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A luz os deslumbra...  

...Lá, fugido ao mundo,  

Sem glória, sem fé,  

No perau profundo  

E solitário, é  

Que soluças tu,  

Trazido do frio,  

Sapo-cururu  

Da beira do rio...”  
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RESUMO 

A fragmentação de habitat, resultante de processos de utilização e modificação da 

paisagem, pode afetar a fauna e flora local e é considerada uma das principais ameaças a 

biodiversidade. Este processo pode reduzir a disponibilidade de habitats adequados para 

determinadas espécies, e a conectividade funcional e estrutural da paisagem pode ser a 

responsável por manter a migração e dispersão entre populações de diferentes fragmentos. 

Características específicas do anuro Haddadus binotatus (e.g. restrição a ambientes 

florestados) sugerem uma maior sensibilidade a processos de modificação. O principal 

objetivo desse trabalho foi testar se as diferenças entre populações locais de H. binotatus são 

explicadas por um padrão de isolamento por distância (IBD) ou por resistência (IBR). Para 

tanto, a diferenciação morfométrica e genética entre populações locais das áreas amostradas 

foram analisados por meio de medidas lineares e nucleotídeos de polimorfismo único (SNPs,) 

respectivamente. A influência da paisagem nas diferenças morfológicas e genéticas foram 

avaliadas por meio de testes de correlação de Mantel utilizando três modelos de distância das 

áreas de coleta de indivíduos na paisagem (1. Distância Euclidiana e Distância de caminhos 

menos custosos tanto analisando a paisagem de forma 2. binária, quanto 3. heterogênea). Os 

resultados sugerem que as populações de Haddadus binotatus analisadas não sofreram 

isolamento devido à fragmentação, já que não foram encontrados padrões consistentes de 

diferenciação entre a análise genética e morfológica, nem evidências de estruturação genética 

entre os indivíduos. Níveis baixos de diferenciação genética pode sugerir a manutenção de 

fluxo gênico entre as populações locais, que indicaria uma maior tolerância nesta espécie aos 

diferentes tipos de uso e cobertura do solo ou que por ser um processo muito recente, 

assinaturas genéticas resultantes do isolamento pela fragmentação não foram captadas. A 

aparente manutenção da conectividade funcional na área estudada para esta espécie de anuro 

pode ser reflexo da conectividade estrutural da área estudada, sugerida por outros autores. 

Além disso, os padrões de diferenciação genética e morfológica indicam respectivamente, 

isolamento por distância e por resistência, sendo, portanto, conflitantes.  Não houve 

correlação entre a genética e a morfologia, podendo indicar que as variações morfológicas são 

resultado de respostas plásticas ao microambiente. 

 

 

Palavras Chave: Variação populacional; variação morfométrica; genética da paisagem; 

caminhos menos custosos; isolamento por distância; isolamento por resistência. 



 
 

ABSTRACT 

Habitat fragmentation resulting from processes of use and modification of the 

landscape can affect the local fauna and flora and is considered one of the main threats to 

biodiversity. This process can reduce the availability of suitable habitat for certain species, 

and the structural and functional landscape connectivity can be responsible for keeping the 

migration and dispersal between populations of different fragments. Specific features of the 

frog Haddadus binotatus (e.g. restriction to forested environments) suggest a greater 

sensitivity to processes of modification of habitat. The main objective in this study was to test 

whether the differences between local populations of H. binotatus are explained by a pattern 

of isolation by distance (IBD) or by resistance (IBR). The morphometric and genetic 

differentiation among local populations of the areas sampled were analyzed by linear 

measures and single nucleotide polymorphisms (SNPs), respectively. The influence of 

landscape in the morphological and genetic differences were tested by Mantel correlation tests 

using three models of distance from the areas in the landscape (1. Euclidean distance and 

distance of least cost path analyzing the landscape as 2. binary and as 3. heterogeneous). The 

results suggest that populations of Haddadus binotatus analyzed did not suffered from 

isolation due to fragmentation, since consistent patterns of differentiation between different 

methodologies are not found, or evidence of genetic structure between individuals. The low 

levels of genetic differentiation may suggest the maintenance of gene flow between the 

populations, which would indicate a greater tolerance in this species to different types of use 

and land cover and/or for being a recent process, genetic signatures resulting from isolation 

were not captured. The apparent maintenance of functional connectivity in the study area for 

this species of frog can reflect structural connectivity of the area studied, suggested by other 

authors. In addition, the genetic and morphological differentiation patterns indicate 

respectively, isolation by distance and resistance, being, therefore, conflicting. The absence of 

correlation between genetics and morphology may indicate that the morphological variations 

are the result of plastic responses to microenvironment 

 

 

 

Key Words: Variation among population, morphometric variation; landscape genetics; 

least cost path; isolation by distance; isolation by resistance. 
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1. INTRODUÇÃO 

As possíveis consequências da utilização e modificação antropogênica da paisagem 

têm recebido destaque na literatura recente (Fahrig, 2003; Henle et al., 2004; Foley et al., 

2005; Funk et al., 2005) e são consideradas por muitos autores uma das principais ameaças à 

biodiversidade, com efeitos observados em diversos grupos taxonômicos, incluindo insetos, 

aves, mamíferos, anfíbios e répteis (e.g. Andrén, 1994; Bell & Donnelly, 2006; Donnelly & 

Marzluff, 2006; Louy et al., 2007; Boscolo & Metzger, 2011; Wang et al., 2011). Dentre os 

processos de modificação da paisagem, a fragmentação de habitat pode resultar em uma série 

de interferências na fauna e flora local, como declínio da diversidade e da abundância de 

espécies na região em questão (Saunders et al., 1991; Bell & Donnelly, 2006) e mudança na 

composição de espécies (Saunders et al., 1991), esta última ocorrendo como consequência da 

substituição de espécies dependentes de ambientes específicos por outras ecologicamente 

mais generalistas (Moraes et al., 2007). 

Espécies associadas à vegetação nativa seriam as principais afetadas pela perda de 

habitat decorrente da fragmentação (Pardini et al., 2009; Gardner et al., 2009) devido, 

principalmente, à perda de microambientes adequados à espécie (Henle et al., 2004a). Os 

fragmentos de vegetação nativa remanescentes também podem tornar-se muito pequenos, 

degradados ou isolados para sustentar populações viáveis, resultando inclusive em extinções 

locais (Marsh & Trenham, 2001; Watson et al., 2004). A fragmentação pode afetar também as 

populações locais pela limitação de recursos disponíveis (Fischer & Lindenmayer, 2006), com 

diminuição ou restrição completa de ações diárias, como movimentação para forrageamento e 

nidificação (Fischer & Lindenmayer, 2007). Entretanto, um dos principais efeitos negativos da 

fragmentação sobre populações naturais consiste na diminuição da diversidade genética 

resultante do elevado efeito da deriva genética em populações pequenas (Reed & Frankham, 
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2003) e a perda da conectividade entre populações locais, medida como fluxo gênico (Coulon 

et al., 2004). 

Além dos efeitos supracitados, a modificação estrutural da paisagem pode alterar 

características abióticas do ambiente (Chen et al., 1999). Dentre as características 

microclimáticas sensíveis às mudanças no uso e cobertura do solo estão a radiação solar, 

umidade do ar e do solo, temperatura do ar e do solo, incidência de vento e alteração dos 

nutrientes presentes no solo (Chen & Franklin 1997; Chen et al., 1999). Além de alterações 

microclimáticas, alguns parâmetros do macroclima regional também podem ser afetados por 

mudanças físicas da fragmentação de habitat (Bierregaard et al., 1992). 

O contexto recém apresentado sugere que a conectividade entre fragmentos de habitat 

pode ser um parâmetro determinante de viabilidade populacional, pois fragmentos de 

vegetação nativa relativamente conectados permitiriam a migração e dispersão entre 

populações locais (Beier & Noss, 1998; Janin et al., 2009). A fragmentação da paisagem 

natural, entretanto, é classicamente estudada sob a perspectiva de biogeografia de ilhas e 

ecologia de metapopulações, na qual cada fragmento estaria isolado dos demais pela matriz 

inóspita que os envolve em uma paisagem binária formada por habitat e não-habitat (matriz) 

(Hanski & Gilpin, 1991; Haila, 2002; Ricketts, 2001). A matriz uniforme representaria como 

um todo a mesma resistência ao movimento de espécies e, portanto, o isolamento é apenas 

medido pela distância entre os fragmentos de habitat (Ricketts, 2001). 

Em contrapartida, trabalhos mais recentes sugerem uma abordagem na qual as 

matrizes que circundam os fragmentos de habitat devem ser estudadas como ambientes 

heterogêneos que podem ser permeáveis em diversas magnitudes por diferentes espécies 

(Fischer & Lindenmayer, 2006; Fahrig et al., 2011). Em consonância, o isolamento das 

populações de espécies que habitam os fragmentos não seria apenas resultado da distância 

entre as áreas com vegetação nativa, mas também decorreria da estrutura e da composição da 
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matriz heterogênea que os circunda (Ricketts, 2001), podendo interferir na distribuição das 

populações associadas a habitats nativos (Driscoll et al., 2013). Fragmentos menores tendem a 

ser mais influenciados pela matriz que os envolve porque possuem uma área central reduzida, 

e por isso as dinâmicas são mais afetadas por características externas à eles (Saunders et al., 

1991). Adicionalmente, diferentes matrizes podem representar barreiras para a dispersão de 

alguns organismos (Rodewald, 2003), mas possuir características que as torna permeáveis 

para o deslocamento de outros (Ricketts, 2001). 

A persistência de uma espécie em ambientes fragmentados depende, entre outras 

coisas, de sua capacidade em tolerar os ambientes heterogêneos que circundam seu habitat 

natural (Gascon et al., 1999; Ricketts, 2001), sendo que ambientes com características 

semelhantes às do habitat característico da espécie potencialmente favorecem a dispersão 

entre fragmentos de habitat (Gascon et al., 1999; D’Anunciação et al., 2013). Portanto, a 

resposta de uma espécie ao processo de fragmentação depende da conectividade da paisagem 

em que ela está inserida, que pode ser resumida em (i) conectividade funcional (capacidade da 

espécie para permear a matriz), e (ii) conectividade estrutural da paisagem (e.g. configuração 

da distribuição de matrizes, conforme detalhado por Stevens et al. [2006]). A conectividade da 

paisagem, por depender da conectividade funcional e estrutural, também afeta características 

importantes da população, como a diversidade genética, considerada responsável por manter a 

capacidade dos organismos em responder a perturbações como doenças, estresse ou mudanças 

ambientais (Woodruff, 2001). O tamanho populacional se torna dependente do tamanho do 

fragmento de acordo com a diminuição da conectividade entre os fragmentos de habitat 

(Andrén, 1994) e populações menores e isoladas são mais propensas aos efeitos de redução da 

variação genética resultante da deriva (Pardini et al., 2010; Keyghobadi, 2007). 

A paisagem também influencia a quantidade de movimento e migração de indivíduos 

entre diferentes locais e consequentemente altera o fluxo gênico entre as áreas, interferindo no 
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movimento de genes entre as populações (Balkenhol et al., 2016). Altas taxas de fluxo entre 

populações tendem a homogeneizá-las geneticamente, enquanto baixas taxas de fluxo gênico 

provavelmente resultarão em isolamento e diferenciação genética entre as populações (Beebee 

& Rowe, 2008). Neste sentido, quando a capacidade de dispersão da espécie nos ambientes da 

matriz circundante permite a manutenção do fluxo gênico entre as populações locais e 

sobrepõe-se ao efeito da fragmentação, os habitantes dos diferentes fragmentos podem ser 

tratados como uma única população panmítica. Em contraste, se a capacidade de dispersão é 

sobrepujada pela fragmentação, o fluxo gênico entre populações pode diminuir e até cessar, 

isolando estes núcleos e estruturando-os geneticamente (Luoy et al., 2007). A redução na taxa 

de migração entre populações locais (fluxo gênico) ou o isolamento completo destas pode 

reduzir a diversidade genética populacional e elevar a endogamia, reduzindo, 

consequentemente, seu potencial evolutivo (Reed & Frankham, 2003). 

Para entender a influência das características da paisagem (e.g. composição, 

configuração e qualidade da matriz) em processos microevolutivos de populações e viabilizar 

a inferência da conectividade funcional de uma espécie em uma paisagem por meio da 

informação genética entre populações locais (e.g. fluxo gênico e distribuição da diversidade 

genética no espaço) foram desenvolvidos os conceitos e métodos que compõem a disciplina 

de genética da paisagem, na qual fundem-se ecologia da paisagem e genética de populações 

(Manel et al., 2003; Storfer et al., 2007; Holderegger & Wagner 2008; Sork & Waits,2010). A 

caracterização genética das populações pode ser realizada utilizando diversos marcadores 

genéticos que possuem características que permitem diferentes inferências sobre os processos 

microevolutivos relacionados com a paisagem (Manel et al., 2003; Storfer et al., 2007; Storfer 

et al., 2010).  

A utilização de nucleotídeos de polimorfismo de único (SNPs), definidos como 

substituições de uma única base (Primmer et al, 2012) e os polimorfismos mais abundantes no 
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genoma (Manel et al., 2003; Willing et al., 2012), vem se tornando comum em estudos de 

genética da paisagem (Hall & Beissinger, 2014). As vantagens de utilizar SNPs são a 

facilidade de obtenção de milhares de marcadores em organismos não modelo por meio de 

sequenciamentos de nova geração (Tautz et al., 2010), e a possibilidade de diminuição da 

quantidade de indivíduos amostrados devido à abundância de loci analisados, tornando-os 

vantajosos em estudos que visam a conservação de espécies (Morin et al., 2004; Willing et al., 

2012). 

Por causa da distribuição dos SNPs por todo o genoma, eles podem ser utilizados tanto 

para inferir diferenciação genética neutra, refletindo assim um padrão de fluxo gênico e deriva 

genética na paisagem (Helyar et al., 2011), quanto para detectar assinaturas de seleção 

adaptativa, refletindo um padrão de seleção em um gradiente ambiental (Luikart et al., 2003; 

Schoville et al., 2012). Os SNPs podem ser utilizados em análises de variação genética em 

escalas temporais curtas e escalas espaciais menores, devido as altas taxas de mutação 

(Anderson et al., 2010; Hall, and Beissinger, 2014), bem como para inferir padrões de fluxo 

gênico para ambos os sexos, já que tem herança bi-parental (Hall & Beissinger, 2014). 

Além da utilização de ferramentas para quantificar a variação genética, o grau de 

diferenciação entre populações locais também pode ser inferido por meio da avaliação de 

variações fenotípicas entre indivíduos (Ohmer et al., 2009; Costa, 2012). O surgimento e a 

manutenção de variações fenotípicas entre populações locais podem resultar de isolamento 

geográfico e de processos microevolutivos, tanto seletivos quanto não-seletivos (e.g. deriva 

genética e efeito fundador; ver Baker et al., 1990; Demetrius, 2000, Schäuble, 2004). Da 

mesma forma, assumindo-se que o fenótipo em algum nível resulta dos padrões de expressão 

gênica durante o desenvolvimento, pode-se predizer que aumentos no isolamento genético 

incrementem a variação fenotípica entre populações locais (Schäuble, 2004). Portanto, tanto a 

genética de populações quanto a estrutura da paisagem heterogênea habitada podem 
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influenciar o padrão morfológico de populações locais (Hanski et al., 2004). Esta relação pode 

ser exemplificada pela associação de variação no tamanho corpóreo com a fragmentação de 

habitat (Díaz et al., 1999; Mazerolle, 2001; Neckel-Oliveira & Gascon, 2006). Espécies com 

baixa capacidade de dispersão e alto grau de filopatria seriam mais propensas a apresentar 

variações fenotípicas resultantes do acúmulo de diferenças genéticas entre populações locais 

(Méndez et al., 2004). 

Um dos biomas mais afetados pela modificação de habitat é a Mata Atlântica na região 

costeira do Brasil, que apresenta um alto nível de desmatamento (Dixo, 2005; Longo, 2007; 

Ribeiro et al., 2009) e está listado entre os hotspots mais ameaçados do mundo (Myers et al., 

2000). O processo de desmatamento da região do interior do estado de São Paulo, 

principalmente no eixo entre as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, teve início por volta 

do século XVII e XVIII, desencadeado principalmente pelo escoamento de metais vindos de 

Minas Gerais no ciclo do ouro (Longo, 2007). A partir de então, a modificação da paisagem 

na região também foi fortemente afetada pelo ciclo econômico do café no século XIX 

(Miranda, 2012), e ocorre até os dias atuais com a expansão populacional e o 

desenvolvimento dos municípios (Dixo, 2005; Longo, 2007). Atualmente a região é composta 

de fragmentos de floresta secundária (Longo, 2007), pastos, plantações de Pinus e de 

Eucalyptus (Miranda, 2012). 

Os efeitos supracitados da fragmentação e isolamento do habitat em populações 

naturais podem ser avaliados utilizando-se uma abordagem espécie-orientada, na qual é 

escolhida uma espécie modelo que individualmente forneceria respostas às questões acerca 

dos processos de modificação da paisagem que ocupa (Fischer & Lindenmayer, 2007). Neste 

enfoque, anfíbios anuros são bons modelos para responder perguntas relacionadas aos 

processos e efeitos da modificação da paisagem, pois constituem excelentes indicadores 

ambientais (Welsh & Ollivier, 1998; Wanddle, 2006) devido a diversas características que 
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sugerem grande sensibilidade aos processos de modificação de habitat (Peltzer et al., 2003). 

Nessa linhagem, a antropização parece ser a principal causa do observado declínio da 

diversidade (Storfer, 2003; Stuart et al., 2004; Lips et al., 2005; Cushman, 2006). Anuros em 

geral possuem pele semi-permeável que absorve rapidamente substâncias do meio ambiente, 

principalmente as presentes na água (DeGarady & Halbrook, 2006), o que também os torna 

pouco tolerantes à perda de umidade e mudanças de temperatura (Duellman & Trueb, 1986). 

Esses animais também são sensíveis a flutuações na incidência de radiação UV-B, que afetam 

diversos processos de desenvolvimento (Blaustein et al., 1994; Cunha, 2015). Incrementos nos 

níveis desse tipo de radiação elevam o risco de infecção de girinos pelo fungo aquático 

Saprolegnia ferax, elevando a mortalidade dos anfíbios e afetando-os no nível populacional 

(Kiesecker & Blaustein, 1995). Finalmente, o ciclo de vida é bifásico em muitas espécies de 

anuros, que dependem tanto de ambientes aquáticos para a reprodução e desenvolvimento de 

girinos quanto de ambientes terrestres para forrageio, crescimento do adulto e dispersão 

(Duellman & Trueb, 1986). A constante migração entre estes microhabitats pode aumentar o 

contato dos animais com ambientes modificados (Janin et al., 2009), e o contato com 

diferentes matrizes pode interferir diferentemente na riqueza, distribuição ou abundância de 

espécies (Ricketts, 2001). Nos anuros, a utilização de matrizes formadas por áreas de 

agricultura intensiva pode elevar sua exposição à dessecação e agentes químicos (Joly et al., 

2001; Rothermel & Semlitsch, 2002), enquanto a presença de estradas pode incrementar sua 

mortalidade (Fahrig et al., 1994), reduzindo o tamanho populacional e limitando a migração 

entre populações locais divididas por este tipo de barreira (Carr et al., 2000; Carr & Fahrig, 

2001). 

Diante do contexto exposto, a presente dissertação objetiva testar os efeitos da 

fragmentação e a conectividade da paisagem sobre a distribuição da diversidade genética e 

diferenciação populacional (genética e morfológica), e adotou uma abordagem espécie-
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orientada, na qual utilizou-se a espécie de anfíbio anuro Hadadus binotatus, uma rã de folhiço 

endêmica da Mata Atlântica que é considerada estritamente florestal (Haddad & Sazima, 

1992; Ribeiro et al., 2005; Sluys & Rocha, 2010), e cuja maior ameaça em sua distribuição 

original consiste na perda de habitat devido a modificações antrópicas (Sluys & Rocha, 2010). 

A capacidade de dispersão dessa espécie permanece desconhecida, mas um estudo utilizando 

102 espécies de anuros (Smith & Green, 2005) obteve uma média de distância máxima 

registrada de 2.922,51m, sendo que a maioria das espécies tiveram distância máxima 

registrada em até 1.000m. No referido trabalho (Smith & Green, 2005), a distância máxima de 

Craugastor fitzingeri foi registrada em 35m, sendo esta espécie de anuro também pertence à 

família Craugastoridae, característica de folhiço e possui desenvolvimento direto dos ovos 

terrestres (Savage, 2002), como H. binotatus. As características citadas tornam Haddadus 

binotatus uma espécie potencialmente afetada pelos efeitos da modificação do habitat e, 

portanto, ideal para estudos visando entender o efeito da conectividade da paisagem sobre 

populações locais. 

A partir dos argumentos supracitados, a presente dissertação objetiva testar as 

seguintes hipóteses gerais: 

(1) A distância genética e morfológica entre populações locais responde a um padrão 

de Isolamento por Distancia (IBD), no qual a variação genética varia de acordo com a 

distância, quando a capacidade de dispersão é limitada (Wright, 1943). 

(2) A distância genética e morfológica entre populações responde a um patrão de 

Isolamento por Resistência (IBR), no qual a variação genética é modulada por características 

físicas da paisagem (McRae, 2006). 

A partir destas hipóteses, é possível derivar as seguintes predições específicas: 
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(a) Se a diferenciação populacional responder a um padrão de IBD, a conectividade 

funcional (medida como diferenciação genética) entre pares de populações locais dependerá 

apenas da distância geográfica entre elas, sem considerar os elementos da paisagem; 

(b) Se a diferenciação populacional responder a um padrão de IBR, a conectividade 

funcional (medida como diferenciação genética) entre pares de populações dependerá da 

configuração e resistência das diferentes classes de uso e cobertura do solo que compõem a 

matriz entre fragmentos de habitat; 

(c) Devido à baixa conectividade funcional entre as populações locais de Haddadus 

binotatus, diferenças fenotípicas poderão ser identificadas entre as populações locais; 

(d) Existirá correlação entre diferenciação genética, fenotípica e a conectividade dos 

fragmentos de habitat, considerando-se a estrutura da paisagem. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

O presente estudo foi desenvolvido em uma área de corredor de vegetação florestal 

denominada Corredor Cantareira-Mantiqueira, que engloba diversas Unidades de 

Conservação de proteção integral, como o Parque Estadual Itaberaba, e Áreas de Proteção 

Ambiental, como a do Sistema Cantareira (Santorello, 2014). O corredor é delimitado pelas 

Serras da Cantareira e Mantiqueira, e é uma área de conservação prioritária da Mata Atlântica 

do Estado de São Paulo, em nível federal pela Portaria MMA n° 09/2007, pertencendo ao 

perímetro da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo (Tokumoto, 2015). 

As áreas de coleta de indivíduos concentram-se em uma região compreendida entre os 

municípios de Santa Isabel e Nazaré Paulista no estado de São Paulo (Figura 1), localizados 

no Corredor Cantareira-Mantiqueira. Ambas as cidades são classificadas climaticamente 

como Cwa segundo o sistema internacional de Köeppen-Geiger; ou seja, são caracterizadas 
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pelo clima tropical de altitude, com temperaturas médias mensais superiores a 22°C e 

precipitação sazonal marcada, sendo os verões chuvosos e invernos secos (CEPAGRI, 2015). 

Esta região é formada por Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa 

Montana de Mata Baixa e Floresta Ombrófila Densa Montana Aluvial, as quais variam de 

acordo com a altitude e umidade (Veloso et al., 1992). É também caracterizada pela presença 

e interferência antrópica, com supressão da vegetação nativa e sua substituição por 

silviculturas, turismo, agropecuária, empreendimentos imobiliários e ocupações irregulares 

(Tokumoto, 2015). 

 

Figura 1: Localização dos municípios amostrados no estado de São Paulo. Localização espacial das 11 

áreas florestais amostradas no sudeste do estado de São Paulo. A01-A11: Áreas amostradas de 01 a 11; 

PE: Parque Estadual; Rod: Rodovia. 

 

Foram selecionadas 11 unidades amostrais, estabelecidas por constituírem fragmentos 

florestais, considerado o habitat da espécie estudada. As áreas de coleta foram demarcadas 
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com o intuito de aumentar a probabilidade de coleta da espécie modelo e manter uma 

distância média de 2,5km entre as áreas mais próximas (considerando a divisão das áreas em 

sudeste e nordeste do Parque Itaberaba), e a menor distância de 8,9km entre as populações 

locais amostradas nas áreas à sudeste e nordeste do parque (Figura 1). As coletas foram 

realizadas de janeiro a abril de 2015, durante a estação chuvosa, período no qual os indivíduos 

da espécie estudada encontram-se em período de reprodução e mais ativos, facilitando sua 

detecção em campo por busca ativa. 

 

2.2. Espécie estudada 

A espécie adotada como modelo para responder as questões de conectividade da 

paisagem no presente estudo foi a rã Haddadus binotatus (Figura 2), um anfíbio anuro 

característico de folhiço, endêmico da Mata Atlântica, considerado estritamente florestal e que 

possui distribuição ampla no território brasileiro, sendo encontrado do nordeste do Rio 

Grande do Sul à Bahia (Haddad & Sazima, 1992; Ribeiro et al., 2005; Sluys & Rocha, 2010). 

Apesar de não estar ameaçada de extinção, a perda de habitat devido à agricultura, plantações 

de Pinus e Eucalipto, pastos e ocupações humanas é considerada a maior ameaça à 

permanência desta espécie em sua distribuição original (Sluys & Rocha, 2010). Haddadus 

binotatus apresenta reprodução sazonal, principalmente no início do período quente e 

chuvoso, e possui desenvolvimento direto dos ovos, cuja deposição ocorre em serapilheira ou 

sob troncos caídos, sendo portanto terrestre e independente de corpos de água (Machado & 

Bernarde, 2002; Pombal Jr. & Gordo 2004; Canedo & Rickli, 2006, Condez et al., 2009). A 

vocalização ocorre em galhos acima do solo (Heyer et al., 1990), no período reprodutivo, que 

coincide com a estação chuvosa, (Moura et al., 2012). 
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Figura 2: Foto ilustrativa da espécie modelo do estudo, Haddadus binotatus. Fotografia: Gabriela Raphael 

Duarte. 

 

2.3. Coleta de dados 

2.3.1. Obtenção de amostras 

A coleta de indivíduos de Haddadus binotatus foi realizada por busca ativa, no 

período crepuscular e noturno, horário de maior atividade da espécie (Almeida-Gomes et al., 

2008, 2010). Dos indivíduos coletados, foram retiradas amostras de tecido do fígado e artelho, 

as quais foram armazenadas em frascos com álcool absoluto para posterior utilização nas 

análises genéticas. Os animais coletados foram fixados em formol 10% e, assim como as 

amostras biológicas associadas a eles, serão depositados na Coleção Herpetológica de 

Ribeirão Preto (CHRP – USP/RP). A quantidade de indivíduos coletados por área de coleta e 

a coordenada geográfica do centroide de cada área são detalhados na Tabela 1. 
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Tabela 1: Localização das 11 áreas de coleta e quantidade de indivíduos de Haddadus binotatus coletados em 

cada uma das áreas. 

 
Município/Estado Coordenada geográfica (centroide) 

Número de 

indivíduos 

coletados 

A1 Santa Isabel/SP 23°17'19.90"S 46°17'38.92"O 15 

A2 Santa Isabel/SP 23°19'18.54"S 46°16'54.13"O 8 

A3 Santa Isabel/SP 23°18'44.56"S 46°16'3.60"O 12 

A4 Santa Isabel/SP 23°20'9.95"S 46°17'4.12"O 15 

A5 Santa Isabel/SP 23°20'6.58"S 46°14'54.34"O 18 

A6 Santa Isabel/SP 23°21'33.26"S 46°15'30.77"O 16 

A7 Nazaré Paulista/SP 23°12'59.61"S 46°24'31.00"O 14 

A8 Nazaré Paulista/SP 23°14'4.19"S 46°23'32.10"O 15 

A9 Nazaré Paulista/SP 23°14'55.21"S 46°23'1.15"O 5 

A10 Nazaré Paulista/SP 23°14'21.04"S 46°21'46.27"O 3 

A11 Santa Isabel/SP 23°16'46.59"S 46°15'47.85"O 1 

 

2.3.2. Obtenção de dados morfológicos 

Os animais coletados foram dissecados para a caracterização sexual por meio de 

análise das gônadas. Medidas morfológicas lineares da cabeça, corpo e membros foram 

registradas utilizando paquímetro digital (Mitutoyo Inc. ± 0.01 mm). As medidas foram 

realizadas sempre pela mesma pesquisadora (GRD) para minimizar erros durante a coleta de 

dados, e foram utilizadas para análises de diferenciação morfológica entre grupos de 

indivíduos coletados em diferentes fragmentos (vide seção 4.4). Foram obtidas as seguintes 

medidas em indivíduos fixados em formol 10% provenientes de todos os fragmentos florestais 

amostrados (Figura 3): comprimento rostro-cloacal (CRC), comprimento da cabeça (CC), 

largura da cabeça (LCA), largura do antebraço (LAB), largura do braço (LB), comprimento do 

braço (CB), comprimento do antebraço (CAB), largura da coxa (LCX), comprimento da coxa 

(CCX), largura da perna (LPE), comprimento da perna (CPE), comprimento do pé (CP - até o 

dígito III), comprimento da mão (CM - até o dígito III). 
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Figura 3: Foto ilustrativa das medidas morfológicas obtidas em indivíduos de Haddadus binotatus. CRC: 

Comprimento rostro cloacal, CC: Comprimento da cabeça, LCA: Largura da cabeça, CB: Comprimento do 

braço, LB: Largura do braço, LAB: Largura do antebraço, CAB: Comprimento do antebraço, CM: Comprimento 

da mão, CCX: Comprimento da coxa, LCX: Largura da coxa, LPE: Largura da perna, CPE: Comprimento da 

perna, CP: Comprimento do pé. 

 

2.3.3. Extração de DNA e métodos genômicos 

O DNA genômico das amostras foi extraído utilizando o Kit DNeasy Blood & Tissue 

da Qiagen (Qiagen, Chatsworth, CA, USA), cujo protocolo do fabricante foi modificado 

iniciando-o a partir de amostras de tecido congeladas em nitrogênio líquido e maceradas. A 

concentração de DNA foi quantificada em espectrofotômetro (Nanovue Plus 

Spectrophotometer; GE Healthcare) e fluorímetro (Qubit Fluorometric Quantitation; Thermo 

Fischer Scientific), e a qualidade do DNA extraído foi avaliada por gel de agarose 1%. Setenta 

e seis (76) amostras que apresentaram alta qualidade e quantidade de DNA foram 
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selecionadas e 75ng de cada amostra foram alíquotados com a finalidade de manter a mesma 

representatividade por amostra durante o sequenciamento. 

Uma biblioteca de representação genômica reduzida foi construída por meio da técnica 

de Restriction-site Associated DNA Sequencing (RADSeq) em parceria com a Universidade 

de Idaho, no laboratório do Prof. Dr. Paul Hohenlohe. Por meio desta abordagem, é esperada a 

obtenção de centenas a milhares de loci de nucleotídeos de polimorfismo único (SNPs) 

distribuídos ao longo do genoma. Essa técnica de sequenciamento de nova geração utiliza 

enzimas de restrição para fragmentar o DNA e identificadores moleculares únicos (barcodes) 

para associar as leituras do sequenciamento aos indivíduos. O método apresenta a vantagem 

de poder ser usado em estudos com populações nativas e espécies que não são modelos 

experimentais tradicionais, e portanto não têm genoma sequenciado de referência disponível 

(Davey & Braxter, 2010), constituindo a ferramenta ideal para o presente estudo. 

 

2.4. Análises dos dados 

2.4.1. Análise morfométrica 

Do total de 122 indivíduos amostrados em 11 áreas, as análises morfométricas 

consideraram 111 indivíduos de 10 áreas; foram removidos das análises os indivíduos dos 

quais somente amostras de tecido foram obtidas (missing values), o espécime GRD59 por ser 

um juvenil, e a área de coleta A11, por apresentar apenas um indivíduo coletado. Todas as 

análises estatísticas referentes aos dados de morfometria foram implementadas na plataforma 

R versão 3.3.1 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013), utilizando o programa RStudio 

versão 0.99.902. 

A existência de diferença entre machos e fêmeas nas medidas morfológicas foi testada 

por meio de Análise Multivariada de Variância (MANOVA), sem considerar a separação por 

áreas amostradas. Para evitar que as análises seguintes de diferenças morfométricas entre as 
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populações fossem enviesadas pelo número de machos e fêmeas coletados em cada área, 

foram realizadas regressões lineares utilizando como covariável o sexo dos indivíduos 

(machos e fêmeas), para remover o efeito de dimorfismo sexual destas medidas. A existência 

de diferenças morfométricas entre as populações locais de Haddadus binotatus foi testada por 

meio de uma Análise Multivariada de Variância (MANOVA), utilizando os resíduos das 

regressões de cada medida morfológica corrigidas pelo sexo. 

Para representar as relações de similaridade morfométrica entre as populações locais 

foi construído um dendrograma e construído um mapa de calor, utilizando-se o pacote 

heatmap no ambiente R e como método de agrupamento complete linkage O método de 

agrupamento permite a visualização das relações de similaridade entre populações locais 

expressas por medidas de similaridade, neste caso, morfológica. As medidas de similaridade 

morfométrica utilizadas na construção do dendograma foram inferidas por meio do cálculo da 

distância quadrada de Mahalanobis, utilizando o pacote evolqg, que resume a distância 

morfológica entre a média das populações locais. A matriz de distância de Mahalanobis par-a-

par foi calculada a partir das médias dos resíduos corrigidos pelo sexo de cada medida 

morfológica, e foi utilizada nas correlações de Mantel para testar se as diferenças 

morfométricas entre as populações respondem a padrões de isolamento por distância ou por 

resistência da paisagem. 

 

2.4.2. Análise de genômica de populações 

2.4.2.1. Sequenciamento genômico 

A técnica de RADSeq foi utilizada seguindo o protocolo desenvolvido pelo laboratório 

do Dr. Mike Miller (UC Davies; Miller et al., 2007; Ali et al., 2015) para criar uma biblioteca 

de representação reduzida do genoma. A vantagem desse protocolo sobre outros protocolos de 

representação reduzida (e.g ddRadSeq) reside na redução do número de fragmentos de RAD 
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clonais e na diminuição da quantidade de DNA utilizado no sequenciamento, além da 

possibilidade de separação das RAD tags e preparação das bibliotecas de sequenciamento 

separadamente. 

A criação da biblioteca genômica utilizou a enzima de restrição SbfI-HF, que possui 

sítio de corte com oito pares de base (5′CCTGCAGG3′). Após a digestão das amostras, estas 

foram individualmente identificadas com códigos de barra (barcodes) para viabilizar o 

sequenciamento de diferentes indivíduos em uma única linha de sequenciamento (lane). O 

sequenciamento foi realizado utilizando sequenciador Illumina HiSeq 2500 na Universidade 

de Berkeley, na Califórnia (Vincent J. Coates Genomics Sequencing Laboratory), gerando 

sequências pareadas de 100 pares de base (PE100). 

Uma vez que parte das leituras do sequenciamento vem em sentido oposto ao 5’ - 3’, 

foi utilizado um script (Hohenlohe, comunicação pessoal) para girar as leituras que se 

encontravam com o código de barras no sentido oposto. As leituras obtidas foram filtradas 

pela qualidade e separadas individualmente com base nos códigos de barras individuais 

utilizando a ferramenta process_radtags no software STACKS (Catchen et al., 2011, 2013). A 

identificação dos genótipos individuais e dos SNPs foi realizada utilizando o módulo Ustacks. 

Os SNPs de cada locus foram detectados usando a abordagem de Maximum Likelihood no 

modelo ‘snp’. Foram realizadas análises preliminares para determinar os melhores parâmetros 

a serem utilizados, sendo a profundidade de cobertura mínima ótima determinada em 3 

leituras por alelo e o valor máximo de 5 incompatibilidades nucleotídicas entre os alelos para 

a formação dos loci RAD. Foi realizado um catálogo das RAD tags encontradas em todos os 

indivíduos utilizando CStacks, sem permitir erros de correspondência entre dois indivíduos 

homozigotos no mesmo locus (n=0; default). A seguir, foi realizada uma busca no catálogo de 

loci usando SStacks para os loci construídos pelo método De Novo usando UStacks. 
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Os loci genotipados em pelo menos 60% dos indivíduos e presentes em sete das 11 

populações locais testadas foram retidos utilizando o módulo populations do programa de 

computador Stacks. Todas as ferramentas foram executadas utilizando a pipeline do 

denovo_map. Devido ao possível desequilíbrio de ligação entre SNPs na mesma RAD tag, foi 

utilizado apenas o primeiro SNP do RAD tag. Os genótipos individuais foram guardados 

como arquivos do Structure e Plink, formatos que podem ser convertidos em qualquer outro 

formato necessário usando os softwares PGDspider e Plink (Lischer & Excoffier, 2012; 

Purcell et al., 2007). 

 

2.4.2.2. Estimativa de diferenciação populacional 

Com o intuito de testar a presença de diferenciação entre as populações locais, foi 

realizada uma análise pareada usando o índice de fixação (Fst; Weir & Cockerham, 1984) 

com 95% de intervalo de confiança, implementada com o pacote StAMPP (Pembleton et al., 

2013) no ambiente R. A significância do Fst observado foi determinada com bootstrap de 

10.000 permutações par-a-par no mesmo software. Valores negativos de Fst foram 

considerados iguais a 0 (Barth et al., 2011). Por apresentar apenas um indivíduo coletado, a 

área de coleta A11 foi removida dessas análises. Os valores de Fst foram utilizados nos testes 

para avaliar a existência de correlação entre a diferenciação genética e a distância geográfica 

(IBD), ou entre as distâncias dos caminhos menos custosos (IBR; ver Material e métodos 

seção Influência da paisagem nos padrões de diferenciação populacional). Também foi 

realizada uma análise de distância genética Da de NEI (Takezaki & Nei, 1996) entre as 

populações locais, cujo resultado foi visualizado por meio de um mapa de calor e um 

dendograma construídos com o pacote heatmap no ambiente R, incluindo a população A11 na 

análise. 

 



19 
 

2.4.2.3. Análises de agrupamento 

Além de observar a diferenciação entre as populações locais previamente estabelecidas 

segundo os locais de coleta, foram utilizados diversos métodos de agrupamento usando os 

dados genéticos dos indivíduos sem informação a priori dos locais de coleta. Estas analises 

foram realizadas visando identificar se os indivíduos das áreas amostradas correspondem a 

populações discretas e por tanto apresentariam uma encontraria estruturação genética entre 

eles (Beebee & Rowe, 2008). Foi utilizado o método de análise Bayesiana de agrupamento, 

implementado no programa Structure v2.3.4 (Falush et al., 2003), buscando identificar o valor 

mais plausível de agrupamentos (K). Levando em consideração os dados, assumiu-se um 

modelo não misto com informação a priori do local de coleta para melhorar a performance 

quando se infere estruturação genética fina (esta decisão foi baseada no resultado dos índices 

de Fst). Foram realizadas 50.000 interações de burn-in, seguidas por outros 100.000 passos 

usando o método de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC). O número de 

agrupamentos (K) foi variado de 1 a 11, com 10 interações para cada valor. Os resultados do 

Structure foram implementados no programa Structure Harvester (disponível em 

http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/) que permite acessar os valores de K e 

escolher o melhor número de agrupamentos a partir do método de Evanno (Evanno et al., 

2005; Earl & vonHoldt, 2012). O melhor valor de K segundo o método de Evanno foi 

analisado no programa CLUMPP (Jakobsson & Rosenberg, 2007), com 10 corridas e 

utilizando o algoritmo Large Kgreedy, para alinhar os agrupamentos por meio de análise de 

replicação, cujos resultados foram analisados no programa DISTRUCT (Rosenberg, 2004) 

para representação visual dos agrupamentos (Earl & vonHoldt, 2012). 

Outra análise utilizada para observar a distribuição dos genótipos obtidos com os 

SNPs, foi a análise de agrupamento utilizando abordagem “K-means”, implementada no 

programa GenoDive 2.0b27 (Meirmans & Van Tienderen, 2004) com 1 a 11 agrupamentos 
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(K) usando as somas dos quadrados para a análise de variância molecular e simulando o 

anelamento usando 200.000 passos e 10 inícios aleatórios. O número ótimo de agrupamentos 

é o que apresenta a menor quantidade de variação entre os grupos, e foi determinado usando o 

Critério de informação Bayesiano (BIC; Schwarz, 1978) e o Critério de informação de Akaike 

(Akaike, 1987). 

Foi realizada também uma Análise Discriminante de Componentes Principais 

(DAPC), implementada em ambiente R utilizando o pacote adegenet v.2.0.1 (Jombart et al., 

2010). Essa análise minimiza as diferenças dentro de grupos enquanto maximiza diferenças 

entre grupos. A análise de DAPC foi realizada sem informações a priori das populações 

locais. Para tal, foi usada a função find.cluster com o intuito de acessar o número ótimo de 

grupos com o Critério de Informação Bayesiano (BIC). 

Por fim, foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA) para 

representação da estrutura genética. A análise foi implementada no programa GenoDive 

2.0b27 (Meirmans & Van Tienderen, 2004), com 100.000 permutações. A PCA reduz a 

complexidade dos dados resumindo a variabilidade total entre indivíduos, o que inclui tanto a 

variância entre grupos quanto dentro dos grupos. A análise foi realizada sobre uma matriz de 

covariância na qual os missing values foram substituídos por valores aleatórios da matriz de 

genótipos do banco de dados completo. 

Para estimar a diferença entre os 76 indivíduos cujo DNA foi sequenciado, foi 

calculada a distância euclidiana entre pares de indivíduos em ambiente R, utilizando a função 

dist do pacote Ape (Paradis et al., 2004). As distancias obtidas foram visualizadas por meio de 

um dendrograma e um mapa de calor, implementados no pacote heatmap em R. 
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2.4.3. Análise da paisagem 

2.4.3.1. Caracterização da paisagem 

Visando entender a influência da paisagem sobre a diferenciação das populações locais 

amostradas, foi realizada a caracterização da paisagem em que estão inseridas as 11 áreas de 

coleta de animais. Para tanto, foram utilizadas imagens de sensoriamento remoto obtidas a 

partir do satélite Landsat 8 com resolução de 30 metros e disponibilizadas pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para a identificação do uso e cobertura do solo na 

paisagem estudada. As imagens disponibilizadas foram recortadas no programa QGis 2.14 

Essen, e a escala de estudo foi selecionada buscando incluir todas as áreas de coleta de 

indivíduos e viabilizar a inclusão de áreas externas às de coleta, para a análise de caminhos de 

deslocamento menos custosos. 

A caracterização digital da paisagem foi realizada automaticamente por meio da 

classificação automática supervisionada, usando como método de classificação o algoritmo de 

Máxima Verossimilhança (Keuchel et al., 2003) e delimitando feições com as mesmas 

características na escala de paisagem escolhida, por meio do programa System for Automated 

Geoscientific Analyses – SAGA v. 2.1.4 (Conrad et al., 2015). As classes definidas foram 

“Floresta”, “Reflorestamento (Pinus/Eucalipto)”, “Área aberta/Pastagem”, 

“Construções/Aglomerados Urbanos/Estradas” e “Corpos d’água”. 

 

2.4.3.2. Conectividade da paisagem 

A paisagem classificada quanto ao uso e cobertura do solo foi utilizada em uma análise 

subsequente para responder se existe um padrão de isolamento apenas pela distância entre as 

populações das áreas de coleta, ou se há interferência da estrutura da paisagem à dispersão de 

H. binotatus. Especificamente, foram utilizados três modelos para inferir a conectividade da 

paisagem, baseados nos seguintes parâmetros: 
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(1) Distância geográfica (distância euclidiana) entre as populações locais das áreas de 

coleta de dados (Modelo 1). 

(2) Distância estimada a partir do custo de resistência dos elementos da paisagem ao 

deslocamento da espécie estudada. Nesse caso temos: 

(a) A paisagem é dividida de forma binária em “Habitat” e “Não-Habitat” (Modelo 2). 

(b) A paisagem é dividida de forma heterogênea, levando em consideração a 

heterogeneidade estrutural da paisagem (Fahrig et al., 2011; Modelo 3). 

Todas as análises foram realizadas no ambiente R versão 3.3.1 (R DEVELOPMENT 

CORE TEAM, 2013), utilizando o programa RStudio versão 0.99.902. Para a análise 

excluindo-se o Modelo 1 foi calculada a distância euclidiana entre o centroide de cada par de 

populações locais utilizando o pacote vegan. Para os modelos 2 e 3 foram simuladas possíveis 

rotas de dispersão de H. binotatus levando em consideração a resistência dos elementos da 

paisagem ao movimento da espécie, estimando, assim, a conectividade esperada da paisagem 

estudada. Nesses dois modelos 2 e 3, as possíveis rotas de dispersão entre as áreas de coleta 

foram estimadas por meio de análise de caminhos menos custosos (LCP), levando em 

consideração a resistência dos elementos da paisagem, utilizando o pacote gdistance (Martelo, 

2016). Para tal, foram criados dois mapas de resistência da paisagem, um para cada modelo, 

utilizando os pacotes raster e rgdal. Para o Modelo 2, a paisagem foi analisada de forma 

binária, dividindo-se nas classes de uso e cobertura do solo “Floresta (Mata Atlântica)”, que é 

o habitat descrito para a espécie (“Habitat”), e “Não-Floresta” para tudo que não fosse o 

habitat específico de H. binotatus (“Não-Habitat”). Neste modelo, a resistência dos elementos 

da paisagem ao movimento, que pode variar de 1 a 100, foi estipulada como mínima para a 

classe “Habitat” e máxima para “Não-Habitat” (Tabela 2). O Modelo 3 considera a 

heterogeneidade estrutural da paisagem, portanto foram caracterizadas cinco classes de uso e 

cobertura do solo (citadas acima). O cálculo de resistência de cada uma das classes ao 
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movimento de H. binotatus foi inferido por meio de consulta à especialistas (“experts 

knowledge”; Perera et al., 2011; 2013), e o valor de resistência da classe utilizado foi a média 

dos valores indicados por cinco especialistas em ecologia de anuros (Prof. Dr. Célio Fernando 

Batista Haddad, Prof. Dr. Hélio Ricardo da Silva, Dr. Dante Pavan, Dr. Paulo Nogueira da 

Costa e MSc. Leo Ramos Malagoli) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Valores de resistência imposta pelas classes da paisagem ao movimento de Haddadus binotatus. 

Valores de 1 (menor resistência) a 100 (maior resistência). *Média dos valores de resistência propostos pelos 

especialistas consultados. 

 
Resistência (modelo binário) 

Resistência (modelo Heterogêneo) 

 Opinião dos especialistas Média* 

Floresta 1 1 1 1 1 1 1 

Reflorestamento (Eucalipto/Pinus) 100 40 20 95 50 100 61 

Áreas abertas/Pastagem 100 60 50 100 100 100 82 

Corpos de Água 100 70 70 50 50 100 68 

Construções/Aglomerados Urbanos/Estradas 100 80 90 20 100 100 78 

 

A análise de LCP tem como resultado a distância em metros das rotas modeladas para 

cada par de áreas de coleta, cujos valores foram utilizada para inferir a conectividade entre as 

áreas de coletas de dados. Com a matriz pareada dessas distâncias entre as populações locais 

foi obtido um dendrograma e um mapa de calor, implementado no pacote heatmap em 

ambiente R, utilizando como método de agrupamento a complete-linkage para representar as 

relações de conectividade entre populações o observar se há diferenças nos padrões 

estabelecidos pelos diferentes modelos. 

 

2.5. Influência da paisagem nos padrões de diferenciação populacional 

A relação entre os padrões de diferenciação populacional genética e fenotípica com os 

padrões de conectividade da paisagem foi testada por meio de testes de correlação de Mantel 
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(Mantel, 1967) implementados no ambiente R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2013) no 

pacote ade4, utilizando o programa RStudio versão 0.99.902. A significância dos testes de 

Mantel foram obtidas com 9.999 permutações aleatórias. Foram testadas as hipóteses de que a 

diferenciação genética entre as populações locais e sua distância morfométrica responderiam a 

um padrão de isolamento por distância ou por resistência da paisagem. A correlação da 

diferenciação genética com os modelos da paisagem foi inferida a partir de uma matriz 

pareada de diferenciação genética estabelecida pelo Fst e a matriz pareada da distância em 

metros. Foi testada a correlação da distância genética com cada um dos três modelos da 

paisagem, sendo um de isolamento por distância, medido pela distância euclidiana, e outros 

dois levando em consideração a resistência dos elementos da paisagem no isolamento das 

populações. Nos últimos dois modelos, a distância em metros foi calculada pela distância de 

caminho menos custoso (LCP). No primeiro, a paisagem foi analisada de forma binária, e no 

segundo de forma heterogênea.  Foram realizados testes de Mantel para cada par de matrizes 

(e.g. Distância em metros X Distância genética), e o mesmo procedimento foi realizado para 

observar a existência de correlação entre a distância morfométrica e a distância da paisagem.  

Por fim, para testar se as diferenciações populacionais tanto genética, quanto 

fenotípica apresentam padrões semelhantes, foi realizado um teste de Mantel utilizando a 

matriz pareada de diferenciação genética inferida pelo Fst e a matriz pareada da distância 

quadrada de Mahalanobis.  

 

3. RESULTADOS  

3.1. Análises morfométricas 

Um total de 122 indivíduos de Haddadus binotatus foram coletados e fixados nos 11 

fragmentos de Mata Atlântica, e a partir dos espécimes coletados foram obtidas treze medidas 

morfológicas utilizadas em análises de diferenciação morfométrica entre populações locais 
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(Tabela 13 - Anexos). Uma análise gonadal permitiu a identificação de 41 machos, 73 fêmeas 

e 1 juvenil, e 7 espécimes permaneceram sem identificação de sexo; 111 indivíduos foram 

utilizados nas análises morfométricas. 

As análises realizadas permitiram identificar diferenças morfométricas significativas 

entre machos e fêmeas, desconsiderando a área de coleta (Manova: F 1,108=97,50; p< 0,001). O 

efeito dessas diferenças decorrentes do sexo foi removido das medidas morfológicas por meio 

de regressões. Com os resíduos dessas regressões, que representam a variação na morfometria 

que não é explicada pela diferença sexual, foi confirmada a existência de diferenças 

morfométricas significativas entre as populações locais das áreas de coleta (Manova: F 

9,100=2,74; p< 0,001). A variação das medidas morfológica por área pode ser visualizada na 

Tabela 3. Vale ressaltar que todas as análises morfométricas foram realizadas sem inclusão da 

área de coleta A11 nos testes, uma vez que apenas um indivíduo foi coletado nessa área, 

resultando em ausência de variância nessa população local. 

A distância de Mahalanobis foi calculada com o objetivo de representar a distância 

morfométrica entre as populações locais. Na análise de distância de Mahalanobis, pares de 

populações locais com menor valor são mais semelhantes entre si e as com maiores valores 

são mais diferentes morfometricamente entre si. A distância morfométrica entre as populações 

locais variou entre 1,31 para as populações das áreas A4 e A6 (populações mais semelhantes), 

até 15,11 para as populações A7 e A8 (populações mais distintas) (Tabela 4). 
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Tabela 3: Distância morfométrica entre conjuntos de indivíduos de cada área de coleta, inferida por meio dos 

valores de distância de Mahalanobis. A1-10: Áreas de coleta de indivíduos de Haddadus binotatus. 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 - 
         

A2 4,78 - 
        

A3 5,13 1,58 - 
       

A4 2,64 6,34 6,73 - 
      

A5 1,78 5,18 5,38 1,93 - 
     

A6 2,66 6,52 6,81 1,31 1,78 - 
    

A7 7,72 3,17 2,84 9,18 7,96 9,37 - 
   

A8 8,01 12,34 12,51 6,21 7,32 5,85 15,11 - 
  

A9 1,96 4,90 5,03 2,37 1,69 2,16 7,57 7,64 - 
 

A10 3,76 7,90 8,00 2,99 3,19 2,04 10,62 4,88 3,31 - 

 

O padrão de semelhança morfométrica entre as populações locais está representado no 

dendograma e mapa de calor baseado na distância de Mahalanobis apresentados na Figura 4. 

É possível observar o agrupamento das populações locais em dois grupos principais, um cujas 

populações locais por ordem decrescente de semelhança consistem nas áreas de coleta A2 e 

A3, seguidas por A7. No outro agrupamento, as populações locais por ordem decrescente de 

semelhança são as das áreas de coleta A4 e A6, que são semelhantes ao grupo formado pelas 

áreas A5 e A9, seguida de A1. A população local A10 é a mais similar do grupo formado 

pelas áreas A4, A6, A1, A5 e A9. A população local da área A8 é a mais dissimilar desse 

grupo 
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Tabela 4: Valores das médias e desvio padrão dos resíduos das medidas morfológicas de cada área de coleta. CRC: Comprimento rostro cloacal, CC: Comprimento da cabeça, 

LCA: Largura da cabeça, LAB: Largura do antebraço, LB: Largura do braço, CB: Comprimento do braço, CAB: Comprimento do antebraço, LCX: Largura da coxa, CCX: 

Comprimento da coxa, LPE: Largura da perna, CPE: Comprimento da perna, CP: Comprimento do pé, CM: Comprimento da mão. A1-A11: Áreas amostradas de 1 a 11. σ: 

Desvio padrão. 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

 
(média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) (média±σ) 

CRC -0,07±6,36 -3,17±6,05 -2,41±6,05 0,46±7,18 0,38±4,76 1,03±3,10 -4,41±6,02 4,96±4,48 0,22±4,66 2,58±7,30 

CC -0,85±2,50 -1,51±2,22 -0,94±2,16 0,45±2,51 -0,02±1,65 0,34±1,59 -1,37±2,27 2,26±2,15 0,33±1,77 0,52±2,55 

LCA 0,49±2,34 -0,87±1,87 -1,06±2,07 0,43±2,39 0,09±1,54 0,17±1,70 -1,31±1,91 1,30±1,58 0,22±1,59 0,83±2,59 

LAB 0,18±0,62 0,08±0,57 -0,24±0,48 0,07±0,57 0,03±0,38 0,10±0,29 -0,49±0,41 0,32±0,43 -0,18±0,32 0,04±0,62 

LB  0,11±0,40 -0,04±0,58 -0,25±0,5 0,07±0,47 -0,10±0,38 0,10±0,37 -0,31±0,41 0,29±0,31 0,07±0,33 0,32±0,58 

CB  -0,53±2,23 -0,67±1,82 -1,10±1,9 0,28±1,94 0,11±1,50 0,45±1,30 -1,01±1,70 1,34±1,61 0,07±1,42 0,93±2,43 

CAB  0,39±1,33 -0,36±0,63 -0,24±1,10 0,36±1,12 0,56±1,27 -0,18±0,73 -0,66±1,11 0,26±0,99 -0,51±0,78 -0,50±0,93 

LCX  -0,10±1,31 -0,64±0,91 -0,49±1,18 0,28±1,30 -0,01±0,95 0,38±0,65 -0,93±1,10 0,93±1,05 -0,17±0,67 0,38±1,55 

CCX  0,84±4,28 -1,11±2,97 -1,32±3,48 0,10±3,40 0,08±3,00 0,68±2,12 -2,63±3,55 2,16±2,51 0,37±2,54 1,40±4,16 

LPE  -0,12±1,00 -0,14±0,81 -0,23±0,82 0,35±1,06 0,00±0,67 0,17±0,47 -0,70±0,75 0,48±0,67 -0,20±0,73 0,18±1,07 

CPE  0,21±4,71 -1,43±3,57 -2,00±3,71 0,76±3,91 0,51±3,17 0,84±2,17 -2,82±3,75 2,53±2,81 -0,52±2,79 1,00±4,38 

CP  -0,29±6,89 -1,90±5,19 -2,75±4,91 1,47±5,17 0,10±4,04 1,14±2,88 -3,58±5,66 3,75±3,87 0,02±3,35 0,53±4,59 

CM 0,58±1,95 -0,43±1,52 -0,72±1,38 0,77±1,40 -0,31±1,21 0,08±0,74 -0,93±1,29 0,80±1,12 0,20±1,21 0,14±1,15 
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Figura 4: Dendograma e mapa de calor baseado na distância de Mahalanobis de diferenciação morfológica entre 

as 11 áreas amostradas. As cores variam de amarelo (mais semelhante) a vermelho (menos semelhante). 

 

3.2. Análise genômica 

Um total de 76 indivíduos coletados das 11 populações locais amostradas foram 

genotipados (Tabela 12 – Anexos). O número de leituras de sequência de DNA foi de 

209.740.208, sendo que destas 620.123 eram de baixa qualidade, totalizando 209.120.085 

leituras de boa qualidade presentes na biblioteca. Dessas leituras, foram obtidos 484.168 loci 

no Stacks. Após o processo de filtragem, foram retidos 1.513 SNPs considerando os 

indivíduos das 11 populações locais e 1.135 SNPs quando consideradas apenas 10 

populações, excluindo-se o indivíduo coletado na área A11 (Tabela 5). 
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3.2.1. Estimativa de diferenciação populacional 

Os valores de Fst entre os pares de populações locais obtidos foram baixos (de 0 a 0, 

036), sugerindo diferenciação genética entre as populações locais reduzida ou ausente (Tabela 

6). Não foi detectada diferenciação entre as populações locais das áreas A1 e A10; A5 e A10; 

e A6 e A10. Das populações locais com alguma diferença genética detectada, os valores de 

distância genética variaram de 0,001entre A9 e A10 e 0,036 entre A4 e A10.  

A relação de distância genética entre as populações locais das 11 áreas de coleta está 

representada no dendograma e mapa de calor baseado na distância Da de NEI apresentado na 

Figura 5. As áreas de coleta foram agrupadas em dois conjuntos, um deles formado pela área 

A8 isolada e o outro agrupamento formado pelas demais áreas. Neste último, todas as áreas 

apresentaram pouca distância genética entre si, com exceção de A10, cujo comprimento de 

ramo indicou grande distância em relação às demais áreas. O padrão de distância genética não 

resgatou o padrão de distanciamento geográfico das áreas de coleta. 

 

Tabela 5: Abaixo da diagonal: valores de Fst das populações locais. Acima da diagonal: valores de p para o Fst. 

A1-10: Áreas de coleta de indivíduos de Haddadus binotatus. 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 - <0,001> <0,003> <0,012> <0,137> <0,002> <0,001> <0,014> <0,001> <0,616> 

A2 0,019 - <0,000> <0,063> <0,044> <0,006> <0,000> <0,005> <0,002> <0,178> 

A3 0,018 0,025 - <0,008> <0,005> <0,021> <0,002> <0,079> <0,010> <0,212> 

A4 0,011 0,009 0,015 - <0,032> <0,002> <0,003> <0,001> <0,003> <0,057> 

A5 0,007 0,012 0,019 0,014 - <0,032> <0,001> <0,036> <0,017> <0,784> 

A6 0,013 0,014 0,016 0,017 0,012 - <0,000> <0,064> <0,023> <0,706> 

A7 0,021 0,025 0,019 0,015 0,021 0,020 - <0,404> <0,014> <0,254> 

A8 0,024 0,030 0,017 0,030 0,019 0,013 0,002 - <0,011> <0,153> 

A9 0,021 0,021 0,017 0,021 0,016 0,013 0,016 0,022 - <0,505> 

A10 0,000 0,011 0,012 0,036 0,000 0,000 0,009 0,021 0,001 - 
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Figura 5: Relação de similaridade entre as populações locais das 11 áreas de coleta, quanto à distância genética, 

baseada em distância Da de NEI. A1-A11: Áreas amostradas de 01 a 11. As cores variam de amarelo (mais 

semelhante) à vermelho (menos semelhante). 

 

3.2.2. Análises de agrupamento 

Os resultados relacionados com a identificação de estruturação genética dos indivíduos 

coletados sugeriram que o melhor número de agrupamentos genéticos na análise de 

agrupamento “K-means” é K=10 segundo o Critério de informação Bayesiano, sendo que o 

número de grupos propostos é responsável por 49% da variância dos dados genéticos entre 

grupos (Tabela 7). Nesse tipo de análise, o valor de agrupamento ótimo seria aquele com 

menor quantidade de variação dentro dos grupos. 
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Tabela 6: Agrupamento K-means. *: Melhor agrupamento de acordo com o Critério de Informação Bayesiano: K = 10.Os 

melhores agrupamentos BIC foram armazenados como clones. SSD(T): Soma total das distâncias ao quadrado. SSD(AC): 

Soma de distâncias ao quadrado entre os grupos. SSD(WC): Soma de distâncias ao quadrado dentro dos grupos. AIC: 

Critério de informação de Akaike. BIC: Critério de informação Bayesiano. Rho: Estatística análoga ao Fst. 

K SSD(T) SSD(AC) SSD(WC) r-squared pseudo-F AIC BIC Rho 

1 52088,24 0,00 0,00 0,00 0,00 498,33 829,74 0,00 

2 52088,24 10146,70 41941,53 0,20 17,90 483,98 817,61 0,39 

3 52088,24 12916,61 39171,63 0,25 12,04 480,95 816,75 0,34 

4 52088,24 15711,39 36376,85 0,30 10,37 477,56 815,45 0,35 

5 52088,24 18334,01 33754,22 0,35 9,64 474,16 814,10 0,38 

6 52088,24 20525,24 31563,00 0,39 9,10 471,42 813,33 0,40 

7 52088,24 22533,80 29554,44 0,43 8,77 468,85 812,66 0,43 

8 52088,24 24342,66 27745,58 0,47 8,52 466,56 812,19 0,45 

9 52088,24 25976,44 26111,80 0,50 8,33 464,52 811,91 0,47 

10* 52088,24 27514,78 24573,45 0,53 8,21 462,57 811,62 0,49 

11 52088,24 28635,73 23452,51 0,55 7,94 461,76 812,41 0,50 

Na análise de DAPC foram retidos nove componentes principais que representam 

100% da variação dos dados, sendo que PC1 é responsável por 64% da variação e PC2 16%. 

Segundo os valores de Critério de informação Bayesiano, o número de agrupamentos sugerido 

foi de 10 (Figura 6 – Superior Esquerda). A representação da variação dos 10 grupos 

sugeridos na DAPC foi melhor explicada por PC1, no qual o agrupamento 2 (grande maioria 

dos indivíduos de A4) é claramente separado e os demais grupos se sobrepõem no eixo. Já em 

relação ao eixo do PC2, a separação dos grupos foi mais discreta. 
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Figura 6 Resultados da DAPC. Esquerda superior: Valores do Critério de Inferência Bayesiano (BIC) para cada 

valor de K. O menor valor de BIC antes de aumentar ou estabilizar indica o número de agrupamentos com 

melhor suporte (K=10). Direita superior: Número de indivíduos de cada população originalmente proposta 

atribuídos aos diferentes agrupamentos genéticos inferidos.  ‘Ori’ de 1 a 11: Populações originalmente propostas 

com base nas áreas de coleta de A1 a A11. ‘Inf’ de 1 a 10: Agrupamentos genéticos inferidos. Quadrados pretos 

de 1 a 9: Tamanho proporcional à quantidade de indivíduos atribuídos ao agrupamento. Inferior: Gráfico dos 

dois primeiros eixos da análise discriminante que são responsáveis pela quantidade de informação genética 

presente nos eixos x e y respectivamente. Cada quadrado representa um dos 10 agrupamento inferidos. ‘DA 

eigenvalues’ representa a magnitude da variância explicada por cada eixo discriminante. 

 

As análises realizadas também permitem inferir se efetivamente as 11 populações 

locais de H. binotatus originalmente propostas se separam em agrupamentos distintos (Figura 

6 – Superior Direita). Das populações locais originais, apenas os indivíduos das áreas A2 e 

A7 (respectivamente os agrupamentos 6 e 1 sugeridos pela DAPC) foram completamente 

atribuídos a agrupamentos isolados, e todos os indivíduos de A8 foram associados ao mesmo 

agrupamento. Nos demais agrupamentos sugeridos, as seguintes populações originalmente 

determinadas foram separadas: (2) a grande maioria dos indivíduos de A4; (3)  grande maioria 
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dos indivíduos de A1, A11 e a maioria dos indivíduos de A9; (4) formado pela minoria dos 

indivíduos de A1, A5, A6 e A9; (5) a maioria dos indivíduos de A3; (6) todos os indivíduos 

de A2; (7) todos os indivíduos de A8 e a minoria dos de A10, A3 e A4; (8) a maioria dos 

indivíduos de A6; (9) a maioria dos indivíduos de A5; e (10) a maioria dos indivíduos de A10. 

Na análise de PCA foram retidos nove componentes principais que são responsáveis 

por 100% da variação dos dados (Tabela 8), sendo que PC1 explica 39% da variância total 

dos dados e os três primeiros componentes explicam conjuntamente mais da metade da 

variância total (62%). 

 

Tabela 7: Resumo da estatística para os nove eixos de PCA retidos. 

Eixos de PCA Eigenvalue %variance cumulative G'st(Nei) p-value 

1 4,305 39,516 39,516 0,006 0,001 

2 1,544 14,176 53,692 0,002 0,978 

3 0,982 9,013 62,705 0,001 1,000 

4 0,925 8,491 71,196 0,001 0,998 

5 0,870 7,985 79,181 0,001 0,978 

6 0,761 6,981 86,162 0,001 0,989 

7 0,690 6,334 92,496 0,001 0,981 

8 0,650 5,969 98,465 0,001 0,830 

9 0,167 1,535 100,000 0,000 0,938 

 

O padrão de distribuição tanto dos indivíduos quanto das populações originalmente 

estipuladas, quando plotados nos três primeiros PCs retidos, sugere uma maior proximidade 

dos indivíduos das áreas A1, A5, A6, A9 e A11 em relação aos demais. Os dados genéticos 

não mostraram uma separação clara, porém quando somadas as variações de PC1 e PC2 

(53%) há uma separação dos indivíduos da área A3 e dos das áreas A8 e A10, os quais não se 

separam entre si. Já quando somadas as variações de PC1 e PC3 (48%), há separação dos 

indivíduos das áreas A2 e A4 (Figura 7). 
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Figura 7: Análise de PCA ilustrando a variação dos dados nos três primeiros componentes principais. 

Superiores: Distribuição dos indivíduos, sem especificação de área de coleta, sendo que as cores variam de 

acordo com a proximidade genética entre os indivíduos. Inferiores: Distribuição dos indivíduos especificando a 

área de coleta, com a elipse de 95% de confiança. 

 

Os resultados de agrupamento utilizando Análise Bayesiana (Structure) e baseando-se 

no método de Evanno indicaram, em contraste, que o melhor número de agrupamentos seria 

K=8 (Figura 8). Apesar do número sugerido de agrupamentos, é possível observar que os 

indivíduos das 11 áreas estariam formando uma unidade genética. 
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Figura 8: Resultados de estruturação genética dos dados segundo o Structure para K=8 

 

 

Figura 9: Relação de similaridade entre os 76 indivíduos das 11 áreas de coleta quanto à distância euclidiana 

genética. A1-A11: Áreas amostradas de 01 a 11. O número após a área de coleta (Ex: A1_1) indica a numeração 

associada ao indivíduo coletado, e varia de 1-9 por área. 
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No dendograma e mapa de calor da distância genética entre todos os indivíduos 

genotipados não foi observado o resgate das populações previamente estabelecidas segundo o 

local de coleta de indivíduos, com exceção dos indivíduos da área A8, que se mantiveram 

agrupados (Figura 9). Pela análise do comprimento dos ramos, pode-se notar que existe maior 

distância genética entre dois indivíduos do que entre os grupos sugeridos, exceto no 

agrupamento que reuniu todos os indivíduos da área A8 e alguns indivíduos de outras 

populações. 

 

3.3. Análise da Paisagem 

3.3.1. Caracterização e resistência da paisagem 

A paisagem de 125.112,297 hectares que engloba as 11 áreas de coleta de indivíduos 

de H. binotatus foi classificada segundo as características de uso e cobertura do solo (Figuras 

10 e 11), e possíveis corredores de dispersão foram produzidos a partir da análise de caminhos 

menos custosos para as 11 áreas de coleta (Figuras 12 e 13). 
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Figura 10: Paisagem classificada de forma binária. 

 

Figura 11: Paisagem classificada considerando-se a heterogeneidade estrutural 

dos tipos de uso e cobertura do solo. 
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Figura 12: Possíveis rotas de dispersão entre as áreas de coleta, analisando a 

paisagem de forma binária. Cores mais claras indicam caminhos que foram 

realizados menos vezes pela modelagem, e cores mais avermelhadas caminhos que 

se repetiram mais vezes na modelagem. Valores de repetição de caminhos variam 

de 1(cor mais clara) a 14 (cor mais escura). A1-A11: Áreas de coleta de 1 a 11.  

 

 

Figura 13: Possíveis rotas de dispersão entre as áreas de coleta, analisando a 

paisagem de forma heterogênea. Cores mais claras indicam caminhos que foram 

realizados menos vezes pela modelagem, e cores mais avermelhadas caminhos que 

se repetiram mais vezes na modelagem. Valores de repetição de caminhos variam 

de 1 (cor mais clara) a 21 (cor mais escura). A1-A11: Áreas de coleta de 1 a 11. 
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3.3.2. Conectividade da paisagem 

A distância em metros do primeiro modelo (ver Material e Métodos seção 2.4.3.2), no 

qual os elementos da paisagem foram desconsiderados, foi medida por meio da distância 

euclidiana entre os centróides das áreas de coleta (Tabela 9). Populações locais com menor 

distância entre si foram consideradas mais conectadas. Segundo esse critério, as populações 

locais com menor distância em metros entre si são as das áreas A2 e A4, e as mais distantes 

entre si as das áreas A6 e A7. 

 

Tabela 8: Distância euclidiana entre as populações locais das 11 áreas de coleta. A01-A11: Áreas amostradas de 

01 a 11. 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

A1 - 
          

A2 3865 - 
         

A3 3757 1776 - 
        

A4 5323 1607 3139 - 
       

A5 6938 3709 3199 3688 - 
      

A6 8601 4772 5272 3687 2860 - 
     

A7 14186 17447 17902 18343 20999 22027 - 
    

A8 11704 14878 15388 15751 18457 19437 2598 - 
   

A9 10181 13204 13803 14022 16823 17709 4378 1799 - 
  

A10 8926 12355 12669 13396 15810 17045 5310 3052 2374 - 
 

A11 3318 5038 3656 6619 6336 8830 16426 14108 12781 11126 - 

 

Um dendograma foi gerado a partir das distâncias euclidianas (Figura 14), para 

melhor visualização das relações de distância entre as populações locais das áreas de coleta 

sem levar em consideração elementos da paisagem. Esse dendograma expressa o padrão de 

distribuição geográfica entre as áreas de coleta, sendo que as áreas foram agrupadas em dois 

conjuntos geograficamente separados pelo Parque Estadual Itaberaba. Um dos conjuntos é 

formado pelas áreas A7, A8, A9 e A10. O outro grupo é formado pelas áreas em ordem 

decrescente de proximidade: A2 e A3, seguidas de A4, e estas próximas ao grupo formado por 

A1 e A11. Este último agrupamento se conecta com as áreas A5 e A6. 
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Figura 14: Relação de distância euclidiana entre as populações locais das 11 áreas de coleta. 1-11: Áreas 

amostradas de 01 a 11. As cores variam de amarelo para mais semelhante à vermelho para menos semelhante. 

 

Da mesma forma que os valores da distância euclidiana, as áreas com menor distância 

em metros entre si no segundo modelo (ver Material e Métodos seção 2.4.3.2), no qual a 

paisagem foi considerada como “Habitat” e “Não-Habitat”, foram consideradas mais 

conectadas. (Tabela 10).     Neste modelo, as áreas com menor distância (menos custosa em 

metros) entre si também foram as áreas A2 e A4, e as mais distantes entre si foram as áreas 

A5 e A7. 
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Tabela 9: Distâncias em metros dos caminhos menos custosos entre cada uma das áreas de coleta, tratando a 

paisagem de forma binária. A1-11: Áreas de coleta de indivíduos de Haddadus binotatus. 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

A1 - 
          

A2 13170 - 
        

 

A3 5564 3616 - 
       

 

A4 10291 2929 5395 - 
      

 

A5 8858 6910 3708 6765 - 
     

 

A6 16165 9534 12000 6604 4780 - 
    

 

A7 25440 32642 35108 29762 36477 35637 - 
   

 

A8 26070 33271 35737 30392 37107 36266 6479 - 
  

 

A9 12817 20246 22712 17366 24081 23240 9918 3489 - 
 

 

A10 10180 20598 15594 17718 18889 23593 10748 5378 3908 -  

A11 9199 20509 4189 17630 7458 23504 30985 31614 17265 14067 - 

 

Um dendograma foi produzido a partir das distâncias de menor custo para a paisagem 

binária, para melhor visualização das relações de conectividade entre as populações locais 

(Figura 15). Diferente do dendograma de distância euclidiana, tal dendograma não expressou 

apenas o padrão de distância geográfica entre as áreas de coleta. 

As áreas de coleta também foram agrupadas em dois grupos formados pelas mesmas 

áreas do agrupamento de distância euclidiana. No primeiro grupo, as relações de proximidade 

foram as mesmas, sendo as áreas em ordem decrescente de proximidade: A9 e A10, seguida 

por A7 e A8 como a mais distante dentro do grupo. No outro conjunto, a relação de 

conectividade foi diferente, sendo as áreas em ordem decrescente de proximidade: A2 e A4, 

seguidas de A6. Este último grupo é mais conectado com o grupo formado por A3 e A5. As 

áreas A1 e A11 são próximas entre si, e se conectam com o grupo formado pelas áreas A2, 

A3, A4, A5 e A6. 
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Figura 15: Relação de conectividade entre as populações locais das 11 áreas de coleta, considerando a distância 

em metros dos caminhos menos custosos e a paisagem como binária. 1-11: Áreas amostradas de 01 a 11. As 

cores variam de amarelo para mais semelhante à vermelho para menos semelhante. 

 

A diferença nos dendogramas entre a abordagem considerando elementos da paisagem 

binária e aquela considerando apenas distância geográfica se deu na relação entre as áreas A1, 

A2, A3, A4, A5, A6 e A11. Na distância geográfica, a A2 e A3 são mais próximas, seguidas 

por A4, porém, quando considerada a resistência pensando em uma matriz homogênea A2 e 

A4 são mais próximos, seguidos de A6. A área de coleta A6 era mais próxima de A5 na 

distância euclidiana e distante do grupo formado por A1, A11, A2, A3 e A4, e na distância da 

paisagem binária A5 e A6 são mais próximas do grupo formado entre A2, A4 e A6; e A1 e 

A11 são mais conectadas entre si se conectam ao grupo formado por A2, A4, A6, A5, A3.  
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O terceiro modelo (ver Material e Métodos seção 2.4.3.2) levou em conta a 

heterogeneidade estrutural da paisagem, que foi dividida em “Floresta”, “Reflorestamento 

(Pinus/Eucalipto)”, “Área aberta/Pastagem”, “Construções/Aglomerados Urbanos/Estradas” e 

“Corpos d’água”. As distâncias em metros dos caminhos de menor custo de resistência foram 

utilizadas para inferir a conectividade entre as áreas de coleta, considerando as áreas de menor 

distância entre si as mais conectadas (Tabela 11).  Diferente dos outros modelos, as áreas 

mais conectadas entre si foram as A2 e A3, e as mais distantes entre si as das áreas A5 e A8. 

 

Tabela 10: Distâncias em metros dos caminhos menos custosos entre cada uma das áreas de coleta, 

considerando-se a heterogeneidade da paisagem. A1-11: Áreas de coleta de indivíduos de Haddadus binotatus. 

 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

A1 - 
          

A2 13195 - 
         

A3 5564 2105 - 
        

A4 10291 2954 5395 - 
       

A5 8858 6910 3708 6765 - 
      

A6 16165 9559 12000 6604 4780 - 
     

A7 25440 32667 31004 29762 36477 35637 - 
    

A8 26070 33296 31633 30392 37107 36266 6479 - 
   

A9 12817 20270 18381 17366 24081 23240 9918 3489 - 
  

A10 10180 20623 15594 17718 18889 23593 10748 5378 3908 - 
 

A11 3910 20534 4189 17630 7458 23504 30985 31614 17265 14067 - 

 

O dendograma produzido a partir das distância de menor custo para a paisagem 

heterogênea (Figura 16) diferiu dos demais na relação de conectividade entre as áreas 

amostradas, e também não expressou apenas um padrão de distância geográfica entre as áreas 

de coleta, como o dendograma de distância euclidiana. Como nos demais dendogramas da 

paisagem, as áreas de coleta também foram agrupadas em dois conjuntos formados pelas 

mesmas áreas. As relações de proximidade entre as áreas do primeiro grupo, formado pelas 

áreas A7, A8, A9, e A10, são as mesmas recuperadas pelas outras análises da paisagem. Já no 

outro grupo, formado pelas áreas A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A11, a relação de conectividade 
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foi diferente da dos outros modelos. A relação desse grupo sugere que as áreas A3 e A5 se 

conectam ao grupo formado pelas áreas A1 e A11; o grupo formado por todas essas áreas se 

conecta com o grupo formado por A2 e A4, seguidas de A6. 

 

 

Figura 16 Relação de conectividade entre as populações locais das 11 áreas de coleta, considerando a distância 

em metros dos caminhos menos custosos e a paisagem como heterogênea. 1-11: Áreas amostradas de 01 a 11. As 

cores variam de amarelo para mais semelhante à vermelho para menos semelhante. 

 

A abordagem heterogênea divergiu das demais quanto a relação de conectividade das 

áreas A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A11. Quando comparado com o agrupamento gerado pela 

distância euclidiana, a única relação de proximidade que foi mantida foi entre as áreas A1 e 

A11. A relação de maior proximidade entre as áreas se manteve entre o modelo heterogêneo e 

o binário, sendo que a única diferença se dá na conectividade entre as áreas A3 e A5, que no 
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modelo binário são mais próximas do grupo formado por A6, A2 e A4; e no modelo 

heterogêneo se aproximam mais do grupo formado por A1 e A11. 

 

3.4. Influência da paisagem nos padrões de diferenciação populacional 

Os resultados dos testes de Mantel sugeriram uma correlação significativa da distância 

morfológica com os modelos de distâncias da paisagem nos quais se considerou a resistência 

dos elementos da paisagem, tanto quando considerada heterogênea, quanto quando 

classificada como binária, indicando um padrão de isolamento por resistência. Os valores de p 

e r-observado para ambas as correlações foram muito semelhantes, e a relação da paisagem 

com a morfologia foi positiva, indicando que a distância morfológica entre as populações 

locais aumenta com a distância dos LCP entre áreas na paisagem (Tabela 12). 

No caso da distância genética, medida por meio de Fst, não foi detectada correlação 

significativa com nenhuma das demais medidas de distância entre as populações locais, sendo 

apenas identificada uma correlação marginal entre a distância genética e a distância euclidiana 

entre as áreas de coleta, o que sugere um padrão de isolamento por distância destas 

características. O r-observado é positivo, o que sugere que a distância genética entre as 

populações locais aumenta com a distância entre as áreas. A distância morfométrica não se 

correlacionou com a genética (Tabela 12). 

 

Tabela 11: Resultado do teste de Mantel correlacionando as tabelas de distância morfológica, genética e da 

paisagem. 

 Morfológica Genética 

 p-value simulado r-observado p-value simulado r-observado 

Morfológica - -   

Genética 0,623 -0,057 - - 

Euclidiana 0,165 0,135 0,056** 0,208 

Binária 0,047* 0,285 0,263 0,101 

Heterogênea 0,049* 0,285 0,235 0,114 
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4. DISCUSSÃO 

O principal objetivo desse trabalho foi testar padrões de isolamento por distância 

(IBD) e de isolamento por resistência (IBR) em uma paisagem cujo ambiente florestal foi 

fragmentado. Para isso foi usada uma espécie associada a floresta (Hadadus binotatus) com a 

finalidade de entender se as diferenças morfológicas e genéticas entres as populações locais 

são explicadas por um desses padrões. Nesse contexto, padrões de diferenciação morfométrica 

entre populações locais das áreas amostradas foram analisados por meio de medidas lineares, 

e padrões de dissimilaridade genética foram avaliados a partir de SNPs. No que tange à 

diferenciação morfométrica entre populações previamente estabelecidas segundo a área de 

coleta de indivíduos, os resultados desse trabalho confirmam tanto a existência de diferenças 

significativas em medidas morfométricas decorrentes de dimorfismo sexual quanto a 

divergência fenotípica entre 10 populações (A1-A10) locais analisadas morfologicamente. As 

diferenças relacionadas ao sexo corroboram a já descrita existência de dimorfismo sexual 

nesta espécie (Coco et al., 2014). O dendograma de diferenciação morfológica utilizando 

medidas da cabeça, corpo e membros dos indivíduos, não refletiu as mesmas relações de 

distribuição espacial das áreas amostradas, o que indica que estas diferenças encontradas 

podem estar associadas a outros processos além da simples distância geográfica entre os 

fragmentos que abrigam estas populações (ver, por exemplo, Buskirk & Arioli, 2005; Rudh et 

al., 2007; Wang & Summers, 2010). 

Apesar de não ser o escopo deste trabalho entender como se estabeleceram as 

diferenças morfológicas entre as populações amostradas, a origem de tal variação pode residir 

tanto em parâmetros genéticos quanto ambientais (Silva et al., 2008). Esse padrão de variação 

morfológica pode resultar de seleção natural diferenciada sobre componentes genéticos ou 

sobre variações não-genéticas, incluindo respostas plásticas a diferenças microambientais 

quando a composição genética é a mesma (West-Eberhard, 2005). Esses processos podem 
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afetar taxas de crescimento influenciadas, por exemplo, por diferenças na estrutura do 

microhabitat (Kearney et al., 2014), dinâmica predador-presa (Aubret et al., 2004) ou 

disponibilidade de alimentos (Capellán & Nicieza, 2007). O padrão de variação morfológica 

entre populações pode também refletir dinâmicas de fluxo gênico e deriva genética 

(Castellano & Giacoma, 1998, Castellano et al., 2000). 

Os resultados das análises com as quais buscou-se determinar a diferenciação genética 

entre as populações locais amostradas neste estudo sugerem baixa variação genética entre as 

populações, o que pode ser interpretado como alto nível de fluxo gênico entre os indivíduos 

das diferentes áreas de coleta (Conner & Hartl, 2004). Apesar de o Fst não ser considerado 

medida direta de fluxo gênico, ele pode ser utilizado como estimativa do mesmo, de modo 

que quanto menor diferenciação entre as populações, maior seria a estimativa de fluxo gênico 

(Allendorf & Luikart, 2007). 

A ausência de um efeito aparente da fragmentação da paisagem na diferenciação 

genética das populações locais pode resultar da dificuldade de captação dos sinais de 

processos de ruptura da paisagem recentes utilizando técnicas moleculares (Richmond et al., 

2008; Dixo et al., 2009), apesar de mudanças genéticas terem sido associadas à fragmentação 

de habitat em alguns estudos (Johansson et al., 2005; Telles et al., 2007; Goldberg & Waits, 

2010). Adicionalmente, a discrepância entre os resultados das análises de agrupamento 

genético também sugere que não há estruturação genética dos indivíduos na escala estudada, 

ou que a estruturação não foi captada pelos marcadores utilizados. Alternativamente à 

possibilidade de falha de detecção de sinais resultantes da fragmentação da paisagem, esta 

pode ser muito recente e não refletir ainda uma variação mensurável na composição genética 

das populações locais (Andersen et al., 2004), sendo que escalas geográficas maiores e 

processos históricos tendem a gerar níveis mais elevados de diferenciação populacional que, 

por sua vez, são mais facilmente detectadas (Gaines et al., 1997, Dixo et al., 2009). 
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Dado que o processo de fragmentação da área da Mata Atlântica se iniciou entre os 

séculos XVII e XVIII (Longo, 2007), e na área de estudo se intensificou durante o século XIX 

e permanece até os dias atuais (Dixo, 2005; Longo, 2007; Miranda, 2012), seria esperada a 

detecção de diferenças causadas por deriva genética ou restrição do fluxo gênico relativas à 

fragmentação entre as populações locais. Desta forma, a divergência nos resultados 

encontrados neste trabalho pode ser reflexo de diferentes ondas de modificação da paisagem, 

bem como o processo de fragmentação mais recente que resultou no padrão de uso e ocupação 

do solo atual. 

Se o processo de modificação que resultou na estruturação da paisagem observada 

atualmente fosse responsável pela diferenciação genética entre populações ou por alguma 

estruturação genética dos indivíduos na paisagem, esperaríamos encontrar padrões que 

indicassem isto nos dados coletados. Por exemplo, outros trabalhos com anuros encontraram 

estruturação genética devido à fragmentação de habitat (Rowe et al, 2000; Andersen et al., 

2004) em escalas espaciais mais finas que a determinada no presente estudo (baseada na 

média da vagilidade em 102 espécies de anuros - Smith & Green, 2005). Os marcadores 

genéticos utilizados neste estudo (SNPs) possuem altas taxas de mutação, possibilitando 

portanto, a identificação de variação genética em escalas temporais curtas e escalas espaciais 

pequenas (Anderson et al., 2010; Hall & Beissinger, 2014), além de possibilitar a inferência 

de diferenciação genética com maior precisão devido à sua distribuição por todo o genoma 

(Manel et al., 2003; Willing et al., 2012). Além disso, a espécie Haddadus binotatus é 

considerada típica de floresta não habitando áreas abertas (Van Sluys & Rocha, 2010), o que 

indica especificidade de habitat e uma certa especificidade ecológica. Portanto, seria esperado 

que uma influência da fragmentação de habitat no fluxo gênico entre populações desta 

espécie.  
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Também é possível que os indivíduos de H. binotatus sejam capazes de ocupar alguns 

dos tipos de uso e cobertura do solo presentes na região, mantendo, assim, o fluxo gênico 

entre populações. Ambientes que possuem características físicas mais próximas às do habitat 

da espécie podem ser os responsáveis por manter a dispersão entre fragmentos de habitat 

(Gascon et al., 1999). Apesar de H. binotatus ser descrita como uma espécie restrita a 

florestas, existem registros de indivíduos tanto em pastagens (D’Anunciação et al., 2013), 

quanto em plantações de eucalipto (Oliveira, 2004), sugerindo que tais ambientes sejam 

utilizados na dispersão da espécie. 

O presente trabalho também dedicou-se a analisar a paisagem em que estão inseridas 

as áreas de coleta de indivíduos quanto à sua conectividade, por meio da distância dos 

caminhos menos custosos modelados com possíveis rotas de migração que estariam sendo 

utilizadas para fluxo de indivíduos entre as áreas (Adriaensen et al., 2003). Tal análise 

almejou observar se o padrão de diferenciação morfológica e/ou genética refletia o padrão de 

conectividade da paisagem em três modelos distintos; ou seja, se esse padrão de diferenciação 

populacional seria melhor recuperado pela distância geográfica das áreas de coleta, pelos 

modelos que consideram a resistência da paisagem, ou se não haveria nenhuma correlação da 

paisagem com as diferenças populacionais encontradas (e.g. Cushman et al., 2006; Stevens et 

al., 2006; Wang, 2009). 

Os modelos resistência da paisagem não diferiram muito entre si em termos de 

distância em metros dos caminhos menos custosos, o que pode relacionar-se com o estágio de 

conservação na paisagem amostrada. Segundo um trabalho realizado na área de estudo, que 

considera a conectividade estrutural entre algumas das áreas amostradas no presente trabalho 

com os Parques Estaduais da região, o estado de conectividade na região é de 70% dos 

fragmentos florestais conectados ou pouco isolados, ou seja, entre 100m a totalmente 

conectados com os parques, o que poderia explicar a semelhança entre os caminhos menos 
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custosos modelados (Miranda, 2012). Assumindo que a conectividade da paisagem pode 

interferir no fluxo gênico em paisagens fragmentadas (Luque et al., 2012), a conectividade 

estrutural da paisagem amostrada pode ser responsável pela ausência de diferenciação 

genética das populações locais amostradas, uma vez que a barreira genética para as 

populações locais analisadas seria mínima ou inexistente. 

Outra explicação seria que em ambos os modelos (considerando os elementos de 

forma binária ou de forma heterogênea) os custos dos elementos da paisagem considerados 

“não-habitat” são muito altos quando comparados aos do habitat estipulado para Haddadus 

binotatus, e interferem na escolha do caminho menos custoso. Os custos estipulados aos 

elementos da paisagem utilizando a técnica de expert knowledge foram muito variados, o que 

pode refletir a pouca disponibilidade de informação acerca da ecologia da espécie. 

O padrão de conectividade das áreas considerando os três modelos recuperou 

igualmente o agrupamento entre as áreas A7, A8, A9 e A10, assim como a relação de 

proximidade entre A1 e A11, o que sugere que entre essas áreas a distância geográfica é mais 

significativa do que a diferença de conexão das áreas associada aos custos dos elementos da 

paisagem. Apesar da ausência de informações acerca da capacidade de deslocamento de H. 

binotatus, a média da distância máxima registrada para 102 espécies de anuros é de 2.922 m, e 

a maioria delas possuem uma distância máxima registrada de até 1.000m (Smith & Green, 

2005). Portanto, na paisagem analisada, na qual a média das menores distâncias entre as áreas 

mais próximas é de 2.599 m (com exceção da menor distância entre as áreas sudeste e 

nordeste do Parque Itaberaba), seria esperado que os indivíduos desta espécie fossem capazes 

de se dispersar entre as áreas de coleta. 

No outro agrupamento recuperado no dendograma que representa o padrão de 

conectividade entre as áreas de coleta, a relação variou de acordo com o modelo utilizado, 

suportando a ideia de que nestas áreas há influência dos elementos da paisagem na 
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conectividade funcional para H. binotatus. A capacidade de dispersão entre as áreas de coleta 

pode ser afetada tanto por atributos biológicos da espécie quanto por atributos da paisagem 

(Bowler & Benton, 2005), e a relação entre a dispersão e a estrutura da paisagem é essencial 

para compreender a estruturação genética das populações causada pela fragmentação (Gaines 

et al., 1997). 

Alguns estudos demonstram que a estrutura dos elementos da paisagem pode interferir 

na habilidade de dispersão e na estruturação genética de populações (Fahrig et al., 1995; Carr 

& Fahrig, 2001; Joly et al., 2001; Vos et al., 2001; Stevens et al., 2004). Quanto maior a 

habilidade de dispersão e conectividade da paisagem, maior é a probabilidade de manutenção 

de fluxo gênico e tendência à panmixia. Quando a capacidade de dispersão é baixa, mas a 

conectividade permanece, existe uma tendência ao padrão de isolamento por distância. Por 

fim, quando a capacidade de dispersão é baixa, assim como a conectividade estrutural da 

paisagem, há um isolamento das populações locais, ausência de fluxo gênico entre elas, e ação 

da deriva genética (Luoy et al., 2007; Dixo et al., 2009). 

O teste de correlação entre as diferenças genéticas e a paisagem, usado para inferir se 

essas diferenças refletiriam isolamento por distância ou resistência da paisagem, sugeriu uma 

correlação marginal apenas com a distância euclidiana entre as áreas de coleta. Este resultado 

pode indicar que a distância geográfica das áreas influencia no padrão de dispersão dos 

indivíduos da espécie na escala estudada. Esse isolamento por distância é esperado para 

espécies com ampla distribuição, mas com dispersão individual restrita (Wright, 1943; 

Broquet et al., 2006). 

A paisagem também apresentou correlação positiva entre as distâncias morfométricas 

das populações locais e as distâncias em metros na qual se considera a resistência dos 

elementos da paisagem na movimentação dos indivíduos, indicando um padrão de isolamento 

por resistência das diferenças morfométricas. Foi detectada correlação semelhante das 



52 
 

medidas morfológicas com o modelo 2 e 3, possivelmente pela semelhança das distâncias 

obtidas nos dois modelos, indicando que a conectividade da paisagem interfere no padrão de 

diferenciação morfométrica entre as populações locais. Tal discordância entre correlações da 

paisagem e variações genéticas e morfológicas, e a falta de correlação entre elas, sugerem que 

a influência da paisagem possa ser distinta nas variáveis medidas. Sabe-se que variações 

morfológicas podem resultar de regimes de seleção atuando sobre genes e plasticidade 

fenotípica (West-Eberhard, 2005). Como nas análises realizadas neste trabalho não foram 

identificados e excluídos loci que poderiam estar sob seleção, a correlação entre as variações 

populacionais medidas poderia indicar uma resposta genética às diferenças morfológicas 

(Helyar, 2011), embora não tenha sido detectada correlação entre essas medidas de variação 

populacional. Para testar se o mesmo padrão de isolamento por resistência da paisagem 

inferido pela correlação dos LCP com as distâncias morfológicas é recuperado geneticamente, 

análises utilizando loci que estariam sob seleção podem ser realizadas posteriormente, uma 

vez que os SNPs podem ser utilizados para a detecção de assinaturas de seleção (Luikart et al., 

2003; Schoville et al., 2012). Caso os resultados encontrados não sugiram o mesmo padrão de 

isolamento, a correlação da variação morfológica com a conectividade da paisagem pode não 

ser uma correlação que sugira causalidade (Simon, 1954), ou seja, apesar da aparente 

correlação entre estas variáveis, a variação morfométrica não sofra influência da 

conectividade da paisagem, sendo por exemplo resultado de pressões seletivas características 

do microambiente em que estão. 
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5. CONCLUSÃO 

Não foram encontrados padrões consistentes de diferenciação entre a análise genética e 

morfológica entre as populações locais, que, associados a evidência de manutenção de fluxo 

gênico entre as populações locais definidas a partir das áreas de coleta, suportam a hipótese de 

que as populações de Haddadus binotatus analisadas não sofreram isolamento devido à 

fragmentação do habitat. Este fato pode estar associado ao processo de fragmentação ter sido 

recente demais para resultar em assinaturas que fossem recuperadas geneticamente, ou a uma 

possível manutenção da dispersão dos indivíduos desta espécie na paisagem estudada. Apesar 

das características da espécie estudada citadas anteriormente, a ausência de isolamento 

genético das populações locais de Haddadus binotatus, sugere que esta espécie seja mais 

tolerante aos diferentes tipos de uso e cobertura do solo, e não seria estritamente florestal, 

diminuindo assim a sua susceptibilidade de sofrer os efeitos da fragmentação do habitat em 

que habita.  

A ausência de isolamento e estruturação dos indivíduos amostrados em populações 

evidencia a manutenção da conectividade funcional na área estudada para esta espécie de 

anuro, o que concordaria com a conectividade estrutural da área estudada, destacando a 

importância da conectividade dos remanescentes florestais à áreas de preservação na 

manutenção dos indivíduos em uma unidade populacional indiferenciada. Os resultados 

sugerem um padrão de isolamento por distância marginalmente significante de diferenciação 

genética entre as populações locais amostradas, o qual não concorda com o padrão de 

isolamento por resistência da paisagem das medidas morfológicas. Portanto, novos testes 

utilizando loci sob seleção devem ser realizados para observar se o mesmo padrão é 

recuperado. Adicionalmente, a correlação entre morfometria e resistência da paisagem pode 

não representar causalidade, sendo assim, a variação morfométrica pode estar associada à 

outros processos. 
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7. ANEXOS 

 

Tabela 12: Valores de quantificação de DNA por amostra, tipo de tecido amostrado por indivíduo e razão de absorbância 260/280. Os indivíduos indicados em cinza 

correspondem às amostras de DNA de cada paisagem enviadas para sequenciamento por RADSeq. GRD1-122: Sigla e número de campo de cada indivíduo coletado. 

 
Indivíduo Tecido Quantificação (ng/µL) 260/280 

A
1

 

GRD1 Fígado 296 1.935 

GRD2 Fígado 343,5 2.003 

GRD3 Fígado 597 1.948 

GRD4 Artelho 10,2 2.417 

GRD5 Artelho 5 2.912 

GRD6 Artelho 7 2.482 

GRD7 Artelho 9,5 2.198 

GRD8 Artelho - - 

GRD9 Artelho - - 

GRD10 Artelho - - 

GRD15 Fígado 1107 1.995 

GRD16 Fígado 754 1.979 

GRD17 Fígado 400,5 1.916 

GRD18 Fígado 399 1.951 

GRD19 Fígado 1131 1.988 

A
2

 

GRD25 Fígado 623,5 1.995 

GRD26 Fígado 2275 2.004 

GRD27 Fígado 825,5 1.973 

GRD28 Fígado 227 1.983 

GRD29 Fígado 909 1.991 

GRD31 Fígado 424 1.914 
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GRD32 Fígado 544 1.960 

GRD33 Fígado 356 1.919 
A

3
 

 

GRD30 Fígado 256 1.918 

GRD34 Fígado 386 1.964 

GRD35 Fígado 381 1.979 

GRD36 Fígado 320 1.850 

GRD37 Fígado 686,5 1.970 

GRD38 Fígado 332 1.942 

GRD39 Fígado 214,5 1.890 

GRD40 Fígado 601,5 1.962 

GRD41 Fígado 361,5 1.928 

GRD42 Fígado 260,5 1.959 

GRD43 Fígado 343,5 1.957 

GRD44 Fígado 960 1.963 

A
4

 

GRD11 Fígado 530,5 1.968 

GRD12 Fígado 732 1.983 

GRD13 Fígado 975,5 2.005 

GRD14 Fígado 472 1.983 

GRD20 Fígado 534 1.974 

GRD21 Fígado 1484 1.985 

GRD22 Fígado 595,5 1.988 

GRD23 Fígado 194,5 1.955 

GRD24 Fígado 748,5 1.993 

GRD87 Fígado 520,5 1.921 

GRD88 Fígado 1156 1.994 

GRD89 Fígado 904 1.993 

GRD90 Fígado 270,5 1.912 

GRD91 Fígado 499,5 1.967 
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GRD92 Fígado 445,5 1.908 

A
5

 
GRD53 Fígado 1488 1.987 

GRD54 Fígado 669 1.991 

GRD55 Fígado 581 1.924 

GRD56 Fígado 703,5 1.930 

GRD57 Fígado 674,5 1.927 

GRD58 Fígado 458 1.937 

GRD59 Fígado 70,5 1.958 

GRD60 Fígado 1182 1.958 

GRD61 Fígado 1578 1.968 

GRD62 Fígado 381 1.959 

GRD63 Fígado 501,5 1.951 

GRD64 Fígado 742 1.903 

GRD65 Fígado 1591 1.981 

GRD66 Fígado 360,5 1.902 

GRD67 Fígado 1362 1.859 

GRD68 Fígado 1028 1.957 

GRD69 Fígado 1288 2.013 

GRD70 Fígado 456,5 1.856 

A
6

 

GRD71 Fígado 745,5 1.944 

GRD72 Fígado 455 1.983 

GRD73 Fígado 387 1.921 

GRD81 Fígado 877 1.917 

GRD82 Fígado 593,5 1.899 

GRD83 Fígado 473 1.840 

GRD84 Fígado 448 1.859 

GRD85 Fígado 576 1.953 

GRD86 Fígado 327,5 1.926 
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GRD94 Fígado 334 1.936 

GRD95 Fígado 634 1.963 

GRD96 Fígado 640,5 1.892 

GRD97 Fígado 281 1.899 

GRD98 Fígado 266,5 1.945 

GRD99 Fígado 569,5 2.005 

GRD100 Fígado 520,5 1.949 

A
7

 

GRD45 Fígado 1600 1.987 

GRD46 Fígado 592 1.944 

GRD47 Fígado 1067 1.859 

GRD48 Fígado 700,5 1.932 

GRD49 Fígado 780 1.919 

GRD50 Fígado 1000 1.999 

GRD51 Fígado 584 1.956 

GRD52 Fígado 700,5 1.954 

GRD74 Fígado 761 1.939 

GRD75 Fígado 391 1.990 

GRD76 Fígado 388 1.930 

GRD77 Fígado 454 1.965 

GRD78 Fígado 758,5 2.001 

GRD79 Fígado 776 1.950 

A
8

 

GRD104 Fígado 405,5 1.950 

GRD105 Fígado 496 1.972 

GRD106 Fígado 159 1.963 

GRD107 Fígado 984 2.014 

GRD108 Fígado 443 1.969 

GRD109 Fígado 456 1.936 

GRD110 Fígado 357,5 1.938 
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GRD111 Fígado 434,5 1.957 

GRD112 Fígado 425 1.914 

GRD113 Fígado 1164 1.971 

GRD114 Fígado 219 1.938 

GRD115 Fígado 1313 1.985 

GRD116 Fígado 315 1.969 

GRD117 Fígado 507,5 1.975 

GRD118 Fígado 1204 1.990 

A
9

 

GRD93 Fígado 459,5 1.883 

GRD119 Fígado 394 1.975 

GRD120 Fígado 501 1.909 

GRD121 Fígado 469,5 1.936 

GRD122 Fígado 682 1.957 

A
1

0
 

GRD101 Fígado 355 1.929 

GRD102 Fígado 529 1.941 

GRD103 Fígado 1143 1.995 
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Tabela 13: Valores das medidas morfológicas em milímetros de cada indivíduo coletado separados por área de coleta. CRC: Comprimento rostro cloacal, CC: 

Comprimento da cabeça, LCA: Largura da cabeça, LAB: Largura do antebraço, LB: Largura do braço, CB: Comprimento do braço, CAB: Comprimento do antebraço, LCX: 

largura da coxa, CCX: Comprimento da coxa, LPE: Largura da perna, CPE: Comprimento da perna, CP: Comprimento do pé, CM: Comprimento da mão. A1-A11: Áreas 

amostradas de 1 a 11. GRD1-122: Sigla e número de campo de cada indivíduo coletado. ♀: Fêmea, ♂: Macho. 

Área de 

coleta 
Indivíduo Sexo 

Medidas morfológicas (mm) 

CRC CC LCA LAB LB CB CAB LCX CCX LPE CPE CP CM 

A
1

 

GRD001 ♀ 51,75 19,46 18,19 3,71 3,22 14,18 10,21 7,72 30,36 5,07 33,63 45,75 11,8 

GRD002 ♀ 48,07 18,93 16,49 3,05 2,45 12,71 7,91 7,26 27,76 5,13 30,18 40,12 12,41 

GRD003 ♀ 38,77 15,08 12,73 2,15 1,91 12,18 6,6 5,08 20,11 3,35 24,26 31,64 9,22 

GRD015 ♀ 49,15 18,25 15,4 3,14 2,15 15,81 8,73 6,41 26,98 5,39 30,53 40,34 11,13 

GRD016 ♀ 34,41 12,54 11,22 2,07 2,11 11,33 6,2 4,63 19,2 3,17 22,07 26,23 6,8 

GRD017 ♀ 50,04 18,76 16,53 3,37 2,51 16,97 9,17 7,63 28,22 5,29 33,32 43,49 11,52 

GRD018 ♀ 51,7 19,64 17,22 3,59 2,54 17,29 8,88 8,37 30,03 5,83 35,58 45,31 12,76 

GRD019 ♀ 47,18 18,38 15,82 2,77 2,53 15,22 8,53 6,66 28,02 5,4 32,09 41,73 10,86 

A
2

 

GRD025 ♀ 46,98 17,96 15,09 3,04 2,61 15,13 8,14 6,64 26,3 5,49 30,61 40,95 10,1 

GRD026 ♀ 53,57 20,06 17,02 3,58 2,87 17,27 8,13 7,41 28,62 5,92 33,52 45,77 12,4 

GRD027 ♀ 43,9 17,9 14,18 3,45 2,98 15,08 7,98 6,13 25,84 5,04 30,35 40,28 10,4 

GRD028 ♂ 32,31 12,1 10,43 2,02 1,37 10,26 5,2 4 17,69 3,48 20,82 26,3 6,89 

GRD029 ♀ 33,6 13,01 10,8 1,71 1,32 10,99 6,25 4,4 19,1 3,32 22,08 28,71 7,59 

GRD031 ♂ 31,29 12,97 10,39 1,81 1,69 10,69 5,64 4,38 17,43 3,42 20,78 25,66 7,41 

GRD032 ♀ 36,89 14,53 12,3 2,82 1,64 12,94 7,21 5,62 21,26 4,06 24,82 32,94 7,9 

GRD033 ♂ 32,76 13,43 11,31 2,2 1,4 10,92 5,62 4,89 18,15 3,6 21,59 27,9 7,6 

A
3

 

GRD030 ♂ 37,13 14,6 11,73 2,55 1,82 11,58 6,65 5,14 18,62 3,9 22,17 28,29 7,81 

GRD034 ♀ 33,14 13,88 10,23 1,81 1,36 10,4 6,12 4,58 16,87 3,49 21,21 28,61 7,2 

GRD035 ♀ 31,74 13,23 9,8 1,72 1,08 10,1 5,13 3,78 17,75 3,1 20,02 25,69 6,7 

GRD036 ♂ 36,36 14,37 11,49 2,22 1,65 11,56 6,1 5,75 19,89 4,43 22,47 29,18 7,22 
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GRD037 ♀ 44,21 16,67 13,59 2,39 1,94 12,9 7,55 6,95 24,78 4,86 28,69 38 9,82 

GRD038 ♂ 34,78 13,56 11,16 1,72 1,55 10,91 5,32 4,28 18,85 3,52 20,96 27,06 7,85 

GRD039 ♂ 36,22 14,58 11,65 1,87 1,74 11,45 6,54 4,76 19,58 3,56 22,98 29,68 7,74 

GRD040 ♀ 39,17 15,92 12,23 2,2 1,58 13,02 7,53 5,29 22,42 3,91 26,15 34,39 8,2 

GRD041 ♂ 34,01 13,68 10,66 1,81 1,38 10,75 5,72 4,91 18,23 3,19 21,35 27,6 7,9 

GRD042 ♂ 35,28 13,72 11,51 2,05 1,35 11,06 6,42 5,11 19,13 3,93 21,01 27,21 6,73 

GRD043 ♂ 37,92 15,06 12,15 2,15 1,84 11,88 6,93 4,98 21 4,06 23,42 30,44 7,9 

GRD044 ♂ 35,38 14,37 10,62 1,92 1,26 10,93 5,57 4,54 17,83 3,75 21,61 27,67 7,39 

A
4

 

GRD011 ♂ 34,33 14,03 11,75 1,89 1,33 11,35 6,85 4,92 18,55 3,49 23,45 32,05 8,93 

GRD012 ♀ 62,02 22,78 19,74 3,99 3,51 18,14 9,82 9,25 28,83 7,22 36,13 48,04 13,5 

GRD013 ♀ 47,17 19,32 15,69 2,59 2,44 15,57 8,76 7,5 24,99 5,46 31,8 43,42 10,82 

GRD014 ♀ 51,18 20,42 16,77 3,33 2,43 17,1 8,78 8,02 27 6,52 33,07 44,93 12,23 

GRD020 ♀ 34,85 14,81 11 1,86 1,94 11,45 5,92 4,24 19,04 3,5 22,41 29,17 8,76 

GRD021 ♀ 48,29 20,34 16,21 2,88 2,27 16,07 9,71 6,68 29,16 5,54 33,1 44,53 11,66 

GRD022 ♀ 42,82 17,96 14,25 2,69 2,05 14,73 8,67 6,41 25,05 4,78 30,56 38,84 10,27 

GRD023 ♀ 56,37 23,31 18,93 3,69 3,16 17,7 7,56 8,95 30,81 6,8 35,84 46,14 12,69 

GRD024 ♀ 46,69 18,87 15,32 2,83 2,38 16,03 9,15 7,25 26,81 5,13 31,85 42,48 11,04 

GRD087 ♂ 36,69 14,71 11,78 2,26 1,67 11,41 5,87 5,61 19,03 4,03 22,83 30,18 7,82 

GRD088 ♀ 36,82 14,98 11,85 2,13 1,79 11,98 7,05 5,69 19,2 4,07 24,38 33,73 8,59 

GRD089 ♀ 36,33 13,86 12,06 2,36 2,35 11,76 5,6 5,03 19,68 3,97 23,62 32,13 8,9 

GRD090 ♂ 34,31 13,61 10,97 2,13 1,55 10,92 5,59 5 18,17 3,67 21,42 27,74 7,58 

GRD091 ♂ 31,76 12,51 10,91 1,88 1,4 10,94 5,4 4,86 18,57 3,21 20,96 28,51 8,24 

GRD092 ♂ 33,57 14,03 10,96 1,91 1,47 11,18 4,89 5,15 18,1 3,57 21,09 28,72 8,01 

A
5

 

GRD053 ♀ 50,48 19,4 15,53 3 2,08 16,49 8,59 6,86 27,73 5,19 33,35 44 11,21 

GRD054 ♀ 49,37 18,69 15,95 2,89 2,16 15,31 9,14 7,91 26,88 5,25 32,5 40,39 10,31 

GRD055 ♂ 34,26 12,88 10,64 2,06 1,25 10,93 4,6 4,97 18,51 3,47 22,05 28,14 7,49 

GRD056 ♂ 37,52 14,33 12,03 2,05 1,51 12,27 5,89 5,06 19,8 3,54 23,37 28,93 6,16 

GRD057 ♂ 35,81 13,71 11,35 2,11 1,46 11,19 5,27 5,09 18,48 3,64 22,23 28,17 6,74 
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GRD058 ♂ 33,62 13,43 10,57 1,7 1,51 10,73 6,32 4,96 17,83 3,49 21,69 28,51 7,18 

GRD059 - 13,53 5,09 4,76 0,43 0,37 3,96 2,27 0,81 6,64 0,6 6,11 9,89 3,28 

GRD060 ♀ 38,92 15,91 13,21 2,42 1,8 12,97 7,82 5,57 20,44 4,14 25,93 32,41 7,7 

GRD061 ♀ 53,28 20,32 16,84 3,53 2,42 16,23 9,29 8,21 28,17 5,86 34,19 44,3 11,96 

GRD062 ♀ 49,35 19,5 15,72 3,01 2,96 15,5 9,22 7,35 27,61 5,39 32,14 41,22 10,47 

GRD063 ♂ 31,47 12,97 10,35 1,97 1,11 10,07 5,69 3,87 16,3 2,88 19,99 25,25 5,97 

GRD064 ♂ 36,32 15,33 12,05 2,18 1,6 11,88 6,96 4,88 20 3,73 23,29 28,7 8,25 

GRD065 ♀ 45,83 18,64 14,88 2,64 2,35 14,9 8,05 6,11 25,41 4,72 30,53 40,84 9,7 

GRD066 ♂ 38,28 15,59 12,48 1,97 1,69 12,47 7,47 5,16 20,53 3,93 24,56 30,58 7,56 

GRD067 ♀ 54,29 20,87 17,97 3,53 2,78 18,47 12,08 8,5 30,89 6,3 35,98 47,53 11,3 

GRD068 ♀ 37,94 15,45 12,22 2,4 1,65 12,91 6,78 5,3 19,29 3,71 24,6 32,97 8,53 

GRD069 ♀ 39,16 15,48 12,15 2,05 1,45 12,49 7,56 5,18 21,44 3,95 24,8 33,65 8,2 

GRD070 ♂ 37,09 14,47 12 2,31 1,67 11,8 6,68 4,95 20,29 4,06 23,44 30,87 8,29 

A
6

 

GRD071 ♂ 35,45 14,37 11,47 2,33 1,71 11,42 6,4 4,96 19,32 3,69 22,98 29,84 8,39 

GRD072 ♂ 32,68 13,15 10,68 1,66 1,49 11,49 4,81 4,48 19,04 3 21,78 28,8 7,45 

GRD073 ♀ 48,88 19,13 16,47 3,19 2,48 16,29 8,72 7,5 28,11 5,75 32,3 42,42 9,99 

GRD081 ♂ 34,33 14,14 11,11 2,3 1,8 11,45 5,48 4,78 18,35 3,61 21,45 27,25 7,14 

GRD082 ♀ 51,12 21,22 16,97 3,1 2,27 17,06 8,49 8,21 27,84 5,43 34,06 44,89 10,83 

GRD083 ♂ 34,81 14,92 11,33 2,27 1,57 11,49 5,53 4,9 18,58 3,71 21,93 28,06 8,07 

GRD084 ♀ 47,36 18,39 15,4 3,02 1,88 15,06 7,57 7,34 25,84 5,25 31,03 41,36 10,46 

GRD085 ♂ 34,93 14,07 11,3 2,06 1,69 11,23 5,84 5,43 18,79 3,73 22,4 28,33 6,91 

GRD086 ♀ 53,97 21,17 17,94 3,06 2,51 18,46 8,67 8,35 31,43 5,84 35,73 45,93 12,02 

GRD094 ♂ 32,18 12,95 10,28 1,85 2,18 10,23 5,09 4,56 17,42 3,39 20,59 26,84 6,8 

GRD095 ♀ 47,65 18,52 15,32 2,63 2,18 15,72 7,7 7,33 25,34 5,1 30,04 41,27 10,31 

GRD096 ♂ 36,66 14,24 11,55 2,11 1,69 11,35 5,04 5,17 19,21 3,97 22,41 29,8 7,74 

GRD097 ♂ 34,23 12,57 10,84 2,01 1,59 10,51 5,03 4,92 17,78 3,31 20,7 27,47 7,42 

GRD098 ♀ 52,92 21,02 17,59 3,44 3,36 17,27 8,91 8,29 29,03 5,8 34,11 45,61 10,72 

GRD099 ♀ 42,37 14,94 12,79 2,36 1,77 13,34 6,66 6,11 22,1 4,2 28,01 35,36 8,71 
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GRD100 ♀ 47,11 19,46 11,06 2,66 2,28 14,54 7,19 7,03 25,5 5,17 29,86 40,25 10,23 

A
7

 
GRD045 ♀ 40,16 16,96 13,4 2,32 2,14 13,76 7,42 5,72 23,2 4,23 26,55 37,23 9,22 

GRD046 ♂ 31,94 11,63 10,38 1,64 1,43 10,53 5,18 4,05 16,66 3,26 20,95 28,11 7,36 

GRD047 ♀ 41 16,88 13,17 2,29 1,85 13,04 6,8 5,79 22,64 4,12 26,62 26,63 9,2 

GRD048 ♂ 34,64 15,13 11,75 2,03 1,63 11,8 6,31 5,23 18,54 3,57 22,7 28,3 7,41 

GRD049 ♂ 38,75 14,4 12,29 2,08 1,82 12,28 6,81 5,61 20,86 3,94 23,05 31,49 8,23 

GRD050 ♀ 41,07 17,73 13,81 2,06 2,14 14,51 7,35 5,08 22,88 4,11 27,1 36,11 9,86 

GRD051 ♀ 34,36 14,62 11,48 1,86 1,49 11,69 6,13 4,92 19,37 3,33 22,46 30,73 7,76 

GRD052 ♀ 31,46 13,2 10,63 1,72 1,64 11,41 5,07 4,18 17,95 2,97 20,73 27,15 7,14 

GRD074 ♀ 50 20,41 16,43 2,61 2,48 16,21 8,36 7,39 28,16 5,36 30,88 42,33 10,24 

GRD075 ♂ 34,06 13,4 10,37 1,84 1,25 10,87 5,12 4,37 16,74 3,03 21,72 29,16 7,15 

GRD076 ♂ 36,11 14,97 11,54 2,07 2,06 11,99 5,84 4,88 19,08 3,42 22,95 29,33 7,75 

GRD077 ♂ 29,87 12,27 9,09 1,44 1,04 9,83 4,99 3,74 11,11 2,71 18,45 25,2 6,27 

GRD078 ♀ 33,98 13,63 10,67 1,62 1,14 11,37 5,85 4,31 18,39 3,16 21,04 29,62 6,93 

GRD079 ♂ 35,43 14,6 11,54 1,83 1,36 11,79 6,43 4,29 19,31 3,19 23,1 29,98 7,85 

A
8

 

GRD104 ♀ 50,64 19,13 15,73 3,1 2,25 16,07 7,79 7,64 27,45 5,19 31,63 43,09 10,42 

GRD105 ♀ 50,11 20,76 16,16 3,14 2,7 16,07 7,94 8,22 26,95 5,32 31,59 41,57 10,75 

GRD106 ♀ 53,19 20,59 16,15 3,2 2,49 16,6 8,26 7,78 28,57 5,61 32,98 42,23 11,08 

GRD107 ♀ 41,73 17,31 13,11 2,26 2,03 13,39 6,45 5,62 22,16 4,06 26,84 34,54 8,58 

GRD108 ♀ 46,66 18,56 14,12 2,75 2,41 14,71 8,54 6,49 25,33 4,71 30,21 40,06 9,78 

GRD109 ♀ 54,19 22,67 17,61 3,43 2,47 17,63 8,47 8,67 29,31 6,26 33,59 43,5 10,95 

GRD110 ♀ 56,1 23,11 17,76 3,72 2,61 18,5 8,67 9,2 31,17 6,29 36,12 47,32 11,87 

GRD111 ♀ 55,12 22,09 17,39 3,44 3,02 18,02 9,26 8,72 29,48 5,96 35,23 46,4 12,28 

GRD112 ♀ 53,9 23,44 17,58 3,54 3,22 18,07 8,87 8,34 29,49 5,75 34,14 46,68 11,35 

GRD113 ♀ 50,59 20,57 16,89 3 2,42 15,07 8,01 7,68 28,64 4,93 32,99 43,56 11,99 

GRD114 ♀ 55,96 23,33 17,58 3,64 2,88 16,67 9,08 8,27 28,78 6 34,5 46,63 11,16 

GRD115 ♀ 43,74 16,81 13,62 2,35 2,31 13,76 7,12 5,89 23,52 4,52 27,25 37,38 9,38 

GRD116 ♀ 56,8 22,73 18,19 3,27 2,73 18,29 9,94 8,76 30,53 6,1 36,19 49,02 12,26 
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GRD117 ♀ 51,19 20,16 16,17 2,94 2,8 16,06 6,58 7,38 27,16 5,49 33,25 44,71 12,48 

GRD118 ♀ 51,33 19,98 15,8 3,1 2,68 15,97 7,28 7,64 26,36 5,21 31,39 43,71 11,16 
A

9
 

GRD093 ♂ 35,69 14,65 11,87 2,21 1,63 11,77 6,04 5 20,58 3,95 22,32 30,22 8,01 

GRD119 ♀ 48,9 19,68 15,8 2,71 2,69 15,59 7,67 6,93 26,24 5,01 30,14 41,42 11,74 

GRD120 ♂ 36,92 14,46 11,7 1,83 1,34 11,77 5,99 4,78 20,35 3,7 23,1 29,6 8,23 

GRD121 ♀ 50,03 20,29 16,6 2,68 2,72 16,07 6,86 7,08 26,98 4,87 31,28 41,1 10,24 

GRD122 ♀ 38,52 15,77 12,45 2,11 1,98 12,54 6,3 5,47 21,4 3,48 24,56 33,66 8,49 

A
1

0
 

GRD101 ♀ 51,88 19,67 16,74 3,24 2,96 16,8 8,02 7,9 28,92 5,44 33,8 42,69 11,05 

GRD102 ♀ 54,49 21,16 17,76 3,16 2,98 17,78 7,84 8,29 29,66 6 33,23 42,89 11,03 

GRD103 ♀ 40,75 16,19 12,86 2,12 1,96 13,17 6,33 5,43 22,11 3,94 25,95 34,84 9,05 

A
1

1
 

GRD080 ♀ 43,68 17,95 14,06 2,23 1,89 14,92 6,86 5,96 24,62 4,36 29,02 36,82 9,61 
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