início do desenvolvimento (Araújo et al., 2012). No Nordeste do Brasil é chamada pela 

população local como jacundá, piau-sabão ou bebeu. 

Fig. 4. Indivíduo de Crenicichla menezesi coletado na bacia do rio Pratagí. Foto de Sérgio 

Lima. 

A biologia evolutiva tem usado amplamente os ciclídeos como modelo, 

principalmente pelo exemplo de radiação adaptativa, na qual aproximadamente 2.000 

espécies possivelmente evoluíram nos últimos 10 milhões de anos nos grandes lagos 

africanos (Kocher, 2004).  Nas estimativas de riqueza, número de linhagens e idade de 

radiação, os ciclídeos representam o mais rápido modelo para estudos de radiação 

adaptativa em larga escala conhecido (Turner, 1999). Apesar do grande número de estudos 

evolutivos com ciclídeos, principalmente africanos, pouco têm sido feito sobre o clado 

neotropical, a subfamília Cichlinae (Fan et al., 2012), um grupo de espécies com grande 

diversidade fenotípica, reprodutiva, e comportamental (López-Fernandéz et al., 2013). 
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Fig. 5. Distribuição de Cichlasoma orientale (a) e Crenicichla menezesi (b), segundo as 

referências demonstradas. “E” representa endêmico da ecorregião e “?” dúvida sobre a 

distribuição.  

1.5. Sistemática integrativa e filogeografia 

Um conceito recente em estudos sistemáticos, denominado “sistemática integrativa”, 

tenta aliar abordagens ecológicas, moleculares e morfológicas na determinação de espécies 

e linhagens evolutivas, e auxiliar a compreensão dos processos que favorecem a 

diversificação biológica (Dayrat, 2005; Padial et al., 2010). Esta abordagem tem sido 

utilizada no estudo de áreas pouco conhecidas, e também na descoberta de espécies 

crípticas (Tan et al., 2009). 

A história de diversificação de peixes de água doce na região Neotropical foi 

influenciada por fatores geomorfológicos e climáticos (capturas de cabeceira, regressões 
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marinhas) que regularam a conectividade entre as bacias. Porém, o papel de pressões 

ecológicas principalmente ligadas ao regime hídrico, composição química da água e tipo 

de solo na diversificação simpátrica de peixes de água doce continentais, também foi um 

fator influente na diversificação de linhagens simpátricas (Albert & Reis, 2011). 

A variação fenotípica é resultado da interação de processos históricos (com base 

genética) e ecológicos (com base ambiental) que podem regular a fixação de caracteres 

fenotípicos (Mullen et al., 2009). Processos determinísticos mediados pela seleção natural 

e processos estocásticos (deriva gênica) podem favorecer a manutenção ou eliminar 

variações de traços fenotípicos (Michell-Olds et al., 2007; Clegg & Philimore, 2010; 

Chenoweth et al., 2010; Stelkens et al., 2012). Porém esta relação também é dependente 

do grau de contato entre as populações ou linhagens, ou seja, o fluxo gênico é também um 

fator influente na variação fenotípica (Mullen et al., 2009). Ademais, a variação fenotípica 

pode ser gerada por respostas morfológicas à condições ambientais atuais que podem não 

representar mudanças na frequência de alelos, este processo evolutivo é conhecido como 

plasticidade fenotípica (Pfening et al., 2010). 

Variações na forma do corpo são consideradas úteis na avaliação de processos 

ecológicos e fatores ambientais influentes na diversificação inter e intraespecífica de peixes 

continentais. Aspectos ecológicos como composição de dieta, (Wagner et al., 2009), 

pressões de predação (Langerhans & DeWitt, 2004), composição de comunidades 

(Webster et al., 2011), fluxo de água (Langehans, 2008; Sampaio et al., 2013), temperatura 

(Sidlauskas, et al., 2006); oxigênio dissolvido na água (Crispo & Chapman, 2011), entre 

outros, já se mostraram influentes quanto a variação da forma em peixes continentais. 

Porém, estudos que documentaram a variação morfológica provocada por causas 

ambientais com peixes neotropicais de água doce ainda são escassos (Albert & Reis, 2011). 

A distribuição geográfica de uma determinada espécie é regulada em função da sua 

ecologia, demografia histórica e padrões de dispersão, que podem ser muitas vezes 



25 
 

elucidados através da biogeografia molecular (Avise, 2000). Uma ferramenta para 

investigar os processos e padrões históricos que regularam a diversificação das linhagens 

é a filogeografia (Avise, 2000). Esta abordagem parece ainda mais interessante quando 

utilizada com organismos nas quais as populações tem seu potencial dispersivo vinculadas 

ao meio que vivem, e este é o caso dos peixes de água doce (Albert & Reis, 2011). Visto 

que estes organismos obrigatoriamente necessitam da conexão entre as drenagens para que 

haja dispersão (Jones & Johnson, 2009), a distribuição de linhagens de peixes continentais, 

permite inferências sobre eventos pretéritos de uma determinada região. 

Ao contrário da Europa e América do Norte, muito pouco se sabe sobre a influência 

dos eventos climáticos e geológicos nos processos evolutivos da fauna e flora da América 

do Sul (Beheregaray, 2008; Unmack et al., 2009; Turchetto-Zolet et al., 2012). Entretanto, 

os recentes avanços sobre  as relações históricas de peixes neotropicais (Alexander et al., 

2006; Ruzzante et al., 2006, 2008, 2011; Jowers et al., 2008; Cardoso & Montoya-Burgos, 

2009; Frederico et al., 2012; Mariguela et al., 2013; Ribeiro et al., 2013), incluindo 

ciclídeos (Ready et al., 2006; Pérez et al., 2007; Willis et al., 2007, 2010, 2013; Musilová 

et al., 2008; Pereyra & Garcia, 2008; Barluenga & Meyer, 2010; López-Fernandez et al., 

2010, 2013; Pialék et al., 2012) revelaram padrões de estruturação populacional ligados 

principalmente à separação geográfica (Hubert & Renno, 2006). Porém, o conhecimento 

da dinâmica das bacias por meio das respostas populacionais da ictiofauna em alguns 

biomas do continente é escasso, ou até inexistente em biomas como a Caatinga (Turchetto-

Zolet et al., 2012). 

 Tendo em vista as distribuições de Cichlasoma orientale e Crenicichla menezesi 

entre bacias atualmente isoladas do Nordeste brasileiro, estas espécies representam uma 

oportunidade de estudar a variação fenotípica entre populações isoladas, e sua relação com 

componentes históricos e ambientais. Além disso, o entendimento das respostas das 

linhagens evolutivas da ictiofauna às mudanças paisagísticas locais no Nordeste brasileiro 
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é desconhecido. Para isso a filogeografia comparada parece ser uma ferramenta de grande 

utilidade, por permitir entender como essas espécies ocuparam diversas bacias 

hidrográficas separadas por acidentes geográficos significativos como serras e chapadas, 

além da barreira marinha. Isto permite comparar a estruturação da diversidade genética 

intraespecífica em bacias isoladas, e acompanhar possíveis mudanças após a conexão 

artificial entre as bacias do Nordeste Médio Oriental e a bacia do rio São Francisco.  
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2. Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivo investigar a diversidade fenotípica e 

molecular das populações de Cichlasoma orientale e Crenicichla menezesi nas bacias do 

Nordeste Médio Oriental e regiões hidrográficas adjacentes, usando métodos de sistemática 

integrativa. Ademais, analisar a influência de fatores pretéritos (climáticos e 

geomorfológicos) e atuais (ecológicos) nesta variação, além de apontar potenciais impactos 

da conexão artificial das bacias envolvidas na transposição do rio São Francisco. Além 

deste objetivos principais, o trabalho também propôs como objetivos específicos: 

- Comparar amostras de C. orientale e C. menezesi de diferentes bacias e determinar 

se são espécies com populações possivelmente estruturadas, ou um complexos de espécies 

com algumas espécies novas endêmicas das bacias costeiras menores, e assim inferir a 

distribuição geográfica destas; 

- Comparar a variação molecular e fenotípica dentro e entre populações de C. 

orientale e C. menezesi nas bacias envolvidas na transposição do rio São Francisco por 

meio de de abordagem filogenética e filogeográfica;  

- Formular hipóteses sobre a diferenciação das linhagens evolutivas de C. orientale 

em resposta à eventos históricos e os processos climáticos e geomorfológicos que podem 

ter sido influentes na conectividade das bacias do Nordeste do Brasil. 

 O presente trabalho foi dividido em dois diferentes capítulos, o primeiro intitulado: 

“Inter-and intra-basin phenotypic variation in two riverine cichlids from northeastern 

Brazil: potential eco-evolutionary damages of an artificial river connection”; e um segundo 

denominado “Sistemática molecular e filogeografia de dois ciclídeos (Teleostei:Cichlidae) 

das bacias hidrográficas do Nordeste do Brasil”. Cada capítulo possui sua própria 

ordenação de figuras e tabelas.
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3. CAPÍTULO I: Inter-and intra-basins phenotypic variation in two riverine 

cichlids from northeastern Brazil: potential eco-evolutionary damages of an 

artificial river connection 
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Abstract 

 Intraspecific phenotypic variation can be generated by a variety of historical and 

ecological processes, and also induced by anthropic actions. One such activity that has 

large-scale environmental impacts in freshwater environments is interbasin water 

transfer. Brazil’s Mid-Northeastern Caatinga freshwater ecoregion is going through an 

interbasin diversion that will trasnfer the waters of the São Franscisco river basin with 

four basins of the region. The present study aimed to characterize the phenotypic variation 

of two cichlids species, Cichlasoma orientale and Crenicichla menezesi, from both 

ecoregions and, whether this phenotypic variation is related to an ancient historical 

separation between basins and/or to actual environmental conditions. These aims were 
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evaluated through mtDNA markers and geometric morphometrics. Our results showed, 

for both species, significant phenotypic differences among populations without genetic 

divergence. Thus, no relationship between genetic and morphological data was found. 

Additionally, a significant shared phenotypic pattern according to water flow regimes was 

found. These results reinforce a probable action of environmental forces shaping fish 

morphology, possibly through phenotypic plasticity. The evolutionary role of plastic 

responses in freshwater fish populations -- especially in variable environments – is 

discussed, as well as the potential eco-evolutionary damages that might result from the 

artificial river connection. 

Key-words: Cichlidae; São Francisco interbasin water transfer; geometric 

morphometrics; mitochondrial DNA, Mid-Northeastern Caatinga; water flow regime. 
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3.1. Introduction  

Phenotypes are the interface of eco-evolutionary dynamics. Indeed, selection acts 

directly on phenotypes, whereas it acts only indirectly on genotypes through selection 

upon the phenotypes sit generates. Thus, a full understanding of eco-evolutionary 

dynamics requires the study of phenotypic variation (Hendry, 2013). Diversification of 

traits can occur rapidly (e.g. sexual selection or local adaptations) or slowly (e.g. 

geographic isolation and its associated genetic drift), but the influences of these processes 

on neutral genetic variation may be markedly different (Mullen et al. 2009). Rapid 

evolution of phenotypic traits can obscure understanding of the phylogenetic relationships 

among populations because insufficient time may have passed for the accumulation of 

genetic differences at markers not associated with the traits under diversifying selection 

(i.e., incomplete lineage sorting) (Hull et al., 2010). However, if phenotypic differences 

are attributable to long-term isolation and subsequent genetic drift, genetic differences 

would presumably be ubiquitous across evolutionarily neutral loci (White et al., 2013). 

Natural populations are often exposed to variable environmental conditions, and 

must adapt their responses to these conditions (Windig et al., 2004). Such responses 

reflect efforts to regulate the connection between fitness and environment, mainly through 

phenotypic adjustments (Pfennig et al., 2010). While natural changes have always 

produced such variation, anthropic effects have been altering the natural environment at 

an unprecedented rate (Reed et al., 2011). Freshwater environments have been 

particularly impacted by anthropic actions and represent one of the most rapidly declining 

habitats on Earth (Collen et al., 2013). Projects of interbasin water transfer, in particular, 

stand out due to their large scale, high costs, and serious environmental impacts upon 

freshwater habitats (Meador, 1992; Pittock et al., 2009; Grant et al., 2012). Despite their 

usefulness for generating water supply, the artificial links between waterways that are 
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generated by these projects may function as natural sinks for aquatic biota (Moreira-Filho 

& Buckup, 2005; Lima & Caires, 2011). Such connectivity between previously isolated 

basins could lead to changes in aquatic diversity, including biodiversity homogenization, 

loss of species richness (Bellafronte et al., 2010; Grant et al., 2012), and modifications in 

gene flow patterns (Blanco et al., 2010; Peres et al., 2012). Changes in environmental 

variables as water flow regime (Meador, 1992; Grant et al., 2012),  which is considered 

to be one of the most influential variables with regard to phenotypic diversification in 

aquatic organisms including fishes (Langerhans, 2008), crustaceans (Zimmerman et al., 

2011), tadpoles (Haad et al., 2011), are also reported as potential damages of interbasin 

water transfers works (Meador, 1992). 

Northeastern Brazil is classified as one of the most unknown ichthyological regions 

of the world (Rosa et al., 2003; Lévêque et al., 2008), and is highly threatened by 

anthropic activities (Collen et al., 2013). Efforts to manage and conserve the natural water 

flow regimes of this region have been hampered by the scarcity of scientific information 

regarding the ecological processes associated with its biota (Malthick & Medeiros, 2006). 

This political region comprises four freshwater ecoregions, divided mainly by 

biogeographical barriers: Parnaiba, São Francisco, Northeastern Mata Atlântica 

(southwards to São Francisco river basin) and Mid-Northeastern Caatinga (between São 

Francisco and Parnaíba drainages) (Abell et al., 2008; Albert & Reis, 2011) (Fig. 1). Mid-

Northeastern Caatinga is predominantly inserted in the semi-arid Caatinga biome, which 

is characterized by its dry weather and impermeable soil, resulting in an intermittent and 

seasonal river regime (Rosa et al., 2003, Rocha et al., 2012). Due to the constant regimes 

of draughts, water supply has historically been a serious issue for humans living in this 

region (Araújo et al., 2004). In the past, numerous governmental efforts have tried without 

success to solve the problem of water supply in the Mid-Northeastern Caatinga region 
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(Pittock et al., 2009). A large governmental interbasin water transfer project was approved 

in 2006 and is currently underway. This work will pump waters from the São Francisco 

river basin (SFR) to the four major basins of the Mid-Northeastern Caatinga region. Two 

main axes are proposed, summing a total of 720km, with water capture at two adjacent 

sites of the main channel of the Sub-Middle São Francisco river basin. The north axis will 

link São Francisco waters with the Jaguaribe (JAG), Piranhas-Açu (PAC) and Apodi-

Mossoró (APO) river basins, and the east axis will link São Francisco waters with the 

Paraíba do Norte (PAR) river basin (Pittock et al,. 2009) (Fig. 1).  

Freshwater fishes are currently used as models to study the influence of historical 

processes (Jones & Johnson, 2009), environmental conditions (Crispo & Chapman, 2010; 

Langerhans et al., 2003; Langerhans, 2008) and anthropic effects (Haas et al., 2010; 

Franssen et al., 2012; van Rijssel & Witte, 2012) upon phenotypic variation. The family 

Cichlidae is particularly well-suited for such studies because it is a species-rich group that 

exhibits remarkable morphological, ecological, and behavioral diversity (Kocher, 2004). 

Previous research has shown that, in these organisms, phenotypic distance can represent 

a strong predictor of assortative mating (Stelkens & Seehausen, 2009). Inter- and 

intraspecific phenotypic variation among cichlids has already been linked to historical 

(Ready et al., 2006; Fan et al., 2012) and/or ecological processes (Langerhans et al., 2003; 

Trapani, 2003; Stelkens & Seehausen, 2009; Crispo & Chapman, 2010, 2011), but little 

is known about the evolutionary processes in Neotropical cichlids (Fan et al., 2012; 

López-Fernandéz et al., 2013). 

The responses of aquatic biota to seasonally variable habitats, which typify rivers 

and streams in the semi-arid region of Brazil, are poorly known (Maltchik & Medeiros, 

2006). Nonetheless, the potential loss of phenotypic variation among and within 

populations would contribute to a loss of diversity, signifying serious evolutionary 
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damage in to already threatened region such as northeastern Brazil. In this context, the 

present study aims to characterize the phenotypic variation of two riverine cichlids 

(Cichlasoma orientale Kullander and Crenicichla menezesi Ploeg) from semi-arid 

northeastern Brazil and  evaluate if the phenotypic variation is related to an ancient 

separation between basins (and the evolutionary consequences of that separation) and/or 

actual environmental conditions. Morphological, molecular and ecological data will be 

used to answer these questions Furthermore, this study will consider some of the potential 

impacts of the ongoing São Francisco interbasin water transfer on evolutionary trends in 

freshwater fish populations. 

 

3.2. Material and Methods 

3.2.1. Study taxa and sampling 

Cichlasoma orientale and Crenicichla menezesi are good models for evolutionary 

studies in northeastern Brazil due to their widespread distribution among isolated river 

basins, including those that will be affected by the São Francisco interbasin water transfer 

project (Kullander, 1983; Ploeg, 1991; Rosa et al., 2003). In addition, these species 

exhibit plastic foraging behavior that changes to suit the availability of environmental 

resources (Gurgel et al., 2002, 2005).  

Localities were classified according to the predominant water flow regime, 

following the classification proposed by Matthews (1998). In general, artificial or human-

altered habitats (reservoirs, lakes and artificial pounds) were classified as lentic, while 

natural habitats (rivers, streams, waterfalls) with downstream water were classified as 

lotic habitats (Table S1). 

Sampling was conducted between March 2012 and April 2013, using hand-nets, 

line and hooks, trawls and gill nets. Specimens were individually labeled and tissue 
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(muscle or fin clip) samples were preserved in ethanol 95%. Afterwards, the individuals 

were fixed in 10% formalin for approximately two weeks and then stored in 70% ethanol. 

Voucher specimens were deposited in the ichthyological collections of Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) and Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

(Fig. 1; Table S1). 

  

3.2.2. Phenotypic Variation 

  To evaluate phenotypic variation, geometric morphometrics methods were 

performed. Recent studies have demonstrated a strong influence of preservation method 

(formalin, ethanol or freezing) on shape analysis using geometric morphometrics (Berbel-

Filho et al., 2013; Martinez et al., 2013). To avoid this potential confounding artecfact, 

we chose X-Ray plates as an alternative method for morphological data collection. With 

each individual placed in the same orientation, X-ray images were captured using an 

Intecal ® 300 machine and developed with a Fuji ® FPM100A desktop processor. Scale 

size was determined based on the maximum body depth (vertical measure of pelvic fin 

insertion to dorsal fin insertion) of the specimens, measured manually with a 300mm 

digital caliper.  

Using TPSdig version 1.4 software (Rohlf 2004), 15 individual two-dimensional 

landmarks were taken from 132 C. orientale specimens (Fig. 2a), and 14 landmarks were 

taken from 102 C. menezesi specimens (Fig. 2b). An additional landmark from C. 

orientale (Landmark 12, Fig. 2a) was assigned on the insertion of the anal fin’s third 

spine, because it is an important taxonomic trait in Cichlasoma species (Kullander, 1983). 

We aligned the landmarks using the Procrustes superposition method in MorphoJ 

software version 1.05 (Klingenberg 2011). To account for allometric effects on shape 

variation, we performed a multivariate regression of Procrustes coordinates (shape), using 
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the log of centroid size; we used the residuals of this regression analysis as data for the 

subsequent analyses, as recommended by Klingenberg & Marugan-Lobón (2013). The 

sexual dimorphism reported for these species is related to size (C. orientale; Gurgel et al. 

2011) and color patterns (C. menezesi; Araújo et al. 2012) but not on shape patterns, so 

we pooled the sexes for phenotypic analyses.  

To evaluate the relative contribution of the actual basin isolation and habitats (lotic 

and lentic) to phenotypic variation, a Procrustes ANOVA was conducted (Klingenberg & 

McIntyre, 1998) using the “geomorph” package (Adams & Otárola-Castillo, 2013). To 

determine whether the effects of basin isolation and habitat were statistically significant, 

we calculated F statistics (Goodall, 1991) with 999 permutations. All analyses were done 

using R software (www.R-project.org/). 

In order to evaluate morphological variation among interbasins populations, a 

canonical variable analysis (CVA) was conducted to test the effectiveness of variation in 

predicting a priori groups using a T² hotelling test (Zelditch et al. 2004). A Malahanobis 

pairwise distance matrix was used as morphological distance matrix of the populations. 

A warped outline drawing graphic was chosen to visualize all the phenotypic variations. 

All analyses were conducted in MorphoJ software version 1.05 (Klingenberg, 2011). 

 

3.2.3. DNA isolation, amplification and sequencing 

To evaluate if the morphological variation was related to the ancestral distribution 

of lineages among populations distributed in five currently isolated basins, three to five 

individuals of each species from each basin involved in the water diversion project were 

sequenced. Genomic DNA extraction was performed with DNA easy™ Tissue Kit 

(Qiagen). Two mtDNA genes were amplified: Cytochrome Oxidase I (COI), using the 

primers FISH-BCH2 (5' ACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA 3') and FISH-BCL (5' 
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TCAACYAATCAYAAAGATATYGGCAC 3') (Tornabene et al., 2010) and 

Cytochrome b (cytb), using primers FishCytb-F (5' 

ACCACCGTTCTTATTCAACTACAAGAAC 3’) and TrucCytB-R (5’ 

CCGACTTCCGGATTACAAGACCG 3’) (Sevilla et al., 2007). The PCR reactions (25 

µL of final volume) were performed using 10-30 ng of DNA template, 0.4µL of each 

primer, 12.5 µL of 2x Taq Master Mix VivantisTM, and10.2 µL of ultrapure water. For 

both genes, amplifications used an initial cycle at 95°C for 5 min, followed by 35 cycles 

at 94°C for 30 s, 50°C for 35 s, 72°C for 70s, a final extension step at 72°C for 7 min, and 

then 20° for 2 min. PCR products were examined on a 1.8% agarose gel and then purified 

using the QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). All sequencing reactions were 

performed using the Big Dye v3.1 (Applied Biosystems) and screened in ABI PRISM ® 

3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). All sequences obtained in this study were 

deposited in GenBank (Table S2). 

 

3.2.4. Analysis of mtDNA sequence data 

 Sequences were edited using Geneious version 6.1 software 

(http://www.geneious.com/), imported into Mega 5.1 (Tamura et al., 2011), and then 

aligned using ClustalW. Since both genes used are mitochondrial markers, we 

concatenated the sequences for each individual. These alignments resulted in 1569 base 

pairs for C. orientale and 1575 base pairs for C. menezesi.  

In order to understand how the genetic structures of these species variy across 

populations and habitats, a molecular variance analysis (AMOVA) was performed by 

Arlequin software v. 3.5 (Excoffier & Lischer, 2010) with 1,000 permutations, using 

Kimura 2-paramete (K2P) model as the distance method. This analysis was done to test 

the hypothesis of partitioned molecular variation of the current spatial distributions 
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among drainages, localities within drainages (which includes the two different types of 

habitats), and individuals within localities. 

In order to delineate the relationships within intraspecific lineages, haplotype 

networks were generated using TCS1.21 (Clement et al., 2000) with a 95% statistical 

probability that no multiple substitutions had occurred.  

A Mantel test was conducted to evaluate the correlation between the Malahanobis 

distances of pairwise populations and the matrix of K2P distance between populations as 

a matrix of genetic structure (Table 3). This test was done using the available “Ecodist” 

package (Goslee & Urban, 2005) in R software. 

 

3.2.5. Water flow regime in phenotypic variation 

Because water flow regime is an influential variable in aquatic environments, we 

aimed to analyze whether different water flow regimes (lentic-lotic) had an effect on 

intraspecific morphological variation. To address this, we conducted a discriminant 

analysis using the individuals of all basins grouped according to the water flow regime of 

each sampling site. In order to determine the intensity of the habitat effect, we performed 

a T2 statistical test and a permutation test (10,000 permutations). All the analyses were 

made in MorphoJ software version 1.05. 

 

3.3. Results 

 The Procrustes ANOVA analysis revealed a significant effect of basina on 

morphological variation for both species, (C. orientale, p=0.0001; C. menezesi, p = 

0.0002) being higher in C. orientale, (SS=0.0174; C. menezesi SS=0.0296) than the effect 

of habitats (C. orientale, SS=0.041, p=0.0182; C. menezesi. SS=0.030, p=0.149), which 

was not significant for C.menezesi (Table 1). 
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 For both species, the CVA showed significant morphological variation for all fish 

populations across basins involved in the transposition project (Table 3). Body depth, 

mouth position, snout length, caudal peduncle and areas and length of fins were the main 

traits that exhibited significant morphological variation (Fig. 3).  

In C. orientale, the first Canonical Variable (CV1) explained 49.98% of the shape 

variation (Fig. 3a). With respect to negative variance, individuals from São Francisco, as 

well as some individuals from the Piranhas-Açu and Jaguaribe river basins, showed a 

more elliptical body shape, with deeper heads, higher eye diameter, decreased snout 

length, an inferior terminal mouth (sub-terminal mouth), and a larger area of caudal and 

anal fins. In terms of positive variance, individuals from Paraíba do Norte and Apodi-

Mossoró, most of the individuals from Jaguaribe, and some of the individuals from 

Piranhas-Açu showed a more fusiform shape, with an increased snout length, a more 

terminal mouth position, a shallow caudal peduncle, a reduced maximum body depth, 

reduced eye diameter, and a longer caudal fin.  

The second Canonical Variable (CV2) explained 23.66% of the total shape 

variation. In negative variance, most of the individuals from Paraiba do Norte and São 

Francisco showed a relatively upturned mouth, a shallow caudal peduncle, and an 

anteriorly positioned pectoral fin. In terms of positive variance, individuals from Apodi-

Mossoró, Jaguaribe, Piranhas-Açu, as well as some individuals from the São Francisco 

river basin, showed an operculum opening extending posteriorly, a deeper nape region, a 

posteriorly inserted pectoral fin, a posteriorly inserted pelvic fin, and a larger caudal 

peduncle depth (Fig. 3a). 

Among C. menezesi populations, CV1 explained 51.11% of the intraspecific shape 

variation. Negative variance revealed that the Paraíba do Norte population, most of 

Piranhas-Açu individuals and some individuals from the São Francisco and Jaguaribe 
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populations, exhibited a higher maximum depth, an anteriorly positioned dorsal fin 

insertion, a shorter snout length, a terminal mouth and a shorter caudal fin length. Indeed, 

some individuals from the São Francisco, Jaguaribe and the Apodi-Mossoró populations 

showed a shorter maximum body depth, a posteriorly positioned dorsal fin, an increased 

snout length, a relatively upturned mouth position, and longer caudal fin.  

CV2 explained 25.28% of total shape variation. In terms of negative variance, most 

Piranhas-Açu individuals and some of São Francisco and Jaguaribe populations exhibited 

larger heads, with a higher maximum head depth, mainly for, a heightening in the nape 

region. In addition, an anteriorly positioned dorsal fin and a posteriorly inserted pectoral 

fin were observed at those specimens. With respect to positive variance, individuals of 

Paraíba do Norte, most of the Apodi-Mossoró individuals, and some of Jaguaribe 

individuals exhibited a posteriorly inserted dorsal fin and an anteriorly inserted pectoral 

fin, as well as a smaller head (Fig. 3b). 

 The hierarchical analysis of molecular variation (AMOVA) tested the hypothesis 

that molecular variation would be different between drainages, sampling localities 

(including the different habitats in the sampling) and individuals within localities. This 

last factor was significant for both species (C. orientale, p=0.005, 5.35 % of total 

variation; C.menezesi, p=0.002, 11.46% of total variation). Cichlasoma orientale 

sequences were significantly structured among drainages, which explained a significant 

portion of the overall molecular variation (p=0.036; 31.40% of total variation) (Table 2).

  

  In the case of both species, the analysis of mtDNA sequences revealed shared 

haplotypes among populations from the five river basins (Fig 4). In C. orientale, the 

analysis detected a total of six haplotypes, with two appearing with particularly high 

frequency. One of these haplotypes comprised specimens from São Francisco and 
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Piranhas-Açu, as well as one individual of Paraíba do Norte river basins (Haplotype 5). 

The other haplotype comprised specimens from the Jaguaribe, Apodi-Mossoró and 

Piranhas-Açu basins (Haplotype 1). The other four haplotype, were exclusive to 

specimens from the Apodi-Mossoró basin (Haplotype 2 and 3), the Jaguaribe basin 

(Haplotype 4), and for the Paraíba do Norte basin (Haplotype 6) (Fig. 4a).  

 In Crenicichla menezesi, four haplotypes were detected. The most frequent one 

(Haplotype 1) was present in 13 individuals from four different basins (Apodi-Mossoró, 

Jaguaribe, Piranhas-Açu and Paraíba do Norte). The second most frequent haplotype 

(Haplotype 4) occurred in individuals from the São Francisco and Paraíba do Norte 

basins. Haplotype 3 occurred in two individuals from the Jaguaribe basin and haplotype 

2 appeared in one specimen from the Apodi-Mossoró basin (Fig. 4b). 

The Mantel test showed no significant relationship between phenotypic and genetic 

data for either species (b=0.037; R2=0.006; p=0.967 for C. orientale; b=-7.093; R2=0.505; 

p=0.154 for C.menezesi), suggesting that morphometric variation is not related to ancient 

lineage distribution within northeastern Brazil basins (Table 3). 

The ANOVA results did not reveal a significant phenotypic variation among 

environments in the case of C. menezesi. However, the discriminant analysis did detect a 

significant effect of lentic versus lotic habitats on body shape variation for both species. 

Populations of both C. orientale (T²=81.40; p =0.0005) and C. menezesi (T²= 57.76; 

p=0.0218) exhibited similar morphological changes, mainly related to body depth and 

snout length (Fig. 5).  

 Cichlasoma orientale individuals from lentic habitats exhibited a more elliptical 

body shape, with maximum body depth posteriorly positioned, higher horizontal eye 

diameter, larger dorsal, anal and caudal fins, a shallow caudal peduncle, anteriorly 

positioned insertion of pectoral fin and a more sub-terminal mouth position. Individuals 
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of C. menezesi from lentic habitats also showed a deeper head, higher horizontal eye 

diameter, and larger caudal and anal fins. 

For lotic conditions, a more fusiform-like shape was exhibited for both species, as 

well as reduced eye diameter, reduced body depth and a longer caudal fin. Additionally, 

C. orientale showed a more terminal mouth position, while C. menezesi individuals 

showed a longer anal length and a longer snout. However, a higher caudal peduncle depth 

was found for this species in lotic conditions. 

 

3.4. Discussion 

Allopatric diversification among different basins is the most common mechanism 

of divergence in Neotropical freshwater fishes, mainly because it leads to isolated 

lineages that accumulate different genetic and phenotypic traits (Albert & Reis 2011). 

Our results revealed significant morphological variation among populations of C. 

orientale and C. menezesi from isolated rivers involved in the São Francisco interbasin 

water transfer project (Tables 1 and 3; Fig.3). Some studies with Neotropical cichlids 

have demonstrated allopatric diversification among basins (Ready et al., 2006; Musilová 

et al., 2008; Ríčan & Kullander, 2008), and this phenomenon was evident for both 

morphological and molecular data for C. orientale (Table 2a; Table 3a), but only from 

the morphological data for C. menezesi (Table 2b; Table3b). C. menezesi exhibited 

significant molecular variation among individuals within localities, indicating the 

probable existence of different sympatric intraspecific lineages occupying the same 

localities. Phenotypic variation plays remarkable role in cichlid ecological diversification 

(López-Fernandez et al., 2010, 2013), and our results showed no significant correlation 

between molecular and morphological data.  These findings demonstrated that the 

currente morphological variation is not related to an ancient separation of basins. 



43 
 

Phenotypic divergence that is not related to the degree of molecular variation has been 

reported in cichlids (Stelkens & Seehausen, 2009; López-Fernandez et al., 2010, 2013; 

Crispo & Chapman, 2011).  The shared morphological variation showed for both species 

highlights a potential ecological influence upon phenotypic variation in C. orientale and 

C. menezesi populations in northeastern Brazil. 

 The Mid-Northeastern Caatinga ecoregion has an aquatic regime characterized by 

constant drying and flooding (Rocha et al., 2012). Our discriminant analysis results also 

revealed a significant shared phenotypic variation between individuals collected in lentic 

and lotic habitats for both species (Fig. 5) Given that no significant difference in genetic 

structure was found among localities within drainages (which includes lotic and lentic 

habitats) (Table 2), the data suggest that, morphological diversification within river basins  

is related to different water flow regimes.  

Many studies report the independent evolution of similar phenotypes in separate 

but similar environments. This ‘parallelism’ or ‘convergence’ of phenotypes implies, with 

some caveats, a strong deterministic environmental role (Hendry, 2013). Changes in the 

positions of the maximum body depth usually reflect variations in the swimming 

capacity/strategy (Langerhans et al. 2003). A deeper body and larger dorsal, anal and 

caudal fins generally indicate a greater potential in maneuverability and stabilization in 

deflections (Sampaio et al., 2013). This is consistent with the burst swimming pattern 

associated with lentic environments (Langerhans & Reznick, 2010; Crispo & Chapman, 

2011), and fits with our results. Other studies have found similar shape patterns for fishes 

in lentic habitats (Langerhans et al., 2007; Langerhans, 2008; Haas et al., 2010; Franseen 

et al., 2012), including Neotropical cichlids (Langerhans et al., 2003; Sampaio et al., 

2013). While not necessarily directly related to swimming capacity, others morphological 

differences found are probably related to lentic habitats (Fig. 4). Deeper heads may 
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represent a morphological response related to the larger size of gill arches in waters with 

low levels of dissolved oxygen (Langerhans et al., 2007; Crispo & Chapman, 2011). Both 

species also exhibited an increased eye diameter in lentic habitats, which is likely related 

to the low visibility resulting from floating macrophytes and intense sedimentation 

(Sampaio et al., 2013).  

The hydrodynamic theory posits that a more fusiform body shape reduces water 

resistance and, as a result, the energetic expenditure necessary to maintain position in 

flowing water (Langerhans, 2008). A more streamlined body shape, found in both species 

here, commonly reflects a sustained swimming strategy, typically employed by 

individuals swimming in high water flow environments (Langerhans 2008, Langerhans 

& Reznick, 2010). This kind of phenotypic variation in lotic freshwater environments is 

a predictable and well-studied pattern in fish shape morphology (for review, Langerhans, 

2008). 

Changes in snout length and mouth position among habitats could reflect variations 

in feeding behavior, diet type and foraging mode (Langerhans et al., 2003). Cichlasoma 

orientale is a predominantly omnivourous mid-water cichlid with a foraging behavior that 

changes with resource availability (Gurgel et al., 2002, 2005). It may be that lentic C. 

orientale populations, response to the changes in macroinvertebrate availability that have 

occurred in this region (Rocha et al., 2012), have specialized on bottom detritus or 

invertebrates in lentic habits (Fig.5a). However, more studies about the diet of this species 

are necessary in order to elucidate the relationship between resource availability and 

variation in feeding structures. C. menezesi is a predominantly carnivorous generalist 

species (Gurgel et al., 2002; 2005). Our results showed a slight increase in snout length 

in lotic habitats, a finding yhat may relate to attack speed or accuracy, as has previously 

reported in cichlids (Higham et al., 2007; Sampaio et al., 2013). This species also 
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exhibited a longer caudal fin and a higher caudal peduncle, trait functionally related to 

higher maneuverability, movement stabilization and burst displacements (Oliveira et al., 

2010). Sampaio and colleagues (2013), in an ecomorphological view of Crenicichla 

britskii Kullander, found similar results in swimming and prey capture strategy between 

environments, reinforcing the idea of phenotypic variation being predictive of ecological 

behavior in Crenicichla species. 

Although C. orientale and C. menezesi belong to the same subfamily, these genera 

are relatively phylogenetically distant (López-Fernandez et al., 2010). Although 

environmental variables were not tested directly, the responses of both species to 

ecological conditions related to water flow regimes (which has a high influence in many 

others aquatic variables) were similar.  The interspecific-shared shape changes of these 

species could be environmentally-driven, potentially through phenotypic plasticity 

action. Three major factors support a role for plasticity: 1) There was no significant 

genetic structure differences were found between habitats for either species (Table 2); 2) 

For both species, multiple localities in different isolated rivers, which differ in their 

ecological histories, showed similar phenotypic responses to water flow regime; 3) With 

respect to fixation of phenotypic traits, it is unlikely that stochastic processes have acted 

in the same way for different populations. However, it is not possible to discard multiple 

scenarios of local adaptation shaping the phenotypic variation for both species. 

Phenotypic plasticity allows for rapid shifts between peaks and valleys in an 

adaptive landscape without compromising individual fitness.  Such plasticity can also 

contribute to population divergence (Pfennig et al., 2010), especially when multiple 

adaptive peaks are possible, as is especially true in variable environments (Price et al. 

2003).  Northeastern Brazil has one of the most drastic drought cycles in the world 

(Hastenrath et al., 1984) as well as an irregular regime of rainfall (Rao & Hada, 1989), 
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which contribute to seasonal river behavior and temporary freshwater habitats (Rosa et 

al. 2003, Rocha et al. 2012). Both species have already demonstrated the use of 

reproductive strategies characterized by a set of physiological adaptations for semi-arid 

conditions and a temporary regime (Gurgel et al., 2011; Araújo et al., 2012). The 

phenotypic variations may be responses to the seasonal modifications in water flow 

regimes (lotic to lentic, and vice-versa), which is a remarkable behavior of aquatic 

ecosystems characteristic of Northeastern Brazil (Rocha et al., 2012). The role of 

phenotypic plasticity in variable environments has already been examined in Neotropical 

freshwater fishes (Neves & Monteiro, 2003; Hendry et al., 2006; Sidlaukas et al., 2006), 

including cichlids (Langerhans et al., 2003; Trapani, 2003; Sampaio et al., 2013). 

Determining the limits of phenotypic variation and the evolutionary potential of 

traits that affect survival and fitness will be critical to assess biological responses to 

anthropic activities (Reed et al., 2011). As argued by Malthick & Medeiros (2006), one 

of the most important issues in the conservation of freshwater waters in semi-arid Brazil 

is the recognition that the diversity of this region is closely associated to natural patterns 

of water flow and hydrological disturbances. Our results indicate significant interbasin 

morphological variation, as well as a prominent influence of water flow regime upon 

phenotypic variation in Mid-Northeastern Caatinga. This last environmental condition 

has been reported as an important component of distribution and richness of 

macroinvertebrates in this region (Rocha et al., 2012). Changes in water flow regime are 

usually linked with interbasin water transfer projects (Meador, 1992; Collen et al., 2013). 

Thus, the São Francisco interbasin water transfer project may affect the adaptive potential 

of phenotypic plasticity in response to water flow regime, mainly in areas that are directly 

receiving waters from the two axes. Furthermore, plasticity has limits that are regulated 

by the relationship between costs and fitness of individual plasticity as modulated by the 
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frequency and nature of environmental changes (Reed et al., 2011). If there are high 

energetic costs associated with plastic responses, selection may favor non-plastic 

organisms -- especially in relatively stable environments where changes are infrequent 

and/or predictable anymore (Svanbäck et al., 2009). 

According to Albert and Reis (2011), 54.6% of Neotropical freshwater fishes are 

restricted to a single ecoregion, underlining the extent to which historical and ecological 

conditions constrain lineage distributions according to major landscapes. Although the 

National Integration Ministry had reported that the environmental impacts of the São 

Francisco interbasin water transfer will be minimal (Pittock et al., 2009), may promote a 

large inter-ecoregion exchange between aquatic fauna and gene flow among lineages that 

are naturally isolated and evolving independently. Our haplotype network revealed a 

shared history with two major groups for each species, which may represent a scenario of 

incipient differentiation as lineage sorting or ancestral polymorphism of populations, but 

some exclusive basin lineages (mainly Apodi-Mossoró, Jaguaribe and Paraíba do Norte 

basins) were found (Fig. 4). In Brazil, cases of homogenization in fishes (Bellafronte et 

al., 2010; Blanco et al., 2010; Lima & Caires, 2011; Peres et al., 2012) have already been 

linked to interbasin water transfer projects. Possible gene flow between isolated 

populations potentially represents unpredictable and irrecoverable losses of intraspecific 

diversity, evolutionary potential and information about the lineage history in Mid-

Northeastern Brazil.  

The present study represents the first evolutionary examination of the aquatic 

species involved in the São Francisco interbasin water transfer project, and reports 

significant phenotypic variation among both C. orientale and C. menezesi populations. 

An additional phylogeographic study with these species is currently ongoing to elucidate 

how geological and climatic events that regulate basin dynamics in northeastern Brazil 
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have influenced lineage distribution in these species. The current findings highlight the 

increasing necessity of studies on the evolutionary biology using integrative approaches 

that are able to evaluate historical and ecological scenarios of current phenotypic 

variation, as well as the importance of such factors to maintenance of the evolutionary 

potential of species. 
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3.6. Tables 

 

Table 1. Partitioned analysis of morphological variance (ANOVA), between basins and 

habitats (lentic-lotic). a Results for C. orientale; b Results for C.menezesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a     

Cichlasoma orientale Df SS.obs MS p 

Basins 4 0.0174 0.00435 0.0001 

Habitats 1 0.0031 0.00310 0.0182 

Total 132 0.1848 0.00141 NA 

b     

Crenicichla menezesi df SS.obs MS p 

Basins 4 0.0296 0.00740 0.0002 

Habitats  1 0.0040 0.00402 0.1499 

Total 102 0.2169 0.00256 NA 
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Table 2. “Phi-statistics” and the hierarchical partitioning of genetic variation among and 

whitin drainages calculated from AMOVA using K2P as distance method. The partitioning 

of genetic variation was based on current drainages lines. P values are the probability under 

the null distribution of having a more extreme ɸ statistics than the observed value by 

chance. a AMOVA results for C. orientale; b AMOVA results for C.menezesi. 

 

 

 

 

 

 

 

a    

Cichlasoma orientale   % total variation ɸ statistics p 

 

Among drainages 

 

31.40 
 

ɸCT = 0.314 

 

 

0.036+-0.005 

 

 

Among localities within 

drainages (habitats) 

 

63.25 
 

ɸSC = 0.922 

 

0.195+-0.012 

 

 

Within localities 5.35 ɸST = 0.946 0.005+-0.002 

 

b    

Crenicichla menezesi % total variation ɸ statistics p 

 

Among drainages 

 

23.52 
 

ɸCT = 0.235 

 

 

0.099+-0.006 

 

Among localities within 

drainages (habitats) 

 

65.02 
 

ɸSC = 0.850 

 

0.090+-0.007 

 

 

Within localities 11.46 ɸST = 0.885 0.002+-0.002 
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Table 3. Matrix used in Mantel test to correlate molecular data (K2P distance) and 

morphological data (Malahanobis distance) among populations. Below diagonal, K2P 

distance values; above diagonal, Malahanobis distance values. *: p<0.05; **:p<0.01; 

***:p<0.001. a Matrix data for C. orientale. b Matrix data for C. menezesi. 

 

 

 

 

 

 

 

a      

 APO JAG PAR PAC SFR 

APO - 2.739*** 4.062*** 3.476*** 2.873*** 

JAG 0.001 - 2.762*** 1.968** 1.892* 

PAR 0.001 0.001 - 2.712*** 2.745*** 

PAC 0 0.001 0.001 - 2.061** 

SFR 0.001 0.002 0 0.001 - 

b      

 APO JAG PAR PAC SFR 

APO - 2.43** 3.132*** 2.869*** 3.957*** 

JAG 0.001 - 2.376*** 2.079*** 2.935*** 

PAR 0.004 0.004 - 2.604*** 3.549*** 

PAC 0.002 0.003 0.003 - 2.499*** 

SFR 0.002 0.003 0.003 0 - 
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3.7. Figures 

 

 

Fig. 1. Map of sampling localities for both species. Dashed line indicates the two major 

canals of São Francisco interbasin water transfer project.  

 

 

 

Fig. 2. X-ray photo of a Cichlasoma orientale and b Crenicichla menezesi.  White circles 

indicate the landmarks used in geometric for analysis of shape morphology. Location and 

numbering are: 1 tip of the snout, 2 anterior margin of the eye, 3 center of eye, 4 posterior 

margin of the eye, 5 anterior insertion  of column, 6 anterior insertion of dorsal fin, 7 
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posterior insertion of dorsal fin, 8 dorsal insertion of caudal fin, 9 posterior insertion of 

spine, 10 ventral insertion of caudal fin, 11 posterior insertion of anal fin, 12 anterior 

insertion of anal fin, 13 anterior insertion of pelvic fin, 14 ventral opening of the operculum, 

15 insertion of third spine of the anal fin (only for C. orientale). 

Fig. 3. Canonical Variable Analysis for a Cichlasoma orientale and b Crenicichla 

menezesi. Warped outline graphs demonstrate the phenotypic variation of each canonical 

variable. Horizontally, left to right, negative to positive variation. Vertically, bottom to top, 

negative to positive variation. 

 

 

Fig. 4. Haplotype networks of concatenated COI/cytb genes for a Cichlasoma orientale 

and b Crenicichla menezesi.  Numbers represents the haplotype number. Circle size is 



64 
 

proportional do frequency. Purple: Apodi-Mossoró river basin individuals; Red: Jaguaribe 

river basin individuals; Blue: Paraíba do Norte river basin individuals; Piranhas-Açu river 

basin individuals; Green: São Francisco river basin individuals. 

 

 

 

 

Fig. 5. Discriminant Analyses between lentic and lotic habitats for a Cichlasoma orientale 

and b Crenicichla menezesi. In gray, warped outline graphic of shape variation for lentic 

habitats. In black, warped outline graphic of shape variation for lotic habitats. 
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3.8. Supplementary material  

Table S1. Points of sampling localities with respective basins, geographical coordinates and water flow regime 

classification according to Matthews (1998).  * Individuals from UFPB collection;  N of sampling for C. 

orientale;  N of sampling of C. menezesi.  CE= Ceará, state of Brazil; PB= Paraíba, state of Brazil; PE= 

Pernambuco, state of Brazil, RN= Rio Grande do Norte, state of Brazil. 

 

 

 

 

 

 

Locality  N Basin Water flow  Latitude Longitude 

Rio do Carmo, Upanema, RN    3       7 Apodi-Mossoró Lotic -6,680 -40,080 

Rio Apodi, Santa Cruz, RN    9     10 Apodi-Mossoró Lotic -5,541 -37,291 

Rio Jaguaribe, Saboeiro, CE 7      2 Jaguaribe Lotic -6,541 -39,910 

Vazante of Orós reservouir, Orós, CE 7      4 Jaguaribe Lentic -6,238 -38,912 

Reservoir Paraíso, Araripe, CE 7 Jaguaribe Lentic -7,199 -40,129 

Rio Umbuzeiro, Siricuti Waterfall, São Nicolau, CE 8 Jaguaribe Lotic -6,693 -40,076 

Rio Granjeiro, Crato, CE 6 Jaguaribe Lotic -7,255 -39,433 

Rio Salgado, Icó, CE 6 Jaguaribe Lotic -6,414 -38,873 

Stream Cruzado, Lavras de Mangabeira, CE 6 Jaguaribe Lotic -6,785 -38,976 

Stream Catolé, on highway PB104,PB 2      2 Paraíba do Norte Lotic -7,455 -35,915 

Rio Paraíba, Epitácio Pessoa reservouir, PB 7      6 Paraíba do Norte Lentic -7,486 -36,123 

Rio Paraíba, Cruz do Espírito Santo, PB 3      3 Paraíba do Norte Lotic -7,419 -36,356 

Rio Paraíba, Barra de Santana, PB 9 Paraíba do Norte Lotic -7,529 -35,998 

Rio Gurinhém, Sapé, PB* 5 Paraíba do Norte Lotic -7,148 -35,234 

Reservoir Cafundó, Santa Rita, PB* 1 Paraíba do Norte Lentic -7,181 -35,094 

Rio Taperoá, São José do Cariri, PB* 1 Paraíba do Norte Lotic -7,443 -36,530 

Reservoir unnamed, São Sebastião do Umbuzeiro, PB* 2 Paraíba do Norte Lentic -8,103 -36,986 

Reservoir unnamed, Caraúbas, PB* 3 Paraíba do Norte Lentic -7,666 -36,446 

Reservoir Taperoá II, Taperoá, PB* 1 Paraíba do Norte Lentic -7,224 -36,834 

Rio Piranhas, São Bento, PB 10 Piranhas-Açu Lotic -6,480 -37,445 

Rio Piranhas, Pombal, PB 8 Piranhas-Açu Lotic -6,720 -38,352 

Rio Piranhas, São José do Piranhas, PB 7 Piranhas-Açu Lotic -7,105 -38,491 

Rio Piancó, Ibiara, PB 5 Piranhas-Açu Lotic -7,476 -38,352 

Rio Piancó, Coremas, PB* 1 Piranhas-Açu Lotic -7,187 -37,950 

Rio Seridó, Caicó, RN 3 Piranhas-Açu Lotic -6,457 -37,086 

Rio Seridó, São Fernando, RN* 6 Piranhas-Açu Lotic -6,306 -37,024 

Rio Seridó, Jardim do Seridó, RN* 2 Piranhas-Açu Lotic -6,602 -36,782 

Stream Serra, Caicó, RN* 11 Piranhas-Açu Lotic -6,475 -37,024 

Rio do Peixe, Sousa, PB* 1 Piranhas-Açu Lotic -6,761 -38,236 

Rio Piranhas, Nazarezinho, PB* 1 Piranhas-Açu Lotic -6,905 -38,367 

Reservoir Dr. José Alves, Serra Talhada, PE 25 São Francisco Lentic -7,985 -38,273 

Reservoir Barra do Juá, Floresta, PE 4 São Francisco Lentic -8,449 -38,072 

Serrinha stream, Serra Talhada, PE 4 São Francisco Lotic -8,211 -38,534 

Reservoir Varzinha, Serra Talhada, PE 18 São Francisco Lentic -8,033 -38,119 
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Table S2. Localities, sample size, basin, and voucher number of individuals used in mtDNA analysis, with 

access number in GenBank for Cytochrome oxidase I (COI) and Cytochrome b (cytb) markers. CE= Ceará, 

state of Brazil; PB= Paraíba, state of Brazil; PE= Pernambuco, state of Brazil, RN= Rio Grande do Norte, state 

of Brazil. TIUFRN is the abbreviation for “Ichthyological tissue collection of Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte”.

Locality N Basin Voucher No Access No. GenBank 

      COI                   cytb 
Cichlasoma orientale    

Rio Apodi, Santa Cruz, RN 2 Apodi-Mossoró 

TIUFRN2010, 

TIUFRN2011 

KF938515, 

KF938516 

KF894805, 

KF894806 

 

Rio do Carmo, Upanema, RN 1 Apodi-Mossoró TIUFRN2064 KF938517 KF894807 

Rio Jaguaribe, Saboeiro, CE 2 Jaguaribe 
TIUFRN1186, 

TIUFRN1187 

KF938518, 

KF938519 

KF894808, 

KF894809 

Vazante of Orós reservoir, Orós, CE 1 Jaguaribe TIUFRN1825 KF938520 KF804810 

Rio Granjeiro, Crato, CE 1 Jaguaribe TIUFRN1906 KF938521 KF804811 

Rio Umbuzeiro, Siricuti Waterfall, São Nicolau, CE 1 Jaguaribe TIUFRN1104 KF938522 KF804812 

Rio Paraíba, Barra de Santana, PB 1 Paraíba do Norte TIUFRN990 KF938523 KF804813 

Stream Catolé, on highway PB104,PB 1 Paraíba do Norte TIUFRN1002 KF938524 KF804814 

Rio Paraíba, Epitácio Pessoa reservoir, PB 1 Paraíba do Norte TIUFRN1021 KF938525 KF804815 

Rio Piranhas, Paulista, PB 1 Piranhas-Açu TIUFRN1551 KF938526 KF804816 

Rio Piranhas, São José do Piranhas, PB 2 Piranhas-Açu 
TIUFRN2271, 

TIUFRN2273 

KF938527, 

KF938528 

KF804817, 

KF804818 

Reservior Barra do Juá, Floresta, PE 3 São Francisco 

TIUFRN1362, 

TIUFRN1363, 

TIUFRN1364 

KF938529, 

KF938530, 

KF938531 

KF804819, 

KF804820, 

KF804821 

Reservior Dr. José Alves, Serra Talhada, PE 1 São Francisco TIUFRN1475 KF938532 KF804822 

Crenicichla menezesi     

Rio Apodi, Santa Cruz, RN 4 Apodi-Mossoró 

TIUFRN2009, 

TIUFRN2016, 

TIUFRN2017, 

TIUFRN2045 

KF938533, 

KF938534, 

KF938535, 

KF938536 

KF804823, 

KF804824, 

KF804825, 

KF804826 

Rio do Carmo, Upanema, RN 1 Apodi-Mossoró TIUFRN2055 KF938537 KF804827 

Stream Cruzado, Lavras de Mangabeira, CE 2 Jaguaribe 
TIUFRN1897, 

TIUFRN1898 

KF938538, 

KF938539 

KF804828, 

KF804829 

Rio Jaguaribe, Saboeiro, CE 1 Jaguaribe TIUFRN2007 KF938540 KF804830 

Vazante of Orós reservouir, Orós, CE 1 Jaguaribe TIUFRN1819 KF938541 KF804831 

Rio Paraíba, Epitácio Pessoa reservoir, PB 2 Paraíba do Norte 
TIUFRN1013, 

TIUFRN1014 

KF938542, 

KF938543 

KF804832, 

KF804833 

Rio Paraíba, Cruz do Espírito Santo, PB 1 Paraíba do Norte TIUFRN1044 KF938544 KF804834 

Rio Piranhas, Jardim de Piranhas, RN 3 Piranhas-Açu 

TIUFRN1661, 

TIUFRN1662, 

TIFRUN2287 

KF938545, 

KF938546, 

KF938547 

KF804835, 

KF804836, 

KF804837 

Rio Seridó, Caicó, RN 2 Piranhas-Açu 
TIUFRN1236, 

TIUFRN1237 

KF938548, 

KF938549 

KF804838, 

KF804839 

Serrinha stream, Serra Talhada, PE 1 São Francisco TIUFRN1426 KF938550 KF804840 

Reservoir Varzinha, Serra Talhada, PE 2 São Francisco 
TIUFRN1504, 

TIUFRN1517 

KF938551, 

KF938552 

KF804841, 

KF80842 
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4. CAPÍTULO II: Sistemática molecular e filogeografia de dois ciclídeos 

(Teleostei: Cichlidae) das bacias hidrográficas do Nordeste do Brasil 
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Resumo 

 O Nordeste brasileiro, onde predomina o clima semi-árido, é bordeado por dois grandes 

rios perenes, o rio Parnaíba e o rio São Francisco, enquanto a área intermediária é caracterizada 

por rios temporários de bacias de pequeno e médio porte. Embora apresente um regime hídrico 

peculiar, pouco se sabe sobre os processos que levaram a diversidade da ictiofauna continental. 

Com intuito de esclarecer alguns desses processos, nós estudamos a filogeografia de duas espécies 

do Nordeste brasileiro, Cichlasoma orientale Kullander e Crenicichla menezesi Ploeg, para 

elucidar como os eventos climáticos e geológicos influenciaram a distribuição atual das linhagens. 

Para isso, o gene mitocondrial citocromo b foi amplificado e reconstruções filogenéticas de 

coalescência com relógio molecular, além de métodos filogeográficos foram utilizados, como 

índices de diversidade, redes de haplótipos, FST, além de análises de variância molecular 

(AMOVA e SAMOVA), e análises de flutuação demográfica. Os resultados mostraram cenários 

de estruturação para a maioria das bacias, com cada rio possuindo a sua assinatura genética 

própria. As análises filogenéticas mostraram os haplótipos presentes no rio Coreaú como grupo-

irmão de todos os outros, podendo evidenciar um papel de estabilidade ambiental desta bacia, por 

se tratar de uma área de brejo de altitude. Ademais o compartilhamento de haplótipos entre as 

bacias do rio Piranhas-Açu, Paraíba do Norte e São Francisco, sugere um papel de contato recente 

entre estas bacias, por possíveis eventos de captura de cabeceira nas bordas do Planalto da 

Borborema, ou possíveis cenários de separação incompleta de linhagens. A AMOVA indicou 

significativa separação de grupos para cada bacia, porém a maior parte da variação foi explicada 

pela SAMOVA, que sugeriu padrões de conexão recente entre bacias. A análise de flutuação 

demográfica revelou uma redução populacional em torno dos 10 mil anos para ambas as espécies, 

logo após o período conhecido como Dryas recente, e pode ter sido reflexo das mudanças 

ambientais drásticas que aconteceram na região. Além disso, foi possível ampliar a distribuição 

das espécies quando comparadas com a literatura especializada, identificar uma potencial espécie 

nova de Crenicichla na bacia do rio São Francisco, e fornecer informações sobre possíveis eventos 

de dispersão por paleorios nas drenagens que desaguam no litoral norte (Apodi-Mossoró e 

Piranhas-Açu). O presente estudo também discute possíveis efeitos deletérios ao nível 

intraespecífico que podem resultar das obras de transposição do rio São Francisco. 

Palavras-chave: Cichlasoma orientale; Crenicichla menezesi; DNA mitocondrial; Nordeste 

Médio- Oriental; Transposição do rio São Francisco, Caatinga 
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4.1. Introdução 

A imensa diversidade da ictiofauna continental neotropical tem sido 

constantemente atribuída ao isolamento alopátrico entre bacias independentes (Albert & 

Reis, 2011). A história evolutiva destes peixes está intimamente ligada à história de 

formação, conexão e isolamento das bacias (Albert & Carvalho, 2011). Dois processos 

climáticos/geomorfológicos são atribuídos como os maiores reguladores da diversidade 

ictiofaunística neotropical: as capturas de cabeceira e as flutuações no nível do mar 

(Albert & Reis, 2011). O primeiro consiste em ajustes neotectônicos que mudam o fluxo 

de drenagem independentes, resultando no intercâmbio de faunas entre bacias isoladas 

(Bezerra et al., 2006). O segundo se trata de incursões/regressões marinhas, que alternam 

períodos de conexão e isolamento entre bacias, através de planícies inundáveis e/ou 

paleorios, que resultam no intercâmbio entre faunas aquáticas de diferentes drenagens 

(Albert & Reis, 2011). 

A distribuição geográfica de uma espécie é um reflexo de sua ecologia, demografia 

histórica e padrões de dispersão. Uma área de estudo que investiga os princípios e 

processos históricos que regularam a diversificação das linhagens é a filogeografia 

(Avise, 2000). Esta abordagem parece ainda mais interessante quando utilizada com 

organismos cujo potencial dispersivo está estritamente ligado ao meio em que vivem, 

caso dos peixes de água doce (Albert & Reis, 2011). Visto que estes organismos 

obrigatoriamente necessitam da conexão entre as drenagens para que haja dispersão 

(Jones & Johnson, 2009), estes são constantemente utilizados no estudo de como 

mudanças paisagísticas interferiram na distribuição de linhagens de uma região (Albert 

& Reis, 2011). 

O conhecimento da biologia básica e comparada das espécies, principalmente as de 

pequeno porte, ainda é um dos maiores desafios da ictiologia, o que dificulta a adoção de 
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medidas mais eficientes de manejo e conservação (Lowe-Mcconnell, 1999). Este quadro 

é ainda mais preocupante para o Nordeste do Brasil, que se apresenta como uma das 

principais lacunas mundiais do conhecimentosobre a ictiofauna continental (Lévêque et 

al., 2008). Esta região abrange quatro ecorregiões hidrográficas (Rosa et al., 2003; Abell 

et al., 2008): (i) a do Parnaíba, que comporta a bacia do Rio Parnaíba e bacias costeiras 

dos Estados do Piauí e Maranhão; (ii) do rio São Francisco, que embora tenha parte de 

seu trecho na região sudeste possui maior parte de sua área na região Nordeste; (iii) das 

bacias costeiras do leste, que abrange as bacias a leste do São Francisco, na faixa litorânea 

dos Estados da Bahia e Sergipe; (iv)  do Nordeste Médio Oriental, que composta  pelas 

bacias situadas entre as drenagens do rio Parnaíba e São Francisco, desde pequenas bacias 

costeiras inseridas a no litoral oeste do Estado do Piauí, até o sul do Estado de Alagoas 

(Figs. 1 e 2 ).  

Apesar dos recentes avanços sobre as relações filogeográficas de peixes 

neotropicais (Alexander et al., 2006; Ruzzante et al., 2006, 2008, 2011; Jowers et al., 

2008; Cardoso & Montoya-Burgos, 2009; Frederico et al., 2012; Mariguela et al., 2013; 

Ribeiro et al., 2013), o conhecimento da dinâmica das bacias por meio das respostas 

populacionais da ictiofauna em alguns biomas do continente é escasso, ou inexistente em 

biomas como a Caatinga (Turchetto-Zolet et al., 2012). Este bioma, que abrange quase a 

totalidade do Nordeste brasileiro, tem parte dos seus rios, principalmente os rios do 

Nordeste Médio Oriental, com regime hidríco intermitente (Rocha et al., 2012), devido 

ao clima semi-árido e impermeabilidade dos solos da região (Rosa et al., 2003). Esta 

região é também alvo de constantes atividades neotectônicas (Bezerra et al., 2006), e 

ações de eventos climáticos, como regressões marinhas (Angulo et al., 2006). Ademais, 

alternância de períodos chuvosos e secos na região, durante o Quaternário, provocaram 

mudanças drásticas na fitofisionomia e na estabilidade ambiental da região (Ab’Saber, 

1977; Auler et al., 2004; Carnaval & Bates, 2007). Este conjunto de fatores históricos e 
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ambientais fazem desta região um modelo propício para o estudo de como eventos 

geomorfológicos e climáticos pretéritos entre drenagens podem ter influenciado a atual 

distribuição de linhagens da ictiofauna continental.  

Cichlasoma orientale Kullander 1983 e Crenicichla menezesi Ploeg 1991 são dois 

ciclídeos considerados endêmicos do Nordeste brasileiro (Rosa, et al., 2003), porém a 

distribuição destas espécies ainda não está completamente elucidada.Buckup e 

colaboradores (2007) relatam a distribuição de C. orientale apenas na bacia do rio Curu 

(localidade-tipo) e seus tributários. Já Kullander (1983), e Reis e colaboradores, (2003) 

relatam a distribuição de C. orientale nas bacias da região hidrográfica do Nordeste 

Médio Oriental. Rosa e colaboradores, (2003) atribuem a distribuição da espécie nas 

bacias do Nordeste Médio Oriental, e a coloca possivelmente presente na região 

hidrográfica do Parnaíba e nas bacias do leste do Maranhão (ver introdução geral, Fig. 

5a). Já C. menezesi, segundo Buckup e colaboradores (2007), e Reis e colaboradores 

(2003), está difundida apenas nas bacias do Estado do Maranhão. Ploeg (1991) descreve 

sua distribuição nos rios do Nordeste brasileiro, enquanto Rosa e colaboradores (2003) a 

descrevem como presente nas bacias das regiões hidrográficas do Parnaíba, Nordeste 

Médio Oriental e bacias do Leste, sendo ausente na região hidrográfica do Rio São 

Francisco (ver introdução geral, Fig. 5b).  

 O entendimento das relações históricas de ciclídeos neotropicais tem tido avanços 

recentes (Ready et al., 2006; Pérez et al., 2007; Willis et al., 2007, 2010, 2013; Musilová 

et al., 2008; Pereyra & Garcia, 2008; Barluenga & Meyer, 2010; López-Fernandez et al., 

2010, 2013; Piálek et al., 2012), porém, pouco ainda se sabe sobre este clado, quando 

comparado ao grau de conhecimento adquirido sobre o clado africano (López-Fernandez 

et al., 2010, 2013; Fan et al., 2012). Tendo em vista que populações de C. orientale e C. 

menezesi  ocorrem em simpatria entre bacias atualmente isoladas do Nordeste brasileiro, 

o presente estudo é a primeira contribuição filogeográfica sobre peixes continentais da 
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região, objetivando investigar a influência de processos climáticos e geomorfológicos, 

como evidências de paleorios, flutuações climáticas do quaternário e movimentos 

neotectônicos para a atual distribuição de linhagens de Cichlasoma orientale e 

Crenicichla menezesi ao longo de diversas bacias independentes do nordeste do Brasil.  

Além disso, o estudo objetiva também: i) fornecer informações sobre a atual distribuição 

geográfica de Cichlasoma orientale e Crenicichla menezesi no Nordeste brasileiro e; ii) 

analisar se as diferentes populações se tratam de potenciais espécies crípticas ou se 

representam populações estruturadas de acordo com as principais ecorregiões 

hidrográficas. 

4.2. Materiais e métodos 

4.2.1. Amostragem  

Amostras de 116 indivíduos de Cichlasoma orientale e  128 indivíduos de 

Crenicichla menezesi (Figs. 1 e 2; Tab. 1) assim como outros congêneres foram coletadas 

entre março de 2012 e abril de 2013 em diversas localidades, através de linhas e anzóis, 

redes de tarrafa, redes de arrasto, peneiras e puçás de mão. Todos os espécimes foram 

identificados de acordo com os caracteres morfológicos e merísticos de suas descrições 

originais (Kullander, 1983; Ploeg, 1991, respectivamente). Todas as localidades foram 

fotografadas e georreferenciadas. Os espécimes foram individualmente etiquetados, e 

amostras de tecido (músculo ou nadadeira pélvica) foram retiradas e preservadas em 

etanol absoluto. Após a retirada da amostra, os indivíduos foram fixados em formol a 4% 

e posteriormente estocados em etanol 70%. Os indivíduos estão depositados na coleção 

ictiológica do Laboratório de Sistemática e Ecologia Evolutiva da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. Para as análises foram adotadas siglas de cada bacia para o 

melhor entendimento e didática dos dados, além disso as bacias foram organizadas de 

ordem Norte à Sul, de acordo com a ordem da foz dos rios. Seguindo esta ordem, as siglas 

e suas respectivas bacias são: PNB, rio Parnaíba; COR, rio Coreaú; CUR, rio Curu; JAG, 
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rio Jaguaribe; APO, rio Apodi-Mossoró; PAC, rio Piranhas-Açu; POT, rio Potengi; CAT, 

rio Catu; PAR, rio Paraíba do Norte; SFR, rio São Francisco. As bacias dos rios Parnaíba 

e São Francisco constituem ecorregiões distintas, enquanto as situadas entre estas 

pertencem a ecorregião do Nordeste Médio Oriental (Figs. 1 e 2). 

 

 

 

Fig.1. Pontos de coleta de espécimes de Cichlasoma orientale e C. sanctifranciscense nas 

bacias hidrográficas do Nordeste do Brasil. 
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Fig.2. Pontos de coleta de espécimes de Crenicichla menezesi e Crenicichla sp. nas 

bacias hidrográficas do Nordeste do Brasil.
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Tabela 1. Localidades das amostras de Cichlasoma orientale (Cior), Cichlasoma sanctifranciscense (Cisa), 

Crenicichla menezesi (Crme) e Crenicichla sp. (Crsp) com coordenadas geográficas e número de amostras 

amplificadas com o marcador citocromo b. O “*” representa espécie taxonomicamente identificada para a 

localidade, mas não sequenciada. UF representa as unidades federativas do Brasil. CE, Ceará; PB, Paraíba; 

PE, Pernambuco; PI, Piauí; RN, Rio Grande do Norte. Em negrito a localidade-tipo de C. orientale. 

Localidade Espécie Latitude Longitude UF Bacia 

 Cior Cisa Crme Crsp     

Rio Sambito, Aroase 4 - 9 - -6.192 -41.993 PI Parnaíba 

Rio Gameleiras, Ubajara 2 - - - -3.845 -40.916 CE Coreaú 

Açude da Barreira, Frecheirinhas 10 - 4 - -3.781 -40.916 CE Coreaú 

Rio Cafundó, Ubajara 2 - - - -3.840 -40.976 CE Coreaú 

Riacho da Rasgada, Ibiapaba 2 - 2 - -3.671 -40.916 CE Coreaú 

Riacho da passagem molhada, Ubajara 2 - 1 - -3.368 -41.106 CE Coreaú 

Açude na fazenda Anagé, Pentecoste 4 - - - -3.853 -39.262 CE Curu 

Açude Pentescote, Pentecoste 8 - 4 - -3.798 -39.261 CE Curu 

Rio Curu, Pentecoste 5 - 3 - -3.819 -39.332 CE Curu 

Rio Jaguaribe, Saboeiro 3 - 2 - -6.541 -39.910 CE Jaguaribe 

Rio Jaguaribe, Orós 3 - 6 - -6.238 -38.912 CE Jaguaribe 

Riacho Cruzado, Lavras de Mangabeira - - 7 - -6.785 -38.976 CE Jaguaribe 

Rio Salgado, Icó - - 4 - -6.414 -38.873 CE Jaguaribe 

Rio Umbuzeiro, São Nicolau 6 - - - -6.680 -40.080 CE Jaguaribe 

Rio Granjeiro, Crato 5 - - - -7.255 -39.433 CE Jaguaribe 

Rio Apodi, Apodi 8 - 11 - -5.658 -37.771 RN Apodi-Mossoró 

Rio do Carmo, Upanema 11 - 9 - -5.541 -37.291 RN Apodi-Mossoró 

Rio Piranhas, Paulista 4 - - - -6.587 -37.620 PB Piranhas-Açu 

Rio Piranhas, São Bento 3 - 1 - -6.480 -37.445 PB Piranhas-Açu 

Rio Piranhas, São José de Piranhas 6 - - - -7.105 -38.491 PB Piranhas-Açu 

Rio Piranhas, Jardim de Piranhas - - 3 - -6.377 -37.355 RN Piranhas-Açu 

Rio Seridó, Caicó - - 6 - -6.457 -37.086 RN Piranhas-Açu 

Açude no rio Jundiaí, Macaíba - - 10 - -5.890 -35.369 RN Potengi 

Rio Jundiaí, Macaíba - - 10 - -5.881 -35.360 RN Potengi 

Rio Catu, Goiaininha 6 - 7 - -6.357 -35.194 RN Catu 

Rio Catu, Barra de Cunhaú 3 - 10 - -6.299 -35.070 RN Catu 

Rio Paraíba, Barra de Santana 3 - - - -7.529 -35.998 PB Paraíba do Norte 

Rio Paraíba, Cruz do Espírito Santo 1 - 2 - -7.419 -36.356 PB Paraíba do Norte 

Rio Paraíba, Boqueirão 5 - 2 - -7.486 -36.123 PB Paraíba do Norte 

Riacho Catolé na BR104 2 - 1 - -7.455 -35.915 PB Paraíba do Norte 

Açude da barra do Juá, Floresta 4 - - - -8.449 -38.072 PE São Francisco 

Barragem Dr. José Alves, Serra Talhada 4 - - - -7.985 -38.273 PE São Francisco 

Açude Varzinha, Serra Talhada - - 12 - -8.033 -38.119 PE São Francisco 

Riacho da Serrinha, Serra Talhada - - 2 - -8.211 -38.534 PE São Francisco 

Rio Coruripe, Limoeiro de Anadia - 2 - - -9,740 -36,494 AL Coruripe 

Rio Paraíba do Meio, Quebrangulo - 5 - - -9,422 -36,018 AL Paraíba do Meio 

Rio São Francisco, Petrolina - * - * -9,453 -40,577 AL São Francisco 

Riacho inominado, Cabrobó - * - - -8,498 -39,357 PE São Francisco 

Rio Brígida, Parnamirim - * - - -7,994 -39,565 PE São Francisco 

Rio São Lourenço, São Raimundo - * - - -8,995 -42,427 PE Parnaíba 

Rio Piauí, São João do Piauí - * - - -8,366 -42,236 PI Parnaíba 

Lagoa Azul, Estância - * - - -11,313 -37,303 PI Piauí 

Rio São Francisco, Porto Real - - - 4 -10,221 -36,777 AL São Francisco 

Riacho Terra Nova, Cabrobó - - - * -8,498 -39,357 PE São Francisco 

Rio Fundo, Estância - - - * -11,206 -37,339 SE Piauí 

Total   116 7 128 4   7 13 
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Na amostragem também foram coletados indivíduos previamente identificados 

como Cichlasoma sanctifranciscense Kullander 1983 (Fig. 1; Tab. 1) e “Crenicichla sp.” 

(Fig. 2; Tab. 1), para serem utilizados como grupo externo. Além disso, algumas outras 

espécies de ciclídeos coletados no Nordeste brasileiro foram utilizadas como grupos 

externos nas análises filogenéticas (Tab. 2). Vale salientar que a presença de Laetacara 

curviceps (Ahl 1923) na bacia do rio Pirangi, região costeira do Estado do Rio Grande do 

Norte, representa o primeiro registro da espécie no Nordeste do Brasil, porém, 

provavelmente se trata de um caso de introdução antrópica possivelmente proveniente da 

aquariofilia (Ottoni, com. pess.). 

 

Tabela 2. Espécies utilizadas como grupos externos nas análises filogenéticas. N= 

número de indivíduos sequenciados para citocromo b. 

 

4.2.2. Extração de DNA, amplificação e sequenciamento 

A extração de DNA foi realizada com o kit de extração DNA easy™ (Qiagen). O 

gene mitocondrial citocromo b foi amplificado para um total de 116 indivíduos de C. 

orientale e 128 indivíduos de C. menezesi (Tabela 1). Todas as amplificações foram feitas 

com os seguintes iniciadores FishCytb-F. 

(5'ACCACCGTTCTTATTCAACTACAAGAAC 3’) e TrucCytB-R (5’ 

CCGACTTCCGGATTACAAGACCG 3’) (Sevilla et al., 2007). As reações de PCR de 

25ul de volume total foram feitas com os seguintes volumes para cada componente: 10-

30 ng do DNA extraído, 0,4µL de cada primer, 12,5 µL de 2x Taq Master Mix VivantisTM, 

Espécie Bacia/UF N 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1924) São Francisco/PE 1 

Geophagus parnaibae Staek & Schindler 2006 Parnaíba/PI 2 

Laetacara curviceps (Ahl 1923) Pirangi/RN 1 

Total  5 
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e 10,2 µL de água ultrapura. As amplificações seguiram um ciclo inicial de desnaturação 

de 95°C por cinco minutos, seguido por 35 ciclos de 94°C de 30 segundos, 50°C por 35 

segundo, 72ºC por 70 segundos, e uma extensão final a 72°C por sete minutos, seguido 

por mais um ciclo de 20°C por dois minutos. Os produtos de PCR foram verificados 

quando ao seu peso molecular em géis de agarose a 1%, e posteriormente purificados com 

um kit de purificação de produtos de PCR (Qiagen). Todos os produtos de PCR foram 

sequenciados em ambos os sentidos (foward e reverse) pela empresa coreana Macrogen©, 

em um sequenciador ABI 3730xl. 

 

4.2.3. Análises de dados 

4.2.3.1. Edição e alinhamento de sequências 

 Os eletroferogramas foram visualizados, editados e posteriormente alinhados 

usando o programa Geneious 6.1 (www.geneious.com). O alinhamento foi traduzido em 

aminoácidos pelo do software Mega 5.1 (Tamura et al., 2011), e analisado e editado 

visualmente para evitar possíveis erros “missense”. 

4.2.3.2. Análises filogenéticas 

Após o alinhamento, uma distribuição de haplótipos foi gerada, incluindo os grupos 

externos, usando o software Dnasp v.5.0 (Librado & Rozas, 2009). Deste modo, um 

indivíduo representando cada haplótipo foi selecionado, para as posteriores análises 

filogenéticas, visto que estas análises não levam em conta a frequência dos haplótipos. 

O modelo de substituição nucleotídica utilizado foi definido segundo o critério de 

Akaike (AIC) pelo programa Modeltest v. 3.7 (Posada & Crandall, 1998) através do 

programa HyPhy (Kosakovski Pond et al., 2005).   

As relações filogenéticas entre haplótipos do citocromo b foram reconstruídas 

usando a inferência Bayesiana de coalescência gerada no software Beast v.1.75 

(Drummond et al., 2012). Esta metodologia é amplamente utilizada em comparações 
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intraespecíficas (Barlow et al., 2013; Fulton et al., 2013). O tempo de divergência das 

linhagens também foi calculado usando o Beast v.1.75. Para o relógio molecular foi 

utilizada uma taxa de mutação relaxada de 1% por milhão de anos, usual para citocromo 

b em ciclídeos (Concheiro-Peréz et al., 2006). Foram feitas 206 corridas de MCMC 

(Markov Chain Monte Carlo). As árvores e os parâmetros foram amostradas a cada 2000 

árvores, totalizando 1000 árvores salvas para cada análise. Os primeiros 15% (fase de 

burn-in) de cada corrida foram excluídas. No total, foram analisadas 800 árvores para 

cada corrida. Um árvore de consenso baseado na regra de 50% da maioria foi feita, 

acessando os valores de probabilidade a posteriori dos nós, usando o software 

TreeAnnotator v1.6.1 (Drummond et al., 2012). 

Para a visualização das reconstruções filogenéticas dos haplótipos de C. orientale 

e C. menezesi nas bacias do Nordeste brasileiro foi feita através do software GenGIS v.2.0 

(Parks et al., 2013). Este programa permite a visualização do relevo assim como a relação 

de dados filogenéticos e suas respectivas localidades.   

 Com o objetivo de corroborar a provável unidade taxonômica à qual os indivíduos 

de Crenicichla sp. pertencem, os haplótipos gerados foram comparados com os 

haplótipos de C. menezesi, assim como com as sequências de citocromo b de Crenicichla 

lepidota Heckel 1840 disponíveis no Genbank (n° de acesso: JF519889.1-JF519894.1; 

GQ199908.1- GQ199914.1), visto que esta espécie é a única espécie do gênero com 

distribuição relatada para o rio São Francisco (Buckup et al., 2007).  Parte destas 

sequências foram identificadas por um especialista em taxonomia de ciclídeos 

neotropicais, Sven O. Kullander (GQ199908.1- GQ199914.1). Todas as sequências são 

provenientes de diferentes localidades das drenagens dos rios Paraná, Iguaçu e Paraguai, 

sul da América do Sul. Uma árvore de coalescência Bayesiana foi gerada com os mesmos 

parâmetros e grupos externos.  
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Para ambas as espécies e seus congêneres, foram calculados índices de divergência 

entre sequências, a distância p, para a observação da variação intra e interespecífica, 

utilizando-se o software Mega v. 5.1. 

4.2.4. Análises filogeográficas 

4.2.4.1. Estimativa da variabilidade, estruturação genética e testes de neutralidade 

O número de haplótipos (H), número de sítios polimórficos (s), de diversidade 

haplotípica (h), nucleotídica (π) (Nei, 1987) de cada bacia e total, assim como os índices 

de fixação (FST) (Wright, 1978) par-a-par entre as populações, foram calculados no 

programa Arlequin v. 3.11 (Excoffier et al., 2006). Os testes de neutralidade D de Tajima 

(Tajima, 1989) e Fs de Fu (Fu, 1997) foram feitos com o mesmo programa para detectar 

se houve desvios em relação à neutralidade, que poderiam ser interpretados como 

resultado da seleção no DNA mitocondrial ou, assumindo-se a neutralidade, como 

resultados de expansão ou retração populacional.  

Para a visualização das relações entre os haplótipos, redes de haplótipos foram 

construídas pelo software TCS 1.21 (Clement et al., 2000), com critério de parcimônia de 

95%. 

4.2.4.2. Análises demográficas 

No intuito de visualizar possíveis flutuações demográficas em C. orientale e C. 

menezesi durante o intervalo de coalescência de todos os indivíduos na amostragem, 

análises de “Bayesian skyline plot” foram feitas com o software Beast v.1.75. Os 

parâmetros utilizados (modelos de evolução e a taxa do relógico molecular) foram as 

mesmas utilizadas para as análises filogenéticas. Foram feitas 206 corridas de MCMC 

(Markov Chain Monte Carlo). As árvores e os parâmetros foram amostrados a cada 2000 

árvores, totalizando 1000 árvores salvas para cada análise. A convergência dos 

parâmetros foi verificada usando o software Tracer v1.5. 
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4.3.2.3. Análises de variância molecular 

A análise molecular de variância (AMOVA) (Excoffier et al., 1992) foi feita no 

programa Arlequin v. 3.11 (Excoffier & Lischer, 2010) a fim de testar as diferentes 

hipóteses de estruturação geográfica inter/intrapopulacionais. Esses testes são feitos a 

partir de um algoritmo que calcula as estatísticas φ, análogas às estatísticas F (Wright, 

1978) que utilizam uma matriz de distância entre os haplótipos para separar a variância 

molecular em níveis hierárquicos. Para testar a significância dos índices de fixação, foram 

realizadas 1.000 permutações.  Após cada permutação, os índices foram recalculados para 

obtenção das distribuições nulas (Excoffier et al., 2006). As hipóteses testadas para a 

partição da variação genética atual ao longo da distribuição geográfica foram: (i) grupos 

de bacia de acordo com as ecorregiões fitogeográficas da Caatinga (Velloso et al., 2002), 

separando as localidades situadas no complexo de Ibiapaba e Araripe (PNB), na depressão 

sertaneja Setentrional (COR+CUR+JAG+APO+PAC+POT*+CAT), e na depressão 

sertaneja Meridional (PAR+SFR); (ii) ecorregiões hidrográficas (Rosa et al., 2003; Abell 

et al., 2008),  composta pela ecorregião do rio Parnaíba (PNB), do Nordeste Médio-

Oriental (COR+CUR+JAG+APO+PAC+POT*+CAT+PAR) e do rio São Francisco 

(SFR); (iii) grupos de bacias de acordo com os principais acidentes geomorfológicos 

(Velloso et al., 2002): localidades nas cuestas do meio norte (PNB), na depressão 

Sanfraciscana e Cearense (COR+CUR+JAG), na chapada do Apodi (APO), no espinhaço 

na superfície da Borborema (PAC+PAR+SFR), e no litoral com Tabuleiros 

(POT*+CAT); (iv) bacias: cada bacia com assinatura genética própria. Para testar esta 

última hipótese, foi necessário subdividir as populações de acordo com suas localidades, 

e indivíduos dentro das localidades, para que haja ao menos dois representantes em cada 

subgrupo. O “*” representa que esta população só está presente na amostragem de C. 

menezesi. 
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A análise espacial de variância molecular (SAMOVA) foi feita no programa 

SAMOVA v. 1.0 (Dupanloup et al., 2002). Esta abordagem testa diferentes números de 

agrupamentos a priori, levando em conta sua posição geográfica. Os agrupamentos que 

explicam a maior proporção da variância genética total representam a melhor hipótese 

para explicar a variação dentro dos grupos (Dupanloup et al., 2002). As coordenadas 

geográficas originais das localidades foram utilizadas para esta análise 

 

4.3. Resultados 

4.3.1. Análises filogenéticas 

Um total de 116 indivíduos de Cichlasoma orientale resultando em um 

alinhamento de 950 pares de bases de citocromo b, e 128 indivíduos de Crenicichla 

menezesi com fragmento de 983 pares de base do mesmo gente, foram anlisados. Para o 

agrupamento de haplótipos de C. orientale e os grupos externos, o modelo de evolução 

indicado foi TrN+G, e para as sequências de C. menezesi e grupos externos, GTR+G foi 

o modelo proposto, segundo o critério de AIC. Do material proveniente de 26 localidades, 

nove bacias e três ecorregiões hidrográficas do Nordeste brasileiro, C. orientale 

apresentaram 11 haplótipos (Tab. 3a), enquanto 24 localidades, dez bacias e três 

ecorregiões hidrográficas, para C. menezesi apresentaram 12 haplótipos (Tab. 3b).  

Os haplótipos de todos os indivíduos previamente identificados como C. orientale 

e C. menezesi formaram clados monofiléticos para ambas as espécies. O tempo de 

divergência entre os haplótipos variou entre 10 mil até 120 mil anos entre clados de 

haplótipos das espécies alvos do estudo, revelando uma escala pleistocênica e holocênica 

(era Quaternária), dos eventos de separação de haplótipos (Fig. 3).  
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Tabela 3. Distribuição de haplótipos para Cichlasoma orientale (a) e para Crenicichla 

menezesi (b) entre bacias ordenadas de norte a sul. N=número de sequências.  

 

Para os dois ciclídeos, uma linhagem composta por haplótipos exclusivos do rio 

Coreaú ficou como grupo-irmão dos demais haplótipos, com o haplótipo 2 e 4 sendo 

separados dos demais há cerca de 70 mil anos para C. orientale (e 11 mil anos entre eles) 

a  

População                               Haplótipo 

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

1. Parnaíba 4 4           

2.Coreaú 18  1 5 12        

3. Curu 17   17         

4. Jaguaribe 17     17       

5. Apodi-Mossoró 19     16 2 1     

6.Piranhas-Açu  13   3     10    

7. Catu 9        1 4 3 1 

8. Paraíba do Norte 11     1   10    

9. São Francisco 8        8    

Total 116 4 1 25 12 34 2 1 29 4 3 1 

b  

População                               Haplótipo 

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

1. Parnaíba 9 5 1 2 1         

2.Coreaú 7     7        

3. Curu 7      7       

4. Jaguaribe 19       7 9 3    

5. Apodi-Mossoró 20       20      

6.Piranhas-Açu 10       10      

7.Potengi 20          20   

8. Catu 17             

9. Paraíba do Norte 5       5    8 9 

10. São Francisco 14       14      

Total 128 5 1 2 1 7 7 56 9 3 20 8 9 
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(Fig. 3a; Fig. 4a), já o haplótipo 5 para C. menezesi sendo separado dos demais por cerca 

de 120 mil anos (Fig. 3b; Fig. 4b), segundo as estimativas de tempo de divergência.  

Para a reconstrução filogenética de C. orientale, um haplótipo do rio Catu 

(haplótipo 11) que é grupo-irmão de todos os haplótipos, exceto do Coreaú, e está 

separado há aproximadamente 54 mil anos, agrupou-se com dois grandes clados-irmãos, 

que possuem cada um dois clados internos. O primeiro grupo possui um clado interno 

com dois haplótipos do rio Catu (haplótipos 9 e 10), e outro clado, separado já 

aproximadamente 36 mil anos, com um haplótipo do rio Apodi-Mossoró (haplótipo 6) 

agrupado com outro haplótipo que está presente no rios Apodi-Mossoró, Jaguaribe e 

Paraíba do Norte (haplótipo 5). O outro grupo possui dois clados internos separados por 

aproximadamente 26 mil anos, um com o haplótipo exclusivo do rio Parnaíba (haplótipo 

1), sendo mais próximo de um haplótipo presente nos rios São Francisco, Paraíba do 

Norte, Piranhas-Açu e Catu (haplótipo 8). O clado-irmão deste clado, possui um haplótipo 

presente nas bacias dos rios Coreaú, Curu e Piranhas-Açu (haplótipo 3) separado por 

cerca de 15 mil anos do haplótipo 7, presente apenas na bacia do rio Apodi-Mossoró (Fig. 

3a; Fig. 4a).  

A reconstrução de coalescência dos haplótipos de C. menezesi, mostrou além do 

haplótipo 5, grupo-irmão dos demais, dois grandes clados internos, tendo o tempo do mais 

recente ancestral comum estimado entre estes estimado em 90 mil anos. O primeiro destes 

clados agrupa todos os haplótipos encontrados na bacia do rio Parnaíba, sendo o haplótipo 

1 grupo-irmão dos demais, seguido do haplótipo 4, e de um clado interno entre os 

haplótipos 2 e 3. O segundo grupo, possui dois clados internos, com um haplótipo basal 

do rio Curu (haplótipo 6), separado há cerca de 52 mil anos de anos dos dois clados 

internos deste grupo. O primeiro, um haplótipo basal existente nas bacias dos rios Apodi-

Mossoró, Jaguaribe, Paraíba do norte, Piranhas-Açu e São Francisco, (haplótipo 7), 

separado há pelo menos 71 mil anos do clado formado por dois haplótipos do rio Catu 
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(haplótipos 11 e 12), os quais possuem seu mais recente ancestral comum por volta de 16 

mil anos atrás. O outro clado interno deste grupo, possui um haplótipo ancestral do rio 

Potengi (haplótipo 8) separado por volta de 33 mil anos do clado interno formado pelo 

haplótipo exclusivo do rio Potengi (haplótipo 10) e outro haplótipo do rio Jaguaribe 

(haplótipo 9) (Fig. 3b; Fig. 4b). 
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Fig. 3. Reconstruções filogenéticas de coalescência, com médias dos tempos de divergência nas barras em azul, para Cichlasoma orientale (a) 

e Crenicichla menezesi (b). Números próximos aos nós indicam a probabilidade a posteriori da existência do clado.
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Fig. 4. Árvores bayesianas de coalescência com haplótipos. Mapa com hidrografia, relevo e 

pontos de coleta de Cichlasoma orientale (a) e Crenicichla menezesi (b). Círculos 

representam as localidades em cada bacia: azul-claro, Paraíba do Norte; azul-escuro, 
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Potengi; amarelo, Piranhas-Açu; laranja, Curu; preto, Parnaíba; rosa, Catu; roxo, Apodi-

Mossoró; verde-claro, São Francisco; verde-escuro, e Coreaú; vermelho, Jaguaribe. 

 

Em ambas as reconstruções (Fig. 3b; Fig. 4b), o haplótipo inserido de Crenicichla sp. 

formou um clado com os haplótipos de Crenicichla menezesi, com separação estimada entre 

600~700 mil anos. Tendo em vista esta divergência entre linhagens, mais uma reconstrução 

filogenética foi gerada com o objetivo de comparar estas sequências com as sequências 

disponíveis no banco de dados GenBank de Crenicichla lepidota para o gene mitocondrial 

citocromo b. O modelo de substituição nucleotídica utilizado para este agrupamento foi 

GTR+G+I, segundo o critério de AIC sugerido pelo programa Modeltest. 

 

 

Fig. 5. Árvore bayesiana de coalescência com sequências do marcador mitocondrial 

citocromo b para Crenicichla sp., C. menezesi, e C. lepidota. Números próximos aos nós 

indicam a probabilidade a posteriori da existência do clado. 
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Tabela 4. Matriz de distância genética par-a-par (distância p) entre as localidades de para o gene 

mitocondrial citocromo b para (a) Cichlasoma orientale e C. sanctifranciscense para (b) 

Crenicichla menezesi e Crenicichla sp. Comparações interespecíficas em negrito. 

 

A reconstrução filogenética feita com as sequências de Crenicichla sp., mostrou que 

os dois haplótipos encontrados para esta espécie formam um clado que é grupo-irmão dos 

haplótipos de C. menezesi, com probabilidade a posteriori e 86%. As sequências de C. 

lepidota, espécie relatada para o rio São Francisco, agrupam-se em outro clado monofilético, 

tendo dois clados, um com uma sequência divergente das demais (Fig.5). Quanto à distância 

genética, as comparações intraespecíficas par-a-par para as localidades de C. menezesi 

variaram de 0.1-0.9%, enquanto de C. orientale de 0.1-0.4%. Já as comparações 

interespescíficas mostraram que as localidades C. menezesi variaram entre 7.1-7.6% das 

sequências de Crenicichla sp., enquanto este índice variou entre 8.8- 9% nas comparações 

entre C. orientale e C. sanctifranciscense (Tab.4). A reconstrução filogenética e os dados de 

b            

Localidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.Crenicichla sp.    -           

2. Parnaíba 0,076 -          

3.Coreaú 0,073 0,006 -         

4. Curu 0,072 0,003 0,009 -        

5. Jaguaribe 0,072 0,006 0,008 0,004 -       

6. Apodi-Mossoró 0,071 0,005 0,006 0,002 0,002 -      

7.Piranhas-Açu 0,071 0,005 0,006 0,002 0,002 0 -     

8.Potengi 0,072 0,006 0,007 0,001 0,001 0,001 0,001 -    

9. Catu 0,072 0,006 0,008 0,003 0,003 0,001 0,003 0,003 -   

10. Paraíba do Norte 0,071 0,005 0,006 0,002 0,002 0 0 0,001 0,001       -  

11. São Francisco 0,076 0,005 0,006 0,002 0,002 0 0 0,001 0,001 0       - 

a           

Localidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. C. sanctifranciscense       -          

2. Parnaíba 0,090 -         

3.Coreaú 0,089 0,003 -        

4. Curu 0,089 0,001 0,002 -       

5. Jaguaribe 0,090 0,002 0,003 0,001 -      

6. Apodi-Mossoró 0,089 0,002 0,003 0,001 0 -     

7.Piranhas-Açu 0,089 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002 -    

8. Catu 0,088 0,003 0,004 0,002 0,003 0,003 0,002 -   

9. Paraíba do Norte 0,090 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002 0 0,003 -  

10. São Francisco 0,090 0,002 0,003 0,001 0,002 0,002 0 0,003 0 - 
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distância genética evidenciaram que as sequências de Crenicichla sp. pertencem à uma 

linhagem diferente das linhagens de C. lepidota e C. menezesi. 

4.3.2. Análises filogeográficas 

 Os 950 pares de base de C. orientale analisados apresentaram um total de treze sítios 

polimórficos, arranjados em 11 haplótipos. A diversidade haplotípica variou de 0 (Parnaíba, 

Curu, Jaguaribe e São Francisco) à 0.75 (Catu) enquanto a diversidade nucleotídica variou 

de 0 à 0.0193. Estes dados sugerem que as populações do rio Catu e Coreaú são as mais 

diversas para esta espécie (Tab. 5a). Para C. menezesi, um total de 21 sítios polimórficos, 

arranjados em 12 haplótipos foram encontrados. A diversidade haplotípica variou de 0 

(Coreaú, Curu, Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, Potengi, Paraíba do Norte, e São Francisco) 

à 0.68 (rio Parnaíba), enquanto a diversidade nucleotídica variou de 0 à 0.0186. Os dados 

mostram que dentre as localidades analisadas, as mais diversas para esta espécie, são as 

populações do rio Jaguaribe e Parnaíba (Tab. 5b).  

Para ambas as espécies, nenhum desvio dos testes de neutralidade D de Tajima e Fs de 

Fu, foi significativo, indicando que a hipótese nula das localidades terem mantido tamanhos 

constantes mesmo durante os eventos glaciais não pode ser rejeitada (Tab. 5). 
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Tabela 5. Índices de diversidade genética e testes de equilíbrio das sequências do marcador 

mitocondrial citocromo b para cada localidade de para Cichlasoma orientale (a) e 

Crenicichla menezesi (b). Número de sequências (N), número de haplótipos (H), número de 

sítios polimórficos (S), diversidade haplotípica (h) e nucleotídica (π), não significativo (ns).  

 

 

a    

 Índices de diversidade  DNAmt testes de equilíbrio 

População N H S H Π  Fu’s FS Tajima’s D 

1. Parnaíba 4 1 0 0 0  - 0ns 

2. Coreaú 18 3 3 0,503 0,00139  1,795ns 1,424ns 

3. Curu 17 1 0 0 0  - 0ns 

4. Jaguaribe 17 1 0 0 0  - 0ns 

5. Apodi-Mossoró 19 3 3 0,292 0,00043  -0,618ns -1,422ns 

6. Piranhas-Açu  13 2 1 0,385 0,00040  0,689ns 0,425ns 

7. Catu 9 4 6 0,750 0,00193  0,207ns -0,739ns 

8. Paraíba do Norte 11 2 2 0,182 0,00038  0,506ns 
-1,429ns 

9. São Francisco 8 1 0 0 0  - 0ns 

Total 116 11 13 0.798 0.00184     -1,840          -0,747 

b    
 Índices de diversidade  DNAmt testes de equilíbrio 

População N H S h Π  
Fu’s 

FS 

Tajima’s D 

1. Parnaíba 9 4 4 0,684 0,00175  0,077ns 0,691ns 

2. Coreaú 7 1 0 0 0  - 0ns 

3. Curu 7 1 0 0 0   - 0ns 

4. Jaguaribe 19 3 4 0,649 0,00186  2,817ns 1,749ns 

5. Apodi-Mossoró 20 1 0 0 0  - 0ns 

6. Piranhas-Açu  10 1 0 0 0  - 0ns 

7. Potengi 20 1 0 0 0  - 0ns 

8. Catu 17 2 1 0,529 0,00054  1,389ns 1,526ns 

9. Paraíba do Norte 5 1 0 0 0  - 0ns 

10. São Francisco 14 1 0 0 0  - 0ns 

Total 128 12 21 0.768 0.00260  -0.605 -0.963 
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Os 11 haplótipos encontrados em C. orientale se distribuíram em diferentes 

frequências, com haplótipos contendo apenas um indivíduo (haplótipos 2, 7 e 11), até 34 

indivíduos (haplótipo 5). O haplótipo 3, mais interno e com mais número de conexões, 

mostrou-se presente em todos os indivíduos do rio Curu (17), do rio Piranhas-Açu (3) do rio 

Coreaú (5). Este haplótipo possui múltiplas conexões, tanto com haplótipos compartilhados 

entre bacias do Nordeste Médio Oriental (Jaguaribe, Apodi-Mossoró e Paraíba, haplótipo 5), 

quanto com haplótipos que abrangem mais de uma região hidrográfica (São Francisco, 

Paraíba do Norte, Piranhas-Açu e Catu, haplótipo 8). Este haplótipo central ainda se conecta 

com vários haplótipos exclusivos das bacias do Nordeste Médio Oriental, como dos rios 

Catu (haplótipos 10 e 11), Coreaú (haplótipo 2), Apodi- Mossoró (haplótipo 7), e ainda o 

haplótipo do rio Parnaíba (haplótipo 1) (Tab. 3a; Fig. 7a). 

 Nas populações de C. menezesi foram encontrados 12 haplótipos, com frequências 

variando de 1-56. O haplótipo 7, mais frequente, presente em todos os indivíduos do rio São 

Francisco (14), Apodi-Mossoró (20), Piranhas-Açu (10) e Paraíba do Norte (5), e em sete 

indivíduos do rio Jaguaribe. Este haplótipo interno possui múltiplas conexões, com 

haplótipos exclusivos de diferentes bacias do Nordeste Médio Oriental (Curu, Potengi), um 

haplótipo divergente do rio Coreaú (haplótipo 5), e ainda um haplogrupo composto por 

haplótipos da região hidrográfica do Parnaíba (haplótipos 1,2,3 e 4) (Tab. 3b; Fig. 7b). 

 As análises de estruturação populacional (FST) mostraram estruturação populacional 

entre a maioria das comparações par-a-par (P<0,05). Estes valores variaram de 0,02 à 1 para 

localidades de C. orientale, nas quais as únicas comparações não significativas foram para 

algumas localidades que possuem haplótipos compartilhados (Jaguaribe com Apodi-

Mossoró; Piranhas-Açu com Paraíba do Norte e São Francisco) (Tab. 6a). Para as 

comparações entre localidades de C. menezesi os valores variaram de 0 à 1, nas quais as 

únicas comparações par-a-par não significativas foram entre as bacias envolvidas na 
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transposição do rio São Francisco (Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, Paraíba do Norte e São 

rancisco), que compartilham o haplótipo 7, com exceção da bacia do rio Jaguaribe (Tab. 6b). 

 As análises de flutuação demográfica mostraram um cenário semelhante para ambas 

as espécies. Tanto C. orientale quanto C. menezesi mostraram cenários estáveis durante o 

final do Pleistoceno Médio e todo o Pleistoceno superior com tamanho populacionais tendo 

por volta de 200-300 mil indivíduos. Por volta dos 11.000 anos, na transição do Pleistoceno 

para o Holoceno, as populações começaram a declinar, com o tamanho populacional 

diminuindo até os dias atuais, chegando a valores de aproximadamente 90 mil indivíduos, 

para ambas as espécies (Fig. 6). 

A atual conjuntura das bacias hidrográficas se mostrou como a única das hipóteses 

testadas significativa para ambas as espécies (C. orientale, 69% da variação molecular; C. 

menezesi, 77% da variação molecular) (Tab. 7). A análise espacial de variância (SAMOVA) 

mostrou um cenário um pouco diferente, com um número menor de grupos do que o número 

de bacias, explicando maior parte da variação molecular. Arranjos de oito grupos (K=8) para 

C. orientale explicando 75,97%, e sete grupos (K=7) para C. menezesi, abrangendo 86.35% 

da variação molecular (Tab. 8). Ambos os agrupamentos foram significativos e explicaram 

maior parte da variação quando comparados com as hipóteses testadas na AMOVA. Para C. 

orientale, o arranjo com oito grupos foi capaz de separar significativamente todas as bacias, 

menos um grupo formado pelo haplótipo compartilhado entre o rio Apodi-Mossoró e 

Jaguaribe, sugerindo que estas drenagens formam apenas uma população Para C. menezesi, 

um grupo formado pelo haplótipo compartilhado entre as populações das bacias dos rios 

Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, Paraíba do Norte e São Francisco, foi o único grupo de 

bacias compartilhado, também sugerindo que estas pertecem a mesma linhagem. Este padrão 

com número menor que o número de bacias explicando a maior parte dos dados sugere que 

parte das populações experimentaram fluxo gênico recente. 
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Tabela 6. Valores das comparações par-a-par de FST entre bacias para o gene mitocondrial 

citocromo b para Cichlasoma orientale (a) e Crenicichla menezesi (b). * P < 0,05. 

 

 

a          
Bacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Parnaíba -         

2.Coreaú 0,67* -        

3. Curu 1* 0,68* -       

4. Jaguaribe 1* 0,78* 1* -      

5. Apodi-Mossoró 0,84* 0,73* 0,80*   0,02 -     

6. Piranhas-Açu  0,83* 0,68* 0,77* 0,90* 0,78* -    

7. Catu 0,54* 0,59* 0,56* 0,74* 0,66* 0,55* -   

8. Paraíba do Norte 0,86* 0,69* 0,85* 0,92* 0,79* 0,009 0,57* -  

9. São Francisco 1* 0,71* 1* 1* 0,86* 0,10 0,60* 0,03 -  

b           
Bacia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Parnaíba -          

2.Coreaú 0,90* -         

3. Curu 0,86* 1* -        

4. Jaguaribe 0,71* 0,83* 0,67* -       

5. Apodi-Mossoró 0,87* 1* 1* 0,48* -      

6. Piranhas-Açu 0,81* 1* 1* 0,39* 0 -     

7. Potengi 0,90* 1* 1* 0,38* 1* 1* -    

8. Catu 0,83* 0,94* 0,91* 0,62* 0,83* 0,77* 0,90* -   

9. Paraíba do Norte 0,75* 0,94* 1* 0,31 0 0 1* 0,73* -  

10. São Francisco 0,84* 1* 1* 0,43* 0     0 0,84* 0,80* 0 - 
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Fig.6. Bayesian skyline plot de reconstrução demográfica durante o intervalo de 

coalescência para Cichlasoma orientale (a) e Crenicichla menezesi (b). Ne=Tamanho 

populacional. Intervalo entre linhas tracejadas representam o intervalo de tempo evento 

climático “Dryas recente”, intervalo de mudanças climáticas drásticas na transição 

Pleistoceno/Holoceno. 
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Tabela 7. Resultados da análise de variância molecular (AMOVA), com diferentes hipóteses 

biogeográficas de diferenciação para as sequências do gene mitocondrial citocromo b para Cichlasoma 

orientale (a) e Crenicichla menezesi (b). PNB, rio Parnaíba; COR, rio Coreaú; CUR, rio Curu; JAG, rio 

Jaguaribe; APO, rio Apodi-Mossoró; PAC, rio Piranhas-Açu; POT, rio Potengi; CAT, rio Catu; PAR, rio 

Paraíba do Norte; SFR, rio São Francisco. * P < 0,0005.  

 

 

 

 

a     

Hipóteses (n° de grupos) 
Entre 

grupos 

Entre 

populações, 

dentro dos 

grupos 

Dentro de 

populações 
ΦCT 

Ecorregiões da Caatinga (3) 

PNB/COR+ CUR+JAG+APO+PAC+CAT/PAR+SFR 

19,27       58,16 22,57 0,192 

Regiões hidrográficas (3) 4,98       70,37 24,65 0,049 

PNB/COR+CUR+JAG+APO+PAC+CAT+PAR/SFR     

Domínios geomorfológicos (4) 17,35       58,16   24,49 0,173 

PNB/COR+CUR+JAG/APO/PAC+CAT+PAR+SFR     

Bacias hidrográficas (9) 69,15       14,33   16,51 0,691* 

PNB/COR/CUR/JAG/APO/PAC/CAT/PAR/SFR     

b     

Hipóteses (n° de grupos) 
Entre 

grupos 

Entre 

populações, 

dentro dos 

grupos 

Dentro de 

populações 
ΦCT 

Ecorregiões da Caatinga (3) 

PNB/COR+CUR+JAG+APO+PAC+POT+CAT/PAR+SFR 

16,22      68,62    15,15 0,162 

Regiões hidrográficas (3) 13,04     71,62    15,34 0,130 

PNB/COR+CUR+JAG+APO+PAC+CAT+POT+PAR/SFR     

Domínios geomorfológicos (4) 2,02    81,31 16,66 0,020 

PNB/COR+CUR+JAG/APO/PAC+POT+CAT+PAR+SFR     

Bacias hidrográficas (10) 77,60 11,14 11,26 0,776* 

PNB/COR/CUR/JAG/APO/PAC/POT/CAT/PAR/SFR     
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Tabela 8. Resultados da análise espacial de variância molecular (SAMOVA), para diferentes números de 

populações (K) para o gene mitocondrial citocromo b para Cichlasoma orientale (a) e Crenicichla 

menezesi (b). PNB, rio Parnaíba; COR, rio Coreaú; CUR, rio Curu; JAG, rio Jaguaribe; APO, rio Apodi-

Mossoró; PAC, rio Piranhas-Açu; POT, rio Potengi; CAT, rio Catu; PAR, rio Paraíba do Norte; SFR, rio 

São Francisco. *P < 0,05. 

 

 

a      

Número de 

grupos (K) 
Composição do grupo 

Entre 

grupos 

Entre 

populações, 

dentro dos 

grupos 

Dentro das 

populações 
ΦCT 

2 PNB+COR+CUR+JAG+APO+PAC+CAT+PAR/SFR 2,29 76,15 26,15 0,022 

3 PNB+CUR+PAC+CAT+PAR+SFR/COR/JAG+APO 52,90 25,79 21,31 0,529* 

4 PNB+PAC+PAR+SFR/COR/JAG+APO/CUR+CAT 62,50 11,78 26,36 0,588* 

5 PNB+ PAC+PAR+SFR/JAG+APO/COR/CUR/CAT 63,94 12,61 23,45 0,639* 

6 PNB+PAC+PAR/JAG+APO/COR/CUR/CAT/SFR 60,75 15,09 24,15 0,607* 

7 PNB/COR/CUR+CAT/JAG+APO/PAC/PAR/SFR 60,05 15,56 24,40 0,600* 

8 PNB/COR/CUR/JAG+APO/PAC/CAT/PAR/SFR 75,97 0,54 24,57 0,759* 

b      

Número de 

grupos (K) 
Composição do grupo 

Entre 

grupos 

Entre 

populações, 

dentro dos 

grupos 

Dentro das 

populações 
ΦCT 

2 PNB+CUR+JAG+APO+PAC+POT+CAT+PAR+SFR/COR 69,74 23,85 6,41 0,697 

3 PNB/COR/CUR+JAG+APO+PAC+POT+CAT+PAR+SFR  70,96 21,15 7,90 0,709* 

4 PNB+JAG+APO+PAC+POT+CAT+SFR/COR/CUR/PAR 55,99 33,83 10,18 0,559* 

5 PNB/COR/CUR/JAG+APO+PAC+POT+PAR+SFR/CAT 74,01 14,64 11,35 0,740* 

6 PNB/COR/CUR/JAG+POT/APO+PAC+PAR+SFR/CAT 80,02 5,57 14,41 0,800* 

7 PNB/COR/CUR/JAG/APO+PAC+PAR+SFR/POT/CAT 86,35 1,31 14,96 0,863* 

8 PNB/COR/CUR/JAG/APO/PAC+PAR+SFR/POT/CAT 85,66 1,80 16,14 0,856* 

9 PNB/COR/CUR/JAG/APO/PAC+PAR/POT/CAT/SFR 86,00 2,47 16,47 0,859 
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Fig.7. Redes de haplótipos para o gene mitocondrial citocromo b para Cichlasoma orientale 
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(a) e Crenicichla menezesi (b). Circulos pretos representam passos mutacionais, e círculos 

brancos possíveis haplótipos não amostrados.  Cores representando as bacias: azul-claro: 

Paraíba do Norte; azul-escuro: Potengi; amarelo: Piranhas-Açu; laranja: Curu; preto: 

Paraíba; rosa: Catu; roxo: Apodi-Mossoró; verde-claro: São Francisco; verde-escuro: 

Coreaú; vermelho: Jaguaribe. Tamanho dos círculos representam a frequência dos 

haplótipos.  

 

4.4. Discussão 

4.4.1. Notas sobre distribuição geográfica e taxonomia 

 As primeiras conclusões que podem ser obtidas a partir dos resultados moleculares e 

taxonômicos estão relacionadas a distribuição das espécies na região. A distribuição de 

Cichlasoma orientale no Nordeste brasileiro não era concordante na literatura, sendo 

descrita como restrita para a localidade-tipo (Buckup et al., 2007), ou apenas para a região 

hidrográfica do Nordeste Médio Oriental (Kullander, 1983; Reis et al., 2003, Rosa et al., 

2003). Nossos dados de taxonomia e  de citocromo b (Fig. 3a; Fig. 4a) mostraram que 

Cichlasoma orientale está difundido em diversas bacias do Nordeste Médio Oriental, 

descartando a distribuição restrita relatada por Buckup e colaboradores (2007) para o rio 

Curu e seus tributários. Nossos dados também confirmam a presença desta espécie nas bacias 

do rio Paranaíba e em pelo menos duas localidades de um tributário do rio São Francisco 

(rio Pajeú), descartando o possível endemismo desta espécie levantado por Kullander (1983), 

Reis e colaboradores (2003), e Rosa e colaboradores (2003), para a região hidrográfica do 

Nordeste Médio Oriental.  

 Quanto à Cichlasoma sanctifranciscense, previamente relatada para as bacias do rio 

Parnaíba, São Francisco e para a região hidrográfica das bacias do leste (Kullander, 1983; 

Rosa et al., 2003; Buckup et al., 2003; Burger et al., 2011) foi também encontrada em bacias 

adjacentes (bacia do rio Coruripe e bacia do rio Paraíba do meio) ao rio São Francisco, no 
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Estado de Alagoas, indicando que a espécie também ocorre no extremo sul do Nordeste 

Médio Oriental (Tab. 1).   

Apesar de apenas poucos indivíduos sequenciados, os dados morfológicos dos 

indivíduos de C. sanctifranciscense coletados nestas localidades, assim como dos indivíduos 

coletados em localidades na bacia do rio São Francisco e em duas localidades do rio Parnaíba 

(Fig.1) concordam com a descrição feita por Kullander (1983), com padrão trisserial de 

escamas pré-dorsais (vs. padrão unisserial em C. orientale) e manchas sub-orbitais e pré-

orbitais conspícuas (vs. manchas ausentes e/ou pouco evidentes em C. orientale). Vale 

salientar, que apesar de C. orientale e C. sancifranciscense terem sido coletadas nas mesmas 

ecorregiões hidrográficas (Parnaíba, Nordeste Médio Oriental e São Francisco), elas nunca 

foram encontradas nas mesmas localidades (Tab. 1). Isto pode ressaltar uma hipótese de 

exclusão competitiva, visto que espécies próximas são mais prováveis de compartilhar 

nichos semelhantes (Diamond, 1978). 

 Crenicichla menezesi tem sua localidade-tipo na cidade de Caieira, no Estado do 

Maranhão. Esta localidade está incluída nos limites da ecorregião do rio Parnaíba, na qual a 

espécie foi também encontrada em mais uma localidade (Tab. 1). Ademais, na descrição 

original, alguns parátipos estão distribuídos em bacias do Nordeste Médio Oriental (rio 

Apodi-Mossoró em Mossoró; rio Salgado, e rio Jaguaribe em Orós) (Ploeg, 1991). Nossos 

dados corroboram a distribuição geográfica desta espécie por várias bacias do Nordeste 

Médio Oriental, como também no afluente do rio Pajeú no rio São Francisco. Segundo a 

descrição original desta espécie um parátipo foi registrado em uma localidade no sistema do 

rio São Francisco (Rio Vaza-Barris, em Canudos, Sergipe). Porém esta localidade na verdade 

pertence à bacia do rio Vaza-Barris, uma drenagem independente do rio São Francisco, que 

tem sua extensão na ecorregião das bacias do leste. Nossos dados supõem distribuição 

diferente da descrita por Reis e colaboradores (2003), e Buckup e colaboradores (2007), os 

quais descrevem a presença desta espécie apenas nas bacias do Estado do Maranhão. Apesar 
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de não possuir material analisado deste Estado, a presença desta espécie em três ecorregiões 

diferentes (Tab.1; Figs. 3b e 4b), incluindo a ecorregião da localidade-tipo, corroboram uma 

distribuição mais ampla para a espécie. Rosa e colaboradores (2003), indicaram esta espécie 

como presente em todas as regiões hidrográficas do nordeste brasileiro, menos no rio São 

Francisco, já Ploeg (1991) a coloca como presente em todos os estados do Nordeste 

brasileiro. Nossos dados confirmam a presença desta espécie também na ecorregião 

hidrográfica do São Francisco, porém não obtivemos amostras dos Estados do Maranhão, 

Bahia, Sergipe e Alagoas, para corroborar a distribuição proposta por Ploeg (1991), porém 

é provável que esta espécie seja difundida por boa parte dos estados do Nordeste, visto que 

ela foi encontrada em três regiões hidrográficas diferentes, além de ter sido descrita como 

encontrada na ecorregião das bacias do leste (Ploeg, 1991). 

 Não é possível descartar a hipótese de introdução antrópica para  C. orientale e C. 

menezesi na região hidrográfica do rio São Francisco, visto que estas espécies foram 

coletadas em reservatórios artificiais (açudes) na região. Porém a prática de introdução de 

espécies no Nordeste é geralmente associada a espécies de interesse comercial (Leão et al., 

2011), o que não é o caso para as espécies em questão. 

A única espécie relatada do gênero Crenicichla para a bacia do rio São Francisco é C. 

lepidota (Reis et al. 2003; Buckup et al., 2007).  Esta espécie tem distribuição ampla, 

principalmente nas bacias do sul e centro-oeste do Brasil, Uruguai e Argentina (Varella, 

2011). Os nossos dados indicaram a presença de C. menezesi no rio Pajeú, tributário do rio 

São Francisco, porém foram coletados alguns espécimes coletados nos trechos sub-médio e 

baixo do rio São Francisco e em riachos adjacentes, apresentaram caracteres não compatíveis 

com a descrição C. menezesi, e foram classificados como “Crenicichla sp.”, e quatro destes 

espécimes foram sequenciados (Tab. 1). Na reconstrução filogenética, os dois haplótipos 

provenientes dos espécimes sequenciados formaram um clado monofilético como grupo-

irmão do clado contendo os haplótipos de C. menezesi, separado há pelo menos 700 mil 
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anos, segundo nossas estimativas (Fig. 3b). Estes haplótipos se mostraram substancialmente 

diferentes dos haplótipos de C. menezesi (Tab. 4b), com distância gênica entre 7.0-7.6% (vs. 

0,1-0,9% intraespecífica). Esta divergência entre sequências é menor que a divergência 

relatada para o mesmo marcador entre espécies do grupo C. saxatilis, que é de cerca de 9.9% 

(Kullander et al., 2010). Kartavtvev (2011), em uma revisão sobre as distâncias genéticas 

com o marcador citocromo b para aproximadamente 21 mil espécies de vertebrados, 

considerou que distâncias entre 5.1-10.3%, sendo o intervalo de divergência descrito para 

espécies crípticas ou intimamente relacionadas, o que engloba o intervalo encontrado nas 

distâncias entre C. orientale e C. sanctifranciscense (8.8-9%, vs. 0.1-0.4% intraespecífica) 

(Tab. 4a).  Estas divergências sugerem que os pares de congêneres (Cichlasoma orientale e 

C. sanctifranciscense; e Crenicichla menezesi e Crenicichla sp.) pertencem a linhagens 

próximas, e que Crenicichla sp. potencialmente representa uma espécie ainda não descrita. 

Haseman (1911) identificou duas formas de Crenicichla lepidota em várias localidades 

da porção média do rio São Francisco, que posteriormente foram reconhecidas por Kullander 

(1982) como macho e fêmea de uma espécie não descrita presente na bacia. Apesar de apenas 

dois indivíduos analisados, esta espécie foi identificada como a única espécie do grupo “C. 

saxatilis” com mancha suborbital ausente (Kullander, 1982; Kullander, et al., 2009), 

contendo 39 escamas na linha longitudinal, 7 rastros branquiais no primeiro arco, 17 

espinhos na nadadeira dorsal, com 13-14 raios.  

Os espécimes coletados na bacia do rio São Francisco (Fig.2; Tab. 1) possuem 

diferenças morfológicas em relação à C. menezesi: mancha orbital ausente (vs. presente em 

C. menezesi), menor número de escamas na linha longitudinal (37-41 vs. 43-50), menor 

número de escamas na linha lateral inferior (9-11 vs. 12-14), escamas prateadas nos flancos 

ausentes (vs. presente em C. menezesi). Porém estes espécimes parecem ser também uma 

entidade taxonômica diferente daquela examinada por Kullander (1982) para o rio São 

Francisco, por possuir mais rastros branquiais no primeiro arco (11-13 vs. 7). Este conjunto 
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de caracteres encontrados nos indivíduos de Crenicichla sp., podem potencialmente 

representar uma espécie ainda não conhecida do rio São Francisco, porém um exame 

taxonômico mais detalhado se faz necessário para confirmar se estes indivíduos realmente 

representam uma entidade taxonômica ainda não identificada e descrita, tendo em vista a 

grande variação de caracteres presente nas espécies do gênero Crenicichla (Kullander et al., 

2009; Piálek et al., 2012). 

 

 

Fig.8. Exemplar de Crenicichla sp. (a) coletado no riacho Terra Nova, Cabrobó, 

Pernambuco. Crenicichla menezesi (b) coletado no rio Salgado Icó, Ceará. Barra com 10 

mm de comprimento. Fotos de Luciano Neto. 
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4.4.2. Distribuição de linhagens 

Até o presente trabalho, nenhum estudo filogeográfico envolvendo táxons aquáticos 

continentais do Nordeste brasileiro estava disponível (Turchetto-Zolet et al., 2012). Apesar 

do uso de apenas um marcador, que pode não representar com fidelidade a história evolutiva 

dos táxons analisados (Avise, 2000), o gene mitocondrial citocromo b têm sido amplamente 

usado para investigar a variação inter e intraespecífica (Kartavstvev, 2011), se mostrando 

uma ferramenta útil para os ciclídeos neotropicais (Concheiro-Pérez et al., 2006; Kullander 

et al., 2009; López-Fernandez et al., 2010; Musilová et al., 2010; Piálek et al., 2012).  

As relações evolutivas de um loco podem parecer confusas ou com pouco sinal 

filogenético devido à retenção de polimorfismos ancestrais, principalmente em casos nos 

quais o tempo de divergência é recente e/ou as populações são grandes, evidenciando 

cenários de sorteio de linhagens incompletos, nos quais a separação dos táxons ocorreu tão 

recentemente, que ainda não houve tempo para o acúmulo de divergências genéticas 

independentes (Maddison & Knowles, 2006; Mcguire et al., 2007). Portanto, linhagens 

recentemente separadas, mesmo que morfologicamente distintas, podem não ter tido tempo 

suficiente para acumular e fixar mutações (Maddison & Knowles, 2006). Isto poderia 

explicar porque, como visto no primeiro capítulo desta dissertação, há significativa variação 

morfológica entre as bacias envolvidas na transposição do rio São Francisco, embora ambas 

as espécies estudadas possuam haplótipos compartilhados principalmente nas bacias dos rios 

São Francisco, Piranhas-Açu, Paraíba do Norte, Jaguaribe e Apodi-Mossoró (Fig. 7). 

As diferenças morfológicas devem ter acontecido recentemente, ou serem fruto de um 

ajuste fisiológico não interferente na frequência genética, possivelmente relacionada à 

plasticidade fenotípica em ambientes variáveis (ver discussão do capitulo 1). Enquanto para 

C. menezesi o único haplótipo compartilhado envolve justamente indivíduos das cinco bacias 

da transposição do São Francisco, em C. orientale dois haplótipos compartilhados estão 

presentes nestas bacias, além da drenagem do rio Catu. Outro haplótipo compartilhado desta 
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espécie está presente em indivíduos das bacias dos rios Curu, Coreaú e Piranhas-Açu. Estes 

haplótipos compartilhados entre bacias os são mais frequentes (N>25), e alguns deles 

possuem várias conexões (haplótipo 3 em C. orientale; haplótipo 7 em C. menezesi) com 

outros haplótipos. De acordo com a teoria de coalescência, a ampla distribuição geográfica, 

a presença de múltiplas conexões (topologia de estrela) e alta frequência são indícios de 

presença alelos antigos (Freeland, 2006), reforçando a hipótese de retenção de polimorfismo 

ancestrais. Porém, o uso de mais marcadores com maior taxa de mutação, ajudaria a 

esclarecer a influência de divergências recentes na estruturação populacional destas espécies. 

Outra hipótese para o compartilhamento de haplótipos entre bacias seria através de um 

contato recente entre populações, podendo evidenciar um possível papel de eventos 

geomorfológicos recentes na distribuição das linhagens para ambas as espécies. O Nordeste 

brasileiro é uma região com grande número de falhas geológicas, principalmente na região 

do Planalto da Borborema (região próxima às cabeceira do rio Paraíba do Norte e Piranhas-

Açu), regiões nas quais  ativações tectônicas são mais propensas de acontecer (Bezerra et 

al., 2006). Brito-Neves e colaboradores (2004) identificaram sistema trafogênico com 

intenso comportamento neotectônico na província da Borborema, que controlam o 

dinamismo das drenagens da região desde o final do período Terciário. Ribeiro (2006) 

defende que este sistema resultou em um grande intercâmbio de fauna, principalmente 

envolvendo o rio Paraíba do Norte.  

Segundo nossos dados, existe um compartilhamento de haplótipos entre as localidades 

de C. orientale (Tab. 3a; Fig.7a) para o trecho superior das bacias dos rios Piranhas-Açu, 

Paraíba do Norte e alguns afluentes da margem esquerda do trecho sub-médio do São 

Francisco, situados em diferentes vertentes do Planalto da Borborema, evidenciando 

potenciais papéis de reativações tectônicas durante o Pleistoceno/Holoceno, que podem ter 

contribuído para a dispersão de indivíduos desta espécie na região. Apesar da presença de 

haplótipos compartilhados entre as mesmas bacias também serem encontrados em C. 
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menezesi, este parece ser um caso de polimorfismo ancestral, o que é sugerido pela posição 

interior do haplótipo 7 (Fig. 7b). Ademais, dados não publicados indicam uma maior 

similaridade ictiofaunística entre as bacias do Piranhas-Açu, Paraíba do norte (entre elas 

cerca de 60%) do sub-médio São Francisco (aproximadamente 24%), quando comparadas 

com as outras bacias envolvidas na transposição do rio São Francisco (Jaguaribe e Apodi-

Mossoró), podendo evidenciar o papel de eventos geológicos no intercâmbio e composição 

de fauna da região (Márcio Silva, com.pess.). 

Ciclídeos são classificados como peixes de água doce secundários, com muitas 

espécies apresentando tolerância à água salgada (Concheiro-Lopéz et al., 2006). O Nordeste 

brasileiro possui extensas áreas de baixa altitude como a depressão setentrional, que 

comporta boa parte do território Nordeste Médio Oriental, entre os limites do complexo do 

Ibiapapa-Araripe e o Planalto da Borborema (Velloso et al., 2002). Estas aáeas podem 

funcionar como planícies inundáveis em eventos de regressão marinha (Albert et al., 2011). 

Vital e colaboradores (2010), encontraram evidências estratigráficas de vales de até 60m de 

profundidade se estendendo desde a foz dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu até 40 km 

sobre a plataforma continental. Gomes & Vital (2010) constataram que estes vales 

representam paleorios na atual região estuarina dos rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu, 

cobertos com sedimentos pleistocênicos e holocênicos, sendo o primeiro conectado a pelo 

menos outros três rios atualmente independentes durante de regressões marinhas.  

Cichlasoma orientale também revelou uma história compartilhada entre os indivíduos 

dos rio Jaguaribe e Apodi-Mossoró (Tab. 3a, Fig. 7a). Este grupo pode ter sido formado pela 

dispersão de indivíduos de C. orientale pelo paleorio proposto por Gomes & Vital (2010), 

em possíveis situações de flutuações marinhas durante o Pleistoceno superior e Holoceno, já 

relatados na região (Barreto et al., 2002; Angulo et al., 2006; Bezerra et al., 2011), visto que 

a estimativa deste clado, concorda com a época de a deposição de sedimentos holocênicos 

evidenciada para o paelorio (Fig. 3a). Este paleorio pode ter servido como corredor para 
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intercâmbio de fauna destas bacias. Dispersão por paleorios das drenagens que deságuam no 

litoral norte do Brasil, é uma rota de dispersão já reconhecida para peixes neotropicais 

(Hubert & Renno, 2006). Além disso, estas bacias também possuem substancial similaridade 

ictiofaunística, com cerca de 57% de espécies compartilhadas (Márcio Silva, com.pess.). 

Algumas similaridades entre as espécies encontradas nas análises filogenéticas e na 

rede de haplótipos devem ser relacionadas a eventos climáticos e geomorfólogicos comuns, 

já as diferenças podem ser atribuídas a diferenças biológicas específicas. Assim, processos 

históricos podem causar diferentes padrões de estruturação molecular em uma mesma área, 

visto que estes são dependentes de um conjunto de propriedades biológicas, fisiológicas e 

demográficas de cada espécie (comportamento reprodutivo, fluxo gênico, tempo de geração, 

tamanho populacional, tolerância ecológica) (Freeland, 2006).  

As populações do rio Coreaú formaram clados mais basais para ambas as espécies, é 

que estes clados tenham se formado a partir de um provável isolamento mais antigo desta 

bacia. Boa parte da bacia do rio Coreaú, está inserida em uma área de brejo de altitude, que 

são vestígios pleistocênicos de Mata Atlântica que permaneceram como áreas de microclima 

favorável, em áreas elevadas (700-900m de altitude) e altos índices de precipitação 

(Tabarelli & Santos, 2004), o que confere um grau de estabilidade ambiental e rios perenes 

na região (Rosa & Groth, 2004).  Estes enclaves de Mata Atlântica inseridos na Caatinga, 

tem sua origem atribuída a uma expansão de florestas úmidas devido ao clima úmido durante 

Pleistoceno médio até o final do Pleistoceno superior (Andrade-Lima, 1982; Tabarelli & 

Santos, 2004). Nossos dados datam uma divergência entre haplótipos de 70-120 mil anos do 

rio Coreaú em relação aos demais haplótipos. Apesar destes haplótipos não aparentam ser 

alelos ancestrais na rede de haplótipos (Fig.9), um cenário plausível para a explicação deste 

padrão basal encontrado nas reconstruções filogenéticas, pode estar relacionado à uma 

mudança climática drástica, como a retração da Mata Atlântica e expansão do clima seco 

reportado no Nordeste brasileiro, durante a transição do Pleistoceno para o Holoceno, um 
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período conhecido como “Dryas Recente” (Auler et al., 2004). Este período aconteceu há 

aproximadamente 11.300-12.800 atrás, e foi marcado por abruptas variações nas condições 

climáticas (Alley, 1993). 

Segundo Ab’ Saber (1977), brejos de altitude foram os únicos ambientes a 

continuarem estáveis durante as mudanças climáticas do Pleistoceno, e assim, podem ter 

sido capazes de manter as suas populações durantes estas mudanças. Este cenário foi 

encontrado por Carnaval e Bates (2007), com sapos em áreas de brejos de altitude do 

Nordeste brasileiro, e parece plausível para os ciclídeos da população do rio Coreaú. 

Ademais, as nossas análises de flutuação demográfica mostraram um início do declínio 

populacional em torno de 10-11 mil anos para ambas as espécies (Fig. 6), que pode refletir 

possíveis gargalos populacionais devidos as mudanças ambientais ocasionadas pela invasão 

do período seco no Nordeste, e com menor disponibilidade de água nos rios. A sobrevivência 

das populações de ambientes mais estáveis (rio Coreaú), e a posterior colonização das bacias 

por paelorios (Hubert & Renno, 2006), e fixação dos haplótipos por deriva gênica, é um 

cenário que não pode ser descartado, principalmente nos dados de C. orientale, visto que 

esta espécie possui um haplótipo compartilhado com as bacias do rio Coreaú, Curu e 

Piranhas-Açu (haplótipo 3) (Fig. 7a),  que é frequente e possui múltiplas conexões, que são 

indícios de haplótipos ancestrais na população (Freeland, 2006). 

Outra similaridade encontrada foi o monofiletismo das populações do rio Parnaíba. 

Esta bacia pertence à outra região hidrográfica, separada do Nordeste Médio Oriental pela 

Serra de Ibiapapa (Figs. 3 e 4). Este isolamento parece ser mais antigo em C. menezesi, tendo 

em conta a divergência e diversidade haplotípica encontrada em apenas uma localidade, além 

do maior número de passos mutacionais (Fig. 7b). Apesar de a distribuição da ictiofauna 

neotropical ser principalmente regulada pelas principais barreiras geográficas, como cadeias 

de montanhas (Albert & Reis, 2011), que delimitam as principais ecorregiões hidrográficas 

(Abell et al., 2008) esta divisão não foi refletida para ambas as espécies, não sendo observado 
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o monofiletismo recíproco de acordo com as ecorregiões (Parnaíba, São Francisco e 

Nordeste Médio Oriental) (Figs. 3 e 4), nem explicando significativamente a variação 

molecular (Tab. 7). O Parnaíba, apesar de formar grupo monofilético para as populações de 

ambas as espécies, está incluído em um clado maior que contém populações do Nordeste 

Médio Oriental (Figs. 3 e 4). Portanto, eventos de fluxo gênico entre ecorregiões devem ter 

acontecido na história evolutiva de ambas as espécies. Ademais, nenhum indício de conexão 

do rio Parnaíba e São Francisco foi encontrado, diferente do resultado encontrado com 

mosquitos por Coutinho-Abreu e colaboradores (2008).  

A diversidade genética em C. orientale foi maior em duas bacias costeiras (Coreaú e 

Catu), enquanto o cenário oposto para a diversidade molecular foi encontrando em C. 

menezesi, espécie na qual duas bacias de grande porte (Parnaíba e Jaguaribe), foram as mais 

diversas (haplotípica e nucleotídica) (Tab. 5). Estas diferenças parecem evidenciar fatores 

relacionados à biologia das espécies, ou diferentes repostas a eventos históricos da região. A 

diversidade encontrada no rio Coreaú para C. orientale, pode ser reflexo do conjunto de 

cadeias montanhosas da serra de Ibiapaba, que podem ter subdividido as populações de rios 

adjacentes, mesmo de pequeno porte, como o do rio Coreaú. Esta região possui altitudes de 

até 800m, e com grandes quedas d’água (Velloso et al., 2002). Geralmente cachoeiras 

representam barreiras geográficas influentes na estruturação molecular de peixes de água 

doce ao nível intrapopulacional (McCraken et al., 2013). Porém não é possível descartar um 

papel de diferenciação ecológica intrapopulacional nestas bacias menores (segregação 

vertical, uso de recursos alimentares, tipo de forrageio) em curtos intervalos de tempo, um 

cenário comum em ciclídeos (Kocher, 2004; Crispo & Chapman, 2008; López-Fernández et 

al., 2010; 2013). A baixa diversidade nas bacias de grande porte para esta espécie pode ser 

consequência de efeito fundador recente nestas, ou fixação de alelos por deriva, após 

situações de gargalo populacional recente (Fig. 6a). 
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O cenário encontrado em C. menezesi, espécie na qual duas bacias de grande porte 

foram as mais diversas, é o padrão comum para peixes neotropicais (Albert & Reis, 2011). 

É esperado encontrar maior diversidade gênica em bacias maiores, por poderem abrigar 

populações maiores, e por consequinte, maior probabilidade de novos alelos surgirem (Yu 

& Lei, 2001). A diversidade observada em C. menezesi dentro de duas grandes bacias do 

Nordeste brasileiro em poucas localidades, pode ser atribuída a aspectos biológicos da 

espécie. Os adultos desta espécie são territorialistas e agressivos, principalmente na estação 

reprodutiva, protegendo os alevinos até estes atingirem um estágios juvenil (Araújo et al., 

2012). Territorialismo é um fator limitante na dispersão (Bowman, 2003), e isto pode 

contribuir com a estruturação presente dentro dos rios. Porém uma melhor investigação desta 

hipótese deve ser realizada, na tentativa de investigar comportamento social e fluxo gênico 

para populações desta espécie. 

As análises de variância molecular (AMOVA e SAMOVA) demonstraram que o 

isolamento geográfico atual das bacias tem um papel importante na distribuição de linhagens 

para ambas as espécies (Tab.7). Porém a variação molecular foi em sua maior parte explicada 

com um número de grupos menor que o número de bacias (K=8 para C. orientale; e K=7 

para C. menezesi) sugerindo fluxo gênico recente entre algumas bacias (Tab. 8).  Esses 

dados, aliados aos valores de FST (Tab. 6), corroboram um cenário de forte estruturação entre 

bacias, apesar de ainda não terem atingido o monofiletismo recíproco para algumas 

drenagens (Figs. 3 e 4).  Este cenário de estruturação alopátrica, com as bacias (ou sub-

bacias), sendo o fator de isolamento geográfico e genético entre populações, é o mecanismo 

mais comum para peixes de água doce neotropicais (Albert & Reis, 2011), e tem sido 

reportado de forma recorrente (e. g. Alexander et al., 2006; Hubert & Renno, 2006; Cardoso 

& Montoya-Burgos, 2009; Ruzzante et al., 2011; Ribeiro et al., 2013). O uso de marcadores 

com maior taxa de mutação capazes de discernir o papel de eventos 

climáticos/geomorfológicos mais recentes seria de grande valia para as espécies em questão, 
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visto que esclareceria as consequências populacionais destes eventos, principalmente a nível 

demográfico. Além disso, a comparação dos padrões da distribuição geográfica da variação 

molecular com outras espécies da biota aquática continental da região poderão fornecer mais 

informações sobre o conjunto de eventos que podem ter contribuído para a diversidade 

genética das bacias hidrográficas do Nordeste brasileiro. 

 

4.4.3. Transposição do rio São Francisco e implicações para a conservação 

A região do Nordeste brasileiro está passando por obras de transposição de águas entre 

bacias, pela qual águas da bacia do rio São Francisco serão conectadas artificialmente às 

quatro maiores bacias do Nordeste Médio-Oriental (Apodi-Mossoró, Jaguaribe, Paraíba do 

Norte e Piranhas-Açu), através de dois principais canais (ver mapa do capítulo 1), que 

somados se estendem por 720km (Pittock et al., 2009). De acordo com as últimas 

informações a previsão de conclusão para o empreendimento é para dezembro de 2015 

(Carvalho, 2013), quando estas bacias do Nordeste Médio Oriental, caracterizadas por 

apresentarem rios temporários (Rocha et al., 2012), receberão águas do trecho sub-médio do 

rio São Francisco no trecho superior das bacias receptoras. 

 Albert & Reis (2011) sugerem que cerca de 54,6 % da ictiofauna neotropical se 

distribui em apenas uma região hidrográfica, revelando o alto grau de endemismo e o papel 

dos principais divisores biogeográficos na região. Em uma visão biogeográfica, conexões 

artificiais de rios podem funcionar como eventos de “captura de cabeceira artificiais” 

abrindo rotas de dispersão para biotas aquáticas naturalmente isoladas. No caso da 

transposição do rio São Francisco, esta deve ser unidirecional, com maior probabilidade de 

dispersão da bacia doadora (São Francisco) para as receptoras do Nordeste Médio Oriental. 

De acordo com os nossos dados, a conjuntura atual das bacias é um fator importante 

para a variação molecular  nas populações de C. orientale e C. menezesi (Tabs. 7 e 8). Apesar 

do compartilhamento de haplótipos de ambas as espécies nas bacias da transposição, alguns 
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haplótipos exclusivos encontrados nestas, evidenciam o surgimento de linhagens exclusivas 

nos rios Apodi-Mossoró para C. orientale, e Jaguaribe para C. menezesi (Fig. 7). Estes rios 

também mostraram valores de FST significativos em relação as outras bacias da transposição. 

Para C. orientale, os rios Jaguaribe e Apodi-Mossoró mostraram estruturação em relação a 

todas as outras bacias da transposição. Já para C. menezesi, a população do rio Jaguaribe foi 

significativamente estruturada em relação as populações do rio Apodi-Mossoró, Piranhas-

Açu e São Francisco, justamente as bacias que serão interligadas pelo eixo norte da 

transposição. Casos de fluxo gênico entre populações de peixes de água doce devido à 

conexão artificial trazidas transposição já foram relatadas no território brasileiro (Bellafronte 

et al., 2010; Blanco et al., 2010; Lima & Caires, 2011; Peres et al., 2012). Diante dos nossos 

dados, as populações mais ameaçadas pela transposição são as das bacias do rio Apodi-

Mossoró e Jaguaribe. Possível fluxo gênico entre populações naturalmente isoladas pode 

representar uma perda irrecuperável de diversidade intraespecífica e informação histórica 

sobre as populações de C. menezesi e C. orientale, assim como para outros táxons aquáticos 

da região. 

 Além dos riscos ligados à estrutura populacional, obras de transposição podem ser 

especialmente impactantes no nível ecológico, quanto à parâmetros de composição de 

comunidades, qualidade e fluxo de água, perda de adaptações locais (ver capítulo 1), 

intercâmbio de fauna e hibridização de espécies (Meador, 1992). Quanto às espécies 

analisadas, apesar de C. sanctifranciscense e C. orientale existirem na ecorregião 

hidrográfica do rio São Francisco, assim como C. menezesi e Crenicichla sp., os congêneres 

não foram encontrados nas mesmas localidades durante as amostragens de campo. Um 

potencial risco da transposição seria a invasão espécimes de C. sanctifranciscense e 

Crenicichla sp. nas bacias do Nordeste Médio Oriental, através dos canais das de 

transposição, sem nenhuma investigação prévia sobre as interações ecológicas entre estes 

congêneres. Atualmente C. sanctifranciscense só ocorre no sul do Nordeste Médio Oriental 
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(Estado de Sergipe), não tendo sido registrada em nenhuma das bacias receptoras, enquanto 

Crenicichla sp. só foi encontrada na bacia do rio São Francisco (Tab. 1). A potencial 

hibridização de espécies também é um risco a ser trazido pela transposição, principalmente 

quanto a parâmetros de redução do potencial adaptativo e reprodutivo (Levin, 2002). Casos 

de hibridização não são comuns em peixes continentais neotropicais (Kullander et al., 2010), 

embora já tenham sido relatados em ciclídeos, no gênero Cichla (Oliveira et al., 2006), e um 

caso no gênero Crenicichla (Kullander et al., 2010). Esta obra pode expor as populações de 

táxons aquáticos do Nordeste brasileiro a novas pressões evolutivas e ecológicas em um 

cenário de escasso conhecimento científico de como estas podem responder a novos desafios 

ambientais. 
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5. Conclusões e perspectivas futuras 

 A presente dissertação se dividiu em dois capítulos, o primeiro se propôs a investigar 

a variação fenotípica de populações de Cichlasoma orientale e Crenicichla menezesi 

presentes na bacias envolvidas nas obras de transposição do rio São Francisco, e se esta 

variação estava relacionada à uma separação antiga das bacias hidrográficas, ou à possíveis 

fatores ambientais, como diferentes regimes hídricos nas drenagens.  O segundo capítulo 

tinha como objetivo relacionar como processos geomorfológicos e climáticos contribuíram 

para a atual distribuição de linhagens de C. orientale e C. menezesi ao longo de bacias 

hidrográficas do Nordeste brasileiro. 

 Através de análises de morfometria geométrica e distribuição da variação molecular 

utilizando os marcadores mitocondriais citocromo b e citocromo oxidase I, o primeiro 

capítulo mostrou significantiva variação fenotípica de populações C. orientale e C. menezesi 

nas bacias envolvidas na transposição do São Francisco, mais relacionada à plasticidade 

fenotípica do que a uma separação histórica entre bacias. O padrão similar de variação 

fenotípica entre espécies evidenciou que  esta provavelmente está ligada a fatores ambientais 

vinculados ao regime de fluxo de água, uma variável que é reconhecida por ser responsável 

pela variação fenotípica de peixes de água doce (Langerhans, 2008).  Este resultado ressalta 

o papel da plasticidade fenotípica em resposta às diferentes condições ambientais, e como 

esta pode se manter em populações que experimentam condições ambientais constantemente 

variáveis (Pfenning et al., 2010), que é o caso do regime hídrico dos rios do Nordeste Médio 

Oriental (Malthick & Medeiros, 2006; Rocha et al., 2012).  As obras de transposição do São 

Francisco, poderão alterar o regime de fluxo de água das bacias do Nordeste Médio Oriental, 

um fator que parece ter sido naturalmente importante na adaptação de organismos aquáticos 

da região (Malthick & Medeiros, 2006; Rocha et al., 2012), provavelmente homogeneizando 

artificialmente os ambientes aquáticos da região, e podendo favorecer a permanência de 

organismos não-plásticos, compromentendo a capacidade adapatativa da plasticidade.  Este 
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primeiro capítulo está submetido ao periódico Hydrobiologia, classificado com A2, área de 

Biodiversidade. 

Já o segundo capítulo usou o marcador mitocondrial citocromo b, para inferir como 

possíveis mudanças do relevo e do clima influenciaram na distribuição de linhagens de C. 

orientale e C. menezesi, ao longo de bacias hidrográficas do Nordeste brasileiro. Apesar da 

baixa diversidade, encontrada em cada bacia, e  os padrões filogenéticos indicarem contatos 

recente das populações entre ecorregiões para ambas as espécies, os dados revelaram 

informações sobre a distribuição geográfica, e alguns processos climáticos e 

geomorfológicos, assim como diferenças nos padrões de distribuição da variação gênica que 

podem ser atribuídas à diferenças biológicas das espécies.  As principais conclusões deste 

trabalho foram divididas quanto a distribuição e sistemática molecular e distribuição 

geográfica, e padrões filogeográficos. 

(i) Sistemática molecular e distribuição geográfica: A distribuição geográfica de ambas 

as espécies não era concordante entre os dados da literatura especializada (ver figura 5, 

introdução geral) (Kullander, 1983; Ploeg, 1991; Reis et al., 2003; Rosa et al., 2003; Buckup 

et al., 2007). A partir de dados morfológicos e moleculares, a distribuição geográfica de 

ambas as espécies foi ampliada (Fig. 6), com Cichlasoma orientale presente distribuído nas 

regiões hidrográficas do rio Parnaíba, Nordeste Médio Oriental e também na região 

hidrográfica do rio São Francisco, apesar de nesta bacia ter sido encontrada apenas em 

reservatórios artificiais, não podendo ser descartada uma ação antrópica (Fig. 6a). Quanto à 

C. sanctifranciscense, espécie aparentada, antes descrita apenas para as ecorregiões do São 

Francisco, Parnaíba e bacias do leste (Kullander, 1983; Rosa et al., 2003; Buckup et al., 

2007; Burger et al., 2011), também foi encontrada em bacias costeiras do Estado de Alagoas, 

próximas ao estuário rio São Francisco, porém situadas no sul da do Nordeste Médio 

Oriental.  
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Em relação a Crenicichla menezesi, a distribuição geográfica também foi ampliada, 

com a ocorrência desta espécie na bacia do rio São Francisco (Fig. 6b), ocorrendo em todas 

as regiões hidrográficas do Nordeste brasileiro. Porém, alguns espécimes capturados na 

drenagem do rio São Francisco não concordavam com a descrição de C. menezesi. Análises 

moleculares mostraram que estes exemplares não pertenciam a mesma entidade taxonômica 

da espécie previamente relatada para a bacia do rio São Francisco, Crenicichla lepidota 

(Buckup et al., 2007), e formam um clado-irmão aos haplótipos de C. menezesi. Diferenças 

morfológicas entre estes espécimes e C. menezesi também foram encontradas, evidenciando 

que estes exemplares potencialmente representam uma espécie ainda não descrita para a 

ciência. 

 

Fig.6 Distribuição geográfica de (a) Cichlasoma orientale e (b) Crenicichla menezesi 

baseada em dados morfológicos e molecularesobtidos neste estudo, de acordo com as 

ecorregiões hidrográficas do Nordeste brasileiro. 

(ii) Padrões filogeográficos: Apesar da baixa diversidade dentro de cada bacia e entre 

algumas bacias, podendo evidenciar cenários de sorteio de linhagens incompleto ou fluxo 

gênico recente entre populações, algumas similaridades encontradas podem ser reflexo de 

mudanças relativamente recentes do relevo (ajuste tectônico com captura de cabeceiras) e 

do clima (flutuações do nível do mar em períodos mais frios). A separação entre os 
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haplótipos de cada espécie datam do Quaternário, no qual eventos climáticos foram bem 

marcantes na região. Para ambas as espécies os haplótipos mais antigos, segundo as análises 

filogenéticas, foram encontrados na bacia do rio Coreaú, área de brejo de altitude, o que pode 

estar relacionado a um ambiente com maior estabilidade ambiental, e  onde populações 

podem ter sobrevivido  à retração da Mata Atlântica e invasão do clima seco no Nordeste do 

Brasil. Evidências de prováveis eventos de dispersão por paleorios na região estuarina dos 

rios Apodi-Mossoró e Piranhas-Açu, e também por capturas de cabeceira entre as bacias dos 

rios Paraíba do Norte, Piranhas-Açu e São Francisco, na região do planalto da Borborema, 

foram encontradas.  

Diferenças entre as espécies nos padrões de distribuição de diversidade molecular 

entre bacias podem ser explicados por múltiplos eventos de conexão, ou diferenças na 

biologia das espécies estudadas. Ademais, dentre as nove bacias analisadas para C. orientale, 

e dez bacias para C. menezesi, a grande maioria delas se mostrou estruturada nas 

comparações par-a-par, possuindo em boa parte haplótipos exclusivos para cada drenagem. 

Apesar das análises de variação molecular terem mostrado que as populações de C. orientale, 

dos rio Jaguaribe e Apodi-Mossoró representa, uma única população, assim como as 

drenagens Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, Paraíba do Norte e São Francisco de C. menezesi, 

revelando um possível contato recentes entre estas bacias, o grau de estruturação alto entre 

as populações mostra um papel importante do isolamento geográfico atual das drenagens, 

que provavelmente será afetado pela conexão artificial das bacias.  

  Os próximos passos deste estudo visam à amplificação de outro marcador 

mitocondrial (D-loop) e nucleares (microssatélites). Estes marcadores foram amplificados 

durante um período de pesquisa na Dalhousie University, em Halifax no Canadá, sob 

supervisão do professor Dr. Daniel Ruzante. Este marcadores permitirão uma melhor 

resolução de eventos demográficos que podem ter ocorrido e influenciado na distribuição 

atual das linhagens ao longo das bacias hidrográficas em questão. Porém, com os dados 
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apresentados nesta dissertação, é possível enfatizar o potencial risco da conexão artificial 

das bacias decorrentes das obras de transposição do São Francisco. Apesar dos dois ciclídeos 

analisados terem indicado serem capazes de regular respostas morfológicas a condições 

ambientais, o ciclo natural de mudanças hídricas no Nordeste brasileiro será afetado. Embora 

algumas bacias da transposição pertencerem a mesma linhagem (Piranhas-Açu, São 

Francisco e Paraíba do Norte para C. orientale; Apodi-Mossoró, Piranhas-Açu, São 

Francisco e Paraíba do Norte para C. menezesi) alguns haplótipos são exclusivos das 

populações do rio Apodi-Mossoró para C. orientale, e do rio Jaguaribe para C. menezesi. As 

populações dos ciclídeos destas drenagens serão possivelmente as mais afetadas pelas obras 

de transposição, devido ao grau de estruturação destas em relação às demais bacias da 

transposição. A ligação artificial de bacias pode expor as populações das bacias receptoras 

à pressões evolutivas nunca experimentadas naturalmente, homogeneizar populações 

estruturadas, extirpar adaptações locais, diminuir índices de endemismo, entre outros danos 

irrecuperáveis ao nível das comunidades, espécies e populações. 
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