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1. RESUMO 

 

A macroecologia enfoca as relações entre os organismos e seus ambientes em amplas 

escalas espaciais e temporais. Uma de suas abordagens é a análise de padrões de distribuição 

de caracteres no espaço. Nesse contexto, várias regras ecogeográficas foram propostas 

relacionando caracteres morfológicos com a distribuição das espécies, como é o caso das 

regras de Bergmann, Jordan e Foster. A regra de Bergmann propõe uma relação positiva entre 

o tamanho do corpo e a latitude. A regra de Jordan propõe uma relação negativa entre o 

número de vértebras e a temperatura, e a regra das ilhas de Foster sugere que espécies 

apresentem tamanho do corpo diferenciado quando isoladas em ilhas. Embora tais regras 

tenham sido demonstradas para diversos organismos, outros ainda são muito pouco estudados, 

como é o caso das serpentes. Este estudo testou a aplicação destas regras em espécies e 

populações continentais e insulares de serpentes do complexo Bothrops jararaca (Viperidae). 

As seguintes hipóteses foram testadas: 1) serpentes que habitam maiores latitudes possuem 

menor tamanho do corpo e menor número de escamas ventrais, seguindo o inverso das regras 

de Bergmann e Jordan; 2) entre as variáveis climáticas, a temperatura deve ser correlacionada 

com essas variações morfológicas; 3) as espécies e populações insulares apresentam tamanho 

do corpo diferenciado, conforme a regra de Foster; e 4) a alteração no tipo da dieta deve ser 

importante para as modificações no tamanho do corpo das serpentes insulares. A partir de 

análises de regressão espacial foi possível identificar os seguintes padrões: animais de 

maiores latitudes apresentaram menor comprimento rostro-cloacal, menor número de escamas 

ventrais e maior robustez. Em relação às variáveis climáticas testadas, a variância da robustez 

foi mais relacionada à precipitação do mês mais chuvoso, e a variância do comprimento do 

corpo e número de escamas à precipitação do mês mais seco. Conforme proposto, o 

comprimento e o número de escamas ventrais reverteram às regras de Bergmann e Jordan. 

Entretanto, a robustez seguiu a regra de Bergmann, aumentando em maiores latitudes. As 

populações e espécies insulares evoluíram ao nanismo em sete das oito ilhas estudadas, 

corroborando a regra de Foster. Adicionalmente, detectou-se que as populações insulares cuja 

dieta é restrita a presas ectotérmicas apresentaram menores tamanhos corporais, corroborando 

a hipótese da alteração de dieta, proposta como mecanismo responsável pela modificação do 

tamanho do corpo em espécies insulares.  

Palavras-chave: Macroecologia; Regras ecogeográficas; Variações morfológicas; Bothrops 

jararaca; Mata Atlântica. 
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2. ABSTRACT 

 

Macroecology focuses on the relationship between organisms and their environments in 

broad spatial and temporal scales. One of its approaches is the analysis of geographical 

patterns in the morphological traits. Several ecogeographical rules have been proposed by 

relating morphometric characters with geographic distribution, such as Bergmman, Jordan 

and Foster’s rules. The Bergmann’s rule has proposed a positive relationship between body 

size and latitude. The Jordan’s rule, a negative relationship between the vertebrae number and 

temperature, and Foster’s rule posits that insular species have different body size. Although 

these ecogeographical rules have been demonstrated for different taxa, others are still poorly 

investigated, such as snakes. This study tested the application of these rules in species and 

populations of snakes from Bothrops jararaca complex (Viperidae). The following 

hypotheses were tested: (1) snakes inhabiting higher latitudes have smaller body size and 

lower number of ventral scales, reversing Bergmann and Jordan’s rules; (2) among climatic 

variables, temperature should be correlated with these morphological changes; (3) insular 

species and populations have different body size, according to Foster’s rule; and (4) changes 

in diet type may be the main reason for body size shifts in insular snakes. By performing 

spatial regression analysis, the following patterns were identified: snakes inhabiting higher 

latitudes had lower snout-vent length, fewer numbers of ventral scales and were stouter. 

Variance in stoutness was associated with precipitation of wettest month, while other 

characters were explained by the precipitation of driest month. As proposed, both length and 

number of ventral scales reversed Bergmann and Jordan’s rules. Nevertheless, stoutness 

corroborated the Bergmann’s rule, increasing with latitude. Seven from eight insular 

populations have evolved to dwarfism, corroborating the Foster’s rule. Moreover, it was 

detected that smaller body size populations only feed on ectothermic preys, corroborating the 

diet alteration hypothesis, proposed as the main mechanism responsible for body size shifts in 

insular species. Hence, this study contributed by detecting macroecological patterns of 

neotropical snakes and discussed the possible evolutionary process related to these patterns. 

Key-words: Macroecology; Ecogeographical rules, Morphological changes; Bothrops 

jararaca; Atlantic Forest. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

A maneira como os organismos se distribuem geograficamente ao longo do planeta 

desperta curiosidade em pesquisadores desde o início do século XVII. Muitos naturalistas 

buscavam correlações entre a biota e seu ambiente, detectando padrões globais em relação à 

diversidade e à distribuição dos caracteres morfológicos no espaço. Esses padrões são 

conhecidos como regras ecogeográficas e aplicam-se a diferentes níveis taxonômicos. Embora 

algumas regras pareçam óbvias, seus mecanismos causais são extremamente complexos, 

podendo ter ocorrido em diferentes escalas de tempo e/ou espaço (Cox & Moore, 2000). 

Com o aumento do conhecimento científico sobre os eventos históricos e ecológicos, 

James H. Brown e Brian A. Maurer (1989) propuseram um programa de pesquisa 

denominado Macroecologia, cujo objetivo era estudar a variação dos caracteres morfológicos 

de grupos de organismos em escalas espaciais e temporais amplas. A partir de então, foram 

resgatadas as regras ecogeográficas para serem abordadas e formalizadas em estudos 

ecológicos e evolutivos. Dentre elas, podemos citar: 1) a regra de Bergmann, que sugere que 

animais de maior tamanho corporal habitem áreas em maiores latitudes (Bergmann, 1847); 2) 

a regra de Jordan, segundo a qual peixes de águas frias apresentem maior número de vértebras 

(Jordan, 1892); e 3) a regra de Foster, ou regra das ilhas, que propõe que animais isolados em 

ilhas apresentem tamanho corporal diferenciado (Foster, 1963; Heaney, 1978; Lomolino, 

1985). 

O ressurgimento do interesse pelas diversas regras ecogeográficas fez com que 

Lomolino et al. (2006) sugerissem um programa de pesquisa mais integrativo, com objetivo 

de compreender a generalidade e os mecanismos adjacentes a esses padrões. Para isso foi 

recomendado que os estudos posteriores considerassem simultaneamente diferentes variações 

na morfologia, na distribuição geográfica e na diversidade de espécies. Assim, seria possível 

detectar padrões intrinsecamente relacionados e expressos pelas diversas regras, assumindo 

que os mecanismos de cada uma delas tenha o potencial de contribuir com os processos 

relacionados à evolução e diversificação da biota. 

Bergmann (1847) sugeriu que espécies de animais endotérmicos habitantes de regiões 

frias fossem maiores do que espécies congenéricas de áreas quentes. O maior tamanho do 

corpo implicaria em maior volume relativo à área de superfície corporal. Como nesses 

animais a produção de calor é diretamente relacionada ao volume corporal e a sua perda é 

relacionada inversamente à área de sua superfície, animais maiores produziriam mais e 

perderiam menos calor, apresentando maior aptidão em regiões mais frias. Esta regra foi 
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redefinida por Rensch (1948) e Mayr (1956), que propuseram a ocorrência do padrão também 

entre populações. Atualmente esta é uma das regras ecogeográficas mais estudadas em 

diferentes grupos, incluindo roedores (Meiri & Dayan, 2003; Meiri et al., 2004a,b; Medina et 

al., 2007), humanos (Foster & Collard, 2013), salamandras (Ashton, 2002a; Ficetola et al., 

2010; Romano & Ficetola, 2010), répteis Squamata (Ashton & Feldman, 2003, Olalla-Tárraga 

et al., 2006), anuros (Cvetkovic et al., 2008 ; Gouveia et al., 2013) e aves (Ashton, 2002b; 

Meiri & Dayan, 2003). 

A explicação para o padrão de Bergmann tem sido debatida recentemente. A proposta 

da conservação do calor (Olalla-Tárraga & Rodríguez, 2007) parece enquadrar-se em certos 

organismos, mas não em todos, sugerindo que poderia ser aplicada somente a animais 

endotérmicos (Pincheira-Donoso, 2010; Watt & Salewski, 2011). Entretanto, outros 

mecanismos para a variação no tamanho do corpo em função da distribuição foram propostos, 

como a disponibilidade de recursos, o efeito da filogenia, a maior capacidade de migração e a 

maior resistência ao jejum (Blackburn et al., 1999). Dessa forma, há um grande interesse em 

se testar essa regra em diversos táxons para melhorar a compreensão sobre os possíveis 

processos determinantes para cada grupo (Olalla-Tárraga, 2011; Meiri, 2011). 

A regra de Jordan, conhecida também como “Lei das Vértebras” foi sugerida em 1892, 

quando David Jordan, a partir das observações dos naturalistas Günter e Gill, concluiu que 

certos grupos de peixes que habitavam regiões mais ao norte, ou em águas mais frias, 

apresentavam maior número de vértebras, quando comparados com grupos encontrados em 

regiões tropicais e quentes. Essa regra foi testada e confirmada em populações de uma mesma 

espécie (Hubbs, 1922), ganhando então um caráter inter e intraespecífica (McDowall, 2008), 

podendo ser associada ao gradiente de temperatura latitudinal, e, portanto associada à regra de 

Bergmann. 

O mecanismo proposto para o padrão de Jordan corresponde ao princípio de que baixas 

temperaturas podem retardar diversos processos embrionários (Hubbs, 1922), exceto o 

responsável pela formação das vértebras primordiais, o qual se mantém constante 

independente da variação térmica. Portanto, o resultado esperado seria o maior número de 

vértebras em peixes de águas mais frias (McDowall, 2008). A questão central relacionada à 

regra de Jordan, entretanto, é compreender qual a importância ecológica e evolutiva dessa 

variação para os organismos. 

Outro padrão muito debatido é a Regra de Foster (Foster, 1963; Van Valen, 1973a,b), 

que sugere que ocorra a inversão do tamanho do corpo em populações insulares, ou seja, 

pequenos mamíferos tendem a evoluir ao gigantismo, enquanto grandes mamíferos evoluem 
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ao nanismo quando isolados em ilhas. Assim como para as demais regras, esta também pode 

ser aplicada em populações, e não somente entre espécies (Heaney, 1978). Inicialmente, a 

regra foi testada em alguns grupos de mamíferos, mas atualmente o mesmo padrão foi 

encontrado em outros táxons, como aves (Clegg & Owens, 2002), serpentes (Boback & 

Guyer, 2003), morcegos (Lomolino, 2005), primatas (Bromham & Cardillo, 2007) e 

coleópteros (Palmer, 2002). Entretanto, outros não obedecem ao padrão, como os ungulados 

(Raia & Meiri, 2006) e lagartos (Meiri, 2007). 

As principais dificuldades ao estudar ecogeografia relacionada aos modelos de Foster 

correspondem à escassez de dados confiáveis e às comparações realizadas entre espécies 

distantes geograficamente. Além disso, diversas variáveis ambientais podem interferir na 

identificação do padrão, como a área e o tempo de isolamento da ilha, a competição, o nível 

trófico, a predação (Dayan & Simberloff, 1998; Meiri et al., 2005; Lomolino, 2005; Meiri, 

2007) e os efeitos da filogenia, que nunca foram incorporados de forma satisfatória à essa 

regra (Meiri et al., 2008). Dessa maneira, existem diversos mecanismos propostos, mas 

nenhum que satisfaça a generalidade da regra para todos os grupos de animais. Entretanto, 

uma hipótese bem aceita sugere que a alteração dos itens alimentares explicaria as 

modificações no tamanho do corpo de animais insulares (Boback, 2003).   

Conforme observado nas três regras, cada grupo de organismo apresenta padrões e 

processos distintos em relação à distribuição geográfica dos caracteres morfológicos. Assim, 

um grupo de organismo ideal para analisar a integração dos padrões propostos por Bergmann, 

Jordan e Foster é o complexo Bothrops jararaca, cujas relações filogenéticas, história natural 

e distribuição geográfica são bem conhecidas. O gênero Bothrops é dividido em seis grupos 

(B. alternatus, B. atrox, B. jararaca, B. jararacussu, B. neuwiedi e B. taeniatus), com cerca de 

50 espécies distribuídas ao longo da América Central e do Sul (Wüster et al., 2002; Fenwick 

et al., 2009, Carrasco et al. 2010, 2012). As espécies do complexo B. jararaca possuem 

distribuição geográfica congruente com a Floresta Atlântica Brasileira (Campbell & Lamar, 

1989, 2004), ocorrendo da Bahia ao Rio Grande do Sul, ao longo de aproximadamente 23 

graus de latitude (Marques et al., 2002; Grazziotin et al., 2006), sendo encontradas em 

diversas ilhas continentais (Marques et al., 2002; Cicchi et al., 2007). Três espécies 

endêmicas de ilhas são reconhecidas até o momento: B. insularis na Ilha da Queimada Grande 

(Amaral, 1921), B. alcatraz na Ilha dos Alcatrazes (Marques et al., 2002) e B. otavioi na Ilha 

de Vitória (Barbo et al. 2012). 

Bothrops jararaca apresenta grande variação morfológica ao longo de sua distribuição 

geográfica e entre populações, principalmente na coloração ventral e dorsal, nos padrões de 
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desenho e contagem de escamas. Estudos sugerem que este táxon corresponde a um complexo 

de espécies devido à estruturação geográfica e morfológica (Salomão et al., 1997). 

Recentemente, estudos sobre a diversidade genética do grupo demonstraram a existência de 

dois clados bem suportados no continente, sendo um mais diverso ao norte da divisa entre o 

estado de São Paulo e Paraná, e outro menos diverso ao sul (Wüster et al., 2002; Grazziotin et 

al., 2006). As espécies insulares (B. insularis, B. alcatraz e B. otavioi) apresentam baixa 

diversidade genética e compartilham haplótipos com populações continentais de B. jararaca. 

Essas espécies são morfologicamente e ecologicamente diferenciadas, originando-se 

possivelmente a partir dos múltiplos eventos de aumento do nível do mar ao longo do 

Pleistoceno/Holoceno (Marques et al., 2002; Grazziotin et al., 2006; Barbo et al., 2012). 

Provavelmente outras populações insulares de B. jararaca também ficaram isoladas durante 

esses eventos de flutuações do nível do mar. 

Em relação às regras ecogeográficas propostas, animais não apresentam claro padrões 

ou não se ajustam aos mecanismos propostos, como as serpentes (Feldman & Meiri, 2014). 

São necessários estudos que integrem essas regras para avaliar efetivamente como os 

caracteres morfológicos respondem aos diversos tipos de ambientes. Considerando a escassez 

de estudos ecogeográficos sobre serpentes, este trabalho visa contribuir detectando padrões e 

discutindo os possíveis processos relacionados nesse grupo de organismo. Adicionalmente, 

este estudo justifica-se por ser o primeiro a testar a regra de Jordan em serpentes e avaliar as 

regras de Bergmann e de Foster para cobras da Floresta Atlântica brasileira, contribuindo para 

o aumento da compreensão da ecologia e evolução desses animais na região Neotropical.  
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1. Resumo 

 

Estudos em macroecologia investigam a estruturação da biota, buscando detectar 

padrões repetidos na natureza em diferentes táxons. Alguns padrões globais e regras 

ecogeográficas são amplamente estudados para detectar os processos envolvidos na história 

evolutiva dessa biota. Os exemplos são as regras de Bergmann, que propõe a relação positiva 

entre o tamanho do corpo e a latitude, e a regra de Jordan, que corresponde à relação positiva 

entre o número de vértebras e baixas temperaturas. Este estudo propôs analisar padrões 

espaciais de caracteres morfológicos de Bothrops jararaca e testar as regras de Bergmann e 

Jordan, a partir das seguintes perguntas: (1) Como varia o tamanho do corpo ao longo da 

distribuição geográfica? (2) Essas variações estão relacionadas a variações climáticas? 

Testamos as seguintes hipóteses: (h1) A espécie segue o inverso das regras de Bergmann e 

Jordan; e (h2) A temperatura mínima é a variável ambiental mais relacionada às variações 

morfológicas. Foram avaliados três caracteres morfológicos de machos e fêmeas 

separadamente: o número de escamas ventrais, que está associado ao número de vértebras, o 

comprimento do corpo e a robustez, que representam respectivamente o crescimento linear e o 

volume do corpo. Nossos resultados demonstraram que a robustez aumentou com a latitude, 

concordando com a regra de Bergmann, e foi mais relacionada com a precipitação do mês 

mais úmido e com a amplitude térmica anual. O comprimento do corpo e o número de 

escamas ventrais apresentaram relação negativa com a latitude, revertendo às regras de 

Bergmann e Jordan, e foram mais relacionadas à precipitação durante o mês mais seco. O 

menor comprimento e a maior robustez podem favorecer os indivíduos que habitam regiões 

frias, como o sul do país, pelo fato de possibilitar a troca de calor com o ambiente mais 

rapidamente. A mesma barreira geográfica que divide dois clados de B. jararaca, também a 

separa morfologicamente e está associada a variáveis de precipitação. Sugerimos que os 

mecanismos que determinam a distribuição geográfica dos caracteres morfológicos de B. 

jararaca devem estar relacionados tanto aos fatores genéticos quanto aos ambientais aqui 

analisados. 

Palavras-chave: Regra de Bergmann; Regra de Jordan; Bothrops jararaca; Variáveis 

ambientais; Mata Atlântica.
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2. Abstract 

 

Studies in macroecology investigate the organization of the biotas by detecting repeated 

patterns found in nature for different taxa. Some global patterns and ecogeographical rules are 

widely studied in order to detect the processes involved in the evolution of biotas. Two 

examples are the Bergmann’s rule, which proposes a positive relationship between body size 

and latitude, and the Jordan’s rule, suggesting an inverse relationship between the number of 

ventral scales and temperature. This study aims to analyze the morphological spatial patterns 

of Bothrops jararaca and test both rules, Bergmann and Jordan, answering the following 

questions: (1) How does body size vary along the geographical distribution? (2) Are these 

variations related to climatic variations? We tested the following hypothesis: (1) the species 

reverses the Bergmann and Jordan’s rules; and (2) minimum temperature is the environmental 

variable most related to morphological variations. Three morphological features were 

analyzed for males and females separately: the number of ventral scales, which is associated 

with the number of vertebrae; body length and stoutness, which respectively represent the 

linear and volumetric body size. Our results showed that stoutness increased with latitude, 

following the Bergmann’s rule, being related to the precipitation of wettest month and 

temperature annual range. Body length and the number of ventral scales had a negative 

relationship with latitude, reversing both rules, and were better explained by the precipitation 

of driest month. We infer that snakes smaller and stouter exchange heat faster with the 

environment, being probably fitter in colder regions, such as southern Brazil. This study 

showed that the same geographical barrier that splits the Bothrops jararaca complex into two 

molecular clades also separates it morphologically and are correlated to precipitation 

variables. Thus, we suggested that the morphological mechanisms may be linked to both 

genetic and environmental factors. 

Key-words: Bergmann’s rule; Jordan’s rule; Bothrops jararaca; environmental variables; 

Atlantic Forest. 
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Lista de abreviaturas: 

 

 

AICc:  Critério de seleção de modelos de Akaike corrigido 

BC:  Circunferência do corpo (mm) 

ES:   Estado do Espírito Santo 

GLS:  Generalized Least Squares 

GWR:  Geographically Weighted Regression 

MG:  Estado de Minas Gerais 

OLS:  Ordinary Least Squares 

PCA:  Análise de componentes principais 

PC*:  Eixos gerados pela análise de PCA 

Rob:  Robustez (razão entre SVL/BC) 

RJ:  Estado do Rio de Janeiro 

SAR:  Simultaneous Autoregression 

SVL:  Comprimento rostro-cloacal (mm) 

SP:  Estado de São Paulo 

VS:  Número de escamas ventrais 



 

16 
 

3. Introdução 

 

Muitos estudos em ecologia buscam compreender a relação dos organismos com o 

ambiente. No século XX, iniciou-se uma série de trabalhos para a detecção de padrões globais 

na natureza. Rapoport (1982) sugeriu que espécies de baixas latitudes apresentavam área de 

distribuição menor quando comparadas às espécies de maiores latitudes, o que poderia 

explicar a maior diversidade nos trópicos (Stevens, 1989). Tais relatos somados a diversos 

padrões descritos por naturalistas deram início ao programa de estudos denominado 

macroecologia, cujo objetivo é detectar padrões ecológicos e geográficos a partir da variação 

fenotípica entre populações (Brown & Maurer, 1989). 

Grandes padrões morfológicos ficaram conhecidos como regras ecogeográficas, como a 

regra de Allen (maiores apêndices em climas quentes; Allen, 1877), de Gloger (maior 

pigmentação em áreas úmidas; Gloger, 1833), de Jordan (maior número de vértebras em 

peixes de águas frias; Jordan, 1892) e de Bergmann (maior tamanho do corpo em regiões de 

maiores latitudes; Bergmann, 1847). Esses padrões, quando detectados em diferentes táxons, 

auxiliam a identificar as influências relacionadas à evolução e diversificação da biota. Como 

essas forças possuem naturezas diversas e correspondem a mecanismos altamente complexos, 

foi proposto que se testasse algumas dessas regras simultaneamente associadas a um mesmo 

grupo de organismo (Lomolino et al., 2006).  

Existe um grande interesse em compreender os padrões associados ao tamanho do 

corpo, pois a partir dele podem-se compreender os traços evolutivos da morfologia além da 

interação ecológica entre o organismo e a biota (McNab, 1994; Losos, 1995). Para se estudar 

a variação do tamanho do corpo ao longo da distribuição geográfica de uma espécie, podem-

se testar as hipóteses sugeridas por Bergmann e Jordan, verificando se este caráter varia com 

o gradiente latitudinal, e consequentemente climático. A princípio, Bergmann sugeriu que 

animais de regiões frias ou de elevadas latitudes apresentassem maior tamanho corporal 

quando comparados aos parentes tropicais. Estudos posteriores validaram este padrão para 

aves e mamíferos (Ashton, 2002a,b; Meiri & Dayan, 2003; Foster & Collard, 2013). 

Entretanto, para animais ectotérmicos existem registros de grupos que seguem a regra, e de 

outros que a revertem ou que não apresentam o padrão (Ashton & Feldman, 2003, Olalla-

Tárraga et al., 2006; Shelomi, 2012). 

O mecanismo proposto sugere que o maior tamanho do corpo implica em melhor 

conservação de calor. Em animais endotérmicos a produção de calor é diretamente 

relacionada ao volume corporal, enquanto a perda é associada à menor área de superfície do 
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corpo. Assim, animais maiores produziriam mais e perderiam menos calor, o que representa 

maior aptidão em regiões frias (Olalla-Tárraga & Rodríguez, 2007). Os animais ectotérmicos 

não produzem e nem conservam calor efetivamente, o que invalida o mecanismo para este 

grupo (Pincheira-Donoso, 2010; Watt & Salewski, 2011). Isso sugere que o tamanho do corpo 

seja moldado pela influência do efeito filogenético e por outros benefícios associados ao 

clima frio, como a maior capacidade de migração e resistência a grandes intervalos sem 

alimentos (Blackburn et al., 1999; Feldman & Meiri, 2014). 

A regra de Jordan propõe que peixes habitantes de regiões em elevadas latitudes, ou de 

águas frias, apresentam maior número de vértebras quando comparados aos que habitam os 

trópicos. Isso pode ocorrer pelo fato de baixas temperaturas retardarem diversos processos 

embrionários, exceto o responsável pela formação das vértebras primordiais, o qual se 

expressa independente da temperatura (Hubbs, 1922). A questão central relacionada à essa 

regra é compreender qual a importância ecológica e evolutiva dessa variação para os 

organismos. Se há uma vantagem adaptativa no maior número de vértebras, a questão ainda 

não foi muito explorada, embora esse caráter esteja associado à natação e deslocamento 

desses animais (McDowall, 2008). Lindsey (1975) propôs a existência de uma correlação 

funcional entre o tamanho do corpo e o número de segmentos, sugerindo que maiores 

tamanhos implicariam em maior número de vértebras, efeito denominado pleomerismo. Este 

padrão é consistente a diversos níveis taxonômicos, desde famílias à populações, sendo 

corroborado para peixes, moréias, serpentes e anfíbios (Lindell, 1994; Jockusch, 1997; 

McDowall, 2008; Reece & Mehta, 2013). Assim, o crescimento linear do corpo pode tanto 

estar associado ao número de vértebras (pleomerismo) quanto à baixa temperatura (regras de 

Bergmann e Jordan), indicando que os complexos mecanismos possam atuar em escalas 

genéticas e ambientais.  

Propomos testar a aplicação dessas regras ecogeográficas em populações continentais da 

serpente Bothrops jararaca, cuja distribuição geográfica, relações filogenéticas e história 

natural são bem conhecidas. Esta espécie pertence ao complexo B. jararaca (Wüster et al., 

2002; Fenwick et al., 2009, Carrasco et al., 2010, 2012), cuja distribuição é congruente à  

Floresta Atlântica Brasileira, ocorrendo desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, ao 

longo de aproximadamente 23 graus latitudinais (Campbell & Lamar, 2004). O grupo 

apresenta três espécies endêmicas de ilhas descritas até o momento: B. insularis da Ilha da 

Queimada Grande (Amaral, 1921), B. alcatraz da Ilha dos Alcatrazes (Marques et al., 2002) e 

B. otavioi da Ilha da Vitória (Barbo et al. 2012). 
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Bothrops jararaca apresenta grande variação morfológica ao longo de sua distribuição 

geográfica e entre populações, principalmente em relação ao número de escamas, 

secundariamente na coloração ventral e dorsal e nos padrões de desenho. Salomão et al. 

(1997) sugerem que este táxon corresponda a um complexo de espécies devido à estruturação 

geográfica e morfológica. Estudos sobre a diversidade genética do grupo demonstraram a 

existência de dois clados bem suportados: um com baixa diversidade genética ao sul e outro 

mais diverso ao norte, nas proximidades do Rio Paranapanema (Grazziotin et al., 2006). 

Considerando o conhecimento ecológico, evolutivo e a complexidade do ambiente habitado 

por B. jararaca, nosso estudo se propôs a responder as seguintes perguntas: (1) Como varia o 

tamanho do corpo ao longo da distribuição geográfica? (2) Essas variações estão relacionadas 

a variações climáticas? As hipóteses testadas foram: (h1) o tamanho do corpo varia ao longo 

da distribuição geográfica seguindo o inverso das regras de Bergmann e Jordan; e (h2) a 

temperatura mínima é a variável que melhor explica a variação morfológica. 

Este trabalho foi o primeiro a testar a regra de Jordan em serpentes, além de integrá-la a 

regra de Bergmann. O padrão proposto por Bergmann é mal interpretado para vários grupos 

animais e o de Jordan ainda inexplorado para serpentes, o que reforça a necessidade de 

estudos para a detecção de padrões morfológicos e espaciais. Este estudo também relacionou 

a variação da morfologia com os dados climáticos em escalas globais e regionais, 

contribuindo com informações macroecológicas e discutindo alguns dos possíveis 

mecanismos relacionados à evolução do tamanho do corpo de serpentes neotropicais.  
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4. Métodos 

 

4.1 Construção da base de dados 

A base de dados foi construída de modo a abranger a maior parte da distribuição 

geográfica de B. jararaca. Foram analisados exemplares oriundos de coletas em campo, 

consultas em coleções científicas e registros da literatura, totalizando 712 espécimes, 

incluindo 370 fêmeas e 342 machos. Para cada espécime foram coletadas as seguintes 

informações: sexo, maturidade sexual, data, município e localidade da coleta. Para aqueles 

sem coordenadas específicas, foi adotado o centróide do município como localidade. Todas as 

ocorrências foram mapeadas e verificadas no programa ArcGis 9.3 (ESRI, 2008). 

Os caracteres morfológicos avaliados foram o comprimento rostro-cloacal (SVL, em 

mm), circunferência do corpo (BC, em mm) e número de escamas ventrais (VS, que 

correspondem ao número de vértebras do corpo). Exceto para o número de escamas ventrais, 

que é um caráter fixo e independente da idade, para os demais caracteres foram analisados 

apenas os indivíduos adultos, evitando assim tendências amostrais. Dessa forma, foram 

considerados apenas os espécimes cujo comprimento fosse superior a 613 mm em machos e 

746 mm em fêmeas (Kasperoviczus, 2014). 

Como em serpentes o maior tamanho do corpo pode estar relacionado ao maior 

número de vértebras, as regras de Bergmann e Jordan não são necessariamente independentes. 

Portanto, para se discutir o tamanho do corpo, deve-se considerar a correlação entre o 

comprimento rostro-cloacal e o número de escamas ventrais. A robustez (Rob) pode ser 

considerada como um caráter adicional relacionado ao tamanho do corpo, mais 

especificamente ao volume, ou seja, não obedece um padrão linear de aumento do tamanho 

como no caso do comprimento. Estimamos a robustez a partir da razão entre a circunferência 

do corpo e o comprimento rostro-cloacal, que pode ser considerada como um substituto da 

razão massa/comprimento total do corpo, utilizada previamente em alguns estudos (cf. 

Martins et al., 2001). Essas duas medidas são altamente correlacionadas em serpentes (R. J. 

Sawaya, com. pessoal). 

 

4.2 Variáveis ambientais 

A partir dos registros de localidade, foram extraídos valores de 13 variáveis ambientais 

com resolução espacial de 30 segundos e que julgamos apresentar maior significado biológico 

para o grupo: temperatura média anual (bio1), amplitude média diurna (bio2), isotermalidade 

(bio3), temperatura máxima do mês mais quente (bio5), temperatura mínima do mês mais frio 



 

20 
 

(bio6), amplitude da temperatura anual (bio7), precipitação anual (bio12), precipitação do mês 

mais úmido (bio13), precipitação do mês mais seco (bio14), sazonalidade de precipitação 

(bio15) e altitude (alt; Hijmans et al., 2005), além das variáveis evapotranspiração (AET; 

Wilmott & Matsuura, 2001) e produtividade primária (NPP; Kucharik et al., 2000; Veja 

Apêndice 1).  

 Posteriormente, foi construída uma matriz contendo para cada registro geográfico os 

valores dos caracteres e das variáveis ambientais. Para cada caráter morfológico, foi 

determinado um conjunto de variáveis não correlacionadas e não colineares pelas análises de 

de Pearson e de componentes principais (PCA). Os preditores para as análises estatísticas 

posteriores foram os eixos mais importantes gerados pela PCA (autovetores) a partir do 

critério de Broken-Stick. Este procedimento foi realizado separadamente para machos e 

fêmeas devido ao dimorfismo sexual observado nas espécies do grupo (Sazima, 1992). Todas 

as análises foram realizadas no programa SAM v4.0 (Rangel et al., 2010). 

 

4.3 Análises globais 

Inicialmente a distribuição geográfica de cada caráter morfológico foi mapeada. Para 

avaliar a existência de autocorrelação espacial nos dados, utilizamos o Índice de Moran e 

construímos um correlograma (Sokal & Oden, 1978a,b). Altos valores de I de Moran indicam 

a presença do efeito, ou seja, que os pontos são mais similares ou dissimilares do que o 

esperado ao acaso em relação a suas distâncias geográficas. 

 Posteriormente, cada caráter foi submetido a uma análise de regressão (Ordinary Least 

Square; OLS) em função dos eixos preditores. Esta análise resulta em um valor r
2
, que 

representa a contribuição desses preditores à variância do caráter. Apenas pode-se confiar 

neste valor quando não houver autocorrelação espacial nos resíduos, ou seja, quando o espaço 

não estiver contribuindo ao aumento do coeficiente de regressão. Dessa forma, todos os 

caracteres que apresentaram efeito espacial nos resíduos foram submetidos a duas análises de 

regressão espacial: o SAR (Simultaneous Autoregression) e GLS (Generalized Least 

Squares). De forma geral, o SAR considera a estruturação espacial para estimar de forma 

aceitável os coeficientes r
2
 com seus respectivos intervalos de confiança, permitindo avaliar se 

a inclinação da reta está de acordo com o ângulo esperado (Cassemiro et al., 2007). O GLS 

ajusta o parâmetro que estima a inclinação da reta de regressão considerando o efeito da 

autocorrelação espacial dos resíduos (Hawkins & Diniz-Filho, 2002). Ambas as análises são 

estatisticamente robustas e possuem potencial para eliminar o efeito espacial dos resíduos. 
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Quando esse efeito for nulo, o valor r
2
 pode ser corretamente interpretado, permitindo 

determinar a variável ambiental que melhor explicou o modelo. Assim, foi observado qual 

eixo mais contribuiu para a ordenação dos dados (coeficiente padrão) e qual a variável 

ambiental que mais esteve correlacionada a este eixo. As análises de regressão foram 

realizadas no programa SAM v4.0 (Rangel et al., 2010). As estruturas espaciais dos resíduos 

dos modelos e os respectivos coeficientes de participação dos preditores estão disponíveis nos 

Apêndices 2 a 11. 

 

4.4 Análises regionais 

Um modelo estatístico que considera os efeitos espaciais locais e não considera a 

tendência global é o GWR (Geographically Weighted Regression). Esta análise retorna uma 

regressão para cada ponto geográfico, ou seja, cada localidade terá seu próprio coeficiente de 

ajuste (r²) ponderado através dos valores vizinhos, indicando quais as regiões o caráter é 

melhor ou pior representado pelos preditores ambientais (Fortheringham et al., 2002). Cada 

caráter foi submetido à GWR com o mesmo conjunto de preditores utilizado nas demais 

análises. Os parâmetros foram avaliados utilizando o tamanho de vizinhança entre 10 e 15% 

do conjunto de dados, que corresponde ao estimador espacial de Kernel com otimização para 

minimizar o AICc. As análises foram realizadas no software SAM v4.0 (Rangel et al., 2010). 

A estatística analítica e a comparação de performances entre GWR e OLS encontram-se nos 

Apêndices 12 a 14. 
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5. Resultados 

 

5.1 Variação morfológica no espaço 

O número de escamas ventrais e o comprimento rostro-cloacal apresentaram relação 

inversa com a latitude (Figura 1), o que corresponde ao inverso da regra de Jordan e 

Bergmann. Entretanto, a robustez apresentou relação positiva com a latitude, embora com 

menor magnitude, concordando com a regra de Bergmann (Figura 1). 

O número de escamas ventrais apresentou autocorrelação espacial positiva em classes 

de distância de até 800 km, tornando-se negativa após este valor (Figura 2). Isso indica que os 

pontos distantes entre si em até 800 km são mais similares do que o esperado ao acaso, e após 

este valor são mais diferentes. O comprimento rostro-cloacal não apresentou estruturação 

espacial para machos, mas sim para fêmeas, as quais são mais similares entre si em distâncias 

de até 400 km e dissimilares após este valor (Figura 3). Para a robustez, o efeito espacial seria 

nulo se em curtas distâncias os machos não apresentassem autocorrelação positiva (Figura 4). 

 

5.2   Padrões ambientais: globais e regionais 

 

i. Número de escamas ventrais 

Após as correções espaciais estatísticas (Apêndices 3 e 5) foi possível avaliar que a 

contribuição dos preditores aos modelos foi de r²SAR = 0.574 e r²GLS = 0.523 para machos e 

r²SAR = 0.574 e r²GLS = 0.523 para fêmeas (Tabela 1). Ambas as análises apontaram a 

precipitação do mês mais seco (bio14) como a principal variável climática. Entretanto, outras 

também foram importantes, como a isotermalidade (bio3) e a temperatura mínima do mês 

mais frio (bio6; Apêndices 2 e 4). 

De acordo com a análise regional GWR, esses preditores ambientais não contribuíram 

uniformemente ao longo da distribuição geográfica. Observou-se para os machos que essas 

variáveis apresentaram baixa influência na região central do planalto das araucárias e nos 

estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Figura 5b). Para as fêmeas, altos valores de r
2
 

ocorreram em pontos isolados na região serrana de São Paulo e nas divisas de Santa Catarina 

com o Paraná e com o litoral do Rio Grande do Sul (Figura 6b). 
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ii. Comprimento rostro-cloacal 

Devido à ausência do efeito espacial em machos (Apêndice 6c), o valor r²OLS = 0.029 

poderia ser corretamente interpretado. Entretanto, o resultado desta análise não foi 

significativo (p = 0.053). Para fêmeas, apenas a análise GLS eliminou o efeito espacial, 

fornecendo um coeficiente r²GLS = 0.230 (Tabela 2; Apêndice 8). A variável mais explicativa 

dessa análise foi a precipitação do mês mais seco (bio14) seguida da temperatura mínima do 

mês mais frio (bio6; Apêndice 7). 

Regionalmente, essas variáveis influenciaram mais a variância deste caráter em 

machos no interior paulista, na divisa do Paraná com Santa Catarina e no centro do Rio 

Grande do Sul (Figura 7b). Em fêmeas, os maiores valores de r
2
 foram distribuídos em três 

zonas serranas espaciais: na tríplice divisa de SP, RJ e MG (Serra da Mantiqueira); no interior 

de São Paulo e Paraná (Planalto das Araucárias); e no centro do Rio Grande do Sul (Serra 

Gaúcha; Figura 8b). 

 

iii. Robustez 

A correção do efeito espacial foi possível apenas no modelo GLS para os machos 

(Apêndice 10c), resultando no valor r²GLS = 0.182 (Tabela 3), explicado predominantemente 

pela precipitação do mês mais úmido (bio13; Apêndice 9). Para fêmeas a amplitude térmica 

(bio7) melhor representou a variação de r²OLS = 0.171 (Apêndice 11). Para ambos os sexos, o 

co-fator de segunda importância foi a temperatura mínima do mês mais frio (bio6). 

A variância da robustez de machos é bem explicada por essas variáveis na região da 

divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo e em pontos isolados do litoral norte paulista 

(Figuras 9b). Por fim, os maiores valores de r
2
 encontrados para fêmeas ficaram concentrados 

no estado do Rio Grande de Sul e Minas Gerais (Figura 10b). 
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6. Discussão 

 

Este estudo teve como objetivo analisar a variação de três caracteres morfológicos de 

Bothrops jararaca ao longo de sua distribuição geográfica, assim como determinar se as 

variáveis ambientais explicariam essas variações. A partir dos resultados foi possível concluir 

que o número de escamas ventrais e o comprimento do corpo diminuem de acordo com a 

latitude, revertendo as regras de Jordan e Bergmann respectivamente. Com relação à robustez 

os resultados concordaram com o padrão proposto por Bergmann, ou seja, maiores valores 

foram encontrados em maiores latitudes. 

Foi sugerido que o padrão de Bergmann, ou maior tamanho do corpo em regiões de 

maiores latitudes, seja melhor ajustado para animais endotérmicos (Meiri & Dayan, 2003; 

Blackburn & Hawkinsm 2004). Para serpentes, foi sugerido que sigam o inverso deste padrão  

(Ashton & Feldman, 2003; Olalla-Tárraga et al., 2006; Feldman & Meiri, 2014). Entretanto, 

os estudos não relatam se as variações morfológicas ocorrem devido ao crescimento linear ou 

volumétrico do tamanho do corpo. Nossos resultados demonstraram que o crescimento linear 

é inversamente proporcional ao volume, sugerindo que animais mais curtos sejam mais 

robustos e habitem regiões de maiores latitudes (Figura 1). Desta forma, fica claro que para 

serpentes, o tamanho do corpo não poderia ser explorado com um caráter simples ou único em 

relação à regra de Bergmann. Com relação à robustez a regra é válida, porém, para o 

comprimento, segue o inverso. Isso reforça a importância da análise de cada parâmetro de 

tamanho do corpo separadamente. 

A distribuição espacial dos caracteres indicou que indivíduos mais robustos habitam 

maiores latitudes (r♂: 0.233 e r♀: 0.156; Figura 4). Para machos, a variância global deste 

caráter (r
2

GLS = 0.182) foi melhor explicada pela precipitação do mês mais úmido. Este caráter 

varia de mais robusto em áreas de baixa precipitação (região sul) a menos robusto em zonas 

de precipitação intermediária (ES/MG). As análises locais indicaram que as regiões com 

maior volume de chuva (SP, RJ e MG) não apresentaram padrão, porém, regionalmente 

estimaram valores intermediários ao caráter (r
2

GWR = 0.484). Para fêmeas, a variação foi 

determinada predominantemente pela amplitude térmica anual (r
2

OLS = 0.173), sugerindo que 

em regiões com grande variação térmica, como o sul, os espécimes tendem a ser mais 

robustos (r
2

GWR = 0.420; Tabela 3). 

O maior número de vértebras pode estar associado ao maior comprimento linear 

(pleomerismo, sensu Lindsey, 1975), sugerindo uma possível correlação entre esses 

caracteres. Estudos moleculares demonstraram que tanto o comprimento do corpo quanto o 
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número de vértebras de peixes é determinado geneticamente, porém a relação entre esses 

caracteres não é hereditária, sugerindo que o ambiente seja o fator determinante para esta 

correlação (Alho et al., 2011). 

Tratando-se da correlação entre o comprimento e o número de vértebras em jararacas, 

nossos resultados apontaram que a precipitação do mês mais seco foi o preditor ambiental 

mais relacionado à variação desses caracteres. Em regiões de menor precipitação ocorreram 

espécimes de maior comprimento do corpo e maior número de escamas ventrais (Figuras 2 e 

3). Este padrão foi identificado pelas análises globais e regionais (Tabela 1 e 2). Observando a 

distribuição geográfica desta variável ambiental é possível notar uma divisão entre São Paulo 

e Paraná, exatamente a mesma região que divide B. jararaca nos clados norte e sul em relação 

à filogeografia do complexo (Grazziotin et al., 2006; Apêndice 15 e Anexo 1). 

A distribuição geográfica dos caracteres parece obedecer a quebra filogenética, 

estruturando a morfologia em dois grupos com distribuição congruente aos clados propostos 

por Grazziotin et al. (2006). Em relação ao clado sul, a região apresenta baixas precipitações 

no verão e altas durante o inverno, sempre apresentando as menores temperaturas médias do 

país (Apêndice 15). Em geral, as chuvas durante o inverno intensificam o frio, o que dificulta 

o processo de termoregulação e reduz as atividades das serpentes. Isso pode acarretar menores 

investimentos energéticos para manutenção das funções básicas, como deslocamento, caça, 

reprodução e alimentação (Seebacher & Shine, 2004; Pough et al., 2008).  

O fato de os indivíduos da região sul serem menores em comprimento poderia 

implicar em maior rapidez na troca de calor (Seebacher & Shine, 2004), enquanto a maior 

robustez implicaria na otimização para ingestão de presas endotérmicas de maior tamanho, o 

que resultaria no maior acúmulo de gordura corporal e, consequentemente, na manutenção da 

energia. Essas modificações poderiam ser vantajosas para animais que habitam ambientes 

frios (Shine et al., 2000, 2002). 

Sabe-se que a dieta exerce uma forte influência sobre o tamanho do corpo em 

serpentes (Aubret et al., 2004; Boback & Guyer, 2003; veja Capítulo 2) e que B. jararaca 

alimenta-se predominantemente de roedores, mas também de aves, anuros, lagartos e 

invertebrados (Sazima, 1992; Martins et al., 1992). Como esses itens alimentares são 

relativamente abundantes na natureza, é possível que não ocorra modificação no tipo de dieta 

ao longo da distribuição da espécie, mas sim na disponibilidade das presas dependendo do 

período do ano. Em geral, presas ectotérmicas tornam-se mais raras em períodos frios, o que 

resulta na maior ingestão de roedores durante este período (Martins et al., 1992). Assim, as 

modificações morfológicas podem estar associadas tanto às alterações ambientais como à dieta.  
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Outro fator associado ao comprimento do corpo foi a relação com o número de 

escamas ventrais, ou pleomerismo (Lindsey, 1975). Esta correlação foi detectada para B. 

jararaca e ambos os caracteres apresentaram menores valores em maiores latitudes. Assim, é 

possível associar a variação do número de escamas ventrais ao comprimento rostro-cloacal, o 

que sugere que esses caracteres tenham evoluído paralelamente (Lindell, 1994) ou então que 

um dos mecanismos que controlem o comprimento do corpo seja a variação do número de 

escamas.  

O número de vértebras é constantemente influenciado pelas seleções natural, sexual, 

assim como pela fecundidade (Shine, 2000). Nesse sentido, foi proposto que fêmeas maiores 

produziriam mais filhotes por ninhada (Shine, 1994) e que o maior número de vértebras 

aumentaria a taxa de crescimento do corpo (Lindell et al., 1993). Dados reprodutivos de B. 

jararaca mostram que no clado norte, onde o comprimento rostro-cloacal é maior, os animais 

atingem a maturidade sexual com tamanhos de SVL♂: 613 mm e SVL♀: 746 mm, produzindo 

ninhadas de 15 filhotes em média. No clado sul, os espécimes tornam-se maduros com SVL♂: 

506 mm e SVL♀: 689 mm, e o tamanho da ninhada é em média de 12 filhotes (Kasperoviczus, 

2013). Esses dados corroboram os padrões descritos, os quais também são influenciados pelo 

clima, já que em locais com menor precipitação no inverno são observados indivíduos com 

maior número de vértebras e maior comprimento linear. 

A Mata Atlântica sofreu intensas flutuações climáticas e a história evolutiva do 

complexo B. jararaca provavelmente sempre esteve associada a esse domínio. Existem 

registros de alterações na vegetação da América do Sul durante o período Plioceno, resultando 

em grandes eventos de diversificação da fauna (Simpson, 1979; Moritz et al., 2000). 

Posteriormente, foram registrados eventos de estiagem no sudeste brasileiro que modificaram 

as condições locais de úmida para semi-árida (Simpson, 1979), o que fragmentou severamente 

a floresta, que foi novamente reestabelecida durante o Plioceno Superior (Vasconcelos et al., 

1992). Diversas mudanças ocorreram posteriormente, em especial durante o Pleistoceno. 

Neste período, impactos de correntes polares interferiram no clima da região sul e sudeste 

brasileira e provocaram a retração da vegetação local (Behling & Lichte, 1997), restando 

apenas alguns refúgios florestais. Acredita-se que a expansão da floresta, ocorreu apenas após 

o último período de máximo glacial (LGM), entre 27,5 e 14,5 mil anos atrás. Grazziotin et al. 

(2006) estimaram que o tempo de divergência entre os dois clados é de 3,87 milhões de anos. 

Isso indica que esses clados passaram por todas as flutuações climáticas desde o Plioceno. 

Sugere-se que durante o período de retração da floresta, populações de cada clado tenham se 

isolado umas das outras em refúgios florestais, e após o último máximo glacial, a distribuição 
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se expandiu novamente pela Mata Atlântica e voltaram a entrar em contato. A variação dos 

caracteres relacionados ao tamanho corporal no clado sul é menor quando comparada à do 

clado norte (Figuras 2, 3 e 4). Essa homogeneidade morfológica aparentemente está associada 

à baixa diversidade genética do clado sul, sendo possivelmente explicada pelas fortes 

oscilações climáticas que ocorreram durante o Pleistoceno tardio (aproximadamente 12 mil 

anos atrás), as quais transformaram essa região em campos frios e secos, retraindo a floresta 

500 km ao norte da distribuição atual (Behling & Lichte, 1997). Esses eventos podem ter 

submetido o clado sul a um efeito de gargalo mais severo quando comparado ao clado norte 

(Grazziotin et al., 2006; veja Anexo 2). 

Como a distribuição geográfica do número de escamas ventrais e do comprimento 

rostro-cloacal apresentou relação inversa com a latitude foi possível corroborar o reverso das 

regras de Jordan e Bergmann. Porém, a robustez aumentou conforme a latitude, obedecendo à 

regra de Bergmann. Isso indica que o comprimento é inversamente proporcional ao volume 

corporal e à latitude, ou seja, quanto mais ao sul, mais curtos e mais robustos são os 

espécimes quando comparados aos do norte.  Nós demonstramos que a mesma barreira 

geográfica que divide os dois clados continentais a partir de dados moleculares (Grazziotin et 

al., 2006), também os separa morfologicamente. Quando analisados os preditores ambientais, 

detectamos que as variáveis associadas à precipitação melhor representaram as variações 

morfológicas, e não à temperatura mínima, conforme a nossa hipótese inicial. Estes resultados 

sugerem que os processos que determinam a distribuição geográfica dos caracteres 

morfológicos de B. jararaca devem estar relacionados tanto aos fatores genotípicos quanto 

aos ambientais analisados. 
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Figura 1: Correlação entre o número de escamas ventrais (a,b), comprimento rostro-cloacal (c,d) e robustez (e,f) 

e latitude. As cores mais quentes indicam os maiores valores dos caracteres, estando representadas espacialmente 

nas figuras a seguir.

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

r: -0.645 r: -0.580 

r: -0.150 r: -0.375 

r: 0.233 r: 0.156 
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Figura 2: Distribuição geográfica do número de escamas ventrais em machos (a) e fêmeas (b) de B. jararaca. O correlograma abaixo de cada mapa representa o efeito da 

autocorrelação espacial positiva em classes até 700 km e negativa após esta distância para machos (c) e positiva em classes até 500 km e negativa após 800 km para fêmeas (d). O 

traço representa a barreira filogeográfica deste complexo. 

(a) 
(b) 

(c) 
(d) 
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Figura 3: Distribuição geográfica do comprimento rostro-cloacal em machos (a) e fêmeas (b) de B. jararaca. O correlograma abaixo de cada mapa representa a ausência de 

autocorrelação espacial nos machos (c). Para fêmeas este efeito é positivo até 400 km e negativo após este valor (d). O traço representa a barreira filogeográfica deste 

complexo. 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Figura 4: Distribuição geográfica da robustez em machos (a) e fêmeas (b) de B. jararaca. O correlograma abaixo de cada mapa representa o efeito da autocorrelação espacial 

positiva em distâncias até 200 km e negativa entre 540-630 km nos machos (c). Para fêmeas este efeito é ausente (d). O traço representa a barreira filogeográfica deste complexo. 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Figura 5: (a) Padrão estimado do número de escamas ventrais de machos seguido da variação espacial nos parâmetros da regressão GWR, como o ajuste do modelo dado pelo 

coeficiente r2 (b) e o p-valor de cada localidade (c). O comportamento espacial dos resíduos desta análise pode ser verificado no Apêndice 3d e os resultados no Apêndice 12. 

(a) (b) (c) 
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Figura 6: (a) Padrão estimado do número de escamas ventrais de fêmeas seguido da variação espacial nos parâmetros da regressão GWR, como o ajuste do modelo dado pelo 

coeficiente r2 (b) e o p-valor de cada localidade (c). O comportamento espacial dos resíduos desta análise pode ser verificado no Apêndice 5d e os resultados no Apêndice 12. 

(a) (b) (c) 
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Figura 7: (a) Padrão estimado do comprimento rostro-cloacal de machos seguido da variação espacial nos parâmetros da regressão GWR, como o ajuste do modelo dado pelo 

coeficiente r2 (b) e o p-valor de cada localidade (c). O comportamento espacial dos resíduos desta análise pode ser verificado no Apêndice 6d e os resultados no Apêndice 13. 

(a) (b) (c) 
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Figura 8: (a) Padrão estimado do comprimento rostro-cloacal de fêmeas seguido da variação espacial nos parâmetros da regressão GWR, como o ajuste do modelo dado pelo 

coeficiente r2 (b) e o p-valor de cada localidade (c). O comportamento espacial dos resíduos desta análise pode ser verificado no Apêndice 8d e os resultados no Apêndice 13. 

(a) (b) (c) 
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Figura 9: (a) Padrão estimado da robustez de machos seguido da variação espacial nos parâmetros da regressão GWR, como o ajuste do modelo dado pelo coeficiente r2 (b) e 

o p-valor de cada localidade (c). O comportamento espacial dos resíduos desta análise pode ser verificado no Apêndice 10d e os resultados no Apêndice 14. 

(a) (b) (c) 
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Figura 10: (a) Padrão estimado da robustez de fêmeas seguido da variação espacial nos parâmetros da regressão GWR, como o ajuste do modelo dado pelo coeficiente r2 (b) 

e o p-valor de cada localidade (c). O comportamento espacial dos resíduos desta análise pode ser verificado no Apêndice 11d e os resultados no Apêndice 14. 

(a) (b) (c) 
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Tabela 1: Parâmetros estatísticos da análise do número de escamas ventrais a partir da regressão Ordinary Least 

Square (OLS) e das análises de correção espacial Simultaneous Autoregression (SAR), Generalized Least 

Squares (GLS) e Geographically Weighted Regression (GWR). Os modelos indicados com * apresentam 

autocorrelação espacial nos resíduos, portanto, o valor r² não pode ser corretamente interpretado. 

 

 

VS  N F P r r² AICc 

M
a
ch

o
s 

OLS* 209 104.063 0 0.777 0.604  1347.668 

SAR 209 92.238 0 0.758 0.574 1365.642 

GLS 209 74.847 74.847 0.723 0.523 1389.605 

GWR 209 19.347 0 0.907 0.823 1276.006 

        

F
êm

ea
s 

OLS* 240 91.021 < .001 0.659 0.434 1588.035 

SAR 240 90.125 0 0.657 0.432 1592.152 

GLS 240 57.445 57.445 0.571 0.326 1633.04 

GWR 240 14.059 0 0.833 0.694 1515.494 
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Tabela 2: Parâmetros estatísticos da análise do comprimento rostro-cloacal a partir da regressão Ordinary Least 

Square (OLS) e das análises de correção espacial Simultaneous Autoregression (SAR), Generalized Least 

Squares (GLS) e Geographically Weighted Regression (GWR). Os modelos indicados com * apresentam 

autocorrelação espacial nos resíduos, portanto, o valor r² não pode ser corretamente interpretado. 

 

 

SVL  N F P r r² AICc 

M
a
ch

o
s 

OLS 204 2.979 0.053 0.170 0.029 2454.284 

GWR 204 2.758 < .001 0.575 0.330 2450.745 

        

F
êm

ea
s 

OLS* 139 16.525 < .001 0.518 0.269 1729.932 

SAR* 139 12.841 < .001 0.471 0.222 1741.703 

GLS 139 13.42 13.42 0.479 0.230 1740.319 

GWR 139 3.978 < .001 0.804 0.646 1755.202 
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Tabela 3: Parâmetros estatísticos da análise do caráter robustez a partir da regressão Ordinary Least Square 

(OLS) e das análises de correção espacial Simultaneous Autoregression (SAR), Generalized Least Squares 

(GLS) e Geographically Weighted Regression (GWR). Os modelos indicados com * apresentam autocorrelação 

espacial nos resíduos, portanto, o valor r² não pode ser corretamente interpretado. 

 

 

Rob  N F P r r² AICc 

M
a
ch

o
s 

OLS* 98 11.345 < .001 0.439 0.193 -604.018 

SAR* 98 9.318 <.001 0.405 0.164 -597.355 

GLS 98 10.534 10.534 0.426 0.182 -599.431 

GWR 98 1.876 0.009 0.695 0.484 -548.852 

        

F
êm

ea
s OLS 104 10.569 < .001 0.416 0.173 -619.319 

GWR 104 3.028 < .001 0.648 0.420 -596.104 
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Apêndice 1: Descrição das variáveis ambientais utilizadas no presente trabalho. Os dados foram extraídos da 

base dos projetos WorldClim e Atlas of the Biosphere. 

 

Sigla Descrição Base de dados Referência 

bio1 Temperatura média anual. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio2 Amplitude média diurna. WorldClim Hijmans et al., 
2005 

bio3 Isotermalidade. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio5 Temperatura máxima do mês mais quente. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio6 Temperatura mínima do mês mais frio. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio7 Amplitude da temperatura anual. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio12 Precipitação anual. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio13 Precipitação do mês mais úmido. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

bio14 Precipitação do mês mais seco. WorldClim Hijmans et al., 
2005 

bio15 Sazonalidade da precipitação. WorldClim Hijmans et al., 

2005 

alt Altitude – Elevação. WorldClim Hijmans et al., 
2005 

AET Evapotranspiração – quantidade de água 

removida pelo processo de evaporação e 

transpiração 

Atlas of the 

Biosphere 

Wilmott & 

Matsuura, 2001 

npp Produtividade primária – total de NPP durante 
um ano. 

Atlas of the 
Biosphere 

Kucharik et al., 
2000 
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Variável/Modelo OLS coef. (std.) SAR coef. (std.) GLS coef. (std.) 

Constante 193.641 193.681 192.422 

PC1 -3.13 (-0.56) -2.652 (-0.475) -1.753 (-0.314) 

PC2 3.673 (0.538) 3.748 (0.549) 2.706 (0.396) 

PC3 -0.207 (-0.022) -1.609 (-0.169) -0.163 (-0.017) 

 

 

Apêndice 2: Três eixos principais gerados pela PCA (a) cuja representação ambiental está demonstrada na tabela 

(b), foram utilizados como preditores nas análises de regressão OLS, SAR e GLS do caráter número de escamas 

ventrais de machos. A tabela (c) apresenta o coeficiente de participação dos eixos em cada análise. A proporção 

acumulada dos eixos pela seleção de Broken-Stick foi 0.96. 

 PC1 PC2 PC3 

alt 0.899 0.393 -0.030 

bio3 0.301 0.786 0.504 

bio5 -0.709 -0.188 0.677 

bio6 -0.963 0.229 0.017 

bio7 0.699 -0.454 0.523 

bio14 0.200 -0.921 0.026 

(a) (b) 

(c) (c) 
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Apêndice 3: Correlogramas de I de Moran representando o comportamento espacial dos resíduos (linha verde) 

das análises de regressão OLS (a), SAR (b), GLS (c) e GWR (d) para o número de escamas ventrais de machos. 

Para este caráter todas as análises espaciais exceto a OLS, não apresentam o efeito da autocorrelação espacial. 

As linhas vermelhas e azuis representam a distribuição espacial do caráter e dos valores estimados, respectivamente.  

(c) 

(b) 

(a) 

(d) 
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Variável/Modelo OLS coef. (std.) SAR coef. (std.) GLS coef. (std.) 

Constante 196.471 195.888 194.859 

PC1 -1.776 (-0.377) -1.919 (-0.407) -1.042 (-0.221) 

PC2 3.376 (0.541) 3.133 (0.502) 1.570 (0.252) 

 

 

 

Apêndice 4: Dois eixos principais gerados pela PCA (a) cuja representação ambiental está demonstrada na 

tabela (b), foram utilizados como preditores nas análises de regressão OLS, SAR e GLS do caráter número de 

escamas ventrais de fêmeas. A tabela (c) apresenta o coeficiente de participação dos eixos em cada análise. A 

proporção acumulada dos eixos pela seleção de Broken-Stick foi 0.758. 

 PC1 PC2 

AET 0.709 0.344 

alt -0.879 0.418 

bio3 -0.354 0.791 

bio5 0.696 -0.181 

bio6 0.967 0.137 

bio7 -0.736 -0.365 

bio14 -0.141 -0.907 

(b) 

(c) 

(a) 

(c) 
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Apêndice 5: Correlogramas de I de Moran representando o comportamento espacial dos resíduos (linha verde) 

das análises de regressão OLS (a), SAR (b), GLS (c) e GWR (d) para o número de escamas ventrais de fêmeas. 

Para este caráter apenas as análises GLS e GWR foram capazes de eliminar o efeito da autocorrelação espacial. 

As linhas vermelhas e azuis representam a distribuição espacial do caráter e dos valores estimados, respectivamente. 

(d) 

(c) 

(b) 

(a) 
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Apêndice 6: Dois eixos principais gerados pela PCA (a) cuja representação ambiental está demonstrada na 

tabela (b), foram utilizados como preditores nas análises de regressão do comprimento rostro-cloacal de machos. 

Os correlogramas do I de Moran revelam a ausência do efeito espacial nos resíduos das análises OLS (c) e GWR 

(d). A proporção acumulada dos eixos pela seleção de Broken-Stick foi 0.82. As linhas vermelhas e azuis 

representam a distribuição espacial do caráter e dos valores estimados, respectivamente. 

 PC1 PC2 

alt 0.973 -0.113 

bio3 0.662 -0.572 

bio5 -0.778 0.044 

bio6 -0.890 -0.436 

bio7 0.552 0.647 

bio14 -0.245 0.908 

(c) 

(a) 

(d) 

(b) 
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Variável/Modelo OLS coef. (std.) SAR coef. (std.) GLS coef. (std.) 

Constante 982.676 964.930 966.138 

PC1 23.275 (0.277) 29.949 (0.356) 21.504 (0.256) 

PC2 -31.633 (-0.324) -22.108 (-0.226) -25.293 (-0.259) 

PC3 35.079 (0.295) 14.238 (0.120) 13.104 (0.110) 

 

 

Apêndice 7: Três eixos principais gerados pela PCA (a) cuja representação ambiental está demonstrada na tabela 

(b), foram utilizados como preditores nas análises de regressão OLS, SAR e GLS do caráter comprimento rostro-

cloacal de fêmeas. A tabela (c) apresenta o coeficiente de participação dos eixos em cada análise. A proporção 

acumulada dos eixos pela seleção de Broken-Stick foi 0.861. 

 PC1 PC2 PC3 

bio3 0.186 -0.683 -0.259 

bio5 0.683 0.397 0.073 

bio6 0.889 0.273 0.351 

bio7 -0.701 -0.016 -0.486 

bio12 -0.717 0.122 0.652 

bio13 -0.272 -0.614 0.700 

bio14 -0.564 0.788 -0.006 

(b) (a) 

(c) 
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Apêndice 8: Correlogramas de I de Moran representando o comportamento espacial dos resíduos (linha verde) 

das análises de regressão OLS (a), SAR (b), GLS (c) e GWR (d) para o comprimento rostro-cloacal de fêmeas. 

Para este caráter apenas as análises GLS e GWR foram capazes de eliminar o efeito da autocorrelação espacial. 

As linhas vermelhas e azuis representam a distribuição espacial do caráter e dos valores estimados, 

respectivamente. 

(b) 

(d) 

(a) 

(c) 
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Variável/Modelo OLS coef. (std.) SAR coef. (std.) GLS coef. (std.) 

Constante 0.084 0.082  0.085 

PC1 -0.003 (-0.41) -0.004 (-0.487) -0.002 (-0.314) 

PC2 -0.001 (-0.158) -0.003 (-0.309) -0.002 (-0.204) 

 

 

Apêndice 9: Dois eixos principais gerados pela PCA (a) cuja representação ambiental está demonstrada na 

tabela (b) foram utilizados como preditores nas análises de regressão OLS, SAR e GLS do caráter robustez de 

machos. A tabela (c) apresenta o coeficiente de participação dos eixos em cada análise. A proporção acumulada 

dos eixos pela seleção de Broken-Stick foi 0.842. 

 PC1 PC2 

bio6 0.764 0.516 

bio7 -0.731 -0.515 

bio12 -0.750 0.643 

bio13 -0.891 0.138 

bio14 -0.195 0.855 

(b) 

(c) 

(a) 

(c) 
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Apêndice 10: Correlogramas de I de Moran representando o comportamento espacial dos resíduos (linha verde) 

das análises de regressão OLS (a), SAR (b), GLS (c) e GWR (d) para a robustez de machos. Para este caráter 

apenas as análises GLS e GWR foram capazes de eliminar o efeito da autocorrelação espacial. As linhas 

vermelhas e azuis representam a distribuição espacial do caráter e dos valores estimados, respectivamente. 

(c) 

(b) 

(a) 

(d) 
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Apêndice 11: Dois eixos principais gerados pela PCA (a) cuja representação ambiental está demonstrada na 

tabela (b) foram utilizados como preditores nas análises de regressão da robustez de fêmeas. Os correlogramas 

do I de Moran revelam a ausência do efeito espacial nos resíduos das análises OLS (c) e GWR (d). A proporção 

acumulada dos eixos pela seleção de Broken-Stick foi 0.794 e o coeficiente de contribuição na OLS está 

representado na tabela b. As linhas vermelhas e azuis representam a distribuição espacial do caráter e dos valores 

estimados, respectivamente. 

 PC1 PC2 

AET -0.759 0.211 

bio3 0.440 -0.723 

bio6 -0.863 -0.121 

bio7 0.896 -0.192 

bio12 0.478 0.830 

bio13 0.819 0.383 

bio14 -0.178 0.923 

Coef. OLS 0.003 < .001 

Std. Coef. OLS 0.415 0.031 

p-value < .001 0.729 

(b) (a) 

(c) 

(d) 
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Apêndice 12: Modelo de regressão espacial Geographically Weighted Regression (GWR) do número de 

escamas ventrais. A análise foi ponderada espacialmente pela função de decaimento bi-quadrada, tendo o 

tamanho de banda estimado pelo modelo de Kernel sob a minimização do AICc, utilizando entre 10 e 15% de 

células como vizinhança. A tabela (a) representa a estatística descritiva dos parâmetros dessa regressão, 

enquanto (b) mostra a comparação entre os modelos OLS e GWR, considerando o efeito de sobre-

parametrização desta última. 

 

 (a)  

Caráter: VS Variável 1
0
 quartil Mediana 3

0 
quartil 

M
a

ch
o

s 

Constante 174.55 197.12 203.94 

PC1 -3.53 -0.72 0.87 

PC2 -4.43 -2.29 10.76 

PC3 -1.82 0.30 2.76 

     

F
êm

ea
s 

Constante 192.29 197.07 202.29 

PC1 -2.28 -1.05 0.03 

PC2 -3.74 -0.69 3.47 

 

(b)  

Caráter: 

VS 
Origem SQ Resíduos GL MS F  

M
a

ch
o

s 

Resíduos OLS 7365.5 4   

Aperfeiçoamento 

GWR 
4063.9 37.28 108.99  

Resíduos GWR 3292.6 167.72 19.63 5.55 

      

F
êm

ea
s 

Resíduos OLS 10153.09 3   

Aperfeiçoamento 

GWR 
4650.49 31.16 149.25  

Resíduos GWR 5502.6 205.84 26.73 5.58 
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Apêndice 13: Modelo de regressão espacial Geographically Weighted Regression (GWR) do comprimento 

rostro-cloacal. A análise foi ponderada espacialmente pela função de decaimento bi-quadrada, tendo o tamanho 

de banda estimado pelo modelo de Kernel sob a minimização do AICc, utilizando entre 10 e 15% de células 

como vizinhança. A tabela (a) representa a estatística descritiva dos parâmetros dessa regressão, enquanto (b) 

mostra a comparação entre os modelos OLS e GWR, considerando o efeito de sobre-parametrização desta última. 

 

 (a) 

Caráter: SVL Variável 1
0
 quartil Mediana 3

0
 quartil 

M
a

ch
o

s 

Constante 743.91 788.90 871.99 

PC1 -33.43 -6.89 25.91 

PC2 -47.60 24.51 72.38 

     

F
êm

ea
s 

Constante 873.63 1040.07 1193.22 

PC1 -49.27 2.90 46.57 

PC2 -25.88 38.41 102.92 

PC3 -35.01 7.76 65.62 

 

(b) 

Caráter: 

SVL 
Origem SQ Resíduos GL MS F  

M
a
ch

o
s 

Resíduos OLS < .00001 3   

Aperfeiçoamento 

GWR 
584186.62 28.77 20307.93  

Resíduos GWR < .00001 172.23 7789.42 2.61 

      

F
êm

ea
s 

Resíduos OLS < .00001 4   

Aperfeiçoamento 

GWR 
988162.73 40.41 24450.93  

Resíduos GWR 930166.79 94.59 9834.09 2.48 
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Apêndice 14: Modelo de regressão espacial Geographically Weighted Regression (GWR) do caráter robustez. A 

análise foi ponderada espacialmente pela função de decaimento bi-quadrada, tendo o tamanho de banda estimado 

pelo modelo de Kernel sob a minimização do AICc, utilizando entre 10 e 15% de células como vizinhança. A 

tabela (a) representa a estatística descritiva dos parâmetros dessa regressão, enquanto (b) mostra a comparação 

entre os modelos OLS e GWR, considerando o efeito de sobre-parametrização desta última. 

 

 

 (a)  

Caráter: Rob Variável 1
0
 quartil Mediana 3

0
 quartil 

M
a

ch
o

s 

Constante 0.07003 0.08115 0.08414 

PC1 -0.00415 0.00572 0.00952 

PC2 -0.00806 -0.00571 0.0022 

     

F
êm

ea
s 

Constante 0.07985 0.0838 0.08711 

PC1 0.00199 0.00329 0.00877 

PC2 -0.00419 -0.00217 -0.00028 

 

 

(b)  

Caráter: 

Rob 
Origem SQ Resíduos GL MS F  

M
a

ch
o
s 

Resíduos OLS 0.01 3   

Aperfeiçoamento 

GWR 
< .01 30.31 0.00013  

Resíduos GWR < .01 64.69 0.00011 1.20537 

      

F
êm

ea
s 

Resíduos OLS 0.02 3   

Aperfeiçoamento 

GWR 
< .01 18.1 0.00029  

Resíduos GWR 0.01 83.9 0.00015 1.95613 
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Apêndice 15: Distribuição geográfica das variáveis ambientais que melhor explicaram a variação da robustez de 

machos (a; bio13) e em fêmeas (b; bio7). A variância do número de escamas ventrais e comprimento rostro-

cloacal foram explicados pela precipitação do mês mais seco (c; bio14), com forte influência da precipitação do 

mês mais úmido (d; bio6). As temperaturas estão expressas em 0C e a precipitação em mm/m2. 

(d) (c) 

(a) (b) 
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ANEXOS 
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Anexo 1: Figura extraída de Grazziotin et al. (2006) representando a distribuição geográfica dos espécimes 

analisados, além de indicar o local da barreira filogeográfica do complexo Bothrops jararaca. Acima dessa 

barreira (linha preta) o autor denominou de Clado Norte, e abaixo, Clado Sul. 
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Anexo 2: Figura extraída de Grazziotin et al. (2006) representando a diversidade genética do complexo Bothrops 

jararaca, indicando que o Clado Norte apresenta maior diversidade genética comparada ao Clado Sul. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padrões morfológicos em populações insulares e continentais: a regra 

das ilhas aplicada a um complexo de serpente neotropical 
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1. Resumo 

Ambientes insulares são considerados mais simples quando comparados aos 

continentais. Entretanto, possuem uma complexa teia de interações que variam de acordo com 

particularidades de cada ilha. Isso significa que um padrão encontrado em determinada ilha 

não deva necessariamente ser generalizado como uma regra. Em geral, as biotas insulares 

apresentam modificações morfológicas, ecológicas e evolutivas relacionadas a agentes 

seletivos do ambiente, sugerindo que estejam adaptadas às condições a que são expostas. 

Acredita-se que os animais tenham passado por processos de modificações que garantam sua 

sobrevivência e reprodução. Uma das alterações morfológicas mais evidentes nesses 

ambientes é o tamanho do corpo, que pode evoluir ao nanismo ou gigantismo quando isolados 

em ilhas, o que é denominado Regra de Foster. Um bom modelo para se testar essa regra é o 

complexo Bothrops jararaca, que possui três espécies insulares e uma continental que 

também é encontrada em diversas ilhas. Assim, este trabalho propôs avaliar as seguintes 

perguntas: (1) o tamanho do corpo das populações e espécies insulares é diferente quando 

comparado às populações continentais? (2) A modificação da dieta explicaria essas variações 

morfológicas? As hipóteses testadas foram (h1) que o complexo seguisse o padrão de Foster e 

(h2) que a alimentação induzisse a alterações morfológicas. Para isso, foram comparados 

quatro caracteres relacionados ao tamanho do corpo entre oito populações insulares e três 

continentais. Os resultados demonstraram que sete populações evoluíram ao nanismo, 

corroborando a hipótese de Foster. Adicionalmente foi realizado um agrupamento dos 

caracteres morfológicos das populações insulares, o qual identificou dois grupos de 

populações: um de maior e outro de menor comprimento do corpo. Analisando a dieta desses 

grupos, foi observado que o de menor tamanho corporal possuía alimentação exclusiva de 

presas ectotérmicas, corroborando a hipótese da modificação da dieta. Dessa maneira, 

sugerimos que a dieta exerça forte influência sobre o tamanho do corpo de serpentes insulares, 

possivelmente afetando mais do que fatores climáticos e biogeográficos, como o grau de 

isolamento (distância em relação ao continente) e a área das ilhas. Apenas o caráter número 

de escamas ventrais parece não ser influenciado pela dieta, mas sim por fatores climáticos 

associados à umidade. Para os demais caracteres, sugere-se que a plasticidade fenotípica 

conferiu as condições necessárias para a adaptação frente à disponibilidade de recursos 

alimentares durante o período inicial da colonização, influenciando mais efetivamente na 

evolução dos caracteres do que a carga genética isolada nas diferentes populações insulares.  

Palavras-chave: Regra de Foster; Regra das ilhas; Bothrops jararaca; Serpentes; Mata 

Atlântica.
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2. Abstract 

Insular systems are usually considered simpler than their continental contraparts; 

however they have a complex mechanism of interactions that vary with particular features of 

each island. This means that a pattern found on one island may not be generalized as a rule. In 

general, insular biotas have morphological, ecological and evolutionary changes in response 

to environmental selective agents, indicating that they are well adapted to these conditions. 

Insular animals perhaps have undergone several processes of morphological changes that 

ensured their survival and reproduction. One of these changes includes body size shifts, which 

may evolve to dwarfism or gigantism when isolated in islands. These differences in body size 

are termed Foster’s rule. Bothrops jararaca species complex is a good taxon to test this rule, 

it has three insular endemic species and one mainly continental but also found in several 

islands. Hence, this study aimed to evaluate the following questions: (1) is the body size of 

insular populations and species different when compared to continental populations? (2) 

Would diet modification explain these morphological variations? The hypotheses were that 

this complex followed the pattern suggested by Foster and that morphological changes were 

led by dietary changes. Four characters related to body size from eight insular and three 

mainland populations were compared. The results demonstrated that seven populations have 

become dwarfs, supporting the Foster’s hypothesis. Furthermore, it was performed a 

clustering of the morphological traits from insular populations, which identified two groups 

separated into large and small body size. It was observed that the smaller body size group 

feeds only on ectothermic prey, supporting the diet alteration hypothesis. This suggests that 

diet exerts a strong influence on insular snake’s body size, affecting the morphology more 

than climatic and biogeographical effects, as the degree of isolation (mainland distance) and 

island area. Just the number of ventral scales seems not to be affected by diet, but by weather 

factors associated with moisture. For the other morphological traits, apparently phenotypic 

plasticity conferred enough adaptive conditions to face the availability of food resources 

during the colonization period, and influenced more than genetic pool in the characters 

evolution. 

Key-words: Foster’s rule; Island’s rule; Bothrops jararaca; Serpentes; Atlantic Forest 
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Lista de Abreviaturas 

 

AlcI:  Ilha dos Alcatrazes, São Paulo 

ArI:  Ilha do Arvoredo, Santa Catarina 

BC: Circunferência do corpo 

BI:  Ilha dos Búzios 

Cont.ES:  População continental adjacente do estado do Espírito Santo 

Cont.SC: População continental adjacente do estado de Santa Catarina 

Cont.SP: População continental adjacente do estado de São Paulo 

FI:  Ilha dos Franceses, Espírito Santo 

HL: Comprimento da cabeça 

KW:  Teste de Kruskal-Wallis 

QGI: Ilha da Queimada Grande, São Paulo 

RHL: Tamanho relativo da cabeça (HL/TR) 

Rob: Robustez (BC/SVL) 

SCI: Ilha de Santa Catarina/ Florianópolis, Santa Catarina 

SSI: Ilha de São Sebastião/ Ilhabela, São Paulo 

SVL: Comprimento rostro-cloacal 

TL: Comprimento da cauda 

TR: Comprimento do tronco (SVL-HT) 

VI: Ilha de Vitória 

VS: Número de escamas ventrais 
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3. Introdução 

 

Diversos grupos de animais apresentam variações morfológicas e ecológicas ao longo 

de sua distribuição geográfica, sugerindo que a heterogeneidade do ambiente atue como 

agente causador de modificações fenotípicas (Boback, 2003). Um caso particular são as ilhas, 

ambientes expostos a condições ambientais e ecológicas distintas, que exercem sobre a biota 

pressões seletivas peculiares, como por exemplo, a ausência ou diminuição de predadores 

e/ou modificação da disponibilidade de itens alimentares (Schluter, 2001). Essas pressões 

correspondem a múltiplas interações entre fatores ecológicos, ambientais e evolutivos, 

tornando os grupos que possuem espécies e populações insulares bons organismos de estudo 

comparativo e integrativo entre ecologia e evolução. 

Ilhas são consideradas “laboratórios naturais” por apresentarem estrutura ambiental 

simplificada, abrigando baixa riqueza de espécies e possuindo baixa taxa de imigração, o que 

promove eventos de diversificação e radiação (Mayr, 1967). Além disso, ilhas correspondem 

a réplicas naturais de um mesmo experimento evolutivo, variando os atributos como o grau de 

isolamento, área, composição de espécies, comunidades e história evolutiva (Raia & Meiri, 

2011), os quais vêm sendo foco de estudos que comparam variações morfológicas e 

ecológicas entre populações insulares com seus parentes continentais. 

O caráter morfológico atualmente mais estudado é o tamanho do corpo, o qual tende a 

variar rapidamente quando exposto a novas condições e agentes seletivos (Case, 1978), 

podendo ser associado tanto a fatores fisiológicos (e.g. taxa metabólica) como ecológicos (e.g. 

história natural, dieta, extensão da distribuição, fatores ambientais) e evolutivos (e.g. efeito da 

filogenia; Brown et al., 2000). Esse caráter está associado a vantagens adaptativas 

relacionadas à sobrevivência (e.g. grau de vulnerabilidade a predadores) e reprodução da 

espécie (e.g. maior atração por fêmeas maiores; Hawley & Aleksiuk, 1976), o que gera grande 

interesse em compreender as correlações ecológicas referentes a essa variável (Shine, 2000).  

Muitos naturalistas relataram que determinadas características morfológicas se 

repetiam em diferentes regiões do globo, sugerindo que existiriam interações entre os 

caracteres e o ambiente. Embora sem suporte teórico, estes registros contribuíram para a 

formalização das chamadas regras ecogeográficas, as quais vêm sendo estudadas de modo a 

compreender os grandes padrões espaciais e seus possíveis mecanismos em uma abordagem 

mais complexa (Brown & Maurer, 1989). Uma importante regra ecogeográfica é a Regra de 

Foster, também conhecida como Regra das Ilhas (Foster, 1964; Van Valen, 1973a,b; 

Lomolino, 2005), a qual sugere que ocorra a inversão do tamanho do corpo em organismos 
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insulares, ou seja, animais pequenos tendam ao gigantismo enquanto os grandes ao nanismo 

quando isolados em ilhas. 

Inicialmente essa regra foi testada em grupos de mamíferos, entretanto o mesmo 

padrão foi encontrado para diversos táxons, como aves (Clegg & Owens, 2002), serpentes 

(Boback & Guyer, 2003), morcegos (Lomolino, 2005), primatas (Bromham & Cardillo, 2007) 

e coleópteros (Palmer, 2002). Embora algumas espécies obedeçam à regra, outras não 

apresentam nenhum padrão (e.g. ungulados: Raia & Meiri, 2006; lagartos: Meiri, 2007), o que 

enfatiza a necessidade de mais estudos detalhados sobre o assunto. 

Os mecanismos mais comuns para explicar a variação no tamanho do corpo em 

animais insulares são a diminuição da pressão de predação e/ou competição, além dos efeitos 

da deriva genética. Entretanto, a evolução deste caráter é um tema complexo e controverso 

pelo fato de estar associado a múltiplos processos não necessariamente exclusivos (Schluter, 

2001). Existem registros de influências da plasticidade fenotípica, que pode atuar 

intensamente em eventos de radiação, como no caso dos Anolis do Caribe (cf. Losos et al., 

1997, 2000); da seleção sexual (Wikelski & Trimllmich, 1997); das restrições filogenéticas 

(Petren & Case, 1997); e do tamanho e/ou forma e/ou qualidade energética das presas 

(Forsman, 1991), o que aparentemente melhor explica as modificações no tamanho do corpo 

de serpentes insulares (Boback, 2003). 

Estudos sugerem que a magnitude da variação no tamanho do corpo também possa ser 

influenciada pelos parâmetros identificados na Teoria da Biogeografia de Ilhas (McArthur & 

Wilson, 1963), a qual prediz que a diversidade em ilhas é proporcional à área e à proximidade 

ao continente. Isso indica que ilhas maiores e próximas à costa apresentam maior número de 

espécies, o que intensifica o processo de competição. Conforme sugerido em outros estudos, o 

tamanho do corpo poderia atuar como preditor da habilidade de dispersão e competição, 

conferindo maior vantagem adaptativa em locais com possíveis limitações de recursos, como 

no caso de ilhas (Roughgarden, 1995). 

Os efeitos da competição intraespecífica (e.g. devido à maior densidade de organismos 

da mesma espécie) e interespecífica (e.g. novo colonizador competindo pelo mesmo recurso) 

podem ser minimizados a partir da modificação do tamanho do corpo (Losos, 1995). Este 

efeito foi registrado em Anolis, os quais apresentam tamanho de corpo moderado em ilhas 

sem competidores, e tamanho reduzido em ilhas com competidores. Essa observação sugere 

que a modificação no tamanho corporal atue amenizando a intensidade da competição, a partir 

da alteração dos hábitos alimentares e ecológicos, garantindo assim sua permanência no local 

(Roughgarden & Pacala, 1989). O fitness ou aptidão de uma espécie pode estar associado à 
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capacidade da redução de recursos para sobreviver e se reproduzir, e consequentemente a 

diminuição do tamanho do corpo aumentaria essa aptidão em locais com recursos escassos ou 

com elevado índice de competição (McNab, 1994). 

Os registros de alterações no tamanho do corpo de serpentes insulares apresentaram 

evolução tanto ao nanismo (Marques et al., 2002; Tanaka, 2011; Barbo et al., 2012) quanto ao 

gigantismo (Mori, 1994; Aubret et al., 2004; Keogh et al., 2005).  Para esses animais, a 

competição não exerceu forte influência sobre o caráter, entretanto, a dieta foi demonstrada 

como o fator limitante para o crescimento e redução do tamanho do corpo (Aubret & Shine, 

2009). Em geral, ilhas possuem baixa diversidade de recursos alimentares, o que pode induzir 

os animais a modificarem o tipo de presa. A implicação em comer outro item, com diferente 

tamanho, forma e valor calórico pode acarretar em modificação no tamanho do corpo, 

processo denominado como hipótese da modificação da dieta (Boback, 2003).  

Esta hipótese parece plausível como mecanismo para a Regra de Foster, e em especial 

para serpentes, cuja morfologia é simples e associada ao tipo de dieta. Esses animais são bons 

modelos para estudar a variação do tamanho do corpo em sistemas insulares, pois além de 

serem sensíveis às mudanças ambientais (Sinervo et al., 2010), são bons colonizadores, 

apresentando ampla plasticidade fenotípica para se adequar a diversos agentes seletivos 

(Pough, 2008; Aubret et al., 2004). Embora o estudo de serpentes insulares apresente as 

vantagens citadas acima, pouco se conhece sobre os padrões destes animais na região da 

Floresta Atlântica brasileira, um hotspot global de biodiversidade e uma região rica em ilhas 

(Myers et al., 2000; Mercadante & Moura, 2005). 

As ilhas continentais ao longo da costa brasileira são relativamente mal estudadas e 

possuem diversas lacunas de conhecimento ecológico e evolutivo de sua biota local. Um 

grupo de serpentes bem representado nessas ilhas é o complexo Bothrops jararaca, o qual 

apresenta aproximadamente 15 populações insulares. Este complexo possui uma espécie 

continental (B. jararaca) com ampla distribuição em boa parte da Mata Atlântica lato sensu 

(Campbell & Lamar, 1989), e três espécies endêmicas de ilhas: B. insularis, da Ilha da 

Queimada Grande (Amaral, 1921), B. alcatraz da Ilha dos Alcatrazes (Marques et al., 2002) e 

B. otavioi da Ilha de Vitória (Barbo et al. 2012). 

Bothrops jararaca apresenta grande variação morfológica ao longo de sua distribuição 

geográfica continental e entre populações, principalmente tratando-se da coloração ventral e 

dorsal, dos padrões de desenho e do número de escamas ventrais. Alguns pesquisadores 

sugerem que este táxon possivelmente corresponda a um complexo de espécies devido à 

estruturação morfológica e geográfica (Grazziotin et al., 2006; Barbo et al. 2012). Além das 
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espécies insulares já descritas deste complexo, B. jararaca é registrada em diversas ilhas: Ilha 

dos Franceses no estado do ES; Ilhas de São Sebastião, dos Búzios, Moela, Couves e Porcos 

no estado de SP; Ilha de Santa Catarina e Ilha do Arvoredo no estado de SC. 

Dados genéticos demonstraram que este complexo possui uma provável barreira 

filogeográfica na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná, separando o complexo em 

dois grupos filogenéticos bem suportados em relação à sua diversidade genética, um ao norte 

e outro ao sul da barreira (Grazziotin et al., 2006). Quando analisadas, as espécies insulares 

(B. insularis, B. alcatraz e B. otavioi) apresentaram baixa diversidade genética e haplótipos 

compartilhados com populações continentais de B. jararaca pertencentes ao clado norte. Isso 

sugere que além da estruturação morfológica, o complexo também possui estrutura genética. 

Em relação à história natural é conhecido que B. jararaca possui diferenças entre as 

fases juvenil e adulta. Quando jovem, possui hábitos predominantemente semi-arborícolas, 

apresenta a extremidade da cauda mais clara, e alimenta-se de presas ectotérmicas como 

lacraias, lagartos e anfíbios. Quando adulta é predominantemente terrícola, ativa ao 

crepúsculo e à noite, perde a coloração mais clara cauda e alimenta-se principalmente de 

roedores (Sazima, 1988; Martins et al, 1992, 2001). A espécie insular B. otavioi apresenta 

comportamento terrícola, ativa no crepúsculo e à noite, apresenta cauda diferenciada com a 

ponta mais escura e alimenta-se de presas ectotérmicas, como anfíbios (Barbo et al., 2012). 

Bothrops alcatraz apresenta comportamento semi-arborícola, é ativa principalmente durante a 

noite, não apresenta modificação na coloração da cauda e alimenta-se exclusivamente de 

presas ectotérmicas, como lacraias e lagartos (Marques et al., 2002a). Bothrops insularis 

apresenta comportamento semi-arborícola, sendo a forma mais arborícola do complexo (cf. 

Martins et al., 2001), é mais ativa durante o dia, apresenta a extremidade da cauda mais 

escura (Andrade et al. 2010) e alimenta-se predominantemente de aves migratórias quando 

adulta, motivo pelo qual seu método de caça foi modificado de um bote, como as demais 

espécies do grupo, para um bote com retenção da presa até a sua morte (Marques et al., 

2002b; Marques & Sazima, 2009). 

Cada ilha exerce pressões distintas sobre os organismos por possuírem 

particularidades climáticas e ecológicas, entretanto compartilham algumas semelhanças, 

principalmente quanto à história evolutiva. Acredita-se que os últimos eventos de isolamento 

dessas ilhas tenham ocorrido durante oscilações do nível do mar no Pleistoceno, entre 20 e 11 

mil anos atrás, e no Holoceno médio, há aproximadamente quatro mil anos, períodos nos 

quais o oceano encontrava-se respectivamente a 60 e a cinco metros abaixo do nível atual 

(Martin et al., 1986; Massad et al., 1996). Acredita-se que tenham ocorrido diversos eventos 
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de elevação e redução do nível do mar ao longo do período histórico, o que pode ter 

provocado múltiplos eventos vicariantes e de interrupção de fluxo gênico, contribuindo para a 

complexidade dos padrões morfológicos encontrados neste grupo. 

Embora tenham acontecido diversos eventos históricos influenciando na variação 

morfológica das populações, os caracteres continuam constantemente sobre seleção. Muitos 

autores acreditam que o fator tempo é fundamental para o processo de especiação, entretanto, 

existem trabalhos relatando alterações morfológicas e ecológicas de populações insulares em 

espaços relativamente curtos de tempo, variando de milhares a uma centena de anos (Chiba, 

1999; Clegg et al., 2002; Millen, 2006; Pergams & Ashley, 1999; Pergams et al., 2015). Essas 

evidências somadas ao número de populações geneticamente e ecologicamente estruturadas 

sugerem que o número de espécies do complexo B. jararaca seja subestimado (Grazziotin et 

al., 2006; Barbo et al., 2012). 

A união das informações sobre as variações morfológicas em animais insulares com 

seus mecanismos adjacentes instigou nosso estudo a detectar os padrões morfológicos das 

populações e espécies insulares do complexo B. jararaca. Assim, foram propostas as 

seguintes perguntas: (1) o tamanho do corpo das populações e espécies insulares é diferente 

quando comparado às populações continentais? (2) As mudanças no tamanho do corpo dos 

espécimes de ilha podem ser explicadas pela dieta? As hipóteses testadas foram: (h1) os 

grupos insulares possuem tamanho de corpo diferente dos parentes continentais, obedecendo 

ao padrão de Foster; (h2) a modificação na dieta das populações insulares explica os diferentes 

tamanhos de corpo (Boback, 2003). Considerando a escassez de estudos sobre o tema e o 

amplo conhecimento ecológico, evolutivo e morfológico do complexo Bothrops jararaca, 

este trabalho visa ampliar o conhecimento sobre os padrões morfológicos de serpentes 

insulares, sendo o primeiro estudo a testar a Regra de Foster em ilhas da Mata Atlântica. 
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4. Métodos 

 

4.1 Construção da base de dados 

A partir de visitas a coleções científicas, registros de literatura e coletas em campo, 

foram obtidos dados de 1168 espécimes do complexo B. jararaca. Para a espécie B. jararaca 

foi verificado um total de 621 indivíduos oriundos de populações continentais (N = 424), da 

ilha dos Búzios (N = 65), Ilha do Arvoredo (N = 13), Ilha dos Franceses (N = 58), Ilha de 

Santa Catarina (N = 46), Ilha de São Sebastião (N = 71) e Ilha dos Porcos (N = 2). Entre as 

espécies insulares, foram analisados 22 espécimes de B. otavioi (Ilha de Vitória), 443 B. 

insularis (Ilha da Queimada Grande) e 24 B. alcatraz (Ilha dos Alcatrazes). 

Para todos os exemplares foram tomadas as seguintes informações: comprimento rostro-

cloacal (SVL, em mm); sexo; maturidade sexual; circunferência do corpo (BC, em mm); 

número de escamas ventrais (VS; que correspondem ao número de vértebras do corpo); 

comprimento da cabeça (HL, em mm); data; município e localidade específica da coleta 

sempre que possível, caso contrário, o centróide do município foi adotado como localidade. 

Todas as ocorrências foram mapeadas e verificadas no programa ArcGis 9.3 (ESRI, 2008).  

Para os caracteres morfológicos SVL e HL, foram analisados apenas os indivíduos 

adultos a fim de evitar possíveis erros de tendência amostral. Assim, foram considerados os 

espécimes cujo SVL fossem superiores a: SVL♂ > 613 mm e SVL♀ > 746 mm para o clado 

norte de B. jararaca; SVL♂ > 506 mm e SVL♀ > 689 mm para o clado sul de B. jararaca 

(cf. Kasperoviczus, 2013); SVL♂ > 505 mm e SVL♀ > 720 mm para B. insularis (cf. 

Marques et al., 2013); SVL♂ > 388 mm e ♀: SVL > 391 mm para B. otavioi (cf. Barbo et al., 

2013); SVL ♂♀ > 365 mm para B. alcatraz (cf. Marques et al., 2002a); e SVL♂ > 450 mm e 

SVL♀ > 540 mm para a população da Ilha dos Franceses (cf. Barbo et al. em prep.). Para as 

ilhas de São Sebastião e Santa Catarina, devido à proximidade da costa, foram utilizados os 

valores referentes às populações continentais do clado norte e sul, respectivamente. Para as 

ilhas dos Búzios e do Arvoredo foram utilizados apenas os valores de SVL superiores a 500 

mm e 528 mm, respectivamente. 

De maneira geral, analisamos a variação no tamanho do corpo e na contagem de 

escamas ventrais das serpentes insulares. Pode-se caracterizar o tamanho do corpo tanto pelo 

crescimento linear quanto pelo tridimensional, ou seja, pela robustez dos espécimes. A 

robustez pode ser considerada como um caráter adicional relacionado ao volume corporal, ou 

seja, não obedecendo a um padrão linear de aumento do tamanho, como no caso do 

comprimento. Esse caráter corresponde à razão entre a circunferência do corpo (BC) e o 
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comprimento rostro-cloacal (SVL), considerada como um substituto da relação 

massa/comprimento total do corpo, utilizada previamente em alguns estudos como medida de 

robustez (cf. Martins et al., 2001). Essas duas medidas são altamente correlacionadas em 

serpentes (R. J. Sawaya, com. pessoal). Devido a problemas amostrais, este caráter não foi 

avaliado para a população da Ilha dos Franceses. Adicionalmente, para comparar o tamanho 

da cabeça entre as populações, foi considerado o comprimento relativo da cabeça (RHL), 

calculado a partir da relação entre o comprimento da cabeça (HL) e do tronco corporal 

(TR=SVL-HL). Os dados descritivos deste trabalho encontram-se no Apêndice 1. 

 

4.2 Comparações morfológicas  

Para comparar a morfologia das populações/espécies insulares com a de seus parentes 

continentais foi necessário agrupar espécimes continentais de localidades adjacentes às ilhas 

para compor um grupo comparativo (Figura 1; Apêndices 2, 3 e 4). Três grupos continentais 

foram definidos: o Continental ES (Cont.ES) para comparação com espécimes da Ilha dos 

Franceses; o Continental SP (Cont.SP) para comparação com espécimes das Ilhas de Vitória 

(B. otavioi), Búzios, São Sebastião, Alcatrazes (B. alcatraz) e Queimada Grande (B. 

insularis); e o Continental SC (Cont.SC) para comparação com espécimes das populações das 

ilhas de Santa Catarina e Arvoredo. 

A comparação entre o grupo Continental ES e Ilha dos Franceses foi realizada a partir 

de teste-t de student, quando os dados apresentaram distribuição normal e variância 

homogênea e Mann Whitney quando os dados não cumpriram esses pressupostos (Zar, 2009). 

Para as demais populações, as comparações foram realizadas por ANOVA ou Kruskal-Wallis 

(para quando as premissas não foram obedecidas), seguidos de teste pos hoc de Fisher LSD. 

Para testar se os dados apresentaram distribuições normais foi utilizado o teste de Shapiro-

Wilk e para testar a homogenidade de variância (homocedasticidade), o teste de Levene 

(Apêndice 5). Todas as análises foram realizadas no programa STATISTICA 10 (StatSoft, 2011). 

 

4.3 Agrupamentos morfológicos 

Esta seção possuiu quatro principais objetivos: (i) agrupar as populações insulares mais 

similares morfologicamente; (ii) identificar se a dieta influencia nesse agrupamento; (iii) 

identificar o caráter que melhor explica a separação entre os grupos e; (iv) avaliar como os 

itens alimentares influenciam nos caracteres morfológicos. 

Inicialmente, para determinar quais as populações insulares são mais semelhantes 

morfologicamente entre si, foi identificado o valor da mediana de cada caráter para cada 
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população. Esses valores foram agrupados pela análise de Cluster com o método de 

agrupamento UPGMA por distância Euclidiana. Posteriormente, para observar a influência da 

dieta sobre esses agrupamentos morfológicos, foi adicionado os dados dos itens alimentares 

consumidos por cada uma das populações, seguindo o critério proposto por Martins et al. 

(1992). Com o intuito de detectar qual caráter morfológico melhor explicou os agrupamentos 

encontrados, foi realizada uma análise de componentes principais (PCA) envolvendo todos os 

caracteres de todas as populações. Por fim, para avaliar a influência da dieta sobre a 

morfologia dessas serpentes, foi realizada a análise de correspondência canônica (CCA). 

Como matriz principal foram utilizados os valores das medianas dos caracteres, e como 

matriz secundária, o percentual que cada item alimentar representa na dieta de cada uma das 

populações estudadas. Todas essas análises foram realizadas no programa PAST v3.06 

(Hammer et al., 2001). 



 

79 
 

5. Resultados 

 

Em relação ao número de escamas ventrais foi encontrado tanto aumento como a 

diminuição desse caráter em populações insulares quando comparadas aos valores 

continentais (Figura 2). Na população da Ilha dos Franceses, os machos apresentaram menor 

número de escamas ventrais (p < 0.001) enquanto as fêmeas não diferiram em relação a esse 

caráter (p = 0.1). No litoral paulista, as populações da Ilha de Vitória, Ilha da Queimada 

Grande e Ilha dos Alcatrazes apresentaram menor número de escamas ventrais quando 

comparadas ao continente, entretanto, as fêmeas da Ilha de Búzios e da Ilha de São Sebastião 

apresentaram maiores valores desse caráter (p < 0.001; KW-H
♂

5,214 = 151.32; KW-H
♀

5,249 = 

183.26). No sul, espécimes da Ilha de Santa Catarina apresentaram maior número de escamas 

ventrais enquanto os da Ilha do Arvoredo não diferiram (p < 0.001; KW-H
♂

2,89 = 27.09; KW-

H
♀

2,98 = 40.65; veja o Apêndice 6). 

Em relação ao comprimento rostro-cloacal, pôde-se observar que, exceto a população 

da Ilha do Arvoredo, todas as demais diminuíram o comprimento do corpo (Figura 3). As 

populações da Ilha dos Franceses, Ilha de Santa Catarina e Ilha do Arvoredo não apresentaram 

mudança no comprimento relativo da cabeça, entretanto, todas as populações insulares do 

estado de São Paulo (VI, QGI, BI e SSI) apresentaram crescimento neste caráter (p = 0.001; 

F
♂

4,245 = 76.74; KW-H
♀

4,211 = 132.67; Figura 4). Tratando-se da robustez (Figura 5) foi 

observado aumento no valor desse caráter na população da Ilha de Vitória (p = 0.001; F
♂

3,65 = 

14.90; KW-H
♀

3,89 = 16.19) e diminuição na população da Ilha de Santa Catarina (p = 0.004; 

F
♂

2,21 = 7.41; KW-H
♀

2,21 = 14.18).  

Em relação à semelhança morfológica entre as populações insulares foi possível 

observar uma estrutura separando-as em dois grandes grupos: um cuja alimentação baseia-se 

exclusivamente em presas ectotérmicas, enquanto o outro não (Figura 6a e 7a). O 

comprimento rostro-cloacal foi o caráter que mais influenciou nessa divisão, separando as 

populações em dois grupos de comprimentos diferentes (PC1: ρ=0.99; Figura 6b e 7b). Foi 

observado que a ingestão de ratos e aves conduziu ao maior comprimento e maior número de 

escamas ventrais, enquanto os caracteres robustez e comprimento relativo da cabeça 

aumentaram com a ingestão de anuros (Figura 8). 
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6. Discussão 

 

Este estudo teve como objetivo avaliar se as populações e espécies insulares do 

complexo Bothrops jararaca apresentaram tamanho do corpo diferente das continentais, 

assim como testar se a dieta exerceu uma função determinante para essas modificações 

morfológicas. Era esperado que esse complexo obedecesse à regra das ilhas, evoluindo ao 

nanismo devido à hipótese da modificação da dieta sensu Boback (2003). Nossos resultados 

corroboraram ambas as hipóteses, concluindo que essas populações e espécies evoluíram ao 

nanismo e que os menores tamanhos foram observados em ilhas cujos recursos alimentares 

limitaram-se a presas ectotérmicas, como anuros, lagartos e invertebrados. 

Os caracteres morfológicos analisados podem estar correlacionados ao tipo de 

alimentação. Acredita-se que o tamanho da cabeça, o comprimento rostro-cloacal e a robustez 

do corpo possam limitar a ingestão conforme o tamanho da presa (Aubret et al., 2004). 

Adicionalmente foi proposta uma correlação positiva entre o comprimento do corpo e o 

número de vértebras (Lindsey, 1975; Capítulo 1). Dessa maneira, a análise conjunta desses 

caracteres pôde contribuir de forma mais efetiva para detectar os padrões morfológicos em 

serpentes insulares. 

Em relação ao comprimento rostro-cloacal, sete das oito populações analisadas 

apresentaram menor comprimento quando comparadas aos grupos continentais. Nossos 

resultados demonstraram que este caráter foi o que melhor explicou o agrupamento 

morfológico entre as populações insulares e está fortemente associado à ingestão de presas 

ectotérmicas (anuros, lagartos e invertebrados). Esse caráter apresenta-se como o principal 

fator para corroborar a Regra de Foster e a hipótese da modificação da dieta neste estudo.  

Identificamos que os maiores comprimentos de corpo foram encontrados em 

populações cuja dieta incluísse presas endotérmicas. Entretanto, o que não podemos afirmar é 

se este crescimento está relacionado ao maior tamanho ou à maior qualidade energética dessas 

presas quando comparadas a anuros, lagartos e lacraias (Shine, 1987; Keogh et al., 2005). 

A evolução ao nanismo pode ser interpretada como resposta aos agentes seletivos de 

cada ilha. A permanência e o sucesso dessas populações insulares podem estar associados à 

interferência da plasticidade fenotípica durante o período de colonização e/ou isolamento, a 

qual possivelmente conferiu a flexibilidade morfológica suficiente para adequar-se diante das 

modificações e redução dos recursos alimentares. A partir dessas alterações, a seleção natural 

seguida da assimilação genética (fixação do caráter no gene) pode ter atuado no sentido de 

otimizar um novo tamanho do corpo nessas populações (Losos et al., 2000; Keogh et al.,  2005). 
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Bothrops jararaca apresenta mudança ontogenética no tipo de presa, ou seja, a 

alimentação dos jovens é diferente da dos adultos. No continente, os juvenis alimentam-se 

basicamente de lagartos, lacraias e anuros, enquanto os adultos consomem preferencialmente 

roedores e esporadicamente aves (Sazima, 1988; Martins et al., 1992). O tipo de dieta das 

populações da Ilha dos Franceses, Ilha de Vitória e Ilha dos Alcatrazes é semelhante ao 

encontrado nos juvenis continentais, sendo exclusivamente composta por presas ectotérmicas. 

Outro caráter juvenil identificado nessas populações, exceto na Ilha dos Alcatrazes, é a 

modificação da coloração da extremidade da cauda, a qual pode ser utilizada para o engodo 

caudal, ou seja, utilizando-a como isca para a captura de presas (Marques et al., 2002a; Barbo 

et al., 2012). Tais evidências sugerem que essas populações retêm características juvenis, ou 

seja, são neotênicas. Acredita-se que outros caracteres possam ter sido retidos e que também 

se manifestem nessas populações, como as propriedades proteicas do veneno e hábito 

predominantemente semi-arborícola, entretanto faltam estudos detalhados de história natural.  

Curiosamente, as populações das ilhas de São Sebastião e Santa Catarina apresentaram 

a mesma dieta das populações continentais, entretanto, demonstraram menor tamanho do 

corpo. Essas ilhas estão afastadas do continente em cerca de um quilometro e possuem área 

superior a 340 km
2
, ou seja, não estão fortemente isoladas. Essas ilhas estão distantes em 500 

km entre si e pertencem a regimes climáticos e ecológicos diferentes. Assim, pode-se inferir 

que a redução do comprimento do corpo, mesmo mantendo a dieta continental, não foi um 

evento único e nem um caso particular. Isso sugere que as ilhas, independente do grau de 

isolamento, sempre apresentam particularidades ambientais que interferem em sua biota. Este 

resultado reforça a complexidade dos padrões e processos envolvendo o tamanho do corpo 

nesses ambientes, rejeitando então a hipótese da alteração da dieta para essas duas 

populações.   

Bothrops otavioi (Ilha da Vitória) apresentou a maior robustez, enquanto a população 

da Ilha de Santa Catarina apresentou a menor, quando comparadas as demais populações 

insulares. De acordo com a análise CCA (Figura 8), a predominância de anuros na dieta 

parece estar relacionada à maior robustez em ambos os sexos. Não sabemos ao certo a 

influência deste item alimentar sobre o caráter, entretanto uma possível correlação climática e 

ecológica para esse padrão poderia estar associada à maior precipitação do verão, período de 

intensa atividade dos anuros (Capítulo 1).  

Tratando-se do tamanho relativo da cabeça, dados da literatura sugerem que quanto 

maior o tamanho da presa, maior é o caráter (Aubret et al., 2004). Sendo assim, esperávamos 

que as populações cuja dieta fosse baseada em presas ectotérmicas possuíssem menor 
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tamanho relativo da cabeça, já que essas presas são menores em relação aos itens 

endotérmicos. Entretanto, nossos resultados demonstraram que populações com diferentes 

dietas apresentaram o mesmo tamanho relativo da cabeça, como na Ilha dos Franceses, Ilha de 

Santa Catarina e Ilha do Arvoredo. E curiosamente, B. otavioi, da Ilha da Vitória, cuja 

alimentação é exclusivamente baseada em presas ectotérmicas, apresentou aumento neste 

caráter. Isso pode estar associado à maior robustez, conferindo vantagens sobre variáveis 

climáticas ou ecológicas ainda não conhecidas. 

Dados da literatura sugerem que o aumento do tamanho da cabeça pode conferir 

vantagens adaptativas em populações insulares fornecendo maior amplitude em capturar 

recursos alimentares, e acusam a plasticidade fenotípica de ser o principal processo atuante no 

período inicial da colonização (Aubret et al., 2004). A modificação dos itens alimentares 

induz ao acúmulo de mutações em genes relacionados ao tamanho da cabeça, indicando que 

após determinado tempo alimentando-se do mesmo recurso, esse novo valor do caráter seja 

fixado geneticamente (Bock, 1980). Nossos resultados apresentaram que o tamanho relativo 

da cabeça foi modificado em quatro populações insulares (Figura 4) com diferentes tipos de 

dieta. Considerando o curto período de tempo do isolamento dessas ilhas, sugerimos que a 

plasticidade fenotípica tenha atuado como possível mecanismo para essas variações, 

entretanto, faltam estudos genéticos que avaliem as alterações dos caracteres morfológicos ao 

longo da distribuição geográfica do complexo. 

A relação entre o número de escamas ventrais com o tamanho do corpo pode ser 

traduzida como o número de vértebras influenciando no comprimento do corpo, processo 

denominado pleomerismo (Lindsey, 1975). Acredita-se que exista correlação positiva entre 

esses caracteres, e conforme apresentado no Capítulo 1 desta dissertação, esta relação foi 

confirmada para as populações continentais de B. jararaca. Nossos resultados demonstraram 

que quatro populações insulares (ilhas de Vitória, Queimada Grande e Alcatrazes, e machos 

dos Franceses) apresentaram menor número de escamas ventrais e menor comprimento rostro-

cloacal do que as continentais, confirmando esta correlação. Entretanto, três populações (Ilha 

de Santa Catarina e fêmeas das ilhas: Búzios e São Sebastião) apresentaram a relação inversa, 

ou seja, maior número de escamas ventrais e menor comprimento. A ausência de pleomerismo 

também foi registrada para outros grupos de animais, como os dinossauros, os quais 

apresentam tamanhos discrepantes embora possuam o mesmo número de vértebras (Müller et 

al., 2010), assim como para Boidae e Pythonidae, que possuem números intermediários de 

vértebras e grandes comprimentos (Head & Polly, 2007). Sabe-se que o número de vértebras e 

o comprimento são geneticamente determinados, mas que a interação entre esses caracteres 
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não é herdada (Alho et al., 2011), o que sugere que os fatores ambientais sejam os 

responsáveis por esta correlação. Sendo assim, conhecendo o efeito do pleomerismo em B. 

jararaca, sugerimos que as populações insulares com maior número de vértebras e menor 

comprimento, apenas são pequenas pela limitação de recursos alimentares e/ou interferências 

do ambiente. Novos estudos serão necessários para avaliarem o efeito da plasticidade sobre 

essas populações submetendo os indivíduos às mesmas condições ambientais e climáticas 

(common garden). 

As funções conhecidas para as escamas de répteis Squamata são relacionadas à 

proteção (mecânica, radiação solar), à locomoção (Gray, 1946; Kerfoot, 1969, 1970; Alibardi, 

2003; Oufiero et al., 2011) e à manutenção fisiológica em relação as variações térmicas e de 

perda hídrica (Sinervo et al., 2010). Recentemente, foi proposto que o número de escamas no 

lagarto Anolis varia entre grupos morfológicos, o que possivelmente está correlacionado com 

aspectos estruturais do micro-habitat, sendo que populações de ambientes secos possuem 

menos escamas e mais largas quando comparadas às populações de locais úmidos (Wegener 

et al., 2014). Em relação às jararacas, isso explicaria a redução do número de escamas 

ventrais, já que o micro-habitat insular é geralmente mais seco quando comparado ao 

continental. Dessa maneira é possível inferir que a determinação ambiental sobre o número de 

escamas possa influenciar diretamente no comprimento do corpo, pelo mecanismo do 

pleomerismo e, de acordo com os resultados apresentados no Capítulo 1 desta dissertação, 

esses caracteres foram predominantemente relacionados à precipitação em períodos secos. 

Evolutivamente, cada ilha compõe uma amostra genética aleatória possuindo 

frequências alélicas distintas da população ancestral. A deriva genética pode atuar no efeito 

gargalo ou do fundador diminuindo a diversidade genética das populações (Freeman & 

Herron, 2009). Adicionalmente, sabe-se que esses efeitos são mais severos em populações 

pequenas, como as insulares. Isso indica que se os indivíduos retidos em uma ilha 

apresentarem genes que expressam elevados números de escamas ventrais irão compor uma 

população que possuirá maior valor médio do caráter quando comparada à população 

ancestral. Assim, esta nova população terá maior número de escamas ventrais, não porque o 

caráter foi otimizado em função da seleção natural e/ou sexual, mas sim pelas características 

dos organismos fundadores. Um possível exemplo é o caráter aberrante encontrado em fêmeas 

de B. insularis, as quais possuem um hemipênis que aparentemente não é funcional (Marques 

et al., 2002b). 

O conhecimento genotípico relacionado às variações nos caracteres morfológicos 

estudados seria muito importante para determinar quais caracteres foram fixados em cada uma 
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das populações e quais ainda são influenciados pela plasticidade fenotípica. Ainda não são 

conhecidos os fatores genéticos associados aos caracteres avaliados, mas sabe-se que a 

divergência genética de algumas populações insulares com as continentais é pequena 

(Grazziotin et al., 2006). Entretanto, independente do conhecimento genético, nossos dados 

evidenciaram uma série de variações morfológicas, permitindo inferir que a alteração da dieta 

somada à amplitude da plasticidade fenotípica possivelmente influenciaram mais na evolução 

dos caracteres morfológicos do que alguma contingência aleatória da história evolutiva deste 

grupo (Keogh et al., 2005). 

Nossos resultados permitiram concluir que o tamanho do corpo das populações e 

espécies insulares é menor quando comparado às populações continentais, sendo essa redução 

associada às modificações no tipo de dieta. Adicionalmente foi observado que os menores 

tamanhos corporais foram encontrados em populações cuja alimentação restringe-se a presas 

ectotérmicas. Sendo assim, o grupo B. jararaca é um modelo que pode contribuir para a 

compreensão da evolução em ambientes insulares por apresentar maior aptidão através das 

alterações morfológicas decorrentes das variadas pressões seletivas insulares. 
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Rocha, C.F.D., Ibargüengoytía, N., Puntriano, C.A., Massot, M., Lepetz, V., Oksanen, 

T.A., Chapple, D.G., Bauer, A.M., Branch, W.R., Clobert, J. & Sites, J.W. (2010) Erosion 

of lizard diversity by climate change and altered thermal niches. Science, 328, 894–899. 

StatSoft Inc. (2011) STATISTICA (data analysis software system), version 10. StatSoft, Inc., 

Tulsa, OK. www.statsoft.com 

Van Valen, L. (1973a) Body size and the number of plants and animals. Evolution, 27, 27-35. 

Van Valen, L. (1973b) Pattern and the balance of the nature. Evolutionary Theory, 1, 31-49.  

Wegener, J.E., Gartner, G.E.A. & Losos, J.B. (2014) Lizard scales in an adaptive radiation: 

variation in scale number follows climatic and structural habitat diversity in Anolis lizards. 

Biological Journal of the Linnean Society, 113, 580-579. 

Wikelski, M., Carrillo, V. & Trillmich, F. (1997) Energy limits to body size in a grazing 

reptile, the Galapagos marine iguana. Ecology, 78, 2204–2217. 

Zar, J. H. (2009) Bioestatistical Analysis, 5th edn. Upper Saddle River, Prentice Hall. 

 



 

91 
 

FIGURAS 
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Figura 1: Registros da distribuição geográfica continental e insular de Bothrops jararaca. Os caracteres 

morfológicos do grupo Continental ES foram comparados aos da Ilha dos Franceses; o Continental SP às ilhas de 

Vitória, Búzios, São Sebastião, Alcatrazes e Queimada grande; e o Continental SC às ilhas de Santa Catarina e 

Arvoredo. Veja apêndices 2, 3 e 4 para maiores detalhes. 
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Figura 2: Variação do número de escamas ventrais entre populações continentais e insulares. (a) Compara o 

caráter entre as populações Cont.ES e Ilha dos Franceses pelo teste-t de student. A indicação * representa 

ausência de suporte estatístico (p>0.05). (b) Compara o caráter entre Cont.SP e as ilhas do estado de SP,  

enquanto (c) entre Cont.SC e as ilhas do sul, ambas testadas por Kruskal-Wallis (p<0.001).  Na figura, o ponto 

representa a média e o traço o erro padrão (±EP=S/√n). As letras indicam a similaridade estatística entre as 

populações, obtidas pelo teste pos hoc Fisher LSD. 
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Figura 3: Variação do comprimento rostro-cloacal entre populações continentais e insulares. (a) Compara o 

caráter entre as populações Cont.ES e Ilha dos Franceses pelo teste-t de student (p<0.001). (b) Compara o caráter 

entre Cont.SP e as ilhas do estado de SP (p<0.001), enquanto (c) entre Cont.SC e as ilhas do sul (p<0.03), ambas 

testadas por Kruskal-Wallis.  Na figura, o ponto representa a média e o traço o erro padrão (±EP=S/√n). As letras 

indicam a similaridade estatística entre as populações, obtidas pelo teste pos hoc Fisher LSD. 
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Figura 4: Variação do comprimento relativo da cabeça entre populações continentais e insulares. (a) Compara o 

caráter entre as populações Cont.ES e Ilha dos Franceses pelo teste de Mann Whitney. A indicação * representa 

ausência de suporte estatístico (p>0.05). (b) Compara o caráter entre Cont.SP e as ilhas do estado de SP 

(p<0.001), enquanto (c) entre Cont.SC e as ilhas do sul (*p>0.05), ambas tendo os machos testados por ANOVA 

e fêmeas por Kruskal-Wallis.  Na figura, o ponto representa a média e o traço o erro padrão (±EP=S/√n). As 

letras indicam a similaridade estatística entre as populações, obtidas pelo teste pos hoc Fisher LSD. 
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Figura 5: Variação da robustez entre populações continentais e insulares. (a) Compara o caráter entre as 

populações entre Cont.SP e as ilhas do estado de SP (p<0.001), e (b) entre Cont.SC e as ilhas do sul (p<0.004). 

Os machos foram testados por ANOVA e as fêmeas por Kruskal-Wallis.  Na figura, o ponto representa a média e 

o traço o erro padrão (±EP=S/√n). As letras indicam a similaridade estatística entre as populações, obtidas pelo 

teste pos hoc Fisher LSD. 
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Distance

 

Figura 6: (a) Representa como os machos de cada população insular estão agrupados a partir da morfologia, 

além de apresentar os itens alimentares consumidos por cada uma dessas populações. O agrupamento foi 

realizado pela análise de Cluster (bootstrap N=1000). (b) Demonstra os caracteres que melhor explicaram o 

agrupamento morfológico, além de apresentar a contribuição de cada população à análise de PCA. 
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Figura 7: (a) Representa como as fêmeas de cada população insular estão agrupados a partir da morfologia, 

além de apresentar os itens alimentares consumidos por cada uma dessas populações. O agrupamento foi 

realizado pela análise de Cluster (bootstrap N=1000). (b) Demonstra os caracteres que melhor explicaram o 

agrupamento morfológico, além de apresentar a contribuição de cada população à análise de PCA.
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Figura 8: Representação da influência dos itens alimentares nos caracteres morfológicos de machos (a) e fêmeas 

(b). A análise de correspondência canônica (CCA) permitiu observar a relação positiva entre o comprimento 

rostro-cloacal com a alimentação endotérmica (roedores e aves) e o aumento da robustez com a predação de 

anuros.
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Apêndice 1: Dados descritivos dos caracteres morfológicos número de escamas ventrais (VS), comprimento rostro-cloacal (SVL), robustez (Rob) e comprimento relativo da 

cabeça (RHL) de todas populações estudadas. Os valores indicam a média com seu respectivo desvio padrão. 

  Machos 

 Continental 
ES 

Franceses Continental 
SP 

Vitória Queimada 
Grande 

Alcatrazes Búzios São 
Sebastião 

Continental 
SC 

Arvoredo Santa 
Catarina 

VS 204±3.7 200±3.6 199±6.9 184.8±2.4 180.6±3.3 183.8±10.4 200.3±17.9 201.2±3.6 185.3±5.9 186±4.1 195.2±3.7 

SVL 
(mm) 

745.6±77.9 559.3±78.1 779.8±112.2 417.8±34.9 619.3±58.3 475.6±122.9 694.9±88.3 629.7±121.8 695.8±100.9 617.4±52.3 616.6±151.4 

Rob - - 0.088±0.011 0.132±0.02 - - 0.096±0.009 0.081±0.012 0.093±0.012 0.107±0.01 0.079±0.014 

RHL 0.044±0.005 0.045±0.002 0.0427±0.003 0.0557±0.001 0.0499±0.003 - 0.0486±0.005 0.0481±0.004 0.0474±0.003 0.0492±0.002 0.047±0.003 

 Fêmeas 

VS 206.8±4.5 204.9±4.3 201.2±6.8 188.2±2.2 185.7±3.8 180.7±4.6 205.8±3.3 204.8±5.4 187.8±4.2 190.6±3.8 198.7±6.6 

SVL 
(mm) 

996.9±130.2 540.2±104 975.4±157.1 480.2±96.7 799.5±60.5 454.6±37.9 799.3±161.9 741.1±194.7 833.2±96.3 741.2±106.2 694.4±189.1 

Rob - - 0.089±0.013 0.122±0.018 - - 0.094±0.007 0.093±0.016 0.114±0.017 0.111±0.01 0.079±0.009 

RHL 0.0455±0.003 0.0459±0.003 0.0444±0.004 0.0563±0.004 0.0541±0.004 - 0.0493±0.002 0.0488±0.006 0.0493±0.002 0.0521±0.002 0.0485±0.003 
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Apêndice 2: Distribuição geográfica dos espécimes continentais de Bothrops jararaca (Cont.ES) analisados 

como contraparte da população da Ilha dos Franceses. 

Ilha dos Franceses 
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Apêndice 3: Distribuição geográfica dos espécimes continentais de Bothrops jararaca (Cont.SP) analisados 

como contraparte das populações das ilhas de Vitória (B. otavioi), Búzios, São Sebastião, Alcatrazes (B. 

alcatraz) e Queimada Grande (B. insularis). 

 

[1] Ilha de Vitória 

[2] Ilha de Búzios 

[3] Ilha de São Sebastião 

[4] Ilha dos Alcatrazes 

[5] Ilha da Queimada Grande 

[1] 

[2] 

[3] 
[4] 

[5] 
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Apêndice 4: Distribuição geográfica dos espécimes continentais de Bothrops jararaca (Cont.SC) analisados 

como contraparte das populações da Ilha do Arvoredo e da Ilha de Santa Catarina. 

[1] 

[2] 

[1] Ilha do Arvoredo 

[2] Ilha de Santa Catarina 
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Apêndice 5: Verificação das premissas estatísticas para a análise de testes paramétricos. O teste de Shapiro-Wilk verifica a normalidade 

enquanto Levene avalia a homogeneidade da variância dos dados. Os dados não paramétricos estão identificados com um asterisco (*).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Localidade Caráter  Gênero Premissas estatísticas (p-valores) 

   Shapiro-Wilk Levene 

Continental ES 

VS Machos 0.4502 0.9413 
Fêmeas 0.9023 0.8263 

SVL Machos 0.1069 0.9741 

Fêmeas 0.0798 0.7000 

RHL Machos 0.0008* 0.0707 

Fêmeas 0.0069* 0.7313 

Ilha dos Franceses 

VS Machos 0.4773 0.9413 

Fêmeas 0.1669 0.8263 

SVL Machos 0.3584 0.9741 

Fêmeas 0.0633 0.7000 

RHL Machos 0.1343 0.0707 

Fêmeas 0.0589 0. 7313 

Continental SP 

VS Machos 0.0513 0.0158* 

Fêmeas 0.0054* 0.0007* 

SVL Machos 0.0012* 0.0001* 

Fêmeas 0.0890 0.0001* 

Rob Machos 0.0416* 0.2464 

Fêmeas 0.0666 0.0343* 

RHL Machos 0.4573 0. 0592 

Fêmeas 0.1635 0.3149 

Ilha de Vitória 

VS Machos 0.3986 0.0158* 

Fêmeas 0.6169 0.0007* 

SVL Machos 0.2252 0.0001* 

Fêmeas 0.0138* 0.0001* 

Rob Machos 0.8036 0.2464 

Fêmeas 0.2598 0.0343* 

RHL Machos 0.3878 0. 0592 

Fêmeas 0.0612 0. 3149 

Ilha da Queimada Grande 

VS Machos 0.0138* 0.0158* 
Fêmeas 0.0249* 0.0007* 

SVL Machos 0.2235 0.0001* 

Fêmeas 0.0001* 0.0001* 

RHL Machos 0.0059* 0. 0592 

Fêmeas 0.0001* 0. 3149 

Ilha dos Alcatrazes 
VS Machos 0.0154* 0.0158* 

Fêmeas 0.1784 0.0007* 

SVL Machos 0.0006* 0.0001* 

Fêmeas 0.1285 0.0001* 

Ilha de Búzios 

VS Machos 0.0001* 0.0158* 
Fêmeas 0.5138 0.0007* 

SVL Machos 0.2671 0.0001* 

Fêmeas 0.1460 0.0001* 

Rob Machos 0.7025 0.2464 

Fêmeas 0.6413 0.0343* 

RHL Machos 0.0001* 0. 0592 

Fêmeas 0.5911 0. 3149 

Ilha de São Sebastião 

VS Machos 0.9173 0.0158* 

Fêmeas 0.0184* 0.0007* 

SVL Machos 0.8403 0.0001* 

Fêmeas 0.5630 0.0001* 

Rob Machos 0.0314* 0.2464 

Fêmeas 0.0504 0.0343* 

RHL Machos 0.2240 0.0592 

Fêmeas 0.0048* 0. 3149 

Continental SC 

VS Machos 0.0018* 0.4099 

Fêmeas 0.1946 0.2801 

SVL Machos 0.5452 0.0008* 

Fêmeas 0.1891 0.0001* 

Rob Machos 0.7260 0.9518 

Fêmeas 0.0236* 0.3557 

RHL Machos 0.8691 0.4317 

Fêmeas 0.2235 0.0024* 

Ilha do Arvoredo 

VS Machos 0.6489 0.4099 
Fêmeas 0.4290 0.2801 

SVL Machos 0.3402 0.0008* 

Fêmeas 0.1581 0.0001* 

Rob Machos 0.0619 0.9518 

Fêmeas 0.8714 0.3557 

RHL Machos 0.1721 0.4317 

Fêmeas 0.2626 0. 0024* 

Ilha de Santa Catarina 

VS Machos 0.2098 0.4099 

Fêmeas 0.0193* 0.2801 

SVL Machos 0.1796 0.0008* 

Fêmeas 0.0319* 0.0001* 

Rob Machos 0.1009 0.9518 

Fêmeas 0.4298 0.3557 

RHL Machos 0.6634 0.1708 

Fêmeas 0.4465 0.0024* 
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Apêndice 6: A tabela apresenta a estatística e os índices de significância (p-valor) de todas as análises 

comparativas deste estudo. A indicação * representa que, em um nível de confiança de 95%, a análise não 

apresentou poder significativo. 

 

 

Caráter Sexo Comparação: 

Ilhas Vs 
p-valor ANOVA/KW 

Número de escamas 

ventrais  

(VS) 

Machos Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

< 0.001 

< 0.001 

< 0.001 

- 

KW-H5,214: 151.32 

KW-H2,89: 27.09 

Fêmeas Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

0.111* 

< 0.001 

< 0.001 

- 

KW-H5,249: 183.26 

KW-H2,98: 40.65 

Comprimento rostro-

cloacal  

(SVL) 

Machos Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

< 0.001 

< 0.001 

0.029 

- 

KW-H5,308: 143.86 

KW-H2,80: 7.04 

Fêmeas Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

< 0.001 

< 0.001 

0.012 

- 

KW-H5,267: 116.48 

KW-H2,81: 8.84 

Robustez 

(Rob) 

Machos Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

- 

< 0.001 

0.004 

- 

F3,65: 14.90 

F2,21: 7.41 

Fêmeas Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

- 

0.001 

0.001 

- 

KW-H3,89: 16.19 

KW-H2,21: 14.18 

Comprimento relativo da 

cabeça 

(RHL) 

Machos Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

0.435* 

< 0.001 

0.372* 

- 

F4,245: 76.74 

F2,71: 1.00 

Fêmeas Cont.ES 

Cont.SP 

Cont.SC 

0.278* 

< 0.001 

0.067* 

- 

KW-H4,211: 132.67 

KW-H2,70: 5.40 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A distribuição geográfica de determinada espécie é limitada por fatores bióticos e 

abióticos, os quais podem influenciar regionalmente a sua morfologia. Muitos desses fatores 

ainda não foram elucidados ou incorporados de forma satisfatória em modelos estatísticos, o 

que ressalta a importância de se estudar grupos de organismos bem conhecidos e agregar as 

informações ecológicas aos resultados.  

Existem diversos estudos corroborando os grandes padrões ecogeográficos, porém, 

cada grupo de organismo parece responder a mecanismos adjacentes distintos. Sugerimos que 

se estude detalhadamente cada táxon, avaliando os traços ecológicos e evolutivos que possam 

conduzir aos processos ecogeográficos. Atualmente muitos estudos têm analisado diversos 

táxons simultaneamente, o que pode gerar acúmulos de erros e mecanismos inconsistentes. 

Os padrões morfológicos encontrados para o grupo Bothrops jararaca revelaram a 

influência de variáveis climáticas na distribuição geográfica continental dos caracteres 

morfológicos, em especial a precipitação no mês mais seco e no mais chuvoso. Para as 

populações insulares foi demonstrada a influência dos itens alimentares sobre a redução do 

tamanho do corpo, em especial para as populações cuja dieta é restrita a presas ectotérmicas. 

Entretanto, mesmo acrescentando informações ecológicas e evolutivas do grupo, apenas parte 

dos padrões foi explicada. Estudos futuros devem incluir de forma explícita a influência de 

outros fatores ecológicos como predação, competição e uso do habitat, bem como a estrutura 

filogenética deste complexo de populações e espécies.  

 

 

 


