ISSN 1808-0413

Número 66

www.sbmz.org

Abril de 2013

Sociedade Brasileira de Mastozoologia
WWW.SBMZ.ORG
Presidente:
Vice-Presidente:
1º Secretário:
2º Secretário:
1º Tesourteiro:
2º Tesoureiro:

Cibele Rodrigues Bonvicino
Alexandre Reis Percequillo
Marcelo Weksler
Ana Lazar Gomes e Souza
José Luís Passos Cordeiro
Diogo Loretto Medeiros

Presidentes da
Sociedade Brasileira de Mastozoologia
1985-1991
1991-1994
1994-1998
1998-2005
2005-2008
2008-2012

Rui Cerqueira Silva
Dalva Mello
Ives José Sbalqueiro
Thales Renato Ochotorena de Freitas
João Alves de Oliveira
Paulo Sérgio D’Andrea

Os artigos assinados não refletem necessariamente a opinião da SBMz.

As Normas de Publicação encontram-se disponíveis em
versão atualizada no site da SBMz: www.sbmz.org.

Ficha Catalográfica de acordo com o Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR2).
Elaborada pelo Serviço de Biblioteca e Documentação do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.
Sociedade Brasileira de Mastozoologia.
Boletim.
Rio de Janeiro, RJ.
Quadrimestral.
Continuação de: Boletim Informativo. SBMz, n.28-39; 1994-2004;
Boletim Informativo. Sociedade Brasileira de Mastozoologia,
n.1-27; 1985-94.
Continua como:
Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, n.40,
2005-    .
ISSN 1808-0413

1. Mastozoologia. 2. Vertebrados. I. Título

“Depósito legal na Biblioteca Nacional, conforme Lei n° 10.994, de 14 de dezembro de 2004”.

Sociedade Brasileira de Mastozoologia

ISSN 1808-0413

Boletim da
Sociedade Brasileira de Mastozoologia
Publicação Quadrimestral
Rio de Janeiro, número 66, abril de 2013
EDITORES
Rui Cerqueira Silva (UFRJ)
Erika Hingst-Zaher (Instituto Butantan)
Lena Geise (UERJ)

EDITORES DE ÁREA
Anatomia:

Oscar Rocha-Barbosa (UERJ) e Marcus Vinicius Vieira (UFRJ).

Biogeografia:

Ana Paula Carmignotto (UFSCAR), Rafael N. Leite (INPA) e Luis Flamarion de Oliveira (MNRJ).

Comportamento: Eleonore Freire Setz (UNICAMP) e Carmen Alonso (UFPA).
Conservação:

Leonardo Oliveira (UFRJ) e Fabiano Rodrigues de Melo (UFG).

Ecologia:

Mauricio E. Graipel (UFSC) e Marco Mello (UFMG).

Evolução:

Francisca C. Almeida (Fundação Miguel Lillo), Jorge Salazar-Bravo (Texas Tech University) e
Pablo Gonçalves (UFRJ).

Fauna:

Alexandra Bezerra (Fiocruz), Leila Pessoa (UFRJ) e Diego Tirira (MECN).

Fisiologia:

Ariovaldo Cruz-Neto (UNESP) e Ricardo T Santori (UERJ).

Genética:

Albert Menezes (INCA) e Larissa R. de Oliveira (UNISINOS).

Paleontologia:

Joaquín Arroyo-Cabrales (UNAM), Mario Cozzuol (UFMG) e Gisele Lessa (UFV).

Taxonomia:

Ricardo Moratelli (USNM), Hugo Mantilla-Meluk (Universidad de Quindio, Colômbia) e
Alexandre Percequillo (ESALQ).

O Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia (ISSN 1808-0413) é uma publicação quadrimestral da Sociedade Brasileira de Mastozoologia (SBMz), distribuído gratuitamente aos associados. Indivíduos e instituições que desejem informações sobre a inscrição na SMBz e recebimento do Boletim devem entrar em contato com sbmz.diretoria@gmail.com.
O desenho gráfico foi realizado por Airton de Almeida Cruz, e a capa por Ana Lazar.
Mais informações disponíveis em: www.sbmz.org.
Capa: Exemplar de preguiça (Bradypus variegatus). Foto de Daiane Fabris Trombin, tirada em Belo Monte, PA, 2003.

Sobre a SBMz
A Sociedade Brasileira de Mastozoologia (SBMz) é uma sociedade científica, sem fins lucrativos, criada em 1985, com a missão de
congregar, organizar e amparar profissionais, cientistas e cidadãos que atuam ou estão preocupados com as temáticas ligadas à pesquisa e conservação de mamíferos.
A SBMz tem como objetivo incentivar o estudo e pesquisa dos mamíferos, além de difundir e incentivar a divulgação do conhecimento científico desenvolvido no Brasil sobre os mamíferos. A SBMz também atua frente a órgãos governamentais, Conselhos Regionais
e Federal de Biologia, e instituições privadas, representando e defendendo os interesses dos sócios, e atendendo a consultas em
questões ligadas a mamíferos. Nossa Sociedade oferece e incentiva cursos de Mastozoologia em níveis de graduação e pós-graduação,
além de conceder bolsas de auxílio financeiro para simpósios e congressos nacionais e internacionais. Além disso, ajudamos a estabelecer e zelar por padrões éticos e científicos próprios da Mastozoologia brasileira.
A SBMz foi fundada durante o “XII Congresso Brasileiro de Zoologia”, realizado em Campinas, em fevereiro de 1985. Desde então,
a SBMz cresceu em número de sócios, e agora conta com congressos próprios bienais realizados nas diversas regiões do país, além
do apoio e promoção de eventos regionais. Nossa sociedade conta com uma publicação própria intitulada Boletim da Sociedade
Brasileira de Mastozoologia, com 3 números anuais, classificada como B3 pela CAPES na área de Biodiversidade. Além disso, nossa
sociedade atualmente mantém conta com parceria com a SAREM (Sociedade Argentina para o Estudio de los Mamíferos, fornecendo
aos sócios a revista Mastozoologia Neotropical. A SBMz financia a publicação de livros acerca de mamíferos brasileiros para ser distribuído gratuitamente aos sócios.
Fazemos parte da Rede Latino-Americana de Mastozoologia (RELAM), o que abre portas para cooperação com pesquisadores de
12 países latino-americanos que fazem parte da rede. Integramos o Fórum da International Federation of Mammalogists (IFM), e
também temos cooperação com a Sociedade Brasileira de Zoologia e Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, facilitando a
participação em congressos destas sociedades e promovendo o intercambio de informação entre seus associados.
Fruto da criação e organização proporcionadas pela SBMz ao longo desses anos, atualmente o Brasil apresenta uma comunidade
científica mastozoológica madura e conectada, que congrega profissionais trabalhando em organizações e instituições públicas e
privadas por todo país.

Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia
Uma publicação da SBMz
INFORMAÇÕES GERAIS
O Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia é um periódico publicado pela SBMz que tem como propósito funcionar como
um meio de comunicação efetivo para a comunidade de mastozoólogos. O Boletim da SBMz publica artigos e notas originais, revisadas por pares, sobre temas relacionados à biologia de mamíferos.
Os manuscritos devem ser enviados por e-mail para bolsbmz@gmail.com, aos cuidados de Erika Hingst-Zaher e Lena Geise, e serão
considerados para publicação seguindo o pressuposto de que os autores estão de acordo com os princípios éticos do Boletim da SBMz
(ver os princípios no site da SBMz). O primeiro autor (ou o autor para correspondência) deverá assinar uma declaração formal de que
todos os demais autores estão de acordo com a publicação do manuscrito no Boletim da SBMz (modelo disponível no site da SBMz).
Os critérios para publicação dos artigos e notas são a qualidade e relevância do trabalho, clareza do texto, qualidade das figuras e
formato de acordo com as regras de publicação (ver regras no site da SBMz). Os manuscritos que não estiverem de acordo com as
regras de preparação de manuscritos serão devolvidos aos autores sem passar pelo processo de revisão. As submissões são direcionadas pelos Editores aos Editores de Área, que os enviarão para pelo menos dois pares para revisão. Os Editores de Área retornam
as revisões e recomendações para os Editores para a decisão final. Toda a comunicação será registrada por meio eletrônico entre os
Editores e o autor correspondente.
Os trabalhos devem seguir o Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, e espécimes relevantes mencionados devem ser
propriamente depositados em uma coleção científica reconhecida. Amostras relacionadas aos exemplares-testemunho (tecidos, ecto
e endoparasitas, células em suspensão) devem ser relacionadas a seus respectivos exemplares. Os números de acesso às sequências
depositadas no Genbank ou EMBL são obrigatórios para publicação. Localidades citadas e exemplares estudados devem vir listadas
de forma completa, no texto ou em anexo, dependendo do número de registros.
Números Especiais: Também poderão ser publicadas monografias e estudos de revisão de até 350 (trezentas e cinquenta) páginas,
individualmente. Como apenas um número limitado poderá ser publicado, os autores devem entrar em contato com os Editores previamente à submissão. Os números especiais seguem as mesmas regras de submissão e revisão dos artigos e notas. Considerando as
despesas de impressão e envio, os autores serão solicitados a contribuir com R$ 40,00 (quarenta reais) por página publicada.

Prezados Sócios
Conforme vem sendo anunciado em recentes eventos ligados à Mastozoologia brasileira (“Simpósio de Evolução de
Mamíferos”, “II Encontro de Mastozoólogos do Estado do Rio de Janeiro”), os editores do Boletim da SBMz, juntamente
com a presente diretoria, têm feito um esforço no sentido de renovar o conteúdo e a identidade visual de nosso principal
veículo de comunicação.

Carta dos Editores
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A exemplo de outras newsletters, temos como proposta aumentar o número de artigos científicos publicados em
cada número, mantendo ao mesmo tempo as seções que foram criadas juntamente com o Boletim, como os Resumos
de Tese (agora na seção “Resumos”), Notícias e Artigos de Opinião (agora na seção “Ensaios”).
Dentro desta proposta, mudamos também o corpo editorial, que passou a ser constituído por três editores, Rui
Cerqueira, Erika Hingst-Zaher e Lena Geise, e instituímos um conjunto de editores de área, que serão responsáveis pela
primeira avaliação e envio de manuscritos para os revisores. Seus nomes podem ser vistos na contracapa deste primeiro
volume em novo formato.
As seções que agora compõem nosso Boletim são “Artigos”, “Notas”, “Ensaios”, “Resenhas”, “Teses” e “Notícias”.
As regras para submissão de artigos e notas encontram-se no site da SBMz (www.sbmz.org), o qual terá sempre a última
versão atualizada, conforme mudanças se façam necessárias.
Aproveitamos esta publicação para pedir aos sócios que contribuam com o Boletim da SBMz, enviando fotos
que possam aparecer na capa (fotografias digitais com boa resolução de espécies de mamíferos neotropicais) e que
submetam artigos e notas para publicação. Pedimos também o envio de resumos de monografias de bacharelado, teses
e dissertações defendidas recentemente, e notícias relacionadas à mastozoologia no Brasil e na América do Sul. Em
breve as submissões de manuscritos e o envio de contribuições poderão ser feitas online no site da SBMz, mas até lá
pedimos aos sócios que utilizem o email do Boletim, bolsbmz@gmail.com, para envio de material e comunicação com
os editores.
Saudações
Rui Cerqueira, Erika Hingst-Zaher, Lena Geise
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INSTRUÇÕES PARA OS AUTORES
Aspectos Gerais: Os manuscritos deverão ser escritos
em fonte Calibri, tamanho 10 (dez), espaçamento duplo,
com margens de 2 (dois) centímetros acima, abaixo, direita e esquerda. Os parágrafos deverão ser justificados,
com espaçamento auto antes e depois. As páginas deverão ser numeradas consecutivamente.
Os manuscritos podem ser submetidos em português, espanhol ou inglês, contendo obrigatoriamente título, resumo e palavras-chave em português (ou espanhol) e inglês,
e um título resumido na mesma língua do manuscrito.
Os nomes científicos de categoria genérica ou inferior devem ser escritos em “itálico”. No texto, figuras e tabelas,
utilizar o sistema métrico e graus Celsius. As figuras devem ser referidas no texto através de “Figura” ou “Figuras”, e não de forma abreviada. Os números entre 1 (um)
e 9 (nove) devem ser escritos por extenso. Horas devem
ser escritas no sistema de 24 (vinte e quatro) horas. Expressões em outras línguas, inclusive latim, devem vir em
itálico. Coordenadas e demais informações sobre as localidades mencionadas no texto devem ser informadas de
forma completa, e devem vir em graus e minutos (00o00’),
ou graus, minutos e segundos (00o00’00”). Os exemplares
testemunho devem conter número com acrônimo de coleção, e os nomes completos das instituições correspondentes devem ser listados no texto, legendas ou tabelas.
Licenças e autorizações de coleta, bem como o número
do protocolo do comitê de ética, no caso de experimentos em laboratório, devem ser fornecidas.
O manuscrito deve ser organizado da seguinte forma:
Página de Título, Resumos em português e inglês, Palavras-Chave em português e em inglês, Corpo do Texto,
Agradecimentos, Referências, Informação Suplementar
On-line, Apêndices, Tabelas, Legendas das Tabelas e Legendas das Figuras. As figuras devem ser enviadas como
arquivos separados.
Primeira página
Deve conter o título, nome completo dos autores, endereços institucionais, título abreviado e nome/e-mail do
autor para correspondência. Nos casos em que todos os
autores (ou parte deles) contribuíram de forma comparável durante a elaboração do trabalho, esta informação
deverá ser explicitada aqui, usando asteriscos (*).
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Terceira página e seguintes
Artigos: As páginas que se seguem à do Título deverão
conter o Corpo do Texto, com Introdução, Material e
Métodos, Resultados, Discussão, Agradecimentos, Referências e Apêndices (quando houver).
Notas: O manuscrito deverá ser em texto corrido, com 2
(dois) parágrafos introdutórios, os métodos de campo e
laboratório de forma resumida, resultados em forma de
tabela, contendo no máximo 1 (uma) foto, 1 (um) mapa
e texto de até 1 (um) parágrafo, seguido de uma breve
discussão de no máximo 3 (três) parágrafos. Em todos
os casos devem ser incluídas as informações sobre coordenadas, altitude e breve descrição da área de coleta;
nome do táxon estudado bem como todas outras observadas; se os exemplares foram coletados ou se as observações são oriundas de animais mortos; data de coleta;
evidência de uma morte não usual (caça, atropelamento, etc.); tamanho da amostra; local e números de espécimes testemunhos tombados em coleções científicas.
Resumo: O resumo de artigos deverá conter um máximo
de 250 (duzentas e cinquenta) palavras, e o de notas, no
máximo 100 (cem) palavras. Deve fornecer um sumário
dos objetivos, métodos, principais resultados e conclusões do estudo. Referências bibliográficas e novos nomes de táxons não devem aparecer no resumo, e abreviações devem ser evitadas.
Corpo do Texto: As citações de literatura no texto deverão ser organizadas primeiramente em ordem cronológica, e após, em ordem alfabética. As citações no texto
devem aparecer como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cerqueira (1998)
Cerqueira (1998:14-20)
Cerqueira (1998: figs. 1, 2)
Cerqueira (1998a, b)
Bonvicino & Oliveira (1998)
Markham (1890), Bonvicino & Oliveira (1998a, b) e
Adams (2000)
(Cerqueira, 1998)
(Markham, 1890; Bonvicino & Oliveira, 1998a, b;
Adams, 2000)
(M. de Vivo, pers. comm.)
(Cerqueira et al., 1998)

Segunda página

Todas as referências citadas devem ser incluídas na Seção “Referências” (abaixo). Os campos gerados por programas de referência, como EndNote e Papers2, devem
ser removidos antes da submissão.

Deverá conter o título, resumos e palavras-chave em
português (ou espanhol) e em inglês. As palavras-chave
deverão ser no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
para cada idioma, sem conter as palavras do título.

O número da licença ou autorização de coleta e do protocolo do comitê de ética, no caso de experimentos em
laboratório, devem ser mencionados na seção “Material
e Métodos”.

Agradecimentos: indivíduos e instituições que forneceram
verba, acesso a instalações e equipamentos, espécimes e
auxílio durante o desenvolvimento do trabalho ou preparação do manuscrito devem ser listadas, junto com o detalhamento sucinto de sua contribuição ou envolvimento.
Referências: toda a literatura citada, tanto no texto
como na informação suplementar on-line, deve ser incluída nesta seção. As referências devem ser listadas em
ordem alfabética e cronológica. Deve-se evitar a citação de dissertações e teses, bem como de resumos de
congressos e reuniões científicas, mas abaixo são dados
exemplos de como estas devem ser citadas, caso se faça
necessário. As regras gerais para a literatura citada são:
• O nome dos autores é dado pelo sobrenome, seguido imediatamente (sem vírgula) pelas iniciais, sem
ponto ou espaço entre elas. O nome dos autores é
separado por vírgulas (sem “e” ou “&”).
• O ano de publicação virá após o nome dos autores,
separado destes e do título por um ponto.
• Apenas a primeira letra do título e nomes genéricos,
de localidades, e nomes próprios deverão ter a primeira letra em maiúscula.
• Os nomes dos periódicos são completos (não abreviados) e não itálicos. O número da revista deverá
ser seguido do volume entre parênteses (quando
houver) e as páginas, separadas por hífen, devem se
seguir a dois pontos.
• Para facilitar a indexação e o cruzamento de citações, os artigos disponíveis em repositórios on-line
permanentes devem incluir o número DOI, e ainda,
quando possível, uma URL estável. Páginas pessoais
e de Laboratórios não são considerados repositórios
permanentes e não devem ser incluídos.
Exemplos
Artigos
Autor(es). Ano. Título do artigo. Identificação da revista.
Título da publicação. Volume(número): Página
inicial-Página final.
Silva MJJ, Patton JL, Yonenaga-Yassuda Y. 2006.
Phylogenetic relationships and karyotype evolution
in the sigmodontine rodent Akodon (2n = 10 and
2n = 16) from Brazil. Genetics and Molecular
Biology 29(3): 469-474. http://dx.doi.org/10.1590/
S1415-47572006000300012.
Voss RS, Lim BK, Díaz-Nieto JF, Jansa SA. 2013. A new
species of Marmosops (Marsupialia, Didelphidae)
from the Pakaraima Highlands of Guyana, with
remarks on the origin of the endemic Pantepui
mammal fauna. American Museum Novitates 3778:
1-27. http://hdl.handle.net/2246/6439.
Livros
Autor(es). Ano. Título do livro. Editora, Cidade.
Jones M, Dickman C, Archer M. 2003. Predators with
pouches. The biology of carnivorous marsupials.
CSIRO Publishing, Collingwood.

Capítulos de Livro
Autor(es). Ano. Título do capítulo. Pp. páginas do
capítulo, in Nome dos editores (Eds.), Título do livro.
Editora, Cidade.
Oliveira JA, Bonvicino CR. 2006. Ordem Rodentia. Pp.
347-400, in Reis NR, Peracchi AL, Pedro WA, Lima
IP (Eds.), Mamíferos do Brasil. Editora Universidade
Estadual de Londrina, Londrina.
Dissertação ou Tese
Autor(es). Ano. Título. Programa de Pós-Graduação,
Instituição, Cidade, País.
Loretto, D. 2012. Ecologia de pequenos mamíferos
arborícolas: estado do conhecimento, métodos de
amostragem e estudo populacional, com ênfase no
bioma da Mata Atlântica. Tese de Doutorado em
Ciências Biológicas (Ecologia), Programa de PósGraduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.
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Resumo de Congresso
Autor(es). Ano. Título do resumo. Pp. páginas do
resumo, in Anais do Nome do evento. Instituição
organizadora, Cidade.
Rabelo GP, Testoni AF, Althoff SL, Sbalqueiro IJ. 2008.
Novos registros do gênero Scapteromys (Rodentia:
Sigmodontinae) no Sul do Brasil. Pp. 1696, in Anais
do XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia. Sociedade
Brasileira de Zoologia, Curitiba.
Conteúdo de Website
Autor(es). Ano. Título. Versão. Website. Data de acesso
(caso não haja versão). Encoraja-se os autores a usar
o WebCite® (www.webcitation.org) para arquivar a
citação da web, fornecendo a citação seguida do site
URL.
Vieira E, Christoff A. 2008. Wilfredomys oenax. IUCN Red
List of Threatened Species. Versão 2013.1. (www.
iucnredlist.org). Acessado em 13 de agosto de 2013.
IUCN. 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Versão
2013.1. (www.iucnredlist.org). Acessado em 13 de
agosto de 2013.
Software
Autor(es). Ano. Nome do software, Versão número.
Website.
Maddison WP, Maddison DR. 2009. Mesquite: a modular
system for evolutionary analysis, Versão 2.7.1.
Disponível em: http://mesquiteproject.org.
Pacotes de Software
Autor(es). Ano. Nome do Pacote, Nome do Software.
Website.
Harmon LJ, Weir J, Brock C, Glor R, Challenger W, Hunt G.
2009. Geiger: analysis of evolutionary diversification,
R package. Available from: http://CRAN.R-project.
org/package=geiger.
Informação Suplementar On-line: Toda informação suplementar on-line deve ser citada no texto como Figura
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S1, Apêndice S1, Tabela S1, Áudio S1, Vídeo S1, etc., e
deve ser listada na seção “Informação Suplementar On-line”. Esta seção deve ser precedida pela frase “As informações suplementares a seguir estão disponíveis on-line
para este artigo”. Em seguida virá a lista de informação
suplementar, como citada no texto, e uma breve legenda
para cada arquivo.
Tabelas: As tabelas devem ser apresentadas em páginas
separadas, e ser acompanhadas por uma legenda acima
de cada uma. As tabelas devem ser numeradas na mesma sequência em que aparecem no texto. Os autores
podem sugerir, no texto, onde as tabelas deverão ser
inseridas. As tabelas devem ser autoexplicativas, sem
referência ao texto, e não devem repetir as mesmas
informações ou dados apresentados nas figuras ou no
texto. As tabelas devem ser formatadas exclusivamente
com linhas horizontais. No texto, as tabelas devem ser
referidas como Tabela 1, Tabelas 2 e 3, Tabelas 2-6. Tabelas de outras publicações mencionadas no texto devem
vir em minúscula (tabela). Tabelas fornecidas como Informação Suplementar On-line não devem ser incluídas
nesta seção.
Legendas de Figuras: Uma breve legenda deve ser fornecida para cada figura citada no texto. Figuras fornecidas
como Informação Suplementar On-line não devem ser
incluídas nesta seção.
Preparação das Figuras: Figuras devem resumir de forma visual a informação, para complementar, e não repetir, a informação fornecida no texto. Figuras importantes, mas não essenciais, devem ser submetidas como
Informação Suplementar On-line. O Boletim da SBMz
publica figuras coloridas apenas na versão em PDF, disponibilizada on-line, e ainda como Informação Suplementar On-line. Desta forma, os autores podem enviar
as figuras em cores, e estas serão convertidas em P&B
para a publicação impressa. Os autores são encorajados
a submeter uma foto da espécie sobre a qual versa o
artigo, para publicação na capa do mesmo número do
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Boletim da SBMz. Os gráficos podem ser submetidos em
escala de cinza ou coloridos.
As figuras podem ser inseridas no arquivo de texto para
submissão e correções, mas na versão final devem ser
enviadas em arquivos separados do arquivo do texto.
Caso o(s) autor(es) não possua(m) mais o(s) arquivo(s)
original(is) com um padrão mínimo de qualidade exigida, comunicar aos Editores para avaliação e análise das
imagens.
Figuras/Pranchas/Ilustrações, em formato bitmap, que
forem legendadas/numeradas que ocupem 2 (duas) colunas (17 cm) devem ser formatadas com corpo 14, e
as que ocupam 1 (uma) coluna (8 cm), formatadas com
corpo 10, mantendo o arquivo com camadas abertas nas
extensões PSD ou TIF. Caso não possuam textos, o formato pode ser JPG. Gráficos devem ser enviados como
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Resumo: Clyomys Thomas, 1916 é um gênero de roedor equimídeo que ocorre do Chaco paraguaio
ao Cerrado do Centro-Oeste do Brasil, com registros isolados em Minas Gerais e Bahia. Até
recentemente este gênero incluía duas espécies, C. laticeps (Thomas, 1909) e C. bishopi Avila-Pires
& Wutke, 1981. Uma recente revisão taxonômica não encontrou caracteres que suportassem a
distinção dessas espécies, mas revelou uma estruturação morfométrica discordante em relação
aos cariótipos conhecidos para a espécie. Com o objetivo de confrontar novos conjuntos de
caracteres com os já disponíveis, 16 espécimes de C. laticeps foram estudados quanto à morfologia
do aparato fálico. As glandes foram analisadas antes e depois de diafanizadas e os báculos foram
examinados após a dissecção da glande. Os tamanhos e formas das glandes foram semelhantes
entre as amostras geográficas analisadas, porém os báculos foram variáveis na forma das
extremidades distal e proximal. Com base nesses resultados, são discutidas as possíveis implicações
da variabilidade bacular para a taxonomia do gênero.
Palavras-chave: Báculo; Cerrado; Glande; Pênis; Taxonomia.
Abstract: Clyomys Thomas, 1916 is a genus of equimid rodent that occurrs from the Paraguayan
Chaco to Cerrado of central Brazil, with isolated records in Minas Gerais and Bahia states. Until
recently the genus included two species, C. laticeps (Thomas, 1909) and C. bishopi Avila-Pires &
Wutke, 1981. A recent review found no taxonomic characters that supports the distinction between
these species, but revealed a morphometric structure discordant with the karyotypes known for
the species. In order to confront new character sets to those already available, 16 specimens of
Clyomys laticeps were studied with respect to the phallic aparatus. The glanses were analyzed
before and after cleared (diaphanized) and the bacula after the dissection of the glanses. The
size and shape of the phalli were uniform among geographic samples analyzed, but the bacula
were variable in the shape of the distal and proximal ends. Based on these results, we discuss the
possible implications of the bacular variability for the taxonomy of the genus.
Keywords: Baculum; Cerrado; Glans penis; Taxonomy.
Introdução
Estudos da morfologia da glande e do báculo em
roedores incluem a descrição anatômica (e.g., Didier,
1962; Hooper, 1961; Menezes et al., 2003; Bezerra,
2005) e as implicações taxonômicas da variabilidade nessas estruturas (e.g., Hooper, 1958; Hooper & Hart, 1962;
Lidicker, 1968; Silva, 1998). A morfologia do báculo tem
sido utilizada em estudos de diferenciação geográfica e
na descrição de espécies e subespécies nos gêneros de
roedores equimídeos tais como Makalata Husson, 1978,
Phyllomys Lund, 1839, Proechimys J.A. Allen, 1899, Toromys Iack-Ximenes et al., 2005 e Trinomys Thomas,
1921 (Didier, 1962; Patton, 1987; Pessôa et al., 1996,
1998; Silva, 1998; Iack-Ximenes et al., 2005), sugerindo
que o estudo da genitália masculina pode constituir-se
Bezerra & Oliveira: Morfologia fálica em Clyomys

em uma fonte de informação morfológica sobre a diversificação em outros gêneros de roedores equimídeos.
Clyomys Thomas, 1916 é um gênero de roedor
equimídeo semifossorial que habita áreas de campos e
savanas, desde o Chaco paraguaio até o Cerrado dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas
Gerais, São Paulo e Bahia, no Brasil (Avila-Pires & Wutke,
1981; Bezerra & Oliveira, 2010). Até recentemente este
gênero compreendia duas espécies, C. laticeps (Thomas,
1909), incluindo a subespécie C. laticeps whartoni Moojen, 1952, e C. bishopi Avila-Pires e Wutke, 1981 (Woods
& Kilpatrick, 2005). Analisando caracteres morfológicos
quantitativos e qualitativos do crânio, dentes e pelagem
de amostras abrangendo a amplitude de distribuição
do gênero, Bezerra & Oliveira (2010) não distinguiram
C. bishopi de C. laticeps e revelaram uma estruturação
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morfométrica entre amostras do leste e oeste da distribuição do gênero. As populações do leste da distribuição
foram identificadas por Bezerra & Oliveira (2010) como
Clyomys laticeps; já o grupo morfométrico que inclui
populações dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul
e Mato Grosso, no Brasil, além de espécimes do Paraguai, não pode ser associado a quaisquer dos nomes
disponíveis.

A estruturação geográfica desses grupos também
não é concordante com os cariótipos descritos para o
gênero: (1) 2n = 34, NFa = 60, para espécimes de Itapetininga, localidade-tipo de C. bishopi, estado de São
Paulo (Yonenaga, 1975; Souza & Yonenaga, 1984);
(2) 2n = 34, NFa = 58, espécimes de Itapetininga, São
Paulo (Pagnozzi et al., 2000) e Corumbá, Mato Grosso
do Sul (C.R. Bonvicino com. pess., em Bezerra & Oliveira,

Figura 1: Procedência das amostras estudadas e localidades-tipo das formas nominais do gênero Clyomys: Brasil, [1] Distrito Federal, Brasília; [2] Goiás,
Mineiros, Parque Nacional das Emas; [3] Mato Grosso do Sul, Corumbá, Fazenda Alegria; [4] Minas Gerais, Lagoa Santa (Localidade-tipo de C. laticeps); [5] São Paulo, Itapetininga (localidade-tipo de C. bishopi), e [6] Itirapina; Paraguai, [7] Departamento de San Pedro, Partido de Tacuatí, Acai-Poi
(localidade-tipo de C. laticeps whartoni), [8] Departamento de Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.
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2010); (3) 2n = 34, NFa = 62, espécimes de Brasília, Distrito Federal (Svartman, 1989); e (4) 2n = 32, FNa = 54,
para espécimes do Parque Nacional das Emas, município
de Mineiros, Goiás (Pagnozzi et al., 2000; Bezerra et al.,
2012). Não se sabe se essas diferenças cariotípicas são
polimorfismos intraespecíficos ou variações interespecíficas, indicativas de limites de espécies (Bezerra et al.,
2012, no prelo).
Considerando que a variabilidade nos caracteres
sexuais entre populações pode refletir ausência de fluxo
gênico, no presente trabalho descrevemos e analisamos
a morfologia da genitália masculina externa e do báculo de espécimes provenientes de diferentes populações
de Clyomys laticeps, no intuito de avaliar essa hipótese.
Com base nesses e em outros conjuntos de caracteres já
conhecidos, discutimos as possíveis implicações taxonômicas da variabilidade observada para o gênero.
Material e Métodos
Foram estudados 16 espécimes, sendo que a morfologia externa da glande foi examinada para 14 amostras: Distrito Federal (N = 3), Goiás (N = 4), Mato Grosso
do Sul (N = 3), São Paulo (N = 5) e Paraguai (N = 1). O
báculo foi analisado para 14 espécimes do Distrito Federal (N = 2), Goiás (N = 3), Mato Grosso do Sul (N = 3), São
Paulo (N = 5) e Paraguai (N = 1). Dois espécimes de São
Paulo são provenientes de Itapetininga, localidade-tipo
de Clyomys bishopi, e o espécime do Paraguai é proveniente das proximidades da localidade-tipo de C. laticeps
whartoni (Figura 1). O Apêndice I relaciona os espécimes
consultados e localidades de procedência das amostras.
A metodologia para a diafanização da glande seguiu Hooper (1958) e Lidicker (1968), e a terminologia
seguiu Hooper (1961) e Lidicker (1968). Os pênis retirados de peles taxidermizadas foram reidratados em solução de água com etanol 1:1, por três a cinco dias. As
amostras que não reidrataram neste período passaram
por um tratamento em KOH 4% por cerca de 4‑5 horas,
quando se inicia a maceração e consequente amolecimento dos tecidos. Os exemplares preservados em
meio líquido (parte fixada em formalina e preservada
em etanol 70%, outra somente preservada em etanol
70%) foram clareados em KOH 4% durante um ou dois
dias, em dependência das condições de preservação
dos tecidos moles. Todos foram pigmentados com Alizarina a 0,003% durante um ou dois dias, para permitir
a visualização dos tecidos ósseos. Depois, o material foi
sucessivamente submetido a concentrações crescentes
de glicerina (20, 40 e 80%), permanecendo em cada concentração por um dia, e foi finalmente transferido para
glicerina 100%. Uma vez que o processo de diafanização
pode danificar estruturas externas, a anatomia externa
da glande foi estudada e descrita antes de se iniciar o
processo de clareamento com KOH. As partes internas
foram estudadas através de dissecção, realizada durante
o processo de diafanização.
Para a observação das estruturas internas foi efetuada uma incisão longitudinal na superfície ventral do
Bezerra & Oliveira: Morfologia fálica em Clyomys

pênis até a luz da uretra. Tanto as estruturas internas
quanto as externas foram mais bem visualizadas com o
pênis submerso em água na quantidade suficiente apenas para cobri-lo e mantê-lo úmido.
Após a descrição das partes moles externas e internas, o báculo de cada espécime foi retirado com o auxílio de uma lâmina de bisturi e de uma pequena tesoura
de pontas finas. As medidas do báculo foram modificadas a partir de Hooper (1958) e tomadas com o uso de
uma lente de aumento Edmund Scientific® de graduação
milimetrada (0,1 mm). As medidas utilizadas foram (Figura 2): comprimento total do báculo (CTB); largura da
base do báculo (BB); maior largura proximal do báculo
(PB), e maior largura distal do báculo (DB).
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Resultados
Pênis e glande
A porção distal na superfície dorsal é mais alta e
ligeiramente encurvada ventralmente. A forma básica é
cilíndrica, longa e reta (alguns exemplares apresentam
uma leve inflexão mediana no eixo transversal), estando presente em alguns espécimes uma pequena saliência em forma de bojo na região do sáculo intromitente
(Figura 3, seta 2), esta é uma característica peculiar da
morfologia da glande em roedores histricognatos, também chamado de cul-de-sac (saco cego; Hooper, 1961).
Esta estrutura é localizada ventralmente à uretra, sendo
formada por uma invaginação da parte distal da glande,
que é evertida durante o ato sexual, e seu tamanho depende do estado reprodutivo do indivíduo e varia entre
espécies (Hooper, 1961).
Alguns exemplares observados possuem pregas
longitudinais, que dão um aspecto de longas estrias nas
superfícies ventral e dorsal (Figura 3, seta 3). A não observação dessas pregas longitudinais em alguns exemplares
pode ser devida à desidratação após a morte do animal,
pois a maioria dos pênis foi retirada de espécimes taxidermizados ou fixados e preservados em formol a 10%.

Figura 2: Medidas lineares de caracteres morfométricos tomadas do
báculo de Clyomys laticeps.
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A seguir, representando a morfologia de todos os
exemplares observados, é descrita a morfologia externa
do pênis do espécime MN 68172, proveniente do estado
de Goiás. Variações detectadas são também descritas
em relação a esse espécime:

O pênis apresenta forma básica longa, cilíndrica,
com o dorso e laterais retos. A abertura da uretra localiza-se na parte apical da glande, ventralmente ao corpo
cavernoso, entre “lábios” não espinhosos, sendo a sua
parede dorsal um pouco mais alta do que a ventral. Na
superfície externa ventral à uretra, dorsal do sáculo intromitente, expande-se distalmente uma projeção carnosa reniforme, achatada lateralmente e sem espinhos,
cujo comprimento alcança a ponta da parede dorsal da
uretra. A epiderme da glande é coberta por espinhos
simples, pequenos e pontudos, espalhados uniformemente por toda sua superfície externa, excetuando-se a
abertura da uretra e a projeção carnosa reniforme. Pregas longitudinais pouco profundas surgem na superfície
dorsal e convergem suavemente, sem se tocarem, em
direção ao ápice da glande. Na extremidade distal da superfície dorsal existe uma suave bifurcação da epiderme
que forma uma pequena depressão mediana na maioria
dos exemplares analisados, e que se expande ventralmente envolvendo a uretra e, algumas vezes, a projeção carnosa descrita acima. Alguns exemplares possuem
uma linha mediana, completa ou incompleta, na região
ventral do pênis.
A estrutura interna do sáculo intromitente pôde ser
visualizada em todas as amostras geográficas (Figura 4),
exceto para os espécimes do Distrito Federal, nos quais,
apesar de presente, esta estrutura estava muito deteriorada. O sáculo intromitente abre-se distalmente a ⅔ do
comprimento da glande (Figura 3, seta 1), limitando o
ápice da glande, que ocupa o outro ⅓. As paredes do sáculo intromitente apresentam um par de pregas longitudinais localizadas dorso-lateralmente. Toda a superfície
do sáculo intromitente, exceto a dorsal, é coberta por
espinhos iguais aos da superfície externa, sendo suas paredes uma continuação da superfície externa da glande.
Não há projeções na base do sáculo. A parede dorsal do
sáculo, ventral à uretra, é lisa e sem espinhos, continuando assim até a projeção carnosa ventral à uretra. O
espécime do Paraguai não foi representado, pois, apesar
de ter sido possível a observação da estrutura, esta se
encontrava muito desidratada.
Báculo
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Figura 3: Anatomia externa do pênis de espécimes de Clyomys laticeps
provenientes do Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo, da esquerda
para a direita, expostas em vistas: (A) ventral (espécimes, da direita
para a esquerda, MN 63853, MN 68168 e MN 68969), (B) lateral (MN
63853, MN 68172 e MN 68971), e (C) dorsal (MN 63853, MN 68166*
e MN 68970). As setas indicam: (1) abertura do sáculo intromitente,
(2) a saliência em forma de bojo do sáculo intromitente, e (3) as estrias
dorsais. * Exemplar diafanizado evidenciando o báculo. Barra = 1 mm.

Todos os báculos analisados apresentaram uma estrutura simples, sem cartilagem na porção distal, com a
forma alongada e estreita. A forma do báculo pode ser
ligeiramente convexa em vista dorsal e côncava ventralmente no ⅓ proximal. As médias de comprimento total
(Tabela 1) variaram da menor para a maior na ordem de
0,7 mm (12%). A forma das extremidades distal e proximal foi variável entre localidades (Figura 5; Tabela 2). Os
exemplares da região do Distrito Federal apresentaram a
haste reta a ligeiramente convexa dorsalmente no ⅓ proximal, com inflexão no meio ou no ⅓ proximal. A extremidade proximal é côncava ventralmente, larga e franjada,
continuando ou não com a curvatura dorso-ventral, que
pode ser acentuada. A extremidade distal tem a haste
reta e apresenta ápice redondo ou com uma depressão
Bezerra & Oliveira: Morfologia fálica em Clyomys
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Localidade
Goiás (n = 3)
Distrito Federal (n = 2)
Mato Grosso do Sul (n = 3)
São Paulo (n = 5)
Paraguai (n = 1)

Comprimento Total
5,9 (5,5 ‑ 6,4)
6,1 (5,9 ‑ 6,2)
5,3 (5,2 ‑ 5,4)
5,6 (4,9 ‑ 6,1)
—

Largura da Base
0,9 (0,8 ‑ 1,0)
1,5 (1,5 ‑ 1,5)
1,0 (0,7 ‑ 1,3)
1,3 (0,8 ‑ 1,7)
—

Maior Largura Proximal
1,1 (1,0 ‑ 1,2)
1,6 (1,5 ‑ 1,6)
1,5 (1,4 ‑ 1,7)
1,2 (0,8 ‑ 2,0)
—

Maior Largura Distal
0,6 (0,5 ‑ 0,6)
0,8 (0,7 ‑ 1,0)
0,9 (0,9 ‑ 0,9)
0,7 (0,6 ‑ 0,9)
0,7
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Tabela 1: Média e valores mínimos e máximos das medidas (em milímetros) dos báculos de Clyomys laticeps para cada amostra geográfica analisada.
Veja Material e Métodos para a descrição das variáveis medidas.

Tabela 2: Caracteres qualitativos dos báculos em cada amostra geográfica de Clyomys laticeps e cariótipos relacionados, com número diploide (2n) e
complemento autossômico (NFa).
Localidade
Mineiros,
Goiás

Curvatura da haste
Extremidade proximal*
em vista lateral
Reta e ligeiramente Quadrada e reta a
curvada à esquerda ligeiramente côncava

Brasília,
Distrito Federal

Reta

Corumbá,
Mato Grosso do Sul

Reta

Itapetininga,
São Paulo

Reta

Canindeyú,
Paraguai

Reta

Extremidade distal*

Reta com forma variando
de quadrada, redonda a
pontuda medialmente
Larga, côncava e franjada
Reta, com forma
arredondada ou com suave
depressão mediana
Larga, quadrada e côncava, Reta, ligeiramente côncava
com a borda continuando
e com depressão mediana
com a projeção dorso-ventral suave ou acentuada
Larga, quadrada, côncava,
Reta e com depressão
com curvatura dorso-ventral mediana suave ou acentuada
muito acentuada
Não observada – estrutura
quebrada

Reta, com forma
arredondada

Cariótipo

Fonte do Cariótipo

2n = 32,
NFa = 54

Bezerra et al., 2012

2n = 34,
NFa = 62

Svartman, 1989

2n = 34,
NFa = 58

C.R. Bonvicino com. pess.,
em Bezerra & Oliveira, 2010

2n = 34,
NFa = 60 e
2n = 34,
NFa = 58
—

Yonenaga, 1975; Souza &
Yonenaga, 1984; Pagnozzi
et al., 2000
—

* Forma e contorno.

mediana. Os exemplares do estado do Mato Grosso do
Sul apresentam a haste variando de reta a ligeiramente convexa dorsalmente no terço proximal, possuindo
uma inflexão no meio. A extremidade proximal é larga
e côncava ventralmente, com a projeção dorso-ventral

contínua à borda. A extremidade distal varia de reta a
ligeiramente côncava, apresentando uma depressão
mediana suave ou acentuada, e formando suaves asas
apicais. Nos exemplares do estado de Goiás a haste é
reta, com uma inflexão no meio e uma curvatura lateral

Figura 4: Vistas, da esquerda para a direita, dos pênis de espécimes do Mato Grosso do Sul (MN 63851), Goiás (MN 68172) e São Paulo (MN 68971),
com incisão mediana na região ventral mostrando a estrutura interna do sáculo intromitente. Barra = 1 mm.
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para a esquerda, que foi observada apenas suavemente
nos exemplares do estado do Mato Grosso do Sul. A extremidade proximal é reta a ligeiramente côncava ventralmente, e possui a borda quadrada, a extremidade
distal da haste é reta com o ápice redondo a suavemente pontudo no eixo medial. Finalmente, nos exemplares
do estado de São Paulo o báculo possui a haste reta,
com inflexão no meio. A extremidade proximal é larga,
quadrada, côncava ventralmente e possui uma acentuada projeção da curvatura dorso-ventral, exceto em um
exemplar jovem. Nesse exemplar a extremidade distal
é reta e possui uma depressão mediana, que pode ser
acentuada ou não, formando asas apicais pouco desenvolvidas. O báculo do espécime do Paraguai, apesar de
quebrado, faltando o terço proximal, apresenta a haste
reta nos dois terços finais, uma ligeira inflexão no meio
e a extremidade distal reta e com margem arredondada,
de forma semelhante à de alguns exemplares do estado
de Goiás.
Os exemplares do estado de Goiás foram os únicos que não apresentaram uma projeção dorso-ventral
acentuada na extremidade proximal ou depressão mediana na extremidade distal do báculo. Os exemplares
do Distrito Federal apresentaram como característica
mais conspícua a borda da extremidade proximal franjada; por sua vez, os exemplares do estado do Mato Grosso do Sul apresentaram a borda da extremidade proximal contínua à curvatura dorso-ventral, e os espécimes

do estado de São Paulo apresentaram uma acentuada
projeção da curvatura dorso-ventral na extremidade
proximal. Os espécimes dos estados do Mato Grosso do
Sul e de São Paulo ainda apresentaram na extremidade
distal uma peculiar depressão mediana acentuada, enquanto nos exemplares do Distrito Federal esta depressão foi suave (Tabela 2).
Discussão
O pênis em Clyomys laticeps assemelha-se ao de
Proechimys descrito por Hooper (1961), tanto na forma
quanto na presença de espinhos pequenos e simples
cobrindo a epiderme. Também não apresenta qualquer
ornamentação, como visto em alguns gêneros de roedores caviomorfos, como um par de espinhos longos
dentro do sáculo intromitente em Dasyprocta ou o par
de espinhos largos e com forma de serra na superfície
dorsal do pênis Cuniculus (Hooper, 1961). A simplificação da morfologia fálica em roedores foi correlacionada
ao nível de sociabilidade em algumas espécies (e.g., Parag et al., 2006; Rocha-Barbosa et al., 2013), enquanto,
dentre os caviomorfos, espécies que apresentam maior
porte, são diurnas, vivem em áreas abertas e/ou cavam
buracos tendem a ser mas sociais (Ebensperger & Blumstein, 2006). Clyomys laticeps, que é semifossorial e vive
em áreas abertas, ocorre em altas densidades (Vieira,

Figura 5: Báculos de espécimes representativos das amostras de: (A) Distrito Federal (MN 33486), (B) estado do Mato Grosso do Sul (MN 63851),
(C) estado de Goiás (MN 68168), (D) Paraguai (TK 61847), e (E) estado de São Paulo (MZUSP 26765), em vistas ventral, dorsal e lateral direita, respectivamente, com as características mais conspícuas para cada amostra indicadas pelas setas como descrito na seção Resultados. Barra = 1 mm.
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de mestrado do Conselho Nacional de Desenvolvimento
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Científico e Tecnológico (CNPq). AMRB recebe bolsa
de pesquisa Atração de Jovens Talentos e JAO bolsa de
produtividade científica, ambas do CNPq (Processos
372459/2013‑7 e 06801/2007‑8, respectivamente).
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com os resultados da variabilidade craniométrica reportados em Bezerra & Oliveira (2010), revelando-se uma
distinta morfologia para cada amostra geográfica. Entretanto, a morfologia observada para este caráter entre
diferentes populações foi, em parte, concordante com a
variabilidade cariotípica observada (Bezerra et al., 2012;
Tabela 2). Espécies semifossoriais de pequenos mamíferos muitas vezes apresentam, devido aos seus hábitos,
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outro lado, roedores equimídeos são conhecidos por
apresentar grande retenção de caracteres morfológicos
plesiomórficos (Fabre et al., 2013). É possível que os diferentes cariótipos (Bezerra et al., 2012), em conjunto
com a morfologia do báculo apresentada neste estudo,
representem um grau de isolamento genético maior do
que apenas uma estruturação geográfica. Esta hipótese
poderá ser testada com análises filogenéticas baseadas
em dados moleculares, incluindo todas as populações
conhecidas para a espécie.
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Apêndice I
Os 16 espécimes estudados estão depositados nas seguintes coleções: MN (Museu Nacional, Universidade Federal
do Rio de Janeiro), MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo) e UNB (Coleção de Mamíferos, Departamento de Zoologia, Universidade de Brasília e Texas Tech University, Lubbock, TX, EUA).
Os espécimes estudados e localidades de procedência estão listados abaixo. Os números entre colchetes são referentes às localidades exibidas na Figura 1.
BRASIL: Distrito Federal, Brasília [1], Parque Nacional de Brasília (15°40’S, 47°51’W): MN 22237; Planaltina, Reserva
Biológica de águas Emendadas (15°34’S, 47°35’W): MN 33486, UNB 0480. Estado de Goiás, Mineiros, Parque Nacional
das Emas [2] (18°15’S, 52°53’W): MN 68166, MN 68168, MN 68172, MN 68173. Estado de Mato Grosso do Sul, Corumbá, Fazenda Alegria [3] (19°02’S, 57°35’W): MN 63851, MN 63853, MN 63871; Estado de Minas Gerais, Lagoa Santa [4]
(19°37’S, 43°54’W): localidade-tipo de Clyomys laticeps (BM 88.1.9.11). São Paulo, Itapetininga [5] (23°36’S, 48°02’W)
(localidade-tipo de Clyomys bishopi): MZUSP 25675, MZUSP 26765; Itirapina, Cerrado do Valério, Estação Experimental
do Instituto Florestal [6] (22°06’S, 47°48’W): MN 68969, MN 68970, MN 68971.
Paraguai: Departamento de San Pedro, Partido de Tacuatí, Acai-Poi [7] (23°05’S, 56°07’W): localidade-tipo de Clyomys
laticeps whartoni (MN 33503). Departamento de Canindeyú, Reserva Natural del Bosque Mbaracayú [8] (24°09’S,
55°17’W): TK 61847.
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Resumo: Aqui reportamos a ocorrência de Myocastor coypus (ratão-do-banhado), aumentando sua
distribuição geográfica para o Estado do Rio de Janeiro. Um espécime foi encontrado atropelado
durante o monitoramento da rodovia BR‑040, Rio de Janeiro/Juiz de Fora, km 22, município de Três
Rios. O animal foi recolhido, taxidermizado e depositado na coleção de Mastozoologia do Museu
Nacional do Rio de Janeiro. A grande capacidade de dispersão e colonização de novos habitats de
Myocastor coypus, atingindo densidades elevadas em áreas alagadas, mostra que é necessário
monitorar esta espécie em ambientes onde foi introduzida.
Palavras-chave: Espécie exótica; Distribuição; Novo registro; Ratão-do-banhado; Rodentia.
Abstract: Here we report the occurrence of Myocastor coypus (coypu), increasing the geographic
range to the State of Rio de Janeiro. One run over specimen was found during the Highway BR‑040
monitoring routine, nearby the 22 km mark, area of Três Rios municipality. The specimen was
prepared and deposited in the Mammalogy collection of the National Museum of Rio de Janeiro. The
great dispersal ability and colonization of new habitats of Myocastor coypus, reaching high densities
in flooded areas, shows the need to monitor the species in environments where it was introduced.
Keywords: Exotic species; Distribution; New record; Nutria; Rodentia.
Myocastor coypus (ratão-do-banhado) é um roedor da família Echimyidae, de hábito aquático, sendo
um excelente nadador que coloniza facilmente habitats
disponíveis. O ratão-do-banhado é nativo da América do
Sul, da Sub-região Patagônica, ocorrendo no norte da Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, sul do Brasil e Chile
(Guichón et al., 2003). Apesar de originário da América
do Sul, foi introduzido em vários países do mundo pelo
valor de sua pele e por sua carne, incluindo Itália (Prigioni et al., 2005; Bertolino & Ingegno, 2009) e Grã-Bretanha (Harris, 1995). O ratão-do-banhado foi introduzido
particularmente na Europa do Norte e América do Norte
(Guichón et al., 2003), causando danos no ambiente natural das áreas invadidas (Genovesi et al., 2009). Existem relatos da presença desta espécie também na Ásia,
Japão e África (Carter & Leonard, 2002). Desta forma,
Myocastor coypus vem sendo introduzido em todos os
continentes, exceto na Austrália e na Antártica. Sua distribuição atual inclui climas temperados, subtropicais e
tropicais (Clout & Russell, 2007), e foi considerada uma
das espécies de mamíferos mais espalhadas na Europa
com registros em mais de 10 países (Genovesi et al.,
2009). O ratão-do-banhado é uma das poucas espécies
de mamíferos que podem ser consideradas invasoras
com sucesso (Long, 2003), tendo se estabelecido a partir
de diferentes formas (Clout & Russell, 2007).
A distribuição de Myocastor coypus no Brasil inclui os estados do Rio Grande do Sul (Moojen, 1952),
Santa Catarina (Cherem et al., 2004), e em São Paulo,
onde Bonivicino e colaboradores (2007) relatam ainda
Bueno: Ocorrência de Myocastor no Rio de Janeiro

que Myocastor coypus foi introduzida “por criadores no
estado de São Paulo, encontrando-se hoje em estado
silvestre nos arredores de Campinas, onde parece ter-se
adaptado bem, sendo facilmente capturada em pastos
alagados”. No estado de São Paulo, o ratão-do-banhado
foi registrado em Pedreiras, introduzido para criação e
utilização de sua pele (Bonvicino et al., 2007), e na Reserva Biológica da Serra do Japi (Carvalho, 2011).
Em 2 de janeiro de 2009, durante o monitoramento
da rodovia BR‑040, Rio de Janeiro/Juiz de Fora, foi recolhido, atropelado, um exemplar fêmea (MNRJ 79159)
de Myocastor coypus (Figura 1) (medidas CT: 834 mm;
CC: 374 mm; pé s/unha: 121 mm; pé c/unha: 132 mm

Figura 1: Myocastor coypus atropelado na BR‑040, Rio de Janeiro/Juiz
de Fora. Acervo do Projeto Caminhos da Fauna.
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Figura 2: Mapa da área de estudo, Rodovia BR‑040, Rio/Juiz de Fora. A seta vermelha indica o local de coleta da carcaça de Myocastor coypus, km 22
(‑22°07’09”S, ‑43°09’22”W; Datum SAD 69), município de Três Rios.
Bueno: Ocorrência de Myocastor no Rio de Janeiro
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Figura 3: Mapas com a distribuição de Myocastor coypus no Brasil segundo Bonvicino et al. (2008) à esquerda, e a distribuição atual (à direita).

e ouvido interno: 33 mm), no km 22 (‑22°07’09”S,
‑43°09’22”W; Datum SAD 69), no município de Três
Rios, Estado do Rio de Janeiro (Licença Sisbio Número:
30727‑3). A rica rede hidrográfica nas proximidades do
local, com os rios Paraíba do Sul, Paraibuna e Piabanha
(Figura 2), possivelmente facilitou a dispersão da espécie na região. Três Rios está a 260 m de altitude e possui
vegetação de Mata Atlântica Semi-Decidual.
A grande capacidade de dispersão e colonização de
novos habitats de Myocastor coypus, atingindo densidades elevadas em áreas alagadas, mostra que é necessário
monitorar esta espécie em ambientes onde foi introduzida. Por ser espécie exótica, necessita ser controlada, o
que demanda muitos recursos humanos e financeiros.
Na Grã-Bretanha atingiu um número de indivíduos em
torno de 200.000 (Norris, 1967), mas foi extinta localmente após adoção de campanha baseada na captura
com armadilhas (Panzacchi et al., 2007), sendo o último
exemplar visto em 1989 (Gosling & Baker, 1989; Genovesi
et al., 2009). Na Itália também tem sido controlada para
manter níveis reduzidos (Panzacchi et al., 2007). Esta
espécie destrói plantações, plantas aquáticas essenciais
para a estabilização de rios, e cava buracos causando erosão nas margens, gerando prejuízos na faixa de 4 milhões
de euros por ano na Itália (Panzacchi et al., 2007).
No sudeste do Brasil, o ratão-do-banhado tem aumentado sua distribuição geográfica rapidamente, com
registros na última década em São Paulo (Bonvicino
et al., 2007) e agora no Rio de Janeiro, apontando que
o controle da espécie é necessário. É importante relatar
novas localidades de avistamento, captura e atropelamento de Myocastor coypus para o adequado delineamento de medidas de controle.
Este achado amplia a distribuição de Myocastor
coypus no Brasil (Figura 3).
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On November 8th, 2012, the Brazilian Ministry of
Environment (MMA), through The Chico Mendes Institute of Biodiversity Conservation (ICMBio/MMA), issued
the Circular Letter no. 01/2012/COINF/CGPEQ/DIBIO,
regarding toe clipping as a method of individual identification for studying small mammals, and requested
expert opinion on the subject. We provide below the
response we submitted to the Ministry, which is the

official position of the Brazilian Society of Mammalogists
(SBMz) on the subject.
The study of population ecology, especially of
small non-volant mammals (rodents and marsupials,
orders Rodentia and Didelphimorphia), depends mainly on monitoring individuals to understand ecological
patterns and processes, originated both from natural or
anthropogenic factors. There are two basic methods to
Loretto et al.: Toe-clipping in small mammal studies

efficiently monitor animal populations in the wild, namely static life history tables or dynamic cohort tables
(Begon et al., 2006). The first requires information of representative population samples in a given locality and
time interval, so that age classes can be estimated. This
method is commonly used to study species with long lifespan, mostly diurnal, and relatively easy to find in their
natural habitats.
The second option, dynamic cohort tables, requires regular monitoring of individuals in the population
from birth to death (e.g., Fernandez, 1995; Gentile et al.,
2000; Flowerdew et al., 2004; Macedo et al., 2006). This
approach is commonly used to study short lifespan species (one or a few years), such as small non-volant mammals (e.g., rodents and marsupials), and represent an
important tool in the study of life histories, population
dynamics, and classic and evolutionary demography. Pivotal to this approach, it requires precise individual recognition of specimens through durable body marking.
Among the several methods available for marking
small non-volant mammals (e.g., Korn, 1987; Wood
& Slade, 1990; Braude & Ciszek, 1998; Meserve et al.,
2003; Fisher & Blomberg, 2009) the most widely used
recently in Brazil are ear tagging and toe clipping (e.g.,
Macedo et al., 2007; Schmitz, 2008; Bonecker et al.,
2009). Regarding the latter, it is imperative to clarify that
mammalogists do not cut entire toes while applying toe
clipping. We avoid the use of “toe ablation” because it
can lead to misinterpretations. Brazilian mammalogists
cut distal phalanges to individually identify animals.
Scientific papers, testimonies, and reports from experts indicate that toe clipping method is effective as an
ultimately body marking (Carmignotto A.P., Graipel M.E.,
Vieira E.M., Voltolini J.C., Testoni A., pers. obs.), and but
it does not cause irreversible harm to the health of the
animals (Schmitz, 2008; Fisher & Blomberg, 2009). The
method is effective for studying species with different life
histories (semifossorial, aquatic, and terrestrial) in the
field (Schmitz, 2008). Indeed, there are several studies
showing that toe clipping (i) does not influence recapture rates (Voltolini et al., 1996), nor (ii) decreases survival rates of individuals (e.g., Wood & Slade, 1990; Kajin
et al., 2008; Schmitz, 2008; Fisher & Blomberg, 2009),
and that there is complete healing of toes tips (Gentile
R., Graipel M.E., Vieira E.M., Testoni A., pers. obs.).
Like any other available method of individual marking, toe clipping may cause some loss of information,
due to the occurrence of natural toe loss. Losing information represents a serious problem: it affects estimates, results, and predictive power of studies. Nonetheless, our experience, as field Mammalogists, points
the use of toe clipping can be advantageous over other
methods, such as ear tagging, as this method can reach
20‑70% higher rates of loss of information (Carmignotto A.P., Graipel M.E., pers. obs.). However, ear tagging
can also achieve low rates of loss marking (e.g., 3.8%;
Cerqueira R., unpublished data). Indeed, to reduce loss
rates to extremely low levels, individuals should have
both ears tagged. Double marking has been applied successfully in the long-term population study (1997‑2013)
Loretto et al.: Toe-clipping in small mammal studies

conducted by the Laboratório de Vertebrados at Federal
University of Rio de Janeiro (UFRJ), in Serra dos Órgãos
National Park, Rio de Janeiro state. In this study, only
0.7% of double ear tagged individuals lost both tags between trapping sessions (Cerqueira, R., pers. obs., data
from Macedo, 2007; Macedo et al., 2007; Kajin et al.,
2008; Ferreira, 2011; Santana, 2012).
An important issue regarding toe clipping refers to
marsupial neonates. Rodent neonates are seldom captured, but marsupial females are commonly captured
with pouch young. In this case, toe clipping is the only
available method for individual identification of the litter members, with minimum harm to neonates (from
20 mm body length; Fisher & Blomberg, 2009). For
example, over a nine-year population study of the common Atlantic Forest opossum (Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826; Didelphimorphia, Didelphidae), toe
clipping revealed unknown aspects of its ecology and
natural history (Kajin, 2008; Kajin et al., 2008). Among
them, authors identified the weaning stage as the most
critical moment in the species’ life cycle, when selective
pressures are more intense (Kajin, 2008, see also Ferreira et al., in press). Toe clipping allowed accurate estimation of survival rates, thus providing reliable estimates of
the opossum population growth or decline. The results
are highlighted as a potential generalized hypothesis for
most other Neotropical marsupial species. To our knowledge, there are no alternative efficient methods available for individually marking neonate marsupials, since
the use of microchips or ear tags would not be suitable
for such small animals (20‑80 mm body length). Therefore, toe clipping is the only marking option for several
ongoing studies in Brazil, which address issues concerning ecology, philopatry, use of space, life history and
demography of small mammals.
The scientific community must always seek alternatives to minimize or eliminate any discomfort or
stress caused to animals manipulated in field studies, in
accordance with the 3Rs (reduction, refinement and replacement) of animal welfare (www.nc3rs.org.uk/page.
asp?id=7). SBMz and coauthors of this letter argue that
the toe clipping method must not be eliminated from
the Brazilian mammalogy, but the use of alternative,
less invasive methods, such as tattoos, ear tags, and microchips should be considered whenever possible. The
most important reason for keeping the use of toe clipping is its uniqueness for individual marking of marsupial
pouch young and its effectiveness as a marking tool for
other small mammals (up to 100 g body weight). We also
stress the need to comply with several fundamental requisites when performing toe clipping:
1.

2.

Surgical instruments must be sterilized before toe
clipping, and cicatrizing agent must be applied
afterwards. When the method is applied to adult
animals (less than 100 g), we also recommended
previous disinfection and, if possible, application of
an anesthetic spray;
Toe clipping should be used only in animals below
100 g of body weight (Cerqueira, R., pers. comm.).
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3.

4.
5.

6.

In larger animals, other individual marking techniques must be used, unconditionally;
Only one (01) distal phalanx per member may be
cut, and a maximum of two (02) phalanges per individual should be cut to achieve the number combination needed;
Under no circumstances marsupials’ opposable
thumbs should be cut, because it would affect animals’ ability to climb;
The use of toe clipping and ear tagging in fossorial
or semifossorial species, such as rodents of the
genus Blarinomys Thomas, 1896 (Rodentia, Cricetidae) still need to be evaluated, because such techniques may hinder the ability of animals to dig;
For demographic studies, entire offspring can be
marked with a single combination of clipped toes,
without loss of information, since weaned juveniles receive other individual marks, such as ear tags
or microchips, when recaptured in future opportunities. It ensures the recognition of parental relationship, and increases the number of litters that
can be concomitantly marked.

Finally, the Brazilian Society of Mammalogists, and
coauthors who signed this letter, are extremely favorable to the implementation of a public forum, chaired by
ICMBio/MMA, for further debates on issues involving
the knowledge, welfare, ethics, and the study of mammals in Brazil. As the principal interested parties in these
subjects, the community of Brazilian mammalogists is
committed with, and should be involved as active participants on these debates.
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A conhecida escassez de cutias (Dasyprocta leporina) no Parque Nacional da Tijuca, RJ, data de ao menos 43 anos, quando A. Coimbra-Filho e A. Aldrighi realizaram as primeiras solturas (Coimbra-Filho & Aldrighi
1971, 1973; Coimbra-Filho et al., 1972). Não são conhecidos resultados dessa iniciativa, e a espécie continuou
sendo considerada rara ou ausente do Parque nos anos
que se seguiram. Por demanda da própria administração
do Parque, os Laboratórios de Ecologia e Conservação
de Populações – UFRJ e Estudo e Conservação de Florestas – UFRRJ iniciaram um programa de reintrodução da
espécie em 2009. O objetivo deste programa de reintrodução era de estabelecer uma população viável e autossustentável na natureza. Os animais usados no programa
foram retirados da Praça da República, sede da Fundação Parques e Jardins, no centro da cidade. Os indivíduos passaram por quarentena na Fundação Parque Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro (RioZoo) e, uma vez
atestado seu bom estado de saúde, foram levados para
a aclimatação em um cercado construído dentro Parque.
Após este período, os indivíduos, já portando aparelhos
rádio transmissores, eram soltos e acompanhados semanalmente. Até o momento, 19 indivíduos adultos foram soltos e monitorados (8 machos e 11 fêmeas). Destes, sete foram encontrados mortos por diversas causas,
entre elas ataques de cachorros domésticos, e ao menos
dez filhotes já foram avistados na natureza. As evidências
atuais são de que todos esses filhotes tenham sido fruto
da reprodução dos indivíduos reintroduzidos durante o
programa, já que todos foram vistos acompanhados de
fêmeas reintroduzidas. Desde então, foram desenvolvidos estudos que avaliam os procedimentos e etapas de
reintrodução e o equipamento utilizado, além de outros
sobre os padrões de movimento dos indivíduos reintroduzidos e suas interações com as espécies de plantas do
Parque. As perspectivas de estudo são de acompanhar
os indivíduos soltos e os animais nascidos na natureza,
e estimar o tamanho populacional e parâmetros demográficos, obtendo conhecimento que contribua para o
desenvolvimento de outros estudos de reintrodução de
mamíferos de médio porte.

Notas

Reintrodução da Cutia (Dasyprocta leporina) no
Parque Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro

Foto: Marco Terranova.

Foto: Alexandre Justino.
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O Estado do Rio de Janeiro possui pelo menos 74 espécies de morcegos, das quais 48 apresentam hábito exclusiva
ou parcialmente insetívoro. Apesar dessa variedade, os morcegos de hábitos insetívoros são pouco capturados. Esses
podem evitar as redes de neblina armadas em trilhas devido ao sonar apurado ou por voarem acima da posição das
redes. Algumas pequenas coleções de água podem concentrar elevado número de morcegos sobrevoando o local para
ingerir água e presas. Armar redes de neblina sobre coleções de água pode resultar em elevada eficiência de captura de
morcegos insetívoros. Este trabalho foi dividido em dois capítulos que tratam de aspectos diversos da biologia dos morcegos insetívoros. O objetivo do primeiro capítulo foi analisar a importância das lagoas na riqueza de morcegos insetívoros. Nesse capítulo foram incluídos 20 locais totalizando 31 lagoas. Os morcegos foram capturados com auxílio de redes
de neblina. O esforço correspondeu a um total de 1.995 horas em 198 noites de coleta, com a utilização de 9.122 metros
de redes de 1989 a 2008. Foi obtido um total de 26 espécies com 2.159 capturas. Os dados indicaram que as espécies
insetívoras corresponderam de 5,9 a 46,7% do total local de espécies de morcegos. É elevada a riqueza de morcegos
insetívoros que utiliza as lagoas, já tendo sido confirmadas 79% das 33 espécies insetívoras reconhecidas para o Estado
do Rio de Janeiro em 31 lagoas. O objetivo do segundo capítulo foi comparar o horário de atividade de Nyctinomops
laticaudatus e Molossus molossus nas mesmas condições analisando se a atividade de uma espécie pode influenciar a de
outra. O local analisado situa-se na Praia Grande, Ilha da Marambaia, Município de Mangaratiba. O estudo foi realizado
em 10 noites entre janeiro de 2007 e setembro de 2008, correspondendo a 114,5 horas de coleta e 648 metros de redes.
Foram analisadas 198 capturas de M. molossus e 30 de N. laticaudatus. Ambas as espécies analisadas quanto ao horário
de captura apresentaram as primeiras capturas imediatamente após o pôr-do-sol. A atividade de N. laticaudatus durante toda a noite pode ser explicada por evitar usar o local amostrado enquanto M. molossus está presente em grande
número. Este trabalho demonstra a necessidade de um maior esforço amostral em lagoas de forma a obter uma maior
riqueza de espécies insetívoras, que não são comumente capturadas. A amostragem em lagoas com vegetação aquática
e de tamanho médio e muito grande, em bordas de florestas e próximas a área residencial podem ser as mais produtivas
para a captura de espécies insetívoras. A elevada riqueza de morcegos insetívoros obtida em lagoas atesta a necessidade
de se considerar esse ambiente nos futuros inventários de morcegos no bioma da Mata Atlântica. Mostra-se importante
que estudos futuros analisem o horário de início da atividade de N. laticaudatus e M. molossus e as presas empregadas.
Com mais pesquisas centradas na atividade de morcegos na região neotropical será possível compreender quais espécies adotam diferentes estratégias e quanto as variáveis climáticas interferem diretamente no forrageio dessas.
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O termo “habitat” tem importância fundamental na Ecologia. Porém, seu uso tornou-se pouco acurado, pois o
termo passou a ser usado para se referir a conceitos diferentes. Com isso, foi investigado como o termo tem sido usado
nas últimas décadas em estudos com mamíferos terrestres neotropicais em 51 artigos. “Habitat” se tornou na maioria das publicações um termo substituto para “vegetação” e termos correlatos. Mesmo com a inconsistência e a falta
de consenso quando à sua definição, estudos sobre uso de habitat por mamíferos neotropicais são de fundamental
importância pra compreender processos em diversos níveis de organização – indivíduos, populações e comunidades
– especialmente no contexto da conservação de espécies. Diversas são as variáveis usadas para quantificar o habitat
quanto a seu uso por mamíferos, e não se deve almejar uma padronização dessas variáveis, pois a escolha deve levar
em consideração particularidades da área e da espécie de estudo. É necessário que o conceito de habitat e o uso do
termo sejam repensados para uso correto. O termo continua sendo usado para se referir a conceitos que possuem
termos mais precisos, como bioma e fitofisionomia. Na busca pela terminologia adequada, como em qualquer ciência,
preconizo que cada artigo apresente seu entendimento e seu uso próprios do termo, pelo menos no âmbito do estudo.
Havendo termos suficientes para se referir aos conceitos usados, “habitat” poderia significar, como nos primórdios de
sua utilização, simplesmente uma área, um espaço físico. Os processos que levam à preferência de habitat são alguns
dos mecanismos responsáveis pela riqueza e diversidade encontradas nos ecossistemas. A segunda parte deste estudo
avalia a preferência de microhabitat pela cuíca escansorial Marmosops incanus em uma área de Mata Atlântica, usando
como medida de habitat variáveis estruturais da vegetação e a abundância como medida de uso de habitat pela espécie.
M. incanus foi registrada através de armadilhas de captura (live traps) dos tipos Tomahawk e Sherman alocadas por cinco
noites consecutivas, bimestralmente, de fevereiro de 1998 a dezembro de 2007, em um total de 75 estações de captura
em três grades. Nas mesmas estações de captura, também foram medidas oito variáveis relacionadas à estrutura da
vegetação, denominadas “variáveis de micro-habitat”: cobertura de folhiço, de caules herbáceos e lenhosos, de pedras
e de dossel; obstrução foliar vertical em três alturas e quantidade de troncos caídos. Com base na matriz de colinearidade entre as variáveis, foram escolhidas quatro das oito variáveis inicialmente quantificadas: cobertura de folhiço
e de pedras, obstrução foliar vertical e troncos. Foi feita uma regressão de Poisson entre as variáveis de microhabitat
escolhidas e a abundância (número total de capturas) de M. incanus. Essa análise indicou que a cobertura de folhiço e
de pedras são variáveis importantes para determinar a qualidade de habitat para M. incanus, já que elas se relacionaram
positivamente com a abundância desta espécie na área de estudo. É possível inferir que o folhiço represente uma fonte
de recursos alimentares, já que pode abrigar uma fauna abundante de macroinvertebrados, especialmente artrópodes,
e que afloramentos rochosos representem abrigo e proteção.
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Dentro da biologia evolutiva, uma das questões centrais é a compreensão de como os processos evolutivos, em
particular a seleção e o acaso (deriva genética) moldaram a diversidade observada nos organismos. Dentro deste contexto, a utilização de abordagens como a integração morfológica e a genética quantitativa nos fornecem poderosas
ferramentas. Enquanto a primeira descreve os padrões de relação entre caracteres e testa hipóteses sobre as relações
de desenvolvimento e/ou funções subjacentes, a segunda possui ferramentas para investigar as forças que podem ter
gerado os fenótipos atuais. Utilizando como modelo de estudo os gêneros de marsupiais da Ordem Didelphimorphia,
analisei a evolução morfológica craniana unindo estas duas linhas de pesquisa. Central a genética quantitativa está
a matriz de covariância genética (G) que descreve a porção da variância que é efetivamente herdada (no sentido de
transmissão de valor entre gerações) e consequentemente serve como substrato à seleção. Apesar de ter sido desenvolvida inicialmente para estudos em escala microevolutiva, o arsenal matemático da genética quantitativa pode ser
estendido a escalas macroevolutivas caso a matriz G permaneça relativamente estável. Entretanto, como a estimativa
de uma matriz G requer um número grande de espécimes aparentados e com genealogia conhecida, utilizei ao longo
deste trabalho sua correspondente fenotípica (P). Desta forma, no primeiro capítulo demonstrei a similaridade das
matrizes de covariância e correlação P dos marsupiais Didelphimorphia. Em contrapartida, as magnitudes de integração morfológica, que medem o grau de associação entre os caracteres, se mostraram mais variáveis dentro do grupo.
A história evolutiva (filogenia) e as distâncias morfológicas entre os gêneros não parecem ter tido influência sobre os
padrões nem as magnitudes, já que não se correlacionaram significativamente a eles. No segundo capítulo, estendi estas
análises para os gêneros ao longo do seu desenvolvimento e novamente os padrões se mostraram semelhantes, tanto
quando comparei a ontogenia de um único gênero, quando analisei diferentes gêneros para diferentes classes etárias.
Em contrapartida, as magnitudes de integração se mostraram mais variáveis, com uma tendência a diminuírem com o
aumento da idade. Por conta destes resultados, comparei as matrizes de correlação empíricas com matrizes teóricas que
expressam hipóteses de modularidade baseadas no desenvolvimento/função compartilhada pelas regiões do crânio.
Testei para similaridade das duas regiões principais (face e neurocrânio), cinco sub-regiões (base e abóboda craniana,
oral, nasal e zigomático), uma matriz de integração somática (caracteres neurais vs. faciais) e uma de integração total,
concatenando as cinco sub-regiões. Foram encontradas somente correlações significativas para as regiões da face e suas
sub-regiões nasal e oral. Apesar das variações nas magnitudes de integração observadas nestes dois primeiros capítulos,
as respostas evolutivas obtidas para estes gêneros foram todas muito similares. Este resultado, associado a constatação
de que grande parte da variação entre os espécimes é devida ao tamanho, ou variações de forma associadas a ele (alometria), me levaram a analisar as consequências evolutivas associadas a estas variações alométricas. Assim, no terceiro
capítulo analisei as direções de resposta à seleção simulada antes e após a remoção do tamanho. Variações alométricas
exercem forte influência sobre estes crânios tornando-os muito integrados morfologicamente, ou seja, a percepção dos
módulos que os compõem é muito difícil (baixa modularidade). Isto se reflete em uma maior variação ao longo da linha
de menor resistência evolutiva (que resume o eixo de maior variação disponível entre os espécimes), já que os módulos
não podem responder a seleção de forma independente (alta integração morfológica). Em marsupiais, esta linha é está
alinhada na direção de variações de tamanho. Desta forma, não importa em que direção a seleção esteja atuando, as
respostas evolutivas serão usualmente na direção desta linha de menor resistência e consequentemente de tamanho.
Uma vez que o tamanho é removido, as magnitudes de integração diminuem e a modularidade do crânio aumenta. Por
conseguinte, ele passa a ser capaz de responder à seleção em uma gama maior de direções porque aumenta também a
relativa independência destes módulos em relação aos demais. Como estes resultados indicam que variações entre os
Didelphimorphia são direcionadas a variações no tamanho, devido justamente às restrições impostas pela linha de menor resistência evolutiva, analisei as trajetórias ontegenéticas de dois gêneros irmãos, Didelphis e Philander, separando
os efeitos da forma e tamanho nesta diversificação. Para tanto empreguei análises de morfometria tradicional, morfométrica e análises de coeficientes alométricos que apontaram para uma maior diferenciação no tamanho entre eles.
Apesar da similaridade entre as trajetórias ontogenéticas destes dois gêneros, espécimes de Didelphis nascem maiores
e crescem por mais tempo, como indicado pela sua trajetória mais longa.
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O Estado de São Paulo possui 231 espécies de mamíferos, sendo que para este grupo, existem muitos locais com
pouco conhecimento no Estado, incluindo o número limitado de amostras zoológicas e a falta de informações sobre a
ecologia e história natural de várias espécies. Muitas técnicas foram desenvolvidas para monitorar as populações de
mamíferos terrestres, como técnicas de captura e contenção, podendo ser invasivas ou não-invasivos. Dentre as técnicas
existentes podemos citar: censo, fotografias e monitoramento remoto de faixas. A Reserva Biológica da Serra do Japi
possui uma área de 2.071,20 hectares, sendo uma das principais regiões para conservação no Estado de São Paulo, mas
o conhecimento de suas espécies de mamíferos é ainda limitado a pesquisas com esforço de amostragem limitado ou
principalmente restritas a uma ou poucas localidades. O objetivo desta pesquisa foi o inventário da fauna de mamíferos
da Reserva Biológica da Serra do Japi, comparando diferentes métodos de amostragem e verificando possíveis problemas que os mamíferos locais podem estar enfrentando, causando a diminuição da sua diversidade. Os mamíferos foram
registrados através das seguintes metodologias: parcelas de areia, identificação de rastros e visualização, armadilhas
fotográficas, coleta de fezes e identificação de sinais de predação e demarcações. Um total de 32 espécies de mamíferos
selvagens e duas espécies de mamíferos domésticos foram registradas. Os métodos com maior detectibilidade foram
parcela de areia e visualização, sendo os mais indicados para a amostragem de mamíferos através de métodos não-invasivos. Estes métodos também são indicados pelo baixo custo de instalação e manutenção. A presença de cães domésticos foi verificada em grande densidade e que constitui um problema para a fauna local de mamíferos, provavelmente
causando uma diminuição da diversidade local. Trabalhos como este devem ser mais recorrentes, pois possibilitam a
comparação de metodologias ou inventários.

19

Resumos

Bol. Soc. Bras. Mastozool., 66, 2013

Dinâmica populacional e padrão de atividade
do marsupial Metachirus nudicaudatus
Desmarest, 1817 (Didelphimorphia, Didelphidae)
em área de Mata Atlântica no Parque Nacional
da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro, Brasil
Mariana Silva Ferreira
Dissertação de Mestrado
Programa de Pós Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Orientador: Marcus Vinícius Vieira
Defesa: 24 de maio de 2011

Na presente dissertação uma população do marsupial neotropical Metachirus nudicaudatus foi estudada em uma
área de Mata Atlântica no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Município de Guapimirim, Rio de Janeiro através do
método de captura-marcação-recaptura. Os objetivos deste estudo foram determinar o mecanismo envolvido na regulação populacional e os efeitos de fatores exógenos (precipitação local e Oscilação Sul /El Niño) no sistema e determinar
o padrão de atividade de M. nudicaudatus e Didelphis aurita, investigando se, devido ao seu papel de competidor e
predador intraguilda, D. aurita tem influencia sobre a atividade da cuíca marrom. No estudo da dinâmica populacional o
tamanho populacional de M. nudicaudatus foi estimado através do método do MNKA (Minimum number known alive) a
partir de uma série temporal de 13 anos (abril de 1997 – fevereiro de 2009). Para as análises foram utilizadas ferramentas exploratórias de diagnóstico que possibilitam reconhecer a estrutura de retroalimentação do sistema em estudo e
detectar quais são os possíveis fatores responsáveis por essa dinâmica. As ferramentas utilizadas foram o MRT (Tempo
médio de retorno) e VRT (Variância do tempo médio de retorno), Retrato de fase, ACF (Função de autocorrelação), PRCF
(Função de correlação parcial da taxa de crescimento) e Função R. Para as análises da influência de fatores exógenos
foi utilizada a regressão passo a passo (Stepwise regression). A dinâmica populacional de Metachirus nudicaudatus é
governada por um processo de retroalimentação negativa de primeira ordem, ou seja, a taxa per-capita de crescimento
populacional depende somente do tamanho populacional no ano anterior. A rápida resposta indicada pela ordem do
sistema e o mecanismo regulador dominante sugerem que um aumento no tamanho populacional resulta em uma diminuição na disponibilidade de recursos por indivíduo, levando a uma diminuição na reprodução e/ou sobrevivência e/
ou aumento na emigração que se refletirá no ano seguinte. A população deste marsupial, portanto, sofre influência de
sua própria população em altas densidades, caracterizando assim uma competição intraespecífica por recursos (limitada
por alimento e/ou espaço). A estrutura endógena do sistema sofre influencia da precipitação local do ano anterior, não
havendo evidências do efeito do Índice de Oscilação Sul como observado para outros marsupiais na área de estudo.
Quanto ao padrão de atividade, foram utilizados dados coletados bimestralmente de fevereiro de 2009 a dezembro de
2010 em conjunto com o estudo de longo prazo de dinâmica de populações. Para acessar o padrão de atividade das
espécies, sistemas de determinação do horário de captura foram acoplados as armadilhas gradeadas e, para verificar se
existiam diferenças significativas na distribuição das freqüências de captura por faixa horária entre as duas espécies de
marsupiais foi utilizado o teste G de independência. M. nudicaudatus é estritamente noturno, sem registros de atividade
crepuscular, já D. aurita apresentou um padrão bimodal de atividade, estando mais ativo no crepúsculo e no meio da
noite. Atividade diurna também foi registrada para esta espécie, não estando ativa nos horários em que os pesquisadores estão presentes nas grades de estudo, evidenciando que a presença do pesquisador pode influenciar na atividade
destes animais. Assim, a partir deste resultado, sugere-se que o método de verificação periódica de armadilhas seja
abandonado e que métodos como o utilizado neste estudo ou outros como as câmeras-trap e a rádio telemetria sejam
implementados. Uma baixa sobreposição nas horas de forrageamento foi observada entre os padrões de atividade, o
que pode ser um indicativo de uma possível segregação temporal entre as espécies.
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As discussões a respeito da importância dos fatores dependentes e independentes de densidade para a flutuação
das populações se arrastam por décadas e, visando acabar com distintas interpretações sobre tais conceitos, foi sugerida
a substituição dos termos clássicos pelos termos “fatores endógenos e exógenos”. Com uma busca na literatura recente procurei avaliar se tais conceitos foram assimilados e encontrei por muitas vezes associação direta entre os termos
clássicos e os atuais, sugerindo que ainda não será o fim, nem da dependência de densidade, nem de seu histórico de
controvérsias. Foi feito um estudo de caso para investigar uma série temporal sob o ponto de vista dos fatores endógenos e exógenos para a regulação populacional. Foi analisada uma série de 13 anos da população do pequeno marsupial
noturno Marmosops incanus (Didelphimorphia, Didelphidae) na Mata Atlântica para determinar a estrutura dos possíveis processos regulatórios e a variação temporal nos processos demográficos. A população de M. incanus é fortemente
regulada por retroalimentação de primeira ordem, além de haver evidência para a influência do El Niño com um ano de
atraso, mas não para precipitação local. Os parâmetros demográficos tiveram importante variação entre as estações climáticas e não foi detectada variação interanual importante. Através dos valores de elasticidade pôde ser visto que a contribuição dos elementos de sobrevivência é mais importante para a taxa de crescimento na estação seca, enquanto que
tanto os componentes de reprodução e de sobrevivência são importantes na estação chuvosa, a estação reprodutiva.
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