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albescens analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

. As localidades

destacadas representam as áreas com amostras moleculares e sua respectiva divergência
genética, baseada no citocromo b, pelo modelo Kimura 2 parâmetros.
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(INPA4011).
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(INPA4011). Escala = 1 mm. Ilustração: L. Lobo.
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F41607) e B. Myotis sp.n. (INPA4011).
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Figura 8: Vista lateral do crânio de A. Myotis albescens (MZUSP- F41607) e B. Myotis sp.n.
Figura 9: Vista ventral do crânio de A. Myotis albescens (MZUSP- F41607) e B. Myotis sp.n.
Figura 10: Vista da superfície de oclusão da maxila inferior de A. Myotis albescens (MZUSPFigura 11: Vista ventral do patágio de Myotis sp.n. (INPA 4011).

49

Figura 12: Pavilhão auditivo e detalhe do trago de A e C Myotis sp.n.1 (INPA4011) e B e D Myotis
albescens (MZUSP F 41607). Escala entre cada estrutura = 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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sp.n. analisados.
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32588). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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32588). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Figura 13: Localidade-tipo, número relacionado no Anexo II, referente aos espécimes de Myotis
Figura 14: Vista lateral do crânio de A. Myotis ruber (MZUSP 30808) e B. Myotis riparius (MZUSP
Figura 15: Vista ventral do crânio de A. Myotis ruber (MZUSP 30808) e B. Myotis riparius (MZUSP
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Figura 16: Vista da superfície de oclusão da maxila inferior do crânio de A. Myotis ruber (MZUSP
30808) e B. Myotis riparius (MZUSP 32588). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

59

Figura 17: Localidades referentes aos espécimes de Myotis riparius

.

e Myotis cf. riparius

Figura 18: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis
riparius

símbolo

.

e Myotis cf. riparius

analisados. A localidade-tipo está representada pelo
60

Figura 19: Localidades referentes aos espécimes de Myotis ruber analisados. A localidade-tipo está
representada pelo símbolo

.

68

Figura 20: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis
ruber analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

. As localidades

destacadas representam as áreas com amostras moleculares e sua respectiva divergência
genética, baseada no citocromo b, pelo modelo Kimura 2 parâmetros.
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representada pelo símbolo

75

Figura 21: Localidades referentes aos espécimes de Myotis simus analisados. A localidade-tipo está
.

Figura 22: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis
simus analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

.

76

Figura 23: Tipos de inserção do plagiopatágio no membro inferior dos Myotis neotropicais
enfatizando a diferença entre A. Myotis simus (MZUSP13815) e as outras espécies. Escala =
1cm.
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Figura 24: Localidades referentes aos espécimes de Myotis alter analisados. A localidade-tipo está
representada pelo símbolo

.

81

Figura 25: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis alter
analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

.
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Figura 26: Vista lateral do crânio de: A. Myotis nigricans (MZUSP32597); B. Myotis chiriquensis
(MVZ174405) e C. Myotis levis (MZUSP AD666). Escala=1mm. Ilustração: L. Lobo.
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(MVZ174405) e C. Myotis levis (MZUSP AD666). Escala=1mm. Ilustração: L. Lobo.

88

Figura 27: Vista ventral do crânio de: A. Myotis nigricans (MZUSP32597); B. Myotis chiriquensis
Figura 28: Vista da superfície de oclusão da maxila inferior de: A. Myotis nigricans (MZUSP32597);
B. Myotis chiriquensis (MVZ174405) e C. Myotis levis (MZUSP AD666). Escala=1mm.
Ilustração: L. Lobo.
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Figura 29: Localidades referentes aos espécimes de Myotis levis analisados. A localidade-tipo referese à Myotis levis dinelli e está representada por

.

90

Figura 30: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis levis
analisados. A localidade-tipo refere-se à Myotis levis dinelli e está representada pelo símbolo

. As localidades destacadas representam as áreas com amostras moleculares e sua

respectiva divergência genética, baseada no citocromo b,
parâmetros.

pelo modelo Kimura
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2

Figura 31: Vista lateral dos crânios de Myotis nigricans provenientes da Mata Atlântica. A. Nordeste
- (MVZ 185680) e B. Sudeste (MZUSP 32594).

Figura 32: Localidades referentes aos espécimes de Myotis nigricans
Myotis cf. nigricans

; Myotis aff. nigricans

analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo
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e

Figura 33: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis
nigricans

; Myotis aff. nigricans

representada pelo símbolo

e Myotis cf. nigricans

.

analisados. A localidade-tipo está
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Figura 34: Vista lateral (A), dorsal (B) e ventral (C) do crânio e da face de oclusão da hemi-maxila

inferior (D) de Myotis caucensis (holótipo – AMNH32787), sinônimo júnior de Myotis osculati.
Etiqueta original (E). Fotos cedidas pelo AMNH.

106

de Myotis osculati. Fotos cedidas pelo AMNH.
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Figura 35: Pelagem ventral e dorsal de Myotis caucensis (holótipo - AMNH 32787), sinônimo júnior
Figura 36: Localidades referentes aos espécimes de Myotis osculati analisados. A localidade-tipo está
representada pelo símbolo

. As localidades destacadas representam as áreas com amostras

moleculares e sua respectiva divergência genética, baseada no citocromo b, pelo modelo
Kimura 2 parâmetros.

109

Figura 37: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis
osculati analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

.

110

Figura 38: Localidades referentes aos espécimes de Myotis chiriquensis analisados. A localidade-tipo
está representada pelo símbolo

.

115

Figura 39: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis
chiriquensis analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo

. A localidade

destacada representa a área com amostra molecular e sua respectiva divergência genética,
baseada no citocromo b, pelo modelo Kimura 2 parâmetros.

xv

116

Figura 40: Vista lateral, ventral e dorsal, A, C e E, respectivamente, de: Myotis esmeraldae (holótipo AMNH33239) e B, D e F de Myotis punensis (holótipo - AMNH36263). Notar na Figura B e F

as setas que evidenciam a crista sagital presente e desenvolvida.
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AMNH.
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Figura 41: Vista ventral de Myotis punensis A. MZUSP8687 e B. AMNH36263. Foto B cedida pelo
Figura 42: Topônimos referentes aos espécimes de Myotis punensis analisados. Os topônimos

relacionados aos números NG encontram-se citados no Anexo II. A localidade-tipo de Myotis

punensis está representada pelo símbolo
símbolo

, que na figura encontra-se sob o topônimo 9. O

representa a localidade-tipo de Myotis esmeraldae.

122

Figura 43: Pavilhão auditivo das espécies de Myotis, sendo: A. Myotis levis; B. Myotis alter; C. Myotis
simus; D. Myotis riparius; E. Myotis chiriquensis; F. Myotis nigricans e G. Myotis ruber. Escala=1mm.

Ilustração: L. Lobo.
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Figura 44: Detalhe da região do trago das espécies de Myotis, sendo: sendo: A. Myotis nigricans; B.
Myotis riparius; C. Myotis chiriquensis; D. Myotis ruber; E. Myotis simus; F. Myotis alter e G. Myotis

levis. Escala=1mm. Ilustração: L. Lobo.
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com ocorrência no Brasil.
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Brasil.
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Figura 45: Análise de componentes principais (PCA) das medidas cranianas das espécies de Myotis

Figura 46: Análise canônica (CA) das medidas cranianas das espécies de Myotis com ocorrência no

Figura 47: Análise de componente principal (PCA) com os táxons relacionados filogeneticamente

a Myotis nigricans (Myotis chiriquensis, Myotis sp.n.2 = Myotis aff. nigricans) ou com proximidade

morfológica externa (Myotis riparius, Myotis cf. riparius).

130

Figura 48: Análise canônica (CA) com os táxons relacionados filogeneticamente a Myotis nigricans,
(Myotis chiriquensis, Myotis sp.n.2 = Myotis aff. nigricans) ou com proximidade morfológica externa
(Myotis riparius, Myotis cf. riparius). Os indivíduos de Myotis chiriquensis estão em destaque

. 131

Figura 49: Árvore obtida por MP referente ao gene citocromo b (402pb). Valores de bootstrap em
cada ramo. Clado A: táxons sem crista sagital craniana, exceto pelos terminais assinalados

com

. Clado B: táxons com crista sagital presente e/ ou bem desenvolvida.
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Figura 50: Árvore obtida por Análise Bayesiana referente ao gene citocromo b (402pb). Clado A:
táxons sem crista sagital craniana, exceto pelos terminais indicados por
com crista sagital craniana presente e/ou bem desenvolvida.

. Clado B: táxons
137

Figura 51: Árvore obtida pelo consenso das análises por Bayesiana, MP e ML referente ao gene

citocromo b para as espécies neotropicais. Modificada a partir de Stadelmann et al. 2007.

Espécies neárticas destacadas em cinza.
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Figura 52: Árvore das espécies neotropicais de Myotis obtida por MP com a exclusão das amostras
de Myotis aff. nigricans e Myotis keaysi pilosatibialis, ambas espécies com crista sagital discreta e

desenvolvida, respectivamente. Note o reagrupamento de Myotis keaysi com o clado com crista
sagital. Valores de bootstrap assinalados em cada ramo.

138

Figura 53: Árvore obtida por MP referente ao gene Rag2 (620pb) para as espécies neotropicais

incluindo os táxons considerados anteriormente como sinônimos. Valores de bootstrap em cada

ramo.
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amostras de Myotis riparius ao longo da Mata Atlântica sensu lato.

145

Figura 54: Matriz de correlação entre a distância geográfica e a divergência genética para as
Figura 55: Representação gráfica da rede de haplótipos de Myotis riparius. O tamanho das esferas
corresponde ao número de indivíduos que compartilham o haplótipo representado. A
diferença entre os haplótipos está representada pelo número de passos mutacionais grafados
em vermelho. As regiões de origem dos indivíduos estão representadas por:
Atlântica;

Sul da Mata Atlântica, e

Norte da Mata

para o Paraguai. Os haplótipos não amostrados,

apenas inferidos pelo Programa NetWork 4.2.0, estão destacados em vermelho.
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Figura 56: Localidades referentes aos espécimes analisados molecularmente de acordo com a

Tabela XIII e com a rede de haplótipos da Figura 55. Áreas com haplótipo compartilhados em
destaque.
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Figura 57: Matriz de correlação entre a distância geográfica e a divergência genética para as
amostras de Myotis nigricans ao longo da Mata Atlântica sensu lato.
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Figura 58: Representação gráfica da rede de haplótipos de Myotis nigricans. O tamanho das esferas
corresponde ao número de indivíduos que compartilham o haplótipo representado. A
diferença entre os haplótipos está representada pelo número de passos mutacionais grafados

em vermelho. Os haplótipos não amostrados, apenas inferidos pelo Programa NetWork 4.2.0,

estão destacados em vermelho. Os haplótipos pertencentes à Myotis levis estão representados

por

; haplótipos de espécimes de Myotis nigricans da região Nordeste estão representados por

, da região Sudeste por

, e da região da Chapada Diamantina pelo símbolo

indivíduos pertencentes ao táxon Myotis aff. nigricans estão representados por

.

. Os
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Figura 59: Localidades referentes aos espécimes analisados molecularmente de acordo com a
Tabela XIV e com a rede de haplótipos da Figura 58. Myotis levis estão representados por

haplótipos de espécimes de Myotis nigricans estão representados por
Myotis aff. nigricans estão representados por

.
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RESUMO
O gênero Myotis é extremamente diverso, sendo atualmente reconhecidas 103

espécies, além de 94 subespécies as quais não foram avaliadas satisfatoriamente quanto seu

status taxonômico. Para a América do Sul são reconhecidas 12 espécies, das quais cinco são

consideradas politípicas, dentre elas Myotis nigricans, táxon considerado um complexo de

espécies. Com o objetivo de caracterizar, morfologicamente e molecularmente, os táxons do

gênero Myotis que ocorrem no Brasil e aqueles relacionados a Myotis nigricans, examinei 1.018
exemplares depositados em coleções científicas nacionais e internacionais. Analisei 25
caracteres de morfologia externa e craniana, e aferi 13 medidas corporais e 19 cranianas.
Submeti as medidas cranianas a testes estatísticos uni e multivariados com o intuito de

investigar variações inter e intraespecíficas, e verificar a existência de dimorfismo sexual em

cada táxon analisado. Selecionei um gene mitocondrial, citocromo b (402pb), e um gene
nuclear, RAG2 (620pb), com a finalidade de caracterizar a diversidade genética intra e

interespecífica dos táxons de Myotis, dos quais obtive 78 seqüências: 58 mitocondriais e 20
nucleares. A partir deste conjunto de dados reconheci 8 espécies válidas para o gênero Myotis
no Brasil (Myotis albescens, Myotis alter, Myotis levis, Myotis nigricans, Myotis riparius, Myotis ruber,

Myotis simus, e Myotis sp.n.). Elevei Myotis osculati ao nível específico, táxon até então

considerado uma subespécie de Myotis nigricans; e considerei Myotis punensis e Myotis chiriquensis

espécies válidas, as quais eram consideradas sinonímias de Myotis nigricans nigricans. Neste

contexto, reconheço 15 espécies sul-americanas do gênero Myotis, o que representa um

acréscimo de 25% na diversidade anteriormente reconhecida para o grupo na região. Não

encontrei dimorfismo sexual significativo nas medidas cranianas de M. albescens, M. levis, M.

nigricans, M. riparius e M. ruber. Para melhor delimitar morfometricamente os táxons estudados,
em especial M. nigricans de M. riparius, propus a utilização de dois índices: um craniano e outro

maxilar. Os caracteres qualitativos cranianos, como a presença de crista sagital e o

posicionamento dos pré-molares superiores, associados aos de morfologia externa, como a

disposição de pêlos ao longo do uropatágio, o formato do pavilhão auditivo, e a angularidade
da porção distal da maxila inferior, apresentaram-se como os mais robustos na delimitação dos

táxons com ocorrência no Brasil. As relações filogenéticas entre as espécies de Myotis após a
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inclusão dos táxons validados neste trabalho, ainda permanecem imprecisas. Através dos

métodos de Máxima Parcimônia (MP), de distância de Neighbor-Join (NJ) e análise Bayesiana

(B), houve o resgate de dois grandes clados compostos por espécies com crista sagital ausente

ou discreta (clado A), e crista sagital presente (clado B). Atribuí a politomia encontrada dentro

do clado A à rápida diversificação do grupo na região, com possíveis eventos simultâneos de
especiação. Associo a inclusão de M. levis

no clado de M nigricans com um evento de

introgressão mitocondrial dado a natureza do gene, e ao número de mutações, incompatível

com homoplasia do gene. O tempo de divergência estimado em 1,2Ma (±0,8), coincide com os

eventos de mudanças climáticas e de retração de florestas durante o Pleistoceno, que
propiciariam a hibridização destas duas linhagens. Apliquei o Teste de Mantel nas populações

de M. nigricans e M. riparius presente nos domínios da Mata Atlântica, com o intuito de verificar

a existência de correlação entre distância genética e distância geográfica entre as populações,

testando a hipótese de isolamento por distância, a qual foi rejeitada tanto para M. nigricans

(p=0,9449; r=0,23) como para M. riparius (p=0,9997; r=0,60). As populações de Myotis riparius
apresentaram uma baixa divergência genética (0,8 a 1,5%) ao longo da distribuição, com
compartilhamento de haplótipos entre as populações de Paraíba, São Paulo, Paraná e Paraguai.

Em relação à Myotis nigricans destaco o compartilhamento de haplótipos entre as populações da

Bahia, São Paulo e Paraná, e a baixa divergência (1,9 a 2,4%) entre as populações ao leste da
Serra do Mar. Contudo, os níveis de divergência entre estas populações e as populações

provenientes da Serra do Japi e Serra da Mantiqueira são acentuados (5,7 a 8,1%), similares aos

níveis interespecíficos para o gênero. Estes dados sugerem um alto fluxo gênico no sentido
Norte-Sul da Mata Atlântica ao leste da Serra do Mar, podendo esta atuar como barreira para

as populações interioranas. A compreensão dos processos envolvidos na diversificação do
grupo será favorecida com a inclusão a estas análises de amostras provenientes de outras
populações distribuídas nas porções Leste – Oeste da Mata Atlântica.
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ABSTRACT
Myotis is a highly diverse genus, with 103 species recognized so far, in addition to

another 94 subspecies whose taxonomical status has not yet been completely evaluated.

Twelve species are known to South America, among which five are considered polytypic,

including Myotis nigricans. This taxon in considered a species complex. In order to characterize,

both morphologically and molecularly, the taxa of the genus Myotis, I examined 1,018
individuals from national and foreign scientific collections. Twenty-five characters from

external and cranial morphology were analyzed and 13 body and 19 cranial measures were
checked. In order to investigate inter and intraspecific variations and the existence of sexual

dimorphism in each taxon analyzed, I submitted the cranial measures to uni and multivariate
statistic tests. To characterize intra and interspecific genetic diversity of the taxa in the genus

Myotis, I selected one mitochondrial gene, cytochrome b (402pb), and a nuclear gene, RAG2

(602pb). From these two genes, I obtained 78 sequences: 58 mitochondrial and 20 nuclear.
From the data obtained, I recognized as valid eight Brazilian species in the genus Myotis (Myotis

albescens, Myotis alter, Myotis levis, Myotis nigricans, Myotis riparius, Myotis ruber, Myotis simus, and

Myotis sp.n.). I elevated Myotis osculati, a taxon hitherto considered a subspecies of Myotis
nigricans, to specific level and diagnosed Myotis punensis and Myotis chiriquensis as valid species,

which were previously considered synonyms of Myotis nigricans nigricans. In this context, I
recognize 15 species for the genus Myotis in South America, representing an increase of 25% in

the previously known diversity for the group in the continent. I have not found significant

sexual dimorphism in the cranial measures for M. albescens, M. levis, M. nigricans, M. riparius and
M. ruber. To better delimitate morphometricaly the taxa herein studied, specially M. nigricans

from M. riparius, I proposed the use of two indexes: one cranial and one maxillary. Qualitative

characters from skull, such as presence or absence of a sagittal crest and the arrangement of
upper premolars, associated to those from external morphology, such as the arrangement of

the hair along the uropatagium, the shape of external ear, and the angling from the distal
portion of the lower maxillae, were fundamental for diagnosing the taxa occurring in Brazil.

The phylogenetic relationship among the species of genus Myotis is still imprecise, even after

the inclusion of those taxa diagnosed as valid in this thesis. Through Maximum Likelihood
(ML), Neighbor-Join (NJ) and Bayesian analysis methods, two clades were defined, one
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formed by species with absent or shallow sagittal crest (Clade A), and another (Clade B) with

the presence of sagittal crest. I correlate the polytomy found within Clade A with a fast

diversification of this group in the region, possibly with simultaneous events of speciation. I
correlate the inclusion of M. levis in the clade of M. nigricans with an event of mitochondrial

introgression, given the nature of this gene and the number of mutations, which are not
compatible with the homoplasy for this gene. The estimated divergence time of 1.2 Ma (±0.8),

coincides with climatical changes and forest retraction during the Pleistocene, which allowed
the hybridization of these two lineages. I ran the Test of Mantel for the populations of M.
nigricans and M. riparius from the Atlantic Forest dominium, aiming at verifying the existence of

a correlation between genetic distance and geographical distance in the populations, testing the

hypothesis of isolation by distance, which was rejected both for M. nigricans (p=0.9449; r=0.23)
and for M. riparius (p=0.9997; r=0.60). The populations of Myotis riparius showed a low genetic
divergence (0.8 to 1.5%) along their distribution, with the populations from Paraíba, São
Paulo, Paraná and Paraguay sharing haplotypes. Regarding Myotis nigricans, I point out that

populations from Bahia, São Paulo and Paraná share haplotypes and low divergence (1.9 to
2.4%) between the populations from the western portion of Serra do Mar. Yet, the level of
divergence between such populations and those from Serra do Japi and Serra da Mantiqueira is

high (5.7 to 8.1%), therefore similar to the interspecific levels for the genus. These data suggest
a high gene flow from the North-South direction to eastern Serra do Mar, which may be acting
as a barrier to interior populations. The understanding of the processes involved in the
diversification of the group will be favored by the inclusion of samples of other populations
distributed in the East-West portions of the Atlantic Forest.

xxi

AIRES, 2008 – INTRODUÇÃO

1. INTRODUÇÃO
1.1. PROPOSTAS BIOGEOGRÁFICAS E PROBLEMAS TAXONÔMICOS
Reconhecer a diversidade biológica e seus padrões de distribuição ao longo do
tempo e espaço é uma tarefa que se baseia em diversas áreas do conhecimento como
Biologia Evolutiva, Sistemática, Ecologia e, essencialmente, nas Ciências da Terra. Reunir e
conectar estes conceitos, a fim de responder questões como a elevada diversidade na região
Tropical, tem sido o foco de biogeógrafos desde os tempos de Sclater (1858) e Wallace
(1876), até a atualidade (e.g. Cerqueira, 1982; Patton, 1996; Vivo, 1997; Marroig &
Cerqueira, 1997; Haffer & Prance, 2002; Vivo & Carmignotto, 2004; Morrone, 2006;
Pascual, 2006).
Foram consideráveis os avanços que a Paleontologia e a Paleoclimatologia
forneceram para a construção das hipóteses biogeográficas, assim como o aceite da teoria
da dinâmica das placas tectônicas a partir da década de 1960 pela comunidade científica
(Brown & Lomolino, 2006; Cox & Moore, 2007). Contudo, a despeito de todos os
progressos, as hipóteses gerais de diversificação têm ainda como premissa a delimitação dos
táxons e as relações filogenéticas entre os mesmos (Morrone & Crisci, 1995). Sem essas
informações, podemos construir cenários evolutivos imprecisos, indicando caminhos não
parcimoniosos sobre os eventos que levaram à atual distribuição geográfica dos táxons
estudados.
Neste contexto, a utilização de dados moleculares acrescida às análises de
morfometria já reconhecidas, auxiliou na detecção de descontinuidades genéticas nos
táxons analisados e, posteriormente, na confecção das análises filogenéticas, resgatando os
eventos de divergência entre os grupos (Avise, 1987; Patterson, 1999; Templeton, 2001). A
partir destas novas ferramentas os estudos sistemáticos se aprimoraram, reconhecendo de
maneira mais apurada as áreas de descontinuidade morfológica e molecular dos táxons
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favorecendo, em muitos casos, a descrição de espécies crípticas (Samadi, 2007; Lecointre,
2007; Doaudy, 2007).
A América do Sul possui um número incipiente de mastozoólogos taxonomistas
quando comparado à diversidade estimada para a região (Vivo, 1996; Vivo, 1997).
Contrário ao pensamento de uma parcela considerável da comunidade científica, os
mamíferos não são um grupo taxonomicamente resolvido e estável (Vivo, 1996; Reeder et
al., 2007). Aliado a este fato, o escasso conhecimento sobre aspectos ecológicos, como
deslocamento, biologia reprodutiva e uso de hábitat, manteve os mamíferos, até
recentemente, fora do foco dos estudos de diversificação da fauna atual na América do Sul.
Uma das maiores contribuições para a biogeografia histórica da região Neotropical
foi dada por um ornitólogo, Haffer (1969), o qual relacionou a distribuição atual dos táxons
com fatores históricos, em especial aos relacionados a eventos vicariantes. Vanzolini &
Williams (1970) obtiveram dados a partir da distribuição geográfica de lagartos congruentes
aos de Haffer (op cit.) para aves, corroborando, assim, a existência de áreas de refúgio
durante as oscilações climáticas do Pleistoceno. Contudo, segundo Vanzolini (1992), este
modelo foi algumas vezes mal interpretado e atribuído a resultados de distribuição que não
seriam necessariamente explicados por este processo de isolamento.
Vanzolini & Heyer (1988) organizaram um compêndio de estudos sobre os padrões
de distribuição nos trópicos, tanto de plantas, quanto de invertebrados e vertebrados. O
resultado deste trabalho favoreceu a comparação entre os padrões de distribuição
geográfica de táxons filogeneticamente distantes e colaborou para a visualização das lacunas
existentes na Biogeografia Histórica da América do Sul. Por exemplo, no capítulo dedicado
à distribuição de vertebrados (répteis, anfíbios e mamíferos) Cadle & Patton (1988)
descrevem padrões gerais que, principalmente para roedores, esbarraram em problemas
taxonômicos diversas vezes.

2

AIRES, 2008 – INTRODUÇÃO
A inclusão dos mamíferos nos estudos dos processos de especiação e distribuição
da fauna na região Neotropical foi gradual e teve os roedores como precursores
(Hershkovitz, 1958; 1966; Terborgh, 1971). O grande salto sobre o conhecimento dos
processos de distribuição da mastofauna sul-americana foi dado a partir da década de 1980
com os esforços de J. L. Patton, seus alunos e colaboradores (Patton, 1987; Myers &
Patton, 1989; Myers et al., 1990; Patton et al., 1997; Mustrangi & Patton, 1997; Silva et al.,
1998; Patton & Silva, 1998; Moritz et. al., 2000; Patton et al., 2000; Patton et al., 2001; Patton
& Silva, 2001; Geise et al., 2001; Leite, 2003; Costa, 2003; Braggio & Bonvicino, 2004;
Godoy et al., 2004). A união das análises de caracteres morfológicos e moleculares ao longo
da distribuição dos táxons conferiu uma robustez aos dados obtidos nestes trabalhos,
resgatando os episódios de especiação e favorecendo sua conexão com a evolução da
paisagem ao longo do tempo.
Os resultados obtidos por Silva & Patton (1998) e Patton et al. (2000) referentes aos
pequenos mamíferos não-voadores da região do Juruá (Amazonas, Brasil) utilizando dados
morfológicos, moleculares e a sua variação geográfica, exemplificam os benefícios
alcançados na reticulação dos dados a fim de sustentar as hipóteses biogeográficas.
Contudo, outros grupos de mamíferos continuaram com pouca participação na construção
destes cenários para a América do Sul.
Mas, quais seriam os grupos que poderiam contribuir para o entendimento dos
processos de diversificação nos trópicos?
1.2. SISTEMÁTICA E BIOGEOGRAFIA DE CHIROPTERA NA AMÉRICA DO SUL
Os morcegos representam a maior parte da mastofauna em ambientes
neotropicais, tanto em riqueza como em abundância (Taddei, 1983; Vivo, 1997) e, sendo os
métodos de coleta aplicados ao grupo mais acessíveis em relação aos utilizados com os
outros grupos de mamíferos, as amostras de alguns táxons de Chiroptera tendem a ser bem
representativas nas principais instituições depositárias. Este fato confere a Chiroptera uma
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grande vantagem nos estudos de variação geográfica, campo no qual o número amostral é
considerado um fator preponderante nas interpretações e reconhecimento de padrões de
distribuição.
Para a ordem Chiroptera, a região Neotropical possui um representatividade
extrema, pois nove famílias são conhecidas para a região, sendo que uma delas endêmica,
Phyllostomidae. Entretanto, ao fazer uma relação simples entre o número de publicações
(Zoological Record entre 1984 e 2002) e a riqueza da quiropterofauna local, observei que o
coeficiente dos EUA (76,75) foi cerca de quarenta vezes superior ao do Brasil (1,86) para o
período descrito (Aires, 2003). Consequentemente, a riqueza de Chiroptera para a região
Neotropical provavelmente continua subestimada.
Apesar deste cenário pouco esclarecedor quanto à taxonomia alfa dos morcegos
da região Neotropical, Koopman (1976) reconheceu províncias faunísticas para os
Phyllostomidae da América do Sul e, posteriormente, estendeu este conceito para as outras
espécies de morcegos sul-americanas (Koopman, 1980). Este foi um esforço significativo
para conseguir determinar padrões de distribuição dos morcegos sul-americanos.
Os estudos biogeográficos e filogeográficos dentro de Chiroptera possuem alguns
diferenciais em relação aos outros grupos. Apesar de serem considerados mamíferos de
pequeno porte, possuem uma biologia muito mais próxima de animais de médio e grande
porte, como a alta longevidade, a maturidade tardia, o cuidado parental extremado, e o
número da prole reduzido (Neuweiler, 2000). Contudo, os estudos referentes às diferenças
de tempo de geração entre as Ordens de mamíferos ainda são recentes e evidenciam
padrões gerais que, por sua vez, limitam-se a correlacionar o tamanho corporal com as
taxas populacionais (Oli, 2004). Recentemente, Jones et al. (2008) levantaram a questão das
taxas de envelhecimento de cada grupo de vertebrados possuírem uma maior interferência
no tempo de geração, sendo o tamanho corporal um componente secundário nesta
equação. Desta forma, o tempo de geração dentro de uma população de morcegos deve ser
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mais semelhante ao de mamíferos de médio porte, como Primates, os quais possuem
características reprodutivas, de expectativa de vida e estrutura hierárquica, no geral,
consoantes a Chiroptera (Crockett et al., 2006; Robinson & O’Brien, 1991).
Aliado a estes aspectos da biologia reprodutiva, ainda há o fato de estes serem os
únicos mamíferos voadores, o que lhes confere uma mobilidade ímpar dentro de
Mammalia. Assim, barreiras geográficas reconhecidas para uma vasta maioria de
vertebrados, como rios e descontinuidade de habitat (Patton et al., 1994; Lara et al., 1996;
Leite, 2003; Costa, 2003), frequentemente não interferem na distribuição dos morcegos no
espaço. Neste contexto, as taxas de fluxo gênico neste grupo tendem a não obedecer aos
padrões conhecidos para pequenos mamíferos não-voadores como foi observado por
Dietchifield (2000).
Estas idiossincrasias dos Chiroptera acrescentam novas ferramentas à construção
das hipóteses biogeográficas, uma vez que o grupo, de uma forma geral, parece não
responder da mesma forma que os outros vertebrados aos eventos vicariantes. Os dados
provenientes de estudos com morcegos seriam justamente utilizados em contraposição aos
dados obtidos com os outros grupos de pequenos mamíferos. Por exemplo, as
descontinuidades genéticas em táxons como roedores e marsupiais têm sido
frequentemente associadas às barreiras físicas que impedem o fluxo gênico entre as
populações (Mustrangi & Patton, 1997; Silva & Patton, 1998; Patton et al., 2001). Esta
hipótese pode ser refutada ou corroborada pelos padrões apresentados pelos morcegos,
pois caso as áreas de descontinuidade sejam as mesmas para os morcegos, seria pouco
provável que apenas eventos vicariantes estivessem envolvidos nesta variação, dada a maior
mobilidade destes animais, sendo necessárias interpretações alternativas para os cenários
apresentados.
Porém, ainda são escassos os estudos de outros aspectos importantes na
identificação e interpretação dos padrões de distribuição geográfica, como estudos de

5

AIRES, 2008 – INTRODUÇÃO
Ecologia, envolvendo o deslocamento e a biologia reprodutiva das espécies neotropicais.
Um dos pontos que merece destaque é a falta de estudo a respeito das taxas de
deslocamento de Chiroptera na América do Sul (ver Lemke, 1984; Ruiz et al., 1997;
Consson et al., 1999). No Brasil, estes estudos ainda têm uma abordagem local, com o
detalhamento apenas de deslocamentos em pequenas áreas e por curto intervalo de tempo
(Marinho-Filho & Sazima, 1998; Trajano, 1996; Bernard & Fenton, 2003; Esberard, 2003;
Bianconi et al., 2006). Esta lacuna dificulta as interpretações a respeito da capacidade de
dispersão relacionada às taxas de fluxo gênico das espécies neotropicais de morcegos.
Assim, maiores esforços devem ser feitos na área da Ecologia em relação aos Chiroptera
neotropicais.
A despeito desta situação, este grupo apresenta-se ainda como uma excelente
ferramenta para estudos biogeográficos quando utilizamos dados moleculares e
morfológicos para entender a natureza da variação no espaço.
Após o trabalho descritivo e de abordagem mais abrangente de Koopman (1980),
o aprofundamento nos estudos sistemáticos de cada gênero fez-se necessário uma vez que
a delimitação das espécies ainda era um problema evidente dentro de diversos táxons de
Chiroptera. Pacheco & Patterson (1991) analisaram as relações filogenéticas interespecíficas
em Sturnira (Chiroptera: Phyllostomidae) na região dos Andes e Peru e, posteriormente,
relacionaram seus dados de variação morfológica e molecular com diferenças altitudinais e
latitudinais, não encontrando correlação significativa para nenhuma das variáveis
ambientais (Pacheco & Patterson, 1992).
Posteriormente, Dietchifield (2000) desenvolveu um trabalho pioneiro na América
do Sul focado nas diferenças dos padrões filogeográficos entre pequenos mamíferos
terrestres e os morcegos. O trabalho de Dietchifield (op cit.) abrangeu localidades desde o
Norte até o Sul da Mata Atlântica e destacou a baixa variação genética intraespecífica
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(<4%) em dezessete espécies de morcegos, sendo este um marco nas interpretações a
respeito da filogeografia do grupo nos trópicos.
Os trabalhos de filogeografia para a América do Sul que se seguiram (Lewis-Oritt et
al. 2001; Hoffman & Baker, 2001; Hoffman & Baker, 2003; Porter & Baker, 2004)
corroboraram com os valores de divergência genética encontrados por Dietchifield (2000)
em morcegos, tanto intraespecificamente como para as taxas de divergência entre os táxons
filogeneticamente próximos. Recentemente, este padrão de baixa divergência genética
começou a ser contestado por outros trabalhos como o de filogeografia de Desmodus
rotundus (Martins et al., 2007; Martins, 2008) e filogeografia do gênero Noctilio (Pavan, 2008).
Porém, a alta divergência intraespecífica encontrada nestes grupos pode ser reflexo ainda de
uma taxonomia que necessita de uma revisão aprofundada baseada em caracteres
morfológicos ao longo da distribuição destes táxons.

1.3. O gênero Myotis Kaup, 1829 e sua diversidade na América do Sul
Apesar do aumento expressivo de trabalhos em sistemática com morcegos
neotropicais, sejam eles com dados morfológicos (Valdez et al., 1999; Miranda et al., 2007)
ou associados a dados moleculares (Dávalos, 2004; Baker et al., 2004; Solari & Baker, 2006;
Pacheco et al., 2004; Velazco, 2005; Gregorin & Dietchfield, 2005; Gregorin et al., 2006),
alguns gêneros permanecem negligenciados, como é o caso dos membros da família
Vespertilionidae.
Paralelamente há uma discrepância entre a proporção de espécies neotropicais desta
família descritas no período de 1992 a 2006 em relação às outras regiões zoogeográficas
tropicais (Reeder et al., 2007). Apenas cinco das 26 espécies de Vespertilionidae descritas
ocorrem na América do Sul e, destas, nenhuma pertencente ao gênero Myotis (Anexo VII).
LaVal (1973) considerou que a baixa riqueza de Vespertilionidae nos trópicos, em especial
do gênero Myotis, poderia estar relacionada a história evolutiva do grupo que, tendo origem
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em áreas temperadas, encontrariam nas florestas tropicais uma barreira para a diversificação
do grupo. Contudo, no trabalho de Reeder et al. (2007) pude perceber que das cinco
espécies descritas, quatro tem como localidade-tipo a região Oriental em regiões com
predominância de floresta tropical. Portanto, devemos considerar que a baixa riqueza de
Myotis na região Neotropical pode não estar relacionada com a restrição do grupo à
ambientes tropicais e sim a falta de estudos focados no grupo.
Myotis é o gênero com maior distribuição geográfica dentre os mamíferos depois do
homem, excluindo as espécies domesticadas (Wilson & Reeder, 1995). A maioria destes
morcegos é insetívora, com exceção de M. vivesi e M. adversus, piscívora e piscívora
oportunista, respectivamente (Findley, 1972). O sucesso desse gênero é observado pela sua
presença nos ambientes mais diversos, desde florestas tropicais até ambientes semidesérticos, e pelas várias estratégias de forrageio destes insetívoros, proporcionando a
ocupação de diferentes nichos (Saunders & Barcley, 1992; Arlettaz, 1999).
A história taxonômica de Myotis pode ser resumida em alguns parágrafos. Myotis
foi descrito como espécie de Vespertilio por Borkhausen, 1747. Em 1829 Kaup elevou
Myotis à categoria genérica por possuírem o rostro mais alongado do que os outros
vespertilionídeos; por apresentarem o terceiro pré-molar inferior (com um total de 38
dentes), e uma grande diferença de tamanho entre os dois primeiros pré-molares e o
terceiro molar superior. Tate (1941) distinguiu sete subgêneros para as espécies de Myotis da
Eurásia e Américas (Selysius, Isotus, Paramyotis, Myotis, Chrysopteron, Leuconoe e Richettia). Em
1958, Cabrera descreveu um novo subgênero, Hesperomyotis no qual apenas estaria incluído
M. simus. A maioria dos autores subseqüentes não utilizou esta classificação, permanecendo
os sete subgêneros descritos por Tate (1941).
Findley (1972), através do método fenético, considerou que as espécies de Myotis
estariam agrupadas em apenas três subgêneros: Selysius, Myotis e Leuconoe. As diferenças entre
as espécies baseavam-se, sobretudo, nas dimensões dos pés, do plagiopatágio, e na
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estratégia de forrageio de cada espécie (Findley, 1972). Para Koopman (1994), Cistugo
Thomas, 1912, gênero descrito por Thomas para abrigar uma espécie de vespertilionídeo
africano, deveria ser considerado subgênero de Myotis dado à ausência de caracteres
dentários diagnósticos. Contudo, Rautenbach et al. (1993) baseados em dados cariotípicos,
consideraram que as diferenças das espécies inclusas em Cistugo eram suficientes para que o
subgênero fosse elevado a gênero, uma vez que Cistugo apresentava 2n=50, contrastando
com a grande maioria de Myotis que possuem 2n=44, exceção feita à M. annectans (2n=46).
Esta posição foi corroborada por dados moleculares (Bickham et al., 2004; Staldemann et
al., 2004) e foi adotada pela maior parte da comunidade científica.
Ruedi & Mayer (2001), utilizando marcadores moleculares mitocondriais
(citocromo b e ND4), obtiveram indícios que os subgêneros até então reconhecidos para
Myotis não eram monofiléticos, e que as proximidades morfológicas seriam convergências
adaptativas. Compartilho desta visão e, sendo assim, não utilizarei os subgêneros propostos
por Findley (1972).
Atualmente são reconhecidas 103 espécies, além de 94 subespécies às quais não
foram avaliadas satisfatoriamente quanto seu status taxonômico (Simmons, 2005). Neste
universo, doze espécies ocorrem na América do Sul, sendo sete endêmicas do continente, e
as outras cinco espécies ocorrendo concomitantemente na América Central (Simmons, op
cit.; Wilson, 2007).
A identificação e delimitação dos táxons neotropicais deste gênero permanece
incerta, existindo várias incongruências entre as propostas taxonômicas ao longo do tempo.
Entre a primeira revisão do gênero para as Américas (Miller & Allen, 1928) até o trabalho
de Wilson (2007), houve uma variação entre 13 a 22 táxons válidos, e 58 nomes foram
listados como sinônimos ou como espécies/subespécies novas (para detalhes ver Anexo I).
Dentre os Myotis neotropicais, a história taxonômica de M. nigricans está entre a
mais longa e controvertida, com 18 táxons nominais associados, e uma grande variação de
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subespécies propostas em cada um dos trabalhos referente à taxonomia do grupo (Anexo
I).
Em 1928, Miller & Allen revisaram as espécies de Myotis americanos, porém, a
revisão priorizou as espécies que ocorrem na América do Norte e parte da América
Central. Os espécimes sul-americanos analisados por Miller & Allen eram provenientes
apenas de uma coleção científica, o British Museum, e a série estudada não poderia ser
considerada significativa, uma vez que apenas uma parte da área de distribuição de M.
nigricans estava representada assim como dos outros táxons sul-americanos. Mesmo assim,
Miller & Allen (1928) reconheceram quatro subespécies para Myotis nigricans (M. n. nigricans,
M. n. extremus, M. n. dominicensis e M. n. nesopolus). Dentre as quatorze sinonímias de M.
nigricans nigricans propostas por Miller & Allen (op. cit.), ressalto a presença de M ruber keaysi
(Anexo I) que possui características morfológicas externas e cranianas díspares a M.
nigricans, representando a falta de cuidado ao caracterizar adequadamente a diversidade do
gênero na América do Sul.
Decorridos trinta anos desta revisão, Cabrera (1958) reconheceu apenas duas
subespécies para M. nigricans. Foram indicadas quinze sinonímias para M. nigricans nigricans,
das quais doze coincidiam com as de Miller & Allen (1928), sendo acrescidas Vespertilio
osculati e V. quixensis (Anexo I). Cabrera (1958) considerou M. nesopolus uma espécie válida e
não subespécie de M. nigricans como proposto na revisão anterior. Cabrera (1958)
concordou com Miller & Allen (1928) na posição subespecífica de M. chiloensis atacamensis,
acrescentando Myotis dinelli como sinonímia desta subespécie.
LaVal (1973), na revisão dos Myotis neotropicais, sinonimizou M. nigricans dalquesti
em M. nigricans nigricans, em conjunto com M. nigricans extremus e mais oito táxons dos quais
sete condizem com a revisão de Miller & Allen (1928) e Cabrera (1958). Para LaVal (1973)
houve uma confusão na descrição de M. n. extremus, sendo que dentre os exemplares de
Yucatán e Campeche foram incluídos M. keaysi, fato que contribuiu para que Miller & Allen
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(1928) considerassem M. nigricans extremus distinto de M. nigricans nigricans.
Curioso notar que Vespertilio mundus, considerado sinonímia de M. (Leuconoe)
albescens por Miller & Allen (1928) e Cabrera (1958), foi sinonimizado com M. nigricans
nigricans por LaVal (1973) (Anexo I). M. albescens é uma espécie consideravelmente distinta
de M. nigricans pelo padrão da pelagem ventral, formato do trago e tamanho de pré-molares
superiores, entre outros caracteres. Sendo assim, a discordância recorrente dos arranjos
taxonômicos propostos acentua os problemas de delimitação dos táxons, mesmo por
especialistas.
Como foi exposto acima, há uma grande polêmica entorno da verdadeira
diversidade de Myotis na América do Sul. De uma maneira geral, as espécies e subespécies
descritas foram mal caracterizadas e neste estado permanecem até o momento atual. Os
problemas taxonômicos encontrados no grupo, reflexo de anos sem nenhuma revisão
taxonômica ampla, são evidentes e tornam-se uma barreira a ser transposta para que os
estudos filogeográficos e filogenéticos sejam confiáveis. O trabalho mais recente
envolvendo espécies sul-americanas do gênero Myotis foi realizado por López-González et
al. (2001). Porém, sendo um trabalho regional (Paraguai), não esclarece dúvidas sobre as
variações encontradas dentro de M. nigricans e M. riparius, ambas espécies com ampla
distribuição na América do Sul. Assim, faz-se necessário o estudo dos táxons de ocorrência
conjunta ou parcialmente sobreposta com M. nigricans e M. riparius, dentre eles M. levis, M.
ruber, M. albescens e Myotis simus, com uma abordagem focada na descrição morfológica e
molecular.
A partir destes dados, será possível iniciar os estudos filogeográficos com o
grupo, utilizando a estimativa de riqueza do gênero na América do Sul, a delimitação das
linhagens presentes e o resgate de suas histórias evolutivas para contribuir, mesmo que
parcialmente, no estudo dos padrões de distribuição de Vespertilionidae na região
Neotropical.
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2. OBJETIVOS
O presente estudo tem como objetivos principais:
•

Caracterizar os táxons do gênero Myotis que ocorrem no Brasil e

•

Descrever a variação intra e interespecífica das espécies reconhecidas;

aqueles relacionados à Myotis nigricans;
•

Fornecer uma lista simplificada de sinônimos e atribuir nomes válidos

•

Discutir a distribuição das espécies delimitadas e

para os táxons de ocorrência no Brasil;
•

Descrever a diversidade genética, baseada em dados mitocondriais, de

Myotis nigricans e Myotis riparius ao longo da Mata Atlântica.
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3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. AMOSTRAGEM
Examinei 1018 espécimes de Myotis provenientes do Museu de Zoologia da USP
(MZUSP), Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI), Museu Nacional do Rio de
Janeiro (MNRJ), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Instituto de Pesquisas Amazônicas
(INPA), Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Museum of Vertebrate Zoology, University
of Califórnia, Berkeley (MVZ). Essa amostragem abrange a ocorrência do complexo nigricans
no Brasil e de alguns táxons neotropicais relacionados ao longo de parte de sua distribuição na
América do Sul e América Central. Tal amostragem mostrou-se essencial na identificação da
variação intra-específica em caracteres discretos, como apresentarei na descrição e diagnose dos
táxons. Porém, devido à fragmentação de uma parte considerável de crânios, esta amostra foi
reduzida para as análises multivariadas.
Também analisei exemplares encaminhados pelos alunos do Prof. Dr. Renato
Gregorin da Universidade Federal de Lavras (UFLA) os quais estão identificados pela sigla FAK
e exemplares provenientes do Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo (CCZ-SP), os quais
estão identificados pela sigla R seguida de um número e o ano de coleta (Ex. R2345/00). Para
espécimes que ainda não possuem número de tombo em coleções científicas adotei o número de
campo do coletor sendo: AD = A. D. Ditchfield; AL = A. Langghut; EG = E.Gimenez, F=
Sandra Peters; KS=K. Santos ; TL=T. Lira; VPF= V. Pena-Firme. No subtópico material
examinado (ver tópico 4), quando citei o exemplar pelo número de campo, antes segue a sigla da
instituição depositária na qual o referido espécime será incorporado.
Analisei os holótipos dos táxons de interesse depositados no American Museum of
Natural History (AMNH) e espécimes taxidermizados National Museum of Natural History
(USNM), do através das fotos em alta resolução.
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Utilizei as amostras de tecido provenientes dos banco de tecido do Laboratório de
Biologia Evolutiva e Conservação de Vertebrados (LABEC); Instituto de Estudos e Pesquisas do
Amapá (IEPA); Museum of Vertebrate Zoology - Berkeley (MVZ) e Field Museum of Natural
History (FMNH).
Paralelamente, participei de seis expedições, sendo cinco delas sob a licença de coleta e
transporte do IBAMA número 163-2005 e a última sob a licença número 012-2007, para a
captura de Myotis e de outras espécies de morcegos a fim de incrementar o banco de tecidos
tanto do LABEC como do Laboratório de Mastozoologia do MZUSP.
Nestas expedições coletamos os morcegos com a utilização de redes de neblina (mist
net) de 3x7m de comprimento as quais dispusemos em áreas de provável rota de vôo de
vespertilionídeos, dando-se preferência para regiões próximas a cursos d´água. Executamos os
morcegos com injeção na região cardíaca de anestésico em dose letal (0,01ml) e realizamos uma
incisão na região abdominal para coleta de tecido muscular ou hepático. Acondicionamos as
amostras em tubos para microcentrífuga com álcool absoluto devidamente identificado com o
número de campo do espécime. Todos os espécimes que coletamos nestas expedições foram ou
serão depositados no MZUSP.

3.2. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS DE OCORRÊNCIA
Obtive as localidades das amostras, tanto de tecido como dos espécimes, junto aos
coletores, pela compilação dos dados das etiquetas dos museus e pelas informações obtidas junto
aos bancos de tecidos. Quando as coordenadas não estavam disponíveis, obtive as mesmas
utilizando o Gazetteer disponível na internet (www.fallingrain.com/world). Para as regiões
homônimas ou de localização duvidosa, consultei o Cadastro de Vilas e Cidades (CIVI) (IBGE,
1995) e o Ornithological Gazetter of Brazil (Paytnter & Traylor, 1991), além de consultar as
listas de topônimos elaboradas por Percequilho (2003), Carmignotto (2004) e Rossi (2005).
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Também utilizei os dados provenientes de imagens de satélite organizadas na página
www.google.earth.com , principalmente para obter a altitude de algumas localidades. Extrai a
base para os mapas do banco de dados do ArcView e trabalhei neste programa versão 4.0. No
Anexo II forneço a lista de 136 topônimos que representam os pontos de coleta dos exemplares
examinados morfologicamente e/ou molecularmente. Para cada topônimo apresento as
coordenadas geográficas e a altitude em negrito quando proveniente de dados do coletor ou da
instituição depositária ou sublinhada quando extraída de outras fontes.
Para a classificação dos grandes domínios utilizei o mapa de Vegetação do IBGE (1993)
para o Brasil e o Mapa de Ecoregiões da América do Sul de Dinerstein et al. (1995). Numa
abordagem mais local (e.g. descrição dos Brejos de Altitude) utilizei o compêndio organizado por
Porto et al. (2001).
3.3. CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DOS TÁXONS
Utilizei dados de morfologia quantitativa (corporal e craniana) e morfologia qualitativa
(corporal, craniana e estrutura da cutícula dos pêlos dorsais). Stegeman (1956) determinou a
idade das espécies de Myotis com base no primeiro molar superior. Contudo, como o estudo foi
realizado com espécimes de Myotis lucifugus em cativeiro não considerei adequado extrapolar estes
dados para os espécimes que analisei. Assim, determinei a classe etária, e não idade, dos
espécimes pela calcificação das falanges do 3º dedo, forma e desgastes dos dentes e pelagem.
Abaixo descrevo as classes etárias que utilizei.
Lactentes: falanges não ossificadas com epífises distendidas, primeira dentição,
pelagem esparsa;
Jovens: falanges parcialmente ossificadas com epífises distendidas, dentição completa
com cúspides pronunciadas, pelagem densa com pêlos em desalinho e/ou eriçados no dorso e
na região entre as orelhas;
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Adultos: falanges completamente calcificadas, dentição completa, pelagem densa sem
pêlos em desalinho e/ou eriçados.
Quanto aos caracteres dentários ressalto que, de acordo com a origem, o que
denominamos como primeiro pré-molar superior é homólogo ao segundo pré-molar em Myotis.
Porém, para evitar enganos na utilização das diagnoses, considerarei a fórmula dentária
2

1

3

3

simplificada: I -C -Pm -M

/i2-c1-pm3-m3. Para a descrição dos pré-molares e molares utilizei

a terminologia empregada em Handley (1959), Baud & Menu (1993) e Barquez et al., 2003,
conforme Figura 1.
Aferi as medidas com a utilização de paquímetro digital ligado a uma interface para a
transferência dos dados do paquímetro para uma planilha no computador, minimizando os
erros. Utilizei duas casas decimais na grandeza de milímetros, tanto para as medidas externas
como para as cranianas. Apenas aferi as medidas cranianas e corporais de indivíduos adultos.
Aferi treze medidas externas, comumente utilizadas na identificação de quirópteros
(Vizotto & Taddei, 1973):
•

Comprimento da cabeça + corpo (CC): do extremo anterior do rostro à região
anal;

•

Comprimento da cauda (C): da região anal ao extremo da última vértebra caudal;

•

Comprimento do antebraço (AB): do cotovelo à extremidade proximal dos
metacarpos;

•

3º Metacarpo (Met)= da porção proximal junto aos carpos até a primeira falange;

•

Comprimento da 1ª falange do 3º metacarpo (1ªFl): da porção distal do 3º
metacarpo até a porção distal da 1ª falange;

•

Comprimento da 2ª falange do 3º metacarpo (2ª Fl): da porção distal da 1ª
falange até a porção distal da 2ª falange;
16
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Comprimento da 3ª falange do 3º metacarpo (3ª Fl): da porção distal da 2ª

•

falange até a porção distal da 3ª falange;
Comprimento do polegar (Po): do ponto de articulação dorsal proximal ao ponto

•

dorsal de implantação da unha;
Comprimento da tíbia (Ti): do ponto de articulação com o membro inferior até a

•

epífise distal;
Comprimento do membro inferior (Pe): do ponto ventral de implantação da

•

unha do artelho médio ao extremo posterior na origem do calcâneo;
Comprimento do calcâneo (Cl): do ponto ventral de união superior com a tíbia

•

ao extremo distal;
Altura da orelha (Or): do ponto mais profundo do entalhe ao ponto extremo da

•

borda da orelha externa;
Altura do trago (Tr): do centro do entalhe sobre a margem externa ao extremo

•

distal.
Aferi dezenove medidas cranianas que se apresentam mais variáveis no nível
específico, de acordo com os trabalhos com o gênero e observações ao longo de minhas análises
nas coleções (Figura 2):
Comprimento total do crânio (ctc): dos incisivos superiores até a base do

•

occipital;
Largura entre as bordas dos primeiros molares superiores (lbms): da porção

•

lingual do primeiro molar direito até o primeiro molar esquerdo;
•

Largura palatal (lp): da porção lingual do último molar direito até o último
molar esquerdo;

17

AIRES, 2008 - MATERIAIS E MÉTODOS
•

Comprimento palatal (cp): que compreende desde a região mais anterior do
palato (na face labial dos incisivos superiores) até a porção mais distal do osso;

•

Comprimento basal craniano (cbc): com o crânio em posição ventral, maior
comprimento entre a base do incisivo até o côndilo basal;

•

Largura da caixa craniana (lcx): largura entre as bordas da caixa craniana na
região esquamosal do osso temporal;

•

Largura na base do arco zigomático (lbzig): da base do arco zigomático direito
a base do arco zigomático esquerdo;

•

Constrição interorbital (ci): entre os pontos mais próximos da constrição pósorbital.

•

Comprimento da série de dentes superior (csds): da face anterior do canino
superior ate a face posterior do terceiro molar superior;

•

Comprimento da série dos molares superior (csms): da face anterior do
primeiro molar superior ate a face posterior do terceiro molar superior;

•

Largura entre os caninos superiores (lcs): da região do cíngulo do canino
superior direito até o cíngulo do canino superior esquerdo;

•

Altura do forâmen (altf): da borda inferior do orifício do forâmen magno até a
borda superior;

•

Largura do forâmen (largf): da borda direita a borda esquerda do orifício do
forâmen magno;

•

Altura do occipital (altcc): da base superior do occipital a base inferior do
occipital;

•

Comprimento da mandíbula (cmand): da região do cíngulo do incisivo inferior
ate a borda posterior do processo coronoide;
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•

Comprimento da série de dente inferior (csdi): da porção anterior do canino
inferior até a porção posterior do último molar;

•

Comprimento da série dos molares inferiores (csmi): da porção anterior do
primeiro molar inferior até a porção posterior do último molar inferior;

•

Comprimento da série dos pré-molares inferiores (cspmi): da porção anterior
do primeiro pré-molar inferior até a porção posterior do último pré-molar
inferior;

•

Largura entre os caninos inferiores (largci): da região do cíngulo do canino
inferior direito até o cíngulo do canino inferior esquerdo.

Somente aferi as medidas acima apresentadas daqueles indivíduos os quais foram
classificados como adultos.
Analisei 25 caracteres morfológicos qualitativos relacionados na Tabela I. Como a
maior parte do material que examinei estava preservado em via líquida, analisei os caracteres
referentes a coloração após submergir o espécime em água ou após secá-lo.
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C
Pm1
Pm2
Pm3

protocone
hipocone

A

paracone
meso-estilo

M1

paracone

M2

metacone

para-estilo
meso-estilo
meta-estilo

M3

i

B

talonídeo

paraconídeo
metaconídeo
entoconídeo

c
pm1
pm2
pm3
m1
m2

protoconídeo
hipoconídeo

m3

Figura 1: Cúspides dos pré-molares e molares em vista da superfície de oclusão. A. Hemimaxila superior (lado esquerdo) e B. Hemi-maxila inferior (lado esquerdo). Modificado de
Barquez et al., 1999. Ilustração : L. Lobo.
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Figura 2: Medidas aferidas na maxila inferior e no crânio. Vista da superfície de oclusão (A) da
maxila inferior. Vista lateral (B), ventral (C) e posterior (D) do crânio. Siglas
correspondentes no texto. Ilustração: L. Lobo.
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Tabela I: Caracteres qualitativos observados nos espécimes analisados e variação encontrada
nos diferentes táxons.
Caracteres

Variação

1.Coloração ventral

Castanho escuro

Castanho médio

Castanho
acinzentado

Castanho avermelhado

2. Coloração dorsal

Castanho escuro

Castanho médio

Castanho
acinzentado

Castanho avermelhado

3. Coloração do plagiopatágio

Castanho escuro

Castanho
avermelhado

Castanho
acinzentado

Translúcido

4.Coloração do uropatágio

Castanho escuro

Castanho
avermelhado

Castanho
acinzentado

Translúcido

5.Coloração do pavilhão auditivo

Castanho escuro

Castanho
avermelhado

Castanho
acinzentado

Translúcido

6.Coloração do trago

Castanho escuro

Castanho
avermelhado

Castanho
acinzentado

Translúcido

7.Coloração do queixo

Castanho escuro

Castanho médio

Castanho
acinzentado

Creme

Ausentes

Escassos

Abundantes

Ausentes

Escassos

Abundantes

Ausentes

Escassos

Abundantes

Ausentes

Escassos

Abundantes

Ausente

Discreta

Presente

8.Distribuição de pêlos na borda
do uropatágio
9.Distribuição de pêlos no
Pavilhão auditivo
10.Distribuição de pêlos no
Trago
11.Distribuição de pêlos nos
Membros inferiores (pés)
12.Presença de crista sagital

13.Forma do palato
14. Forma da caixa craniana
15.Forma do rostro

16. Forma do forâmen magno
17.Forma do rinário
18.Forma do pavilhão auditivo
19.Forma do trago

20.Região mandibular

21.Presença de verrugas no lábio
superior
22.Presença de verrugas no lábio
inferior
23.Inserção do plagiopatágio
24. Forma dos membros
inferiores
25. Posição do segundo prémolar

Raso
Alongada
Curto

Arredondado

Profundo
globulosa
Intermediário
Oval

Desenvolvida

Alongado

Almofadas
Almofadas
presentes pouco
presentes
infladas
muito infladas
Oval
Triangular
Afunilamento Afunilamento
Sem afunilamento
discreto
gradual
Almofadas
ausentes

Pontiagudo

Triangular

Ausentes

Presentes

Ausentes

Presentes

Alinhado

Deslocado

Artelhos
Pequenos
(<7mm)

Afunilamento abrupto

Arredondado

Tíbia
Grandes
(>7mm)
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A partir dos dados obtidos por Amman et al., 2002 que revelaram diferenças
significativas no padrão de imbricação das escamas dos pêlos de vespertilionídeos da região
Neártica, realizei uma análise exploratória deste caráter. Para tanto, selecionei cinco espécies
distintas e extrai três pêlos da região dorsal de cada uma delas.
Imergi os pêlos em baterias de álcool em diferentes diluições para limpeza da superfície
(para detalhes ver Pinto-da-Rocha, 1997), sequei-os em bomba de vácuo e depois fixei-os com
cola de prata em um pequeno suporte metálico (stub). O material montando foi exposto a
partículas de ouro no Sputter Coater Balzer SCD 050 e posteriormente analisado no
microscópio de varredura Zeiss DSM940. As imagens foram capturadas na região medial dos
pêlos e gravadas em aumento de 1000 vezes. Entretanto, estes caracteres não foram
informativos para a caracterização dos táxons e foram desconsiderados nas análises.
3.4. ANÁLISE ESTATÍSTICA E MULTIVARIADA DOS DADOS MORFOLÓGICOS
Utilizei métodos estatísticos visando entender a variação quantitativa intra e
interpopulacional, a fim de detectar descontinuidade contribuindo para a caracterização entre as
espécies (Beiguelman, 1991; Vanzolini, 1993).
Para as análises estatísticas uni e multivariadas relacionadas à morfometria craniana,
apenas com indivíduos adultos, utilizei o Programa SPSS versão 13.0. Para testar o dimorfismo
sexual realizei um teste t entre as médias das duas classes para cada variável. Realizei uma análise
exploratória de componente principal (ACP) sobre a matriz de covariância dos dados
logaritimizados (ln=10) para testar os grupos definidos a priori. Esta análise também permite a
verificação do efeito das dimensões do crânio (geralmente ligados ao comprimento) nas
amostras. Este fato deve-se ao primeiro componente obtido em uma ACP estar, via de regra,
relacionado ao tamanho enquanto que os demais estão relacionados tanto a forma como ao
tamanho (Neff & Marcus, 1980).
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A seguir, realizei uma análise discriminante de variáveis canônicas (AVC) a fim de
maximizar as diferenças dos grupos definidos a priori. Na AVC há uma redução das diferenças
dentro dos grupos e uma intensificação das diferenças entre os grupos, favorecendo a
observação das formas em decorrência da redução do número de variáveis envolvidas na análise
(Nef & Marcus, 1980).
3.5. CARACTERIZAÇÃO E DIVERSIDADE MOLECULAR DOS TÁXONS
Realizei as extrações de DNA através de três métodos: (1) método clorofórmio-fenol
(Sambrook et al., 1989); (2) protocolo pela extração utilizando NaCl/SDS/Proteinase K (Bruford
et al. 1992) e (3) utilização de um Kit (CST gDNA mini tissue kit, Invitrogen®) dependendo do
volume e qualidade das amostras.
Selecionei a primeira porção do gene citocromo b (cit b) amplificado via Reação em
Cadeia da Polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR), em termociclador da marca Eppendorf,
Modelo Mastercycle, ou termocicladores similares. Utilizei os oligonucleotídeos iniciadores
(primers) Bat04, Bat05 e Bat16 (ref) num total de 900pb amplificados. Também foi incluída a
pesquisa de um gene nuclear, RAG 2, amplificado com os oligonucleotídeos descritos por
Stadelman et al. (2007), M1 e Minter, os quais amplificaram 750pb (AnexoIII).
Purifiquei as amostras amplificadas com as enzimas Exo I (Exonuclease I) e SAP
(Shrimp Alkaline Phosphatase) e realizei as reações de sequenciamento com o kit ABI Prism
BigDye Terminator Cycle Sequencing (Applyed Biosystems), no equipamento a laser ABI
PRISM 3100 Genetic Analyser ou, similarmente, com o Kit DyEnamic ET Terminator Cycle
Sequencing (GE Healthcare), no equipamento MegaBACE 1000. Os protocolos de reação e
ciclagem de todas as etapas acima descrita estão detalhados no Anexo IV.
Alinhei as seqüências geradas nos programas Sequence Navigator, Se-Al e BioEdit.
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3.5.1. DETERMINAÇÃO DOS GENÓTIPOS DE SEQÜÊNCIAS NUCLEARES
A determinação do genótipo em seqüências nucleares torna-se complexa quando há
um grande número de sítios heterozigotos. Desta forma, utilizei o programa Phase 2.1.
(Stephens et al., 2001) que estima, através de estatística bayesiana, os possíveis haplótipos e
genótipos dos indivíduos heterozigotos. Esta determinação torna-se possível pela comparação
entre a porção dos indivíduos homozigotos na população. O conjunto de dados de Myotis, apesar
de possuir muitos sítios heterozigotos, também contava com vários genótipos homozigóticos,
assim estimativas para cada haplótipo sugerido foram altas (>90%) contribuindo para a
determinação com confiança dos genótipos para todos os indivíduos.
3.5.2. ANÁLISES INTERESPECÍFICAS
Para iniciar as análises tanto filogenéticas como filogeográficas obtive o melhor modelo
para cada conjunto de dados, definidos abaixo, pelo programa Modeltest 3.7 (Posada & Crandall,
1998), conforme Tabela II. Para as análises filogenéticas inclui as espécies sul-americanas de
Myotis, disponíveis no GenBank (Stadelmamn et al., 2006), associadas as espécies do complexo
nigricans e outras amostras de indivíduos de espécies com distribuição no território brasileiro
(M. levis, M. albescens, M. simus, M. ruber e M. riparius). Como grupo externo utilizei um táxon da
mesma família – Kerivoula cf. papilosa – e outro da família Furipteridae – Furipterus horrens. Este
conjunto de dados foi analisado tanto para gene mitocondrial. Para o gene nuclear elegi um
representante de cada táxon do gênero Myotis e adicionei a seqüência de Kerivoula cf. papilosa
como grupo externo.
Para o conjunto de dados proveniente da região do citocromo b realizei as análises
através dos métodos de Máxima Parcimônia (MP), método de distância Neighbor–Joining (NJ) e
análise Bayesiana (B), com o intuito de comparar as topologias apresentadas em cada uma delas.
Utilizei o Programa MEGA4 para implementar o método de Neighbor–joining (NJ),
utilizando o teste de filogenia de bootstrap, com um total de 1000 replicações. Realizei a análise
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filogenética pelo método Bayesiano utilizando o Programa Mr. Bayes 3.1, mantendo o MCMC
(Markov Chain Monte Carlo) em 3.000.000 de gerações. Como proposto pelo programa, estabeleci
o tempo da fase estacionaria (burn in time) em 25% do total de cadeias. Com o programa
PAUP*4.0 b10A construí a filogenia para o conjunto de dados Neotropical pelo método de
Máxima Parcimônia (MP). Para a análise de MP estabeleci uma busca heurística com adição
randômica de seqüências, sendo estipulado um total de 10.000 réplicas. Para que a busca fosse
mais eficiente e rápida limitei a cinco o número de árvores mais parcimoniosas armazenadas na
memória do programa para cada réplica.
Submeti o conjunto de dados ao teste de Tajima - Relative Rate Test - (Tajima, 1993) no
programa MEGA4 o qual não foi significativo para a rejeição da hipótese nula (X2=0,76;
p=0,384) demonstrando que os dados provenientes do citocromo b estão sujeitos às taxas
evolutivas correspondentes ao esperado sob relógio molecular.
3.5.3. ANÁLISES INTRAESPECÍFICAS
Para as análises intraespecíficas formei dois grupos de dados para o complexo nigricans,
um como nigricans lato sensu; incluindo os indivíduos da Costa Rica, Peru e Brasil, e outro
determinado como nigricans stricto sensu apenas com os indivíduos do Leste do Brasil. Para a
análise intraespecífica de Myotis riparius foram considerados todos os indivíduos como
pertencentes a um só grupo. Basiei a formação destes grupos nos dados morfológicos obtidos ao
longo deste trabalho e nas decisões taxonômicas resultantes destas análises.
Realizei as análises intraespecíficas pelos programas DNAsp versão 4.2 (Rozas et al.,
2003), pelos quais estimei a diversidade haplotípica (h), diversidade nucleotídea (π) e sítios
segregantes (s). Fiz o teste de neutralidade para verificar se houve ou não sinal de seleção e após
este, utilizei o teste-D de Tajima (Tajima, 1989) e a estatística Fs de Fu (Fu, 1997) para verificar a
existência ou não de sinal de expansão populacional em cada conjunto de dados.
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Analisei a bases de dados de Myotis usando o método de rede de haplótipos (Bandelt et
al, 1999) construída através do programa NETWORK 4.2.0 (www.fluxus-engineering.com). Para
os grupos, M. nigricans stricto sensu e M. riparius, realizei o teste de Mantel com o intuito de
verificar a existência de correlação entre distância genética e distância geográfica entre as
populações, testando a hipótese de isolamento por distância. Calculei a distância geográfica entre
as

localidades

usando

o

programa

disponível

na

internet

(www.fcc.gov/mb/audio/bickel/distance.html), apresentadas no Anexo V e VI. Estimei a
distância genética entre os grupos pelo Programa MEGA 4 utilizando o modelo evolutivo
proposto pelo Modeltest para cada grupo de dados, conforme Tabela II.
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Tabela II: Modelos evolutivos propostos para cada grupo de dados obtidos através do
programa Modeltest 3.7 utilizando as informações Critério Bayesiano (BCI).
Grupo de dados
Marcador
Modelo Proposto
Neotropical

Citocromo b

HKY+I+G*

nigricans sensu lato

Citocromo b

HKY+G*

nigricans sensu stricto

Citocromo b

HKY+G*

Riparius

Citocromo b

HKY

Neotropical

Rag2

K80+G*

*gama=0,5
3.6. DELIMITAÇÃO DAS ESPÉCIES
Utilizei as descontinuidades fenotípicas e genotípicas para caracterizar as entidades no
nível taxonômico de espécie. Para os caracteres morfológicos exclui as variações associadas à
classe etária, sexual ou reprodutiva. Para a variação molecular utilizei os dados provenientes dos
genes mitocondrial (cit b) e nuclear (Rag2) para determinar as linhagens evolutivas que se
apresentavam coesas. Quando não tive acesso a uma das informações (e.g. material para estudos
moleculares de Myotis sp.n.1), mas obtive outros indícios relacionados a coesão da espécie (e.g.
diferenças no padrão de forrageio), optei por considerar o táxon como espécie válida.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CARACTERIZAÇÃO

MOLECULAR E MORFOLÓGICA DAS ESPÉCIES DE

OCORRÊNCIA NO BRASIL E ESPÉCIES RELACIONADAS AO COMPLEXO NIGRICANS

MYOTIS

COM

Obtive 58 seqüências para o gene citocromo b das seguintes espécies: 34 seqüências de

Myotis nigricans sensu lato, 10 de M.riparius, 5 de M. ruber, 3 de M. albescens, 2 de M. simus e 2 de M.

keaysi. Para a maioria destas seqüências, 47 indivíduos, o resultado do sequenciamento foi de 750pb.

Contudo, optei por diminuir o número de pares de base analisados porque para 11 indivíduos de

regiões de grande interesse como Peru e Costa Rica, consegui amplificar apenas 402pb. A partir
desta amostragem realizei os cálculos de divergência genética interespecífica e intraespecífica de

acordo com os modelos na Tabela II. A divergência genética intraespecífica, na maioria das espécies,
não ultrapassou 5% da variedade genética (Tab. III). Estes valores correspondem aos encontrados

para a maioria das espécies neotropicais de morcegos (Ditchfield, 2000; Porter & Baker, 2001;

Hoffmann & Baker, 2003; Guerrero et al., 2004) e também são semelhantes aos níveis de divergência

registrados para o gênero Myotis na América do Norte (Rodriguez & Ammerman, 2004; Piaggi et al.
2004; Stadelmann et al., 2004). Contudo, os conjuntos M. nigricans sensu lato e Myotis keaysi sensu

lato chamaram minha atenção, pois os níveis de divergência intraespecífica eram muito próximos
aos encontrados na divergência interespecífica (Fig. 3).

Após analisar morfologicamente 1018 espécimes, dentre estes 50 vouchers dos espécimes

analisados molecularmente, concluo que estão presentes para o Brasil oito espécies do gênero Myotis,

sendo elas: Myotis albescens, Myotis levis, Myotis ruber, Myotis nigricans (incluindo M. aff. nigricans), Myotis
riparius, Myotis simus, Myotis alter e Myotis sp.n..

Ao longo da distribuição de Myotis nigricans sugerida por LaVal (1973) amostrei as

localidades referentes à Myotis nigricans nigricans, Myotis nigricans caucensis (=M. nigricans osculati) e Myotis

nigricans punensis (M. nigricans nigricans). A partir destas amostras elevei Myotis osculati, grafia correta

para o táxon, para a região leste dos Andes; Myotis chiriquensis para os espécimes provenientes das

áreas litorâneas da Costa Rica e Panamá e Myotis punensis para a região sudoeste do Equador. Após
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esta separação, os resultados da divergência genética intraespecífica e interespecífica de M. nigricans
comportam-se de maneira similar as outras espécies do gênero (Fig. 4).

Além disto, considerei que Myotis keaysi também é um táxon que precisa ser revisto com

maior cuidado. Apresento um espécime proveniente de Veracruz, México que possui características

de M. keaysi pilosatibialis LaVal (1973) táxon o qual considero que deva ser elevado ao nível específico

dada suas diferenças morfológicas e moleculares com Myotis keaysi.

Tabela III: Divergência interespecífica obtida pelo modelo Kimura 2-parâmetros. Em negrito, na
diagonal, divergência intraespecífica para cada táxon.

M. nigricans
sensu lato

M. nigricans
sensu lato

M. riparius

M. ruber

M. levis

M. simus

M. albescens

0,076

M. riparius

0,153

0,009

M. ruber

0,169

0,114

0,045

M. levis

0,065

0,152

0,171

0,034

M. simus

0,155

0,056

0,092

0,157

0,028

M. albescens

0,103

0,163

0,144

0,102

0,141

0,002

0,136

0,109

0,123

0,129

0,1

0,11

M. keaysi
sensu lato

M. keaysi
sensu lato

0,093

30

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

12
11

M. keaysi

M. albescens

10

M. ruber

Interespecifica

9
8
7

M. levis

6

M. nigricans

M. riparius M. simus

5
4
3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Intraespecifica

Figura 3: Relação entre a distância genética intraespecífica e a menor distância genética
interespecífica considerando M. nigricans sensu lato.
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Figura 4: Relação entre a distância genética intraespecífica e a menor distância genética
interespecífica após a elevação de M. chiriquensis e M. osculati ao nível específico.
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A seguir descrevo uma lista parcial de sinônimos, diagnose, descrição da morfologia e

morfometria, distribuição e variação geográfica, considerações taxonômicas e a lista do material
analisado para cada espécie deste estudo.

Nos dados moleculares listo o número do voucher do espécime. Para as seqüências retiradas

do GenBank, além do número do voucher, acrescento o número de acesso do banco de seqüências.
Para os táxons que obtive dados moleculares fiz comentários sobre a diversidade genética
intraespecífica, baseado no gene citocromo b, e interespecífica citando os táxons mais próximos

filogeneticamente de acordo com dados moleculares propostos por Stadelman et al. (2007) e com os

dados complementares obtidos neste trabalho (ver tópico 4.3.). Os mapas representativos dos

espécimes analisados, tanto morfologicamente como molecularmente, são apresentados no final de
cada descrição.

Apesar de Woodman (1993) argumentar que o gênero Myotis deveria ser considerado

feminino por sua terminação otis, fato que ocasionou muitas trocas precipitadas em vários trabalhos,
mantive a posição masculina, sem alterar a grafia das espécies, baseada no Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica (International Commission on Zoological Nomenclature –ICZN) no qual,

desde 1958, o gênero foi fixado como masculino na Offical list of Generic Names in Zoology
(Pritchard, 1994).
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MYOTIS ALBESCENS
Vespertilio albescens Geoffroyi, 1806
Vespertilio leucogaster Wied, 1826

Vespertilio isidori D’Orbigny & Gervais, 1847

Aeorestes albescens Fitzinger, 1870 combinação com gênero proposto
Myotis albescens Miller & Allen, 1928 (parte)
Myotis albescens Cabrera, 1957 (parte)
Myotis albescens LaVal, 1973 (parte)

Myotis albescens López-González et. al., 2001

Myotis albescens Wilson, 2007

Localidade-tipo: Yaguaron, Paraguari, Paraguay (neótipo designado por LaVal, 1973)
Neótipo: AMNH 205195 (neótipo designado por LaVal, 1973)
Diagnose

Difere de Myotis sp.n. por possuir uma abundante franja de pêlos na borda do uropatágio e

pela coloração das membranas (propatágio, plagiopatágio e uropatágio) que vão do castanho médio

até o castanho acinzentado. Além disto, os dois primeiros pré-molares superiores possuem tamanho

equivalente enquanto que em Myotis sp.n. o segundo pré-molar superior é menor que o primeiro
pré-molar superior (Fig. 9) e, na maioria das vezes, os pré-molares superiores são levemente
deslocados lingualmente e alinhados entre si. Além disto, o eocone do terceiro molar superior é
notavelmente mais discreto do que em Myotis sp.n. (Fig.9).

Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal de castanho claro a castanho médio, pelagem

ventral com pêlos longos e com coloração variando do castanho médio ao castanho acinzentado

tendo o ápice mais claro. Plagiopatágio castanho médio a castanho acinzentado assim como o

uropatágio e propatágio. Pavilhão auditivo castanho acinzentado com trago acompanhando a
coloração tendo a base levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila inferior com poucos
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pêlos com coloração variando entre castanho médio a castanho claro. Borda do uropatágio com
franja conspícua e pêlos ao longo do uropatágio abundantes sendo, na maioria das vezes, longos e

claros assim como na porção ventral na região de inserção plagiopatágio-corpo. Porém, é importante
salientar que nas fêmeas prenhes e/ou lactantes tanto a presença dos pêlos no plagiopatágio ventral
como na borda do uropatágio é reduzida sensivelmente. Pêlos escassos no pavilhão auditivo,

presença de tufo de pêlos na base do trago, muitas vezes longos variando entre castanho médio a
castanho escuro.

Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 32,9 a 35,4mm e comprimento total

do corpo entre 41 a 48,6mm. Valores para a tíbia em torno de 14,3 a 16,9mm. A inserção do
plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente longos variando entre 6,8 a
7,2mm com a área plantar larga.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é arredondado

diferindo de M. nigricans, porém não tão acentuado como em M. riparius. O crânio não apresenta
crista sagital, apenas em alguns casos raros ocorre uma pequena elevação. Possui crânio mais

alongado que M. nigricans, assim, suas proporções são bem distribuídas ao longo da caixa e rostro

conferindo um conjunto harmonioso e sem quebras abruptas entre as duas porções (Fig.8). O
primeiro e o segundo pré-molar superior encontram-se levemente deslocados lingualmente (Fig.9).
Contudo, na maioria das vezes, são notados em vista lateral com facilidade (Fig.8). Os caninos

inferiores são menores e menos curvos que em Myotis sp.n. (Fig.10). O forâmen magno possui forma
arredondada na maior parte do material analisado (87%). O índice craniano baseado nas proporções

entre a largura do oscilou entre 69,1 e 76,5. Para o índice mandibular houve um pequeno intervalo
(3,72-4,32) o que facilita a diferenciação desta espécie dentre as outras (Tab. XI). As medidas
cranianas são apresentadas na Tabela IV.

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene

citocromo b foi de 0,2% (Fig. 7) e a divergência genética interespecífica manteve um intervalo entre

10% a 16% (Tabela IV). Contudo a amostragem não foi representativa para a espécie (Fig. 6), assim
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a diversidade genética no táxon só poderá ser avaliada com um incremento das amostras ao longo da
distribuição.

TABELA IV: Medidas cranianas referentes à M. albescens, número de indivíduos amostrados, máxima,
mínima e média, em milímetros, e desvio padrão para cada medida.
Medidas aferidas
N
Mínimo Máximo
Média
Desvio
Ctc

59

12.31

14.33

Lp

57

2.67

3.08

Lbms
Cp

Cbc
Lcx

Lbzig

57
56

Altcc

Cmand
Csdi

Csmi

Cspmi
Largci

5.92

5.4800

12.7268

2

8.04

8.34

8.1900

59

59

Largf

.09088

2.6891

13.34

Csms
Altf

2.8327

2.92

12.22

59

Lcs

5.12

.29487

56

Ci

Csds

2.51

13,34

59
59
59
59
59
59
59
59
59
25

6.47
3.40
4.68
2.61
3.32
2.38
2.60
4.35

7.44
4.36
5.50
3.12
3.87
3.26
3.67
6.33

9.17

10.54

2.83

3.61

4.84
1.01
2.20

5.82
1.51
2.64

6.9000
3.8978
4.9436
2.7732
3.5383
2.8978
3.3600
5.2704
9.7291
5.1900
3.0777
1.2805
2.4467

.09216
.23146
.34768
.26139
.21213
.25083
.20127
.12065

.13885
.23815
.23576
.37850
.34932
.23785
.17663
.12331
.13377

Distribuição e variação geográfica
Myotis albescens possui ampla distribuição na América do Sul ocorrendo desde as Guianas até

o norte da Argentina. As minhas análises das coleções brasileiras indicam para uma maior
abundancia do táxon na região Amazônica e na região do Pantanal (MS). Este fato pode indicar uma

associação da espécie com bacias hidrográficas de maior volume e áreas de mata úmida. Vejo com

ressalvas a distribuição proposta por Wilson (2007) a partir das localidades marginais. Para este autor
M. albescens ocorre na diagonal seca da América do Sul e, em minha opinião, esta espécie não estaria
35

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
presente nesta região. Acredito que a distribuição de M. albescens contorne a região de ChacoCaatinga pelas áreas úmidas do Pantanal no Brasil, região dos lagos na Bolívia até a região de Madre
de Dios no Peru. Contudo, acrescento que populações desta espécie possam estar confinadas em
fragmentos de mata presentes nestas savanas. Aguirrer et al. (2003) analisaram dois fragmentos

florestais presentes na Bolívia por três anos e constataram a ausência de M. albescens em um dos

fragmentos apesar da distância entre eles ser inferior a 5km e as condições ambientais de ambos

serem semelhantes, indicando a dificuldade de dispersão desta espécie por área abertas sem a
presença de água.

De acordo com os dados apresentados por Wilson (2007), o limite nordeste da espécie no

Brasil ficaria em Mucuri, BA (18º 05’S), localidade-tipo de V. leucogaster Schinz, 1821. A partir das

análises dos exemplares depositados na UFPB registrei a ocorrência de Myotis albescens para o Ceará

(7º 20S), na região da Chapada do Araripe. Apesar do entorno ser caracterizado por uma vegetação

de Caatinga, a Chapada do Araripe possui uma formação florestal próxima a Mata Atlântica em
termos de umidade, temperatura e composição florística (Andrade-Lima, 1966), o que parece ter
sido um fator determinante para a ocorrência de M. albescens nesta região.

Por outro lado, Simmons & Voss (1998) não capturaram M. albescens em Paracou (Guiana

Francesa) apesar de a área ser considerada, na sua maior parte, composta por floresta úmida. No
entanto, os autores chamam atenção para o fato de esta região possuir apenas pequenos cursos

d’água sendo estes muito rasos. Diversos autores (Handley, 1976; Ascorra et al. 1996; Kalko et al. ,
1996) também já relacionaram a ocorrência de M. albescens a áreas próximas a rios. Wilson (2007)

considerou M. albescens ausente na Guiana Francesa baseado nos dados de Simmons & Voss (1998).
Porém, como Husson (1978) registrou M. albescens para o Suriname e eu pude analisar espécimes

provenientes do Amapá, áreas periféricas a Guiana Francesa, considero que nas áreas com rios mais

caudalosos e nas matas úmidas na Guiana Francesa há uma grande possibilidade da ocorrência de M.
albescens.
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Considerando o padrão de distribuição proposto para a espécie, sua ocorrência no Brasil

seria em toda a porção Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, sendo que para o sul, embora não tenha sido

registrada nenhuma captura de M. albescens para Santa Catarina (Cherem et al., 2003) concordo com

Marinho-Filho (1996) que este táxon esteja presente na região e a falta de registro seja apenas reflexo
de problemas amostrais para o grupo. Para a porção Centro-Oeste acredito que M. albescens esteja

limitado à região do Pantanal e, possivelmente, esteja ausente no cerrado sensu lato dos Estados de
Tocantins e Goiás.

Um dos caracteres que apresentam maior variação ao longo da distribuição de M. albescens foi

o comprimento da pelagem e sua coloração na porção distal na região ventral. Os espécimes que

ocorrem na região Norte da América do Sul (Peru, Amapá, Roraima, Para, Amazonas, Rondônia)
geralmente, possuem uma pelagem ventral longa e com ápice dos pelos bem demarcados em cinza

e/ou branco puro, sendo que 20 dos 35 espécimes analisados apresentaram este padrão. Há uma

inversão na porcentagem de espécimes com este padrão de coloração ao longo da Mata Atlântica
(Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia), onde oito dos nove indivíduos analisados possui a pelagem

ventral com pêlos mais curtos e com um escurecimento da porção distal destes. Mais ao Sul, a partir
de São Paulo, a pelagem volta a ser mais longa e densa com ápice do cinza ao branco puro, como

pode ser observado na foto da região ventral do holótipo de Myotis albescens (Fig.5), que tem como
localidade tipo o Paraguai.
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Figura 5: Myotis albescens (AMNH 205195 - holótipo) em vista ventral. Foto cedida pelo AMNH.
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Considerações taxonômicas

Geoffroy (1806) não teve acesso direto ao exemplar a que denominou como Vespertilio

albescens. A descrição do táxon foi feita com base nas informações obtidas por ele no trabalho sobre
a história natural dos mamíferos do Paraguai (Azara, 1801). Além disto, como não havia referência
específica quanto à área de coleta do referido material, Geoffroy não determinou a localidade-tipo
para o táxon, mencionando apenas o país, Paraguai. Quase um século depois este táxon foi alocado

no gênero Myotis por Thomas (1900) o qual determinou a distribuição para M. albescens desde a Costa

Rica até a Argentina. Somente em 1928, Miller & Allen fizeram uma citação sobre ser Assunción a

localidade tipo para Myotis albescens, uma vez que Azara morava nesta cidade. Miller & Allen (op. cit.)
consideraram Vespertilio leucogaster Wied, 1826, Vespertilio aenobarbus Temminck, 1840, Vespertilio isidori
D'Orbinny & Gervais, 1847, Vespertilio mundus Allen, 1866 e Myotis arsinoë Trouessart, 1904

sinônimos de Myotis albescens (Anexo I). Parte do material identificado como Myotis punensis para a
região de Barbacoas, Colômbia, também foi considerado como sinônimo de M. albescens. Estes
mesmos sinônimos foram aceitos por Cabrera (1957). Na revisão realizada por LaVal (1973) apenas

V. leucogaster, que possui localidade tipo o Rio Mucuri (Bahia, Brasil) e Myotis argentatus Daquest &

Hall, 1947, com localidade tipo em Veracruz (México), foram considerados sinônimos de M.
albescens. Para LaVal (op. cit.) V. mundus era sinônimo júnior de M. nigricans nigricans (Anexo I).

Simmons (2005) voltou a incluir V. isidori D’Orbigny & Gervais, 1847 na lista de sinônimos de M.

albescens acrescentando que Carter & Dolan (1978) consideraram que o holótipo seria pertencente a
outro gênero Pipistrelus. Wilson (2007) retirou novamente M. isidori da lista, pois acolheu os

comentários de Carter & Dolan (op. cit.). Na minha visão mantenho isidori como sinônimo de M.

albescens pelas características morfológicas dadas pelos autores (D’Orbigny & Gervais, 1847), pelos

comentários feitos por Miller & Allen (1928) e pela ausência do gênero Pipistrelus na América do Sul

e sua semelhança com Myotis, o que deve ter levado a confusão feita por Carter & Dolan (1978).
Além disto, não considerei Myotis argentatus como sinônimo júnior de M. albescens porque acredito que
este seja um táxon válido. Para mim M. argentatus provavelmente está restrito a América Central
estando presente também na Ilha Trinidad. Koopman (1958) examinou os exemplares depositados
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no AMNH (AMNH149588-149591, 149593) provenientes de Trinidad identificados como M.
albescens e considerou que os mesmos eram muito mais similares a M. argentatus. Acato as
considerações de Koopman (op. cit) e reconheço que as espécies de Myotis sul-americanas presentes

na área de contato América Central, em também as de ocorrência nas ilhas do Caribe, merecem
atenção especial quanto ao seu status taxonômico.

Material Examinado

a. Dados morfológicos (n=64): PERU: Madre de Dios: Albergue Cusco Amazônica,

Rio Madre de Dios (MVZ168929); BRASIL: Amapá: (IEPA477, IEPA478, IEPA556, IEPA557,

IEPA558, IEPA560); Roraima: Boa Vista, Rio Mucujai (MPEG3787); Pará: Ilha de Marajo

(MZUSP6087); Altamira, Lago São João, Rio Iriri (MZUSP22705); Belém, Ilha de Cotijuba, Sitio da

Creche(MPEG26732); Cachoeira do Espelho, Ilha do Jabuti no Rio Xingu(MZUSP 22692,

MZUSP22690, MZUSP22738, MZUSP22708, MZUSP22691, MZUSP22692); Canindé, Rio Gurupi

(MZUSP15223); Foz do igarapé Tramalhetinho, margem direita do Rio Trombetas (INPA831,
INPA832); Reserva Indígena de Kayapó (MZUSP F41614, F41607, F41608,F41609, F41610,

F41611, F41615, F41567, F41612); Taperinha (MZUSP15365); Amazonas: Barcelos, Parque

Nacional do Jaú (INPA2722); Benjamin Constant (MN6517, MN6518); Rondônia: Rio Jamari

(MN28231); Ceará: Crato, Floresta Nacional da Chapada do Araripe (MZUSP18733,

MZUSP18734); Fortaleza (MPEG6316, MPEG6307, MPEG6299); Pernambuco: Exu, Serrote das

Lajes (MZUSP18851); Serra Talhada, Fazenda Saco (MZUSP18853); Paraíba: João Pessoa, Mata do

Buraquinho (MZUSP 32116); Bahia: Marabá, campus avançado da Universidade de São Paulo

(MZUSP11567); Mato Grosso do Sul: Miranda, as margens do Rio Miranda, Base da UFMS

(MZUSP 29642, MZUSP29643, MZUSP29644, , MZUSP29645, MZUSP29641, UNIBAN 1363,

MZUSP PNPA 026, PNPA 027, PNPA 116, PNPA 130, PANMO 23, PANMO 25); São Paulo:

Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Pedra Grande (MZUSP29450); Buri (MZUSP30907,
MZUSP30923); Juquitiba (MZUSP32976); Jundiaí (RAI7343/06, R 8186/05, ); Paraná: Ortigueira

(MZUSP31439); Rio Grande do Sul: Capela Rincão (MZUSP22807); PARAGUAI: Yaguarón

(AMNH205195).
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b. Dados moleculares (n=3): BRASIL: Mato Grosso do Sul: Miranda, Rio Miranda,

Base Avançada da UFMS: (MZUSP PANMO023); BOLÍVIA: Tarija: FMNH162543 – citb

AF376839, Rag2 – AM265661; FMNH147067.
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Figura 8: Vista lateral do crânio de A. Myotis albescens (MZUSP – F41607) e B. Myotis sp.n.
(INPA4011). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Figura 9: Vista ventral do crânio de A. Myotis albescens (MZUSP – F41607) e B. Myotis sp.n.
(INPA4011). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.

45

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 10: Vista da superfície de oclusão da maxila inferior A. Myotis albescens (MZUSP – F41607) e
B. Myotis sp.n. (INPA4011). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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MYOTIS SP.N.
Localidade-tipo: Alter do Chão, Santarém, Pará (Aires & Bernard em preparação)
Diagnose

Myotis sp.n.1 pode ser facilmente identificada pela coloração translúcida de seu patágio

(propatágio, dactilopatágio, plagiopatágio e uropatágio) com as áreas próximas as articulações
acinzentadas (Fig. 11). O tamanho do segundo pré-molar superior é cerca de 1/3 do terceiro pré-

molar, e a sua posição lingualmente deslocada semelhante a M. riparius também auxiliam na
diferenciação desta espécie com M. albescens (Fig. 9). A reentrância palatal de Myotis sp.n.1 é mais

acentuada do que em M. albescens, favorecendo a diferenciação entre estas espécies assim como a

concavidade do palato, mais profundo em Mytosi sp.n. (Fig. 9).
Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração ventral e dorsal castanho médio uniforme.

Propatágio, dactilopatágio, plagiopatágio e uropatágio translúcidos com áreas levemente escurecidas

próximas as articulações. Pelagem na região da maxila inferior com distribuição pouco uniforme e de

coloração castanho claro. Pêlos mais curtos aos comparados com M. albescens (<3mm) o que confere

ao táxon um aspecto lanoso, semelhante a M. simus. Pêlos na porção ventral do plagiopatágio

escassos, curtos e escuros. Borda do uropatágio com discreta franja de pêlos. Pelagem na região da
maxila inferior uniforme e de coloração variando entre castanho a castanho claro. Coloração do
pavilhão auditivo e trago castanho claro acinzentado.

Morfologia e morfometria externa: A inserção do plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos.

Pavilhão auditivo com pregas cutâneas discretas e suaves assim como o trago que possui
afunilamento discreto e gradual com a borda não ornamentada (Fig. 12). A inserção do plagiopatágio

Apresento as medidas externas dos dois espécimes disponíveis na Tabela V, juntamente com as
cranianas.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é similar ao de

M. albescens, sendo arredondado, porém não tão acentuado como em M. riparius. O crânio não
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apresenta crista sagital e a compleição geral é alongada e delicada. A curvatura do palato é mais

acentuada tornando-o mais profundo do que na espécie mais similar a esta, M. albescens (Fig. 9). O

primeiro e o segundo pré-molar superior encontram-se deslocados lingualmente (Fig. 9), contudo
não como em M. riparius espécie na qual, na vista lateral, o cíngulo do terceiro pré-molar superior

encobre o segundo pré-molar superior (Fig. 27).
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Figura 11: Vista ventral de Myotis sp.n. (INPA 4011) com ênfase na região do patágio. Escala= 1cm.
Foto: J. Gualda-Barros.

Figura 12: Pavilhão auditivo e detalhe do trago de: A e C referentes a Myotis sp.n.1(INPA4011) e B
e D referentes a Myotis albescens (MZUSP F 41607). Escala entre cada estrutura = 1mm.
Ilustração: L. Lobo.
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TABELA V: Medidas corpóreas e cranianas referentes aos dois espécimes de Myotis sp.n..

Sexo
Cc
C
AB
Met

1ªFl
2ªFl
3ªFl

Po
Ti
Pe
Cl
Or
Tr
Pelo

INPA
3934
f

INPA
4011
m

43,34
31,75
35
29,3
11.6
10.2
4,6
4,32
13,85
7,4
19,3
9,45
4,55
2,5

43,33
31,81
35,06
29,75
11,76
10,33
4,75
4,46
13.94
7,53
19,41
9,47
4,76
2,59

externas

Sexo
ctc
lbms
lp
cp
cbc
lcx
lbzig
ci
csds
csms
lcs
altf
largf
altcc
cmand
csdi
csmi
cspmi
largci

INPA
3934
f

INPA
4011
m

13,16
2,57
2,92
5,30
12,46
7,07
8,06
3,89
4,66
2,78
3,53
2,81
3,29
5,21
9,27
4,91
3,04
1,12
2,50

13,43
2,90
2,86
5,57
12,75
7,37
3,95
4,89
2,76
3,63
2,96
3,43
5,61
9,85
5,16
3,10
1,57
2,57

cranianas

Distribuição geográfica

Até o presente momento esta espécie foi amostrada somente na sua localidade-tipo, Alter do

Chão, Pará. Contudo, acredito que este táxon esteja associado a grandes rios ocorrendo em toda a
Bacia Amazônica. Relaciono a baixa amostragem deste táxon às dificuldades de captura dos
espécimes através das técnicas usuais no Brasil e também aplicadas no restante da América do Sul.
Considerações taxonômicas

Apesar da baixa amostragem e diferenças relativamente sutis entre Myotis sp.n. 1 e Myotis

albescens considero que este é um táxon válido devido as diferenças morfológicas de Myotis sp.n.1

possivelmente estarem associadas a padrões de forrageio distintos, sendo a forma do palato e do
pavilhão auditivo os caracteres que considero mais indicativos destas possíveis diferenças.
Corroborando com esta hipótese Bernard (com. pess.) gravou os sons emitidos por Myotis sp.n. 1
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durante o forrageio na lâmina d’água do Rio Tapajós e, ao analisar o sonograma com o programa

AnaBat, percebeu que os padrões na freqüência e amplitude eram similares ao de Rhynchonycteris naso

(Wied-Neuwied, 1820) e não aos de M. albescens. R. naso é um embalunorídeo que também começa

suas atividades ao entardecer e possui forte associação com corpos d’água (Dalquest, 1957). Apesar

de semelhantes, os sonogramas de R. naso e Myotis sp.n. possuem variações significativas no

momento de aproximação da presa. A falta de amostragem de Myotis sp.n. até então deve estar

associada as formas de forrageio e a sofisticação do sistema de ecolocalização deste animal,
favorecendo a detecção das redes de neblina (mist-net). A utilização somente de redes de neblina
limita a amostragem para morcegos que forrageiam no sub-bosque e torna a captura de insetívoros

casual (Voss & Emmons, 1996). Os dois espécimes que analisei foram capturados com métodos não
rotineiros e que dispensaram tempo e materiais diferenciados (binóculo de visão noturna, puçá,

barco, etc.), assim, considero que não existam, até o momento, mais espécimes deste táxon
coletados. Um estudo mais aprofundado com a espécie na localidade-tipo e em áreas similares
poderá esclarecer as possíveis convergências nos padrões de emissão de sons entre estas duas

espécies. Além disto, a ocorrência de simpatria com Myotis albescens, espécie por mim considerada,

com base nos dados analisados, irmã de Myotis sp.n., pode favorecer o estudo de outro fenômeno

pouco usual entre os animais, a especiação em simpatria (Felsenstein, 1981; Futuyma, 1997). Na
Europa este fenômeno é objeto de investigações recentes em Vespertilionidae (Barlow & Jones,

1999; Bartonièka & Øehák, 2004; Davidson-Watts & Jones, 2006; Nicholls & Racey, 2006) e
favoreceu na distinção de complexos de espécie como Pipistrelus pipistrelus sensu lato. A diferença na

emissão de sons de Pipistrelus pigmeus Leach, 1825, sinônimo júnior de Pipistrelus pipistrelus Schreber,

1774, indicavam que este poderia ser um táxon válido (Weid & von Helversen, 1987; Zingg, 1990),

apesar da morfologia externa e craniana não favorecer esta decisão taxonômica. Segundo Zingg (op.
cit) a diferença de emissão de sons seria um indício de segregação destas espécies no uso do espaço
para forrageio permitindo a especiação em simpatria. Posteriormente, dados moleculares

confirmaram a separação das duas linhagens (Barrat et al., 1997), evidenciando a necessidade de

utilizar outras técnicas para investigar a diversidade em Chiroptera. Recentemente foi proposto por
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Kaòuch et al. (2006) a identificação destas espécies crípticas depositadas nos museus europeus

através de técnicas moleculares o que possibilitaria o resgate destas informações quanto à posição

específica de cada espécime. Infelizmente, até o momento, não foi possível aplicar as técnicas de
Kaòuch et al. (op cit.) nos espécimes de Myotis sp.n..

Material Examinado

INPA4011).

a. Dados morfológicos (n=2): BRASIL:Pará: Santarém, Alter do Chão (INPA3814;

60°

55°

50°
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0°

#

43
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5°
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55°

50°

Figura 13: Localidade-tipo, número relacionado no Anexo II, referente aos espécimes de Myotis
sp.n.1 analisados.
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MYOTIS RIPARIUS
Myotis simus riparius Handley,1960
Myotis riparius LaVal, 1973 (parte)
Myotis ruber Vieira, 1942 (parte)

Myotis riparia Woodman, 1993 correção injustificada de Myotis simus riparius Handley
Myotis riparius Lopez-Gonzalez et al., 2001
Myotis riparius Wilson, 2007

Localidade-tipo: Vila Tacarcuna, Rio Pucro, Darien, Panamá
Tipo: BM 81.5.12.2

Diagnose

Myotis riparius difere-se das demais espécies sul-americanas pelo conjunto de seus caracteres

cranianos sendo os mais evidentes a presença de crista sagital, o processo mastóide mais

desenvolvido e a posição do segundo pré-molar superior deslocado lingualmente sendo que, em
muitos casos, este encontra-se encoberto pela borda do cíngulo labial do terceiro pré-molar superior

(Fig. 45). M. simus e Myotis riparius possuem diferenças conspícuas como o tipo de inserção do

plagiopatágio (Fig. 23) e a coloração ventral e dorsal. Em M. riparius há uma tendência para pêlos

bicolores na porção ventral enquanto que M. simus possui uma coloração homogênea na porção

ventral e dorsal. O desenvolvimento ao longo da crista sagital também favorece a diferenciação entre

as duas espécies. A crista sagital em M. riparius é mais elevada na porção anterior enquanto que em

M. simus a crista é mais desenvolvida na porção posterior. Além dos caracteres cranianos, M. riparius

possui pelagem ventral com ápice salpicado de cinza a creme amarelado e pelagem dorsal geralmente

mais curta que os outros Myotis sul-americanos Porém não tão curta e lanosa como em M. simus
(<4mm). A borda da maxila inferior é muito arredondada e tem coloração entre o creme e o

castanho claro. Este formato da maxila inferior reforça a impressão de M. riparius ser mais robusto
do que M. nigricans, mesmo sem retirar o crânio para análise em separado.

53

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO
Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal de castanho médio uniforme, pelagem ventral

com longos pêlos castanho médio a castanho acinzentado com ápice mais claro. Plagiopatágio
castanho escuro a castanho médio assim como o uropatágio e propatágio. Pavilhão auditivo
castanho acinzentado com trago acompanhado a coloração tendo a base levemente mais clara.
Porção ventral da região da maxila inferior com poucos pêlos com coloração do castanho claro a
creme. Ausência de pêlos na borda do uropatágio. Pêlos curtos, escassos e esparsos até 2/3 do

pavilhão auditivo. Pêlos longos nos membros inferiores com coloração entre o castanho claro a
castanho amarelado.

Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 32,9 a 37,6mm e comprimento total

do corpo entre 36,4 a 47,3mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 12,3 a 16,35mm. A inserção
do plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente menores em relação com as
outras espécies variando entre 4,35 a 6,81mm.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é bem

arredondado. O crânio apresenta crista sagital, na maioria das vezes bem desenvolvida. Pelo formato

globuloso da caixa craniana, a divisão entre esta e o rostro é bem marcada com quebra evidenciada
principalmente em vista lateral (Fig. 44). O segundo pré-molar superior encontra-se deslocado

lingualmente, sendo que, na maioria das vezes, e encoberto pelo cíngulo labial do terceiro pré-molar

(Fig. 45). Geralmente o segundo pré-molar não e visível em vista lateral. O forâmen magno possui,
na maioria das vezes, formato oval. O índice craniano oscilou entre 68.3 a 75.37. Para o índice
mandibular houve um pequeno intervalo (4.0 a 4.9) o que facilita a diferenciação destas espécies
dentre as outras. As medidas cranianas são apresentadas na Tabela VI.

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene

citocromo b foi de 0,9% e a diferenciação entre o grupo riparius para as outras espécies sulamericanas do gênero variou entre 5,6% a 16.3% (Tab. III). Myotis simus e M. elegans tanto nos dados
mitocondriais como nucleares são os táxons mais próximos de M. riparius (ver tópico 4.3.).
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TABELA VI: Medidas cranianas referentes à M. riparius, número de indivíduos amostrados, máxima,
mínima e média, em milímetros, e desvio padrão para cada medida.
Medidas
aferidas

N

Mínimo

Máximo

159

2.32

2.99

Ctc

158

Lp

159

Lbms
Cp

Cbc
Lcx

Lbzig

158

Altcc

Cmand
Csdi

Csmi

Cspmi
Largci

3.28

2.8397

8.53

5.9170

12.8918

27

7.46

9.14

8.3715

159

158

Largf

.13473

13.3369

14.26

Csms
Altf

4.81

2.6395

14.88

11.01

159

Lcs

2.42

Desvio

157

Ci

Csds

12.34

Média

158
155
157
157
157
158
158
158
157
119

6.04
3.17
4.53
2.58
3.20
2.39
2.68
4.22

7.41
4.19
5.91
3.35
4.19
3.31
3.90
5.96

6.5237
3.5924
5.1442
2.9075
3.6117
2.8171
3.2197
5.0264

8.77

11.46

10.0071

2.73

3.94

3.2873

4.83
.94

2.05

6.24
1.77
2.95

5.4525
1.3228
2.4347

.44623
.14760
.56384
.43437
.26252
.42003
.19978
.20785
.11614
.17175
.20087
.17308
.27648
.44299
.23691
.16995
.14083
.17162
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Figura 14: Vista lateral do crânio de A. Myotis ruber (MZUSP 30808) e B. Myotis riparius (MZUSP
32588). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Figura 15: Vista ventral do crânio de A. Myotis ruber (MZUSP 30808) e B. Myotis riparius (MZUSP
32588). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Figura 16: Vista da superfície de oclusão da maxila inferior de A. Myotis ruber (MZUSP 30808) e B.
Myotis riparius (MZUSP 32588). Escala= 1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Distribuição geográfica

Dentre as espécies neotropicais do gênero considero Myotis riparius uma das com maior

plasticidade para a utilização de ambientes, estando presente desde as porções litorâneas até as áreas

próximas a 1000m de altitude e na grande maioria das formações vegetais florestadas e abertas

(Fig.16 e 17). Porém, concordo com Linares (1998) que esta espécie torna-se mais rara em altitude

elevadas. No Brasil M. riparius foi a espécie do gênero melhor representada, tanto por número de

indivíduos como por localidades, na região Amazônica. Nos domínios da Mata Atlântica foi o táxon
com maior número de exemplares identificados erroneamente (> 70%), geralmente confundido com
M. nigricans. Acredito que este fato deva ter influenciado a distribuição proposta por Wilson (2007)

na qual a localidade mais ao Norte no Brasil seria Lamarão (BA), enquanto que neste trabalho

pontuei várias localidades ao longo do litoral Norte, incluindo Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba
(Fig. 17).
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Considerações taxonômicas

Handley descreveu este táxon como subespécie de Myotis simus sendo que M. simus riparius

estaria restrito a América Central e a parte norte da Bacia Amazônica. Contudo, após constatar o

registro em simpatria de ambas as espécies no Peru, Equador e Colômbia, LaVal (1973) elevou este

táxon ao nível específico. Para LaVal (1973) Myotis riparius poderia ser um sinônimo júnior de M.
guaycuru Proença, 1943, fato que após 28 anos foi questionado por López-Gonzalez (2001). Nas
considerações taxonômicas de Myotis simus retornarei ao problema taxonômico envolvendo Myotis
guaycuru.

Material Examinado

a. Dados morfológicos (n=145): PERU: Madre de Dios: Albergue Cusco Amazônica,

Rio Madre de Dios (MVZ 166015); BRASIL: Amapá: (IEPA607; IEPA 606, IEPA605, IEPA858);
Roraima: Boa Vista ao sul, Rio Mucajai (MPEG3790); Pará: Cachoeira do Espelho, Rio Xingu

(MZUSP22615); Igarapé Jaramacaru(MZUSP119447, MZUSP118448); Ilha de Marajó (MZUSP

15206, MZUSP115207); Lago do Arrozal a Cachoeira da Porteira, Rio Trombetas (MZUSP113186);

Macajuba Mangabeira, Rio Tocantins (MPEG1043); Belém, Parque Zoobotânico (MPEG 1411,

MPEG1389, MPEG1362, MPEG1363, MPEG1412, MPEG1394, MPEG 1395, MPEG1390,

MPEG1391, MPEG1393, MPEG1361, MPEG1422, MPEG1392, MPEG1426, MPEG1425 MPEG
1423, MPEG1417, MPEG1416, MPEG1415, MPEG1414, MPEG1424, MPEG 3794, MPEG1401,

MPEG1402, MPEG1399, MPEG1403, MPEG1404, MPEG1410, MPEG1407, MPEG1398,
MPEG1397); Reserva Biológica do Trombetas (MZUSP119470); Reserva Indígena Kayapó

(MZUSP F41675, F41694, F41573, F41672, F41597, F41674, F41719); Ilha do Periquito,

Amazonas: ? (INPA2657, INPA830, INPA1165, INPA2406, INPA2698); Barcelos, Parque

Nacional do Jau (INPA2719); Manaus, INPA, Estação V8(INPA2058, INPA2060); Badajós, Lago

Acara (INPA4986, INPA4987);Barro Vermelho, Rio Juruá (INPA3041, INPA3042, INPA3043);

Piauí: Uruçui, Fazenda Buritizal (UFPB5364); Serra das Confusões, Fazenda Baixão do Fausto

(MZUSP33562) Ceará: Fortaleza, Faculdade de Veterinária do Ceará (MPEG6300, MPEG6304,

MPEG6305, MPEG6303, MPEG6302, MPEG6312, MPEG6286, MPEG6314, MPEG6288,
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MPEG6291, MPEG6313, MPEG6311); Crato, Floresta Nacional do Araripe, Chapada do Araripe

(MZUSP6113, MZUSP118735); Paraíba: Mata do Gargau (UFPB5457); Área de Proteção

Ambiental Barra do Mamanguape (UFPB4178, UFPB4179, UFPB4177, UFPB4180); Pernambuco:

Exu, Escola Agrícola de Exu(MZUSP118760, MZUSP118765, MZUSP118766, MZUSP118769,

MZUSP118773,

MZUSP118775,

MZUSP118776,

MZUSP118802,

MZUSP118827,

MZUSP118828); Aldeia, Chácara Vale das Águas (UFPB5398, UFPB5410); Ipojuca, Mata do Mingu
(UFPB

TL 22, TL 24, TL 31, TL 35, TL 37, TL 42, TL 59, TL 75); Tamandaré, Reserva do

Saltinho (MZUSP32118); Bahia: Itiuna (MZUSP115334); Una (MZUSP32580); Salvador

(MZUSP7471); Minas Gerais: Lavras (UFLA FAK043); Sabará, Alto de Cuiabá (MZUSP115114);
Rio de Janeiro: Seropédica (MZUSP115333); São Paulo: Ubatuba, Picinguaba, Parque Estadual da

Serra do Mar ( (MZUSP MG978, APC2518); São Paulo, Parque Estadual da Cantareira, Núcleo

Pedra Grande (MZUSP31511, MZUSP31517, MZUSP31515, MZUSP31518, MZUSP31514,
MZUSP31522, MZUSP31523, MZUSP31524); Boracéia, Estação Biológica de Boracéia

(MZUSP32130); Paraná: Arapati, Fazenda São Nicolau (MZUSP32558); Wenceslau Braz
(MZUSP31774, MZUSP31775, MZUSP31776, MZUSP31777, MZUSP31883, MZUSP31889);

Pinhalão (MZUSP31343); Ortigueira (MZUSP31415); PARAGUAI: Assunción: (MZUSP2024);

Itapuã: El Tirol, 19,5km noroeste de Encarnación (MVZ154725).

b. Dados moleculares (=10): BRASIL: Paraíba: Mata do Gargau (UFPB5457); João

Pessoa, Mata do Buraquinho (MVZ185682, MVZ185684); Pernambuco: Tamandaré, Reserva do

Saltinho (MZUSP32118); Minas Gerais: Ouro Preto (MZUSP32126); São Paulo: Boracéia,

Estação Biológica de Boracéia (MZUSP32130); Moji das Cruzes (UFES AD757); Parque Estadual

da Serra do Mar (MZUSP APC2518); Paraná: Arapati, Fazenda São Nicolau (MZUSP32588);

PARAGUAI: Itapuã: El Tirol, 19,5km noroeste de Encarnación (MVZ154725).
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Myotis cf. riparius
a. Dados morfológicos (n=9): BRASIL: Pará: Belém, Parque do Museu (MPEG3795;

MPEG3796); Ceará: Ladeira Grande (MPEG202); Fortaleza, Faculdade de Veterinária do Ceará

(MPEG6310, MPEG6309, MPEG6308, MPEG5967); Pernambuco: Ipojuca, Mata do Mingu
(UFPB TL71); Mato Grosso: Taquari, Rio Alto Taquari (MZUSP TQ013).
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MYOTIS RUBER
Vespertilio ruber É. Geoffroy St.-Hilaire, 1806
Vespertilio cinnamomeus Wagner, 1855
Vespertilio kinnamon Gervais, 1856

Myotis rubra Woodman, 1993 correção injustificada de Vespertilio ruber Myotis ruber LaVal, 1973
Myotis ruber Lopez-Gonzalez, 2001
Myotis ruber Wilson, 2007

Localidade-tipo: Assunción, Paraguay

Tipo: não especificado, baseado em espécime coletado por Azara
Diagnose

Um das maiores espécies de Myotis com ocorrência no Brasil, M. ruber possui orelhas mais

centradas do que M. levis, outra espécie com tamanho corpóreo similar, Além de possuir uma

coloração enegrecida em toda a membrana aladar (patágio), caracter também diagnostico para a
espécie. As garras dos membros posteriores são desenvolvidas e muitas vezes apresentam-se na

coloração alaranjada ou avermelhada. Seu crânio possui uma crista sagital bem desenvolvida (Fig. 13)
e uma compleição muito robusta com constrição interorbital (ci) superior a 3,5mm (Tab. VII).
Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal de castanho médio a castanho avermelhado

no dorso e ventre. Plagiopatágio castanho médio a castanho escuro, assim como o uropatágio e
propatágio. Pelagem na região da maxila inferior com distribuição pouco uniforme e de coloração

variando entre creme a castanho claro. Pavilhão auditivo castanho acinzentado com trago
acompanhado a coloração tendo todo seu contorno em tonalidade castanho médio. Porção ventral
da região da maxila inferior com poucos pêlos com coloração do castanho médio a castanho claro.

Pouquíssimos pêlos ao longo do uropatágio e sem franja em sua borda. Pêlos abundantes no
pavilhão auditivo e na base do trago (Fig. 44 e 45).

Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 34 a 40,66mm e comprimento total

do corpo entre 39 a 43,19mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 16,1 a 17,65mm. A inserção
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do plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente longos em relação com as

outras espécies variando entre 7,5 a 8mm. As garras dos membros inferiores são longas e
avermelhadas e a superfície plantar é larga e com formato arredondado.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é estreito

diferindo de M. riparius (Fig. 16) forma que pode ser resgatada pela menor largura entre os incisivos

inferiores (Tab. VII). O crânio apresenta crista sagital variando de presente à bem desenvolvida,

formato alongado com as porções bem distribuídas entre o rostro e a caixa craniana (Fig. 14). O
primeiro e o segundo pré-molar superiores encontram-se levemente deslocados lingualmente (Fig.

15), contudo, são facilmente notados em vista lateral (Fig. 14). Notei o estreitamento da porção
medial da borda inferior do forâmen magno em 95% dos espécimes que analisei. O índice craniano
(IC) oscilou entre 74,37 e 86,03 (Tab. XI). Para o índice mandibular (IM) houve um pequeno
intervalo (4,68-5,28) o que facilita a diferenciação desta espécie dentre as outras. As medidas
cranianas são apresentadas na Tabela VII.

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A média da variação genética intraespecífica para o

gene citocromo b foi de 4,5%, porém como apresentado na Figura 20, os níveis de divergência
foram díspares quando analisados par a par com os mesmo parâmetros. A diferenciação entre o
grupo ruber para os outros gêneros sul-americanos oscilou entre 9,2 e 17,1% (Tabela III).
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TABELA VII: Medidas cranianas referentes à M. ruber, número de indivíduos amostrados,

máxima, mínima e média, em milímetros, e desvio padrão para cada medida.
Medidas

aferidas

N

Mínimo

Máximo

24

2.58

3.19

Ctc

25

Lp

23

Lbms
Cp

Cbc
Lcx

Lbzig

23

Altcc

Cmand
Csdi

Csmi

Cspmi
Largci

3.36

3.1235

8.22

6.8422

14.2635

1

9.03

9.03

9.0300

24

24

Largf

.16297

14.6428

15.09

Csms
Altf

5.42

2.9271

15.50

12.41

24

Lcs

2.80

Desvio

23

Ci

Csds

12.84

Média

24
23
24
24
23
23
23
23
23
16

6.41
3.56
5.02
2.76
3.52
2.15
2.95
4.78

7.83
4.15
6.16
3.47
4.37
3.36
3.67
6.16

7.0479

4.1291
2.9108
3.4100
5.5483

4.05

3.7061

2.21

3.12

.37888
.

.15552

3.20

1.89

.55908

3.2788

5.8692

11.3257

1.40

.70233

.14949

12.00
6.55

.14553

3.8492

9.82
5.24

.53023

6.2700
1.6326
2.8169

.25663
.21407
.25783
.16014
.33020
.50331
.27013
.21702
.12027
.25835
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Distribuição e variação geográfica

Myotis ruber é uma espécie que esta associada, primariamente, aos domínios da Mata

Atlântica. Anteriormente o registro mais ao norte para a espécie era Quebrangulo, Alagoas (Baud &

Menu, 1993), Porém após revisar os exemplares coletados por Dietchifield, registro Olinda,
Pernambuco como o extremo conhecido para a distribuição de Myotis ruber. Como enfatizado por

Stace (1989) tanto os processos de dispersão como de vicariância podem explicar as distribuições

disjuntas e cabe aos pesquisadores analisarem cada caso. Em relação à distribuição de Myotis ruber

acredito que a vicariância pode ser o processo mais provável devido à fragmentação rápida e, em

tempos geológicos, extremamente recente da Mata Atlântica sensu stricto. Esta fragmentação teria

dividido uma população anteriormente distribuída em todo o litoral brasileiro em populações do

Nordeste e Sudeste, com um grande hiato entre Minas Gerais até Pernambuco. Contudo, o registro

de Myotis ruber para a região da Chapada Diamantina (Sbragia & Pessoa, 2008) pode, ao mesmo
tempo, reforçar a hipótese de vicariância, uma vez há indícios de ligação pretérita entre as formações

florestais desta região com a Mata Atlântica litorânea refletindo no compartilhamento de táxons

entre as duas formações (Guedes, 2006). Ou então levantar a hipótese de dispersão deste táxon por

estas manchas florestais ao longo da Serra do Espinhaço e Chapada Diamantina. Quanto à variação
geográfica os espécimes provenientes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul apresentaram

as maiores medidas corpóreas e cranianas (Ab=38,9 a 40,66mm; Ti= 17 a 17,65mm; cc= 15,4 a
15,5mm; cbm= 15mm), enquanto que o espécime de Olinda (Pernambuco) apresentou as menores

dimensões(Ab=34mm; Ti=15,82mm; cc= 12,84mm; cbm= 12,41mm) dentre todos os espécimes
analisados.
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Figura 19: Localidades referentes aos espécimes de Myotis ruber analisados. A localidade-tipo está
representada pelo símbolo .
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Figura 20: Topônimos, números relacionados no Anexo I, referentes aos espécimes de Myotis ruber
analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo . Destaque para a diferença
intraespecífica calculada por Kimura 2 parâmetros.
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Considerações taxonômicas

Desde1806 até 1855 a descrição de Vespertilio ruber por Geoffroy era bem aceita e associada

ao morcego vermelho do Paraguai. Wagner (1855) levantou uma dúvida quanto ao espécime ao qual
estava associado este nome dado acreditando que Geoffroy baseou-se em um espécie conhecido
atualmente como Noctilio albiventris também com coloração avermelhada mas com carcterísticas
morfologicas e cranianas totalmente diferentes de qualquer espécie de Vespertilionidae. A partir

desta afirmação Wagner descreveu Vespertilio cinnamomeus em 1855 relacionando com morcego
verdadeiro morcego vermelho do Paraguai. Miller & Allen, 1928 desfizeram o mal entendido,

considerando Vespertilio cinnamomeus Wagner, 1855 sinônimos júnior de Vespertilio ruber, juntamente
com Vespertilio polythrix Geoffroy, 1824 Vespertilio nubilus Wagner, 1844 e Vespertilio kinnamon Gervais,

1856. Este arranjo foi aceito integralmente por Cabrera, 1958 (Anexo I). LaVal (1973) avaliou o

posicionamento de V. polythrix e V. nubilus rearranjando estes dois táxons como sinônimos de M.

levis e manteve Vespertilio cinnamomeus como sinônimo júnior deste táxon, contudo não avaliou o

posicionamento de V. kinnamon. Wilson (2007) manteve a decisão taxonômica de LaVal (op cit.)
incluindo Vespertilio kinnamon como sinônimo de M. ruber. Realmente considero que Vespertilio
polythrix e Vespertilio nubilus são sinônimos de M. levis e não de M. ruber pois ambos não possuem

crista sagital a qual é claramente desenvolvida em M. ruber. Quanto a V. kinnamon, baseada na

descrição original, considero que este táxon seja mesmo um sinônimo júnior de M. ruber.
Material Examinado

a. Dados morfológicos (n=32): BRASIL: Pernambuco: Caruaru, Parque Ecológico

Municipal Professor João Vasconcelos Sobrinho (UFPB1603); Olinda (MZUSP32119); Rio de

Janeiro: Teresópolis(MN3400); Minas Gerais: Viçosa (MN3389); São Paulo: Parque Estadual da
Cantareira, Núcleo Pedra Grande (MZUSP31534; MZUSP 31472; MZUSP31470, MZUSP31473,
MZUSP31471); Estação Biológica de Boracéia (MZUSP32584; MZUSP32595); Buri (MZUSP

30918,

MZUSP

32973,

MZUSP32972,

MZUSP32979,

MZUSP32974,

MZUSP32975,

MZUSP30904); Jundiaí, Parque Estadual da Serra do Japi (MZUSP32583) Paraná: Arapati, Fazenda

São Nicolau (MZUSP32586, MZUSP32587); Santa Catarina: Chapecó: Floresta Nacional de
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Chapecó

(MZUSP33900,

MZUSP33901,

MZUSP

33902,

MZUSP33903,

MZUSP33891,

MZUSP33892, MZUSP33893, MZUSP33894, MZUSP33895, MZUSP33896, MZUSP33897,
MZUSP 33898); Rio Grande do Sul: Cacequi (MZUSP3167); São Lourenço (MZUSP11298).

b. Dados moleculares (n=5): BRASIL: Pernambuco: Olinda (MZUSP32119); São

Paulo: Estação Biológica de Boracéia (MZUSP32584); Jundiaí, Parque Estadual da Serra do Japi

(MZUSP32583); Paraná: Arapati, Fazenda São Nicolau (MZUSP32586).
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MYOTIS SIMUS
Myotis simus Thomas, 1901

Myotis guaycuru Proença, 1943
Myotis simus LaVal, 1973

Myotis sima Woodman, 1993 correção injustificada para Myotis simus Thomas
Myotis simus Lopez-Gonzalez et. al. 2001

Localidade-tipo: Sarayacu, Rio Ucayali, Loreto, leste do Peru
Tipo: BM 81.5.12.2

Diagnose

O caracter diagnóstico para esta espécie é a inserção do plagiopatágio que, ao contrário das

outras espécies neotropicais, ocorre na altura da tíbia nesta espécie. Esta inserção pode ser bem

distinta na altura da tíbia ou então uma faixa bem estreita do plagiopatágio estende-se da tíbia em
direção aos artelhos. Ainda assim é notável a diferença entre os outros táxons (Fig. 23).
Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal castanho avermelhado a castanho médio, no

geral bem uniforme. A porção ventral geralmente possui uma coloração mais amarelada com pêlos

mais brilhantes e curtos. O plagiopatágio é castanho escuro assim como o uropatágio. Pavilhão
auditivo de castanho acinzentado a translúcido assim como o trago, muito claro desde a porção basal
ate o ápice. A pelagem na região da maxila inferior e pouco uniforme e de coloração variando entre
creme a castanho claro. Raros e escassos pêlos ao longo do pavilhão auditivo com ausência de pêlos

no trago. Nos pés os pêlos são abundantes a partir da primeira falange. O aspecto geral da pelagem
corporal é lanosa devido aos pêlos mais curtos (<3mm) do que nas outras espécies do gênero. Borda
do uropatágio sem franja e com raríssimos pêlos ao longo do uropatágio.

Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 36.3 a 37.8mm e comprimento total

do corpo entre 41.5 a 48.9mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 15.13 a 17.94. A inserção do
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plagiopatágio faz-se na altura da tíbia e o tamanho dos pés está entre 6 a 7.2mm, sendo que as

falanges são robustas e as garras são muito curvadas. As almofadas na região do rinário são muito

evidentes e inchadas, similares a de Eptesicus brasiliensis. As orelhas possuem o formato mais oval

(Fig. 43), sendo que o trago apresenta afunilamento gradual com a borda da face mais externa

ornada desde sua base (Fig.44). O formato da maxila inferior é muito arredondado assim como em
M. riparius e as verrugas estão ausentes tanto na porção superior como na inferior dos lábios.

Configuração craniana e caracteres dentários: O crânio apresenta crista sagital desenvolvida. O

formato globuloso da caixa craniana evidencia a divisão entre esta e o rostro, principalmente em
vista lateral. O segundo pré-molar superior encontra-se alinhado a série dos dentes sendo notado em

vista lateral com facilidade. O primeiro e o segundo pré-molares são muito pequenos em relação ao
terceiro pré-molar sendo que o primeiro pré-molar pode ter até ½ do tamanho do terceiro pré-

molar. O índice craniano oscilou entre 73.68 a 77.5. Para o índice mandibular houve um pequeno
intervalo (4.13-4.15), conforme Tabela XI. Porém há necessidade de serem analisados mais

exemplares ao longo da distribuição para que este índice seja considerado confiável quanto ao seu
intervalo.

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene

citocromo b foi de 2,8% (Fig. 22) e a diferenciação entre o grupo simus para os outros gêneros sulamericanos variou entre 5,6 e 15,7% (Tab. III). M. riparius foi o táxon que apresentou-se mais

próximo de M. simus tanto nas filogenias baseadas em gene mitocondrial (cit b) como nuclear (Rag2),

concordando com os dados de Stadelmann et al. (2007).
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Distribuição geográfica

Myotis simus ocorre no domínio Amazônico desde a Colômbia, Peru e Brasil. O registro mais

a leste desta espécie seria no igarapé Amorim no Pará, contudo considero esta espécie possa estar
distribuída além deste limite, principalmente associada a rios como o Tapajós. Wilson (2007) enfatiza

a distribuição disjunta da espécie com um grande hiato entre a Bacia Amazônica e o Pantanal,

havendo somente o registro de M. guaycuru, sinônimo júnior de M. simus, para a o Mato Grosso do

Sul. Novamente associo este cenário a problemas quanto à delimitação da espécie. Destaco que o

espécime sob o número MZUSP13815 proveneiente da Ilha Taimã - MS, coletado na década de
1980, estava identificado como M. albescens e, provavelmente, alguns exemplares desta espécie

coletados neste “hiato”, entre o domínio Amazônico e do Pantanal, podem estar depositados em

outras coleções com identificações incorretas. Outro exemplar coletado recentemente por J. Gualda

et al. veio corroborar com este padrão de distribuição contínua que proponho para M. simus. Este
espécime foi coletado às margens do Rio Juruema (Fig. 21 e 22).

74

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

80°

70°

60°

50°

#
#

Ú
Ê
10°

10°

#

N
#

20°

20°

#

80°

70°

60°

50°

Figura 21: Localidades referentes aos espécimes de Myotis simus analisados. A localidade-tipo está
representada pelo símbolo .
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Figura 22: Topônimos, números relacionados no Anexo I, referentes aos espécimes de Myotis simus
analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo . Destaque para a diferença
intraespecífica calculada por Kimura 2 parâmetros.
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Considerações taxonômicas

Tanto para Miller & Allen (1928) como para Cabrera (1945) não houve duvidas quanto à

posição taxonômica de M. simus. Em 1960 Handley descreveu uma subespécie para M. simus

proveniente da região do Peru (Myotis simus riparius). Contudo, como descrevi nas considerações

taxonômicas de M. riparius, a ocorrência simpátrica destes dois táxons desvencilhou M. riparius de M.
simus, conferido a M. riparius o status especifico. Porém, em 1973 novamente os dois táxons são

unidos por uma divergência taxonômica. Para LaVal (1973) a descrição de M. guaycuru Proença, 1948

refere-se ao mesmo táxon de M. riparius, sendo M. guaycuru sinônimo sênior de M. riparius, enquanto

que M. simus não possuiria nenhum sinônimo. LaVal (op. cit.) não elevou M. guaycuru e
sinonimizando-o à M. riparius devido a falta do holótipo de M. guaycuru, o que acrescentou mais

incerteza ao referido caso. Lopez-González (2001) levantou pela primeira vez a relação entre M.
guaycuru com M. simus, considerando-o um sinônimo júnior deste táxon. Tanto para Simmons (2004)
como para Wilson (2007) esta relação permanece para o táxon. Um grande problema na
determinação deste possível sinônimo para M. simus foi a aparente perda do holótipo de M. guaycuru

o qual estava depositado no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro (número 237). Apesar da

falta de acesso ao holótipo concordo com estes autores (López-González, 2001; Simmons, 2005;

Wilson, 2007) quanto à posição de M. guaycuru dada as evidencias na descrição de Proença (1948) na

qual a inserção do plagiopatágio e muito mais próxima da tíbia do que da região dos artelhos e pela

crista sagital presente na figura da vista lateral do crânio, sendo mais desenvolvida na porção media a
posterior, caracteres diagnósticos em M. simus.

Material Examinado

a. Dados morfológicos (n=4): BRASIL: Amazonas: Badajós: Lago Acara (INPA4985);

Estirão do Equador: Rio Javari (MPEG1561); Mato Grosso: Campos de Julho: Rio Jurena (MZUSP

SIQ003). Mato Grosso do Sul: Ilha de Taimã (MZUSP113815);

b. Dados moleculares (n=2): BOLÍVIA: Tarija: Chiquiaca(FMNH162544); BRASIL: ?

(citb AM262336; Rag2 – AM265691*).

*Não possui voucher associado porque, após a coleta de material biológico o exemplar foi solto. Coletor T.H. Kunz
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A

B

Figura 23: Tipos de inserção do plagiopatágio no membro inferior dos Myotis neotropicais
enfatizando a diferença entre A. Myotis simus (MZUSP13815) e B. as outras espécies. Escala =
1cm.
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MYOTIS ALTER
Myotis chiloensis alter Miller & Allen, 1928 (parte)
Myotis chiloensis alter Vieira, 1942

Localidade Tipo: Palmeiras, Paraná, Brasil
Tipo: BM 0.6.29.23

Diagnose

Difere de Myotis levis, espécie que mais se assemelha, pela compleição mais delgada e delicada

do corpo e rinário. As orelhas possuem um formato triangular com a dobra basal externa elevada
(Fig. 43). O formato da maxila inferior é arredondado, mas não tanto quanto em Myotis levis. A
pelagem de Myotis alter também é mais curta em relação à Myotis levis (<3mm).
Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal de castanho escuro a castanho médio,

pelagem ventral com coloração uniforme castanho médio a castanho acinzentado. Plagiopatágio

castanho médio assim como o uropatágio e propatágio. Pavilhão auditivo castanho médio com trago

acompanhado a coloração tendo a base levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila
inferior com poucos pelos com coloração do castanho médio ao castanho escuro acinzentado.

Borda do uropatágio com poucos pêlos sem formar franja. Pêlos longos no pavilhão auditivo e na
base do trago (Fig. 43 e 44).

Morfologia e morfometria externa: Antebraço com 38 a 39,5mm e comprimento total do corpo

entre 38, 5 a 40, 5 mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 16,5 a 18mm. A inserção do
plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente longos em relação com as
outras espécies variando entre 6,5 a 7,5mm.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é arredondada,

porém não tanto como em M. levis. O crânio não apresenta crista sagital tendo a caixa craniana

formato alongado como em M. nigricans.. O primeiro e o segundo pré-molar superior encontram-se

alinhados. O forâmen magno possui forma arredondada. Não foi calculado o índice craniano nem
maxilar para esta espécie devido às condições do crânio que foi submetido à biopsia para procura de
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corpúsculos de Negri (diagnóstico da raiva) no Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo
(CCZ-SP). As medidas externas são apresentadas na Tabela VII.

Tabela VIII: Medidas externas referentes à Myotis alter, número de indivíduos amostrados, máxima,
mínima e média, em milímetros, e desvio padrão para cada medida.
Medidas
aferidas
Cc
C
AB
Met
1ª
2ª
3ª
Po
Ti
Pe
Cl
Or
Tr
Pêlo

N
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Mínimo Máximo Média
42.21
38.79
38.04
33.59
12.41
11.15
5.86

4.74
16.54
6.49
12
11.72
7.59
4.66

42.75
40.57
39.43
34.85
15.09
11.89
6.92
5.58
17.74
7.47
14.56
14.07
9.55
5.29

42.42
39.33
39
34.11
11.42
11.5
6.33
5.555
16.888
6.80
13.80
13.13
8.32
4.33

Desvio
.16014
.16297
.53023
.16297
.14553
.
.55908
.37888
.
.14949
.25663
.15552
.21407
.25783

Distribuição geográfica

Até o presente momento a distribuição de Myotis alter fica restrita a regiões com altitudes

superiores a 700m, sendo que a localidade tipo Palmeiras, Paraná esta a 750m. Os espécimes deste

táxon analisados são provenientes de Campos de Jordão (SP), Ouro Preto (MG) e Casa Grande (SP)
Campos de Jordão a qual possui clima semelhante à localidade-tipo entre tropical de altitude e

subtropical mesotérmico, em Ouro Preto com altitude estimada em 1159m e em Casa Grande, SP
com altitude entre 700 a 800m.
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Figura 24: Localidades referentes aos espécimes de Myotis alter analisados morfologicamente e
molecularmente. A localidade-tipo está representada pelo símbolo .
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Figura 25: Topônimos, números relacionados no Anexo I, referentes aos espécimes de Myotis alter
analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo .
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Considerações taxonômicas

LaVal (1973) considerou M. chiloensis alter como sinônimo júnior de M. levis. A posição de

sinônimo para este táxon foi aceita pelos autores subseqüentes (Simmons, 2005; Wilson, 2007).
Wilson (2007) acrescentou que muitos pesquisadores desconheciam o táxon levis atribuindo outros

nomes a este tipo, sendo por este motivo que Miller & Allen (1928) descreveram M. chiloensis alter.

Contudo, considero que M chiloensis alter descrito por Miller & Allen é uma espécie distinta de M. levis

Geoffroy, 1824. Apesar de a morfometria externa ser similar, o formato da orelha e a compleição
delgada dos indivíduos pertencentes ao táxon M. alter indicam para a validação do grupo. Além disto,

assinalo que possa existir nesta espécie uma preferência por ambientes com temperaturas inferiores e
altitudes superiores em comparação com M. levis, como descrito no tópico distribuição geográfica.
Material Examinado

a.

Dados morfológicos (n=5): BRASIL: São Paulo: Campos de Jordão 1750m (MZUSP

15228, RAI 1917-07); Casa Grande, Ocauçu (MZUSP115069); Minas Gerais: Ouro Preto

(MZUSP115344, MZUSP115345).
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MYOTIS LEVIS
Vespertilio levis I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824

Vespertilio polythrix I. Geoffroy Saint-Hilaire,, 1824
Vespertilio nubilus Wagner, 1844
Aeorestes levis Fitzinger, 1870
Myotis dinelli Thomas, 1902

Myotis levis Lima, 1926 primeiro uso com a combinação
Myotis chiloensis alter Miller & Allen, 1928 (parte)
Myotis levis Lima, 1926

Myotis ruber Vieira, 1942 (parte) não Vespertilio ruber E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806
Myotis levis LaVal, 1973 (parte)

Myotis levis Barquez et. al., 1999

Myotis levis Simmons, 2005 (parte)
Myotis levis Wilson, 2007 (parte)

Localidade-tipo: Sudeste do Brasil

Tipo: MNHN (Museum National D Histoire Naturelle) N˚ 203
Subespecie: Myotis levis dinelli Thomas, 1902

Diagnose

É uma das maiores espécies do gênero com ocorrência no Brasil, estando próxima só de M.

ruber e M. alter. O formato das orelhas em M. levis, grandes(14 a 16mm), alongadas com posição

levemente deslocada também facilitam a diferenciação deste táxon em relação a M. ruber. A ausência
de crista sagital e a presença, quase que constante, de franja discreta de pêlos na borda do
uropatágio, bem menos abundante do que a presente em M. albescens, também são caracteres úteis

para discernir esta espécie das outras que não a possuem.
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Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal e ventral castanho avermelhado a castanho

médio. Plagiopatágio castanho escuro a castanho avermelhado assim como o uropatágio e
propatágio. Pavilhão auditivo castanho avermelhado a castanho médio com trago acompanhado a
coloração tendo a base levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila inferior com quebra

abrupta na distribuição dos pelos sendo estes de coloração castanho médio. A base do uropatágio
apresenta franja de pelos e, ao longo do uropatágio, quando presentes, os pelos são escassos e
esparsos. Pêlos escassos no pavilhão auditivo, presença de tufo de pelos apenas na base do trago.

Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 34, 3 a 40,3mm e comprimento

total do corpo entre 41,3 a 50mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 16,2 a 18,3mm. A inserção
do plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente longos em relação com as

outras espécies variando entre 6,1 a 8,83 mm. Possui orelhas grandes (>15mm) em relação aos
outros representantes sul-americanos do gênero deslocadas lateralmente.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é arredondado

diferindo de M. nigricans, porém não tão acentuado como em M. riparius. O crânio não apresenta

crista sagital, é alongado com a caixa craniana globulosa (Fig.26). A divisão entre esta e o rostro é

bem marcada com quebra evidenciada principalmente em vista lateral. O segundo pré-molar
superior encontra-se alinhado a série dos dentes, na maioria das vezes, sendo notado em vista lateral

com facilidade. O forâmen magno possui, na maioria das vezes forma arredondada. O índice

craniano foi elevado entre 81.53 e 85.32, sendo comparado apenas com M. ruber (Tab. XI). Para o

índice mandibular houve um pequeno intervalo (4.47-4.75) o que facilita a diferenciação desta
espécie dentre as outras (Tab. XI). As medidas cranianas são apresentadas na Tabela IX.

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene

citocromo b foi de 3,4% (Fig. 29) e a diferenciação entre o grupo levis para os outros gêneros sulamericanos variou entre 6,5 e 12,9% (Tabela III). Staldemann et al., 2007 enfatizaram a relação de

parentesco de M. levis com M. nigricans, contudo considero que este posicionamento seja um artefato
da introgressão mitocondrial (ver 4.4.). Com base nos dados nucleares considero que M. oxyotus e M.
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atacamensis sejam os táxon mais próximo de M. levis. Apesar destes táxons, atualmente, não serem

próximos fisicamente da área de distribuição de M. levis, padrões similares de proximidade
filogenética em táxons com distribuição disjunta já foram apresentados para aves (Sick, 1984) e
anfíbios (Heyer, 1982).

TABELA IX: Medidas cranianas referentes a M. levis, número de indivíduos amostrados, máxima,
mínima e média, em milímetros, e desvio padrão para cada medida.
Medidas aferidas

N

Mínimo

Máximo

Média

Desvio

Ctc

12

14.06

15.11

14.5792

.27878

Lbms

12

2.34

2.96

2.7367

.16800

Lp

12

2.89

3.30

3.0508

.11172

Cp

11

6.39

7.22

6.7473

.23959

Cbc

12

13.59

14.44

14.0983

.26139

Lcx

12

6.78

7.46

7.2008

.18535

Ci

12

3.73

4.26

4.0325

.14353

Csds

12

5.42

5.90

5.6525

.14555

Csms

12

3.05

3.31

3.1717

.09223

Lcs

12

3.33

3.80

3.6358

.14755

Altf

12

2.65

3.42

3.0225

.20881

Largf

12

3.36

4.32

3.6025

.26568

Altcc

12

4.79

5.88

5.3783

.30172

Cmand

12

10.14

11.11

10.6883

.30289

Csdi

12

5.68

6.35

6.0075

.19222

Csmi

12

3.36

3.75

3.5767

.12018

Cspmi

12

1.20

1.59

1.4625

.11371

Largci

7

2.35

2.67

2.5586

.12549

86

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 26: Vista lateral do crânio de: A. Myotis nigricans (MZUSP32597); B. Myotis chiriquensis
(MVZ174405) e C. Myotis levis (MZUSP AD666). Escala=1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Figura 27: Vista ventral do crânio de: A. Myotis nigricans (MZUSP32597); B. Myotis chiriquensis
(MVZ174405) e C. Myotis levis (MZUSP AD666). Escala=1mm. Ilustração: L. Lobo.
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Figura 28: Vista da superfície de oclusão da maxila inferior de A. Myotis nigricans (MZUSP32597); B.
Myotis chiriquensis (MVZ174405) e C. Myotis levis (MZUSP AD666). Escala=1mm. Ilustração: L.
Lobo.
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Distribuição geográfica

A partir do material que analisei posso constatar que M. levis ocorre na região Sul e Sudeste

do Brasil, Uruguai e na região nordeste da Argentina. A seqüência montanhosa composta pela Sierra

Comechingones, Sierra Chica e Sierra Ambargata (Argentina) com a união na Cordilheira Central e

Real (Bolívia) pode estar relacionada com a distribuição dos dois tipos descritos para M. levis. Desta
forma considero que M. l. levis ocorra nas áreas mais baixas e/ou litorâneas e M. l. dinelli nas regiões
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Figura 29: Localidades referentes aos espécimes de Myotis levis analisados. A localidade-tipo refere-se
à Myotis levis dinelli e está representada pelo símbolo .
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Figura 30: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis levis
analisados. A localidade-tipo refere-se à Myotis levis dinelli e está representada pelo símbolo .
Destaque para a diferença intraespecífica calculada por Kimura 2 parâmetros.
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Considerações taxonômicas

Após a descrição de V. polythrix e V. levis em 1824 por Isidori Saint-Hilaire pouquíssimas

vezes ambos foram citados, fato relacionado, principalmente, ao desconhecimento sobre os

vespertilionideos da América do Sul na época. Em 1878 Dobson registrou M. levis no Uruguai e

novamente os táxons caíram no esquecimento. Miller & Allen (1928) consideraram V.polythrix
sinônimo de M. ruber e não citaram Vespertilio levis nem como um táxon valido ou um sinônimo

júnior de outro táxon, simplesmente ignorando sua existência. Em 1926 Lima considerou que alguns

espécimes depositados no Museu Paulista poderiam ser denominados como M. levis. Contudo, Vieira

(1941) considerou tanto V. polythrix como V. levis novamente sinônimos de M. ruber , posição

mantida por Cabrera (1958). Anos mais tarde LaVal (1973) analisou os síntipos de V. polythrix e V.

levis e chegou a conclusão que estes não eram sinônimos de M. ruber, assim com V. nubilus. LaVal
(op. cit.) revalidou M. levis e considerou V. polythrix, V. nubilus e M. chiloensis alter Miller&Allen, 1928

como seus sinônimos. Além disto, LaVal considerou que Myotis dinelli Thomas, 1902 era uma

subespécie de M. levis, indo de encontro com Miller & Allen (1928) que assumiram a posição

subespecifica deste táxon relacionada a M. chiloensis. Análisei apenas um exemplar proveniente da

região descrita para a subespécie Myotis levis dinelli e não considerei as diferenças tanto morfológicas

como morfométricas significativas para validar tal táxon. Barquez et al. (2006) consideraram myotis

dinelli um táxon válido para a Argentina. No entanto, não tomarei nenhuma decisão quanto sua

posição taxonômica, apesar das características da região de Tucumán (localidade-tipo de Myotis

dinelli) me parecem propícias para que tenha ocorrido uma separação entre estas duas formas (ver

tópico distribuição geográfica) o que implicaria na interrupção de fluxo gênico. Sendo assim, amostras

para estudos moleculares referentes às áreas de distribuição de Myotis levis dinelli serão de grande valia
para estabelecer o status deste táxon.
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Material Examinado

a. Dados morfológicos (n=52): BRASIL: Minas Gerais: Mariana (MZUSP11748); Rio

de Janeiro: Nova Friburgo (MZUSP2799); São Paulo: Estação Biológica de Boracéia

(MZUSP115304, MZUSP115305, MZUSP115306, MZUSP115307, MZUSP115308, MZUSP 27489,

MZUSP27490, MZUSP27491, MZUSP 8554, MZUSP 8552, MZUSP8553, MZUSP 27467, MZUSP

27468, MZUSP11509, MZUSP27490, MZUSP6726, MZUSP 27489, MZUSP 7490, MZUSP 27491,
MZUSP27467,

MZUSP27468,

MZUSP32585,

MVZ186001;

MZUSP

AD666);

Iguape

(MZUSP8253); Cananéia, Ilha do Cardoso(MZSP27680, MZUSP27968; MZUSP27976); Bananal:
Estação Ecológica de Bananal (MZUSP EBM129); Parque Estadual da Cantareira: Núcleo Pedra

Grande(MZUSP31535, MZUSP31536, MZUSP31537; MZUSP 16411, MZUSP 16412, MZUSP

16413, MZUSP 16414, MZUSP 16415, MZUSP 16416, MZUSP 16417, MZUSP 16418, R2059/06);
Jundiaí (R1244b/00, R1244g/00); Rio Grande do Sul: Santa Vitória do Palmar: Estação Ipiranga

(MPGE22784); URUGUAI: Ausina: Ayo, Yaguari, 29km ( MZUSP28981, MZUSP 28979);
Lavalleja: Cerro Arequita (MZUSP6666) , Rivera: Minas de Zapucay (MZUSP9320, MZUSP9321,
MZUSP110084);

Myotis levis dinelli (n=1): ARGENTINA: Tucuman: San Miguel de Tucuman, Los Vazquez

(MZUSP2055).
(MZUSP

b. Dados moleculares (n=2): BRASIL: São Paulo: Estação Ecológica de Bananal

EBM129); Estação Biológica de Boracéia (FMNH141600 – citb e Rag2 AM265672).
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MYOTIS NIGRICANS
Vespertilio nigricans Schinz, 1821

Vespertilio brasiliensis Spix, 1823 não Vespertilio brasiliensis Desmarest, 1822(=Eptesicus
brasiliensis)

Vespertilio spixii Fischer, 1829

Vespertilio parvulus Temminck, 1840
Vespertilio arsinoe Temminck, 1840
Vespertilio mundus Allen, 1866

Myotis nigricans Miller, 1897 primeiro registro com a nova combinação
Myotis ruber Vieira, 1942 (parte)

Myotis albescens Vieira, 1942 (parte)

Myotis nigricans nigricans LaVal, 1973 (parte)
Myotis nigricans Simmons, 2004 (parte)
Myotis nigricans Wilson, 2007 (parte)

Localidade-tipo: Fazenda Agá, Rio Iritiba, Espírito Santo, Brasil*
Holótipo: LACM 36877 (neótipo designado por LaVal, 1973)*
Diagnose

É a menor espécie do gênero que ocorre no território brasileiro com antebraço oscilando

entre 30.46mm a 36.43mm. Difere de M. albescens pela ausência de franja de pêlos no uropatágio e

pela coloração ventral com pêlos com colaração uniforme ou quando há bandeamneto o ápice não

chega a ser tão claro como em M. albescens (Fig. 11). No decorrer deste trabalho percebi que a espécie
comumente confundida com M. nigricans é M. riparius. Além das características crânio-dentárias,

presença de crista sagital e pré-molares superiores deslocados lingualmente em M. riparius (Fig. 14 e
*O holótipo de Vespertilio nigricans foi considerado perdido por LaVal (1973), sendo que este designou o espécime coletado a 21kmS da
cidade do Rio de Janeiro, Brasil depositado no Los Angeles County Museum (LACM) sob o número 36877 como neótipo de Myotis nigricans.
Infelizmente não tive acesso, até o momento, a este material.
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15) e ausência de crista sagital e pré-molares superiores alinhados em M. nigricans (Fig. 26 e 27),

destaco o formato e coloração do “queixo” de M. nigricans, anguloso e escuro, em contraste com M.
riparius, arredondado e com coloração castanho médio a creme.
Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal de castanho claro a castanho e médio,

pelagem ventral com longos pêlos castanho médio a castanho acinzentado com ápice mais claro.

Plagiopatágio castanho médio a castanho acinzentado assim como o uropatágio e propatágio.
Pavilhão auditivo castanho acinzentado com trago acompanhado a coloração tendo a base
levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila inferior com poucos pelos com coloração
do castanho médio a castanho claro. Borda do uropatágio sem de pêlos. Pelos escassos no pavilhão
auditivo, presença de tufo de pêlos na base do trago, muitas vezes longos variando entre castanho

médio a castanho escuro. Pelagem na região da maxila inferior uniforme e de coloração variando
entre castanho a castanho claro.

Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 32,9 a 35,4mm e comprimento total

do corpo entre 41 a 48,6mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 14,3 a 16,9mm. A inserção do
plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente longos em relação com as
outras espécies variando entre 6,8 a 7,2mm.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é anguloso

(Fig. 28) diferindo de M. riparius (Fig. 14). O crânio não apresenta crista sagital tendo a caixa craniana

formato alongado como em M. albescens, assim, suas proporções são bem distribuídas ao longo da

caixa e rostro conferindo um conjunto harmonioso e sem quebras abruptas entre as duas
porções(Fig. 26). O primeiro e o segundo pré-molar superior encontram-se alinhados sendo visíveis

com facilidade em vista lateral. O forâmen magno possui, na maioria das vezes forma arredondada.

O índice craniano oscilou entre 62.88 a 68.61. Para o índice mandibular houve um pequeno intervalo
(3.38 – 3.9) o que facilita a diferenciação desta espécie dentre as outras (Tab. XI). As medidas
cranianas são apresentadas na Tabela X.
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Variação genética intraespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene citocromo b foi

de 4,5% e a diferenciação entre o grupo nigricans para os outros gêneros sul-americanos variou

entre 7 e 15,5%. Abordarei com maiores detalhes a variação molecular de M. nigricans nos tópicos 4.3

e 4.4.

TABELA X: Medidas cranianas referentes à M. nigricans, número de indivíduos amostrados, máxima,
mínima e média, em milímetros, e desvio padrão para cada medida.
Medidas
aferidas

Ctc
Lbms
Lp
Cp
Cbc
Lcx
Lbzig
Ci
Csds
Csms
Lcs
Altf
Largf
Altcc
Cmand
Csdi
Csmi
Cspmi
Largci

N

78
78
78
78
78
78
20
56
78
78
78
65
65
57
64
62
62
62
62

Mínimo
12.31
2.11
2.56
4.72
11.72
6.12
7.68
3.29
4.59
2.55
2.95
1.99
2.57
4.20
8.82
4.89
2.25
.98
1.96

Máximo
14.73
2.92
3.33
7.01
14.40
7.22
8.14
4.17
5.81
3.37
4.06
3.16
3.83
5.52
10.92
6.08
3.74
1.57
2.71

Média

13.3908
2.6397
2.8520
5.7975
12.6210
6.5707
7.9414
3.6232
5.0246
2.8245
3.4308
2.6875
3.2072
4.8575
9.6698
5.3234
3.1611
1.2781
2.3236

Desvio
.41920
.13534
.14159
.55457
.43182
.25703
.19360
.18157
.20646
.14049
.16638
.25954
.23523
.29212
.37778
.22245
.21129
.13844
.14936
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Distribuição e variação geográfica

A distribuição proposta anteriormente para Myotis nigricans abrangia grande parte da região

Neotropical, desde o México até o Norte da Argentina (Wilson, 2007). Após a elevação de M.
chiriquensis, M. osculati e M. punensis considero que M. nigricans esteja restrito a América do Sul

associado à porção Leste desde os Llanos da Venezuela, nas regiões baixas da Bacia Amazônica,
Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Florestas Estacionais e parte da Floresta de Araucária. Nas
formações abertas estão associados às matas ripárias contudo, eventualmente podem ser coletados

em áreas abertas . Destaco também a presença de M. nigricans nos Brejos de Altitude da Paraíba

(Sousa et al., 2004), os quais possuem a caixa craniana mais abaulada em relação aos exemplares

analisados ao longo da Mata Atlântica. Um indivíduo coletado por Langguth et al. no Pico do Jabre
(UFPB1632) possui a região do basicrânio extremamente abaulada, além de possuir o menor
comprimento craniano entre os espécimes de M. nigricans analisados (ctc=13,22). Outras populações

que mostraram-se diferenciadas em relação aos caracteres cranianos foram as provenientes da Serra

do Japi e Conceição de Ibitipoca, os espécimes destas regiões possuem crista sagital muito discreta

porém presente e uma compleição craniana mais robusta. Além disto, os espécimes desta região

apresentaram níveis altos de divergência molecular entre as outras populações de M. nigricans (ver
detalhes no tópico 4.4.). Este conjunto de informações sugere que este seja um novo táxon, contudo

dada a plasticidade da espécie ao longo de sua distribuição (e.g. formato da caixa craniana de

populações do Norte –Sul da Mata Atlântica na Figura 31), considerei-os como Myotis aff. nigricans.

A

B

Figura 31: Vista lateral de crânios de Myotis nigricans provenientes da Mata Atlântica. A. Nordeste - (MVZ
185680) e B. Sudeste (MZUSP 32594).
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Considerações taxonômicas

A história taxonômica de Vespertilio nigricans iniciou-se com a descrição de Schinz em 1841 a

partir de um exemplar coletado as margens do Rio Iritiba no estado do Espírito Santo. Além de
Myotis punensis, Myotis osculati e Myotis chiriquensis, ambos considerados por mim espécies válidas, não

considerei M. bondae, M. esmeraldae, M. exiguus e M. maripensis sinônimos de M. nigricans. Porém, não

tomei nenhuma decisão quanto à posição destes táxons devido a não ter acesso a um maior número
de exemplares da região. Através das descrições e das análises dos holótipos, menos de M. exiguus,

pude observar diferenças morfológicas significativas entre estes táxons e M. nigricans. Também
considero que as barreiras geográficas existentes ao longo da distribuição atual destas espécies seja

um empecilho para o fluxo gênico entre estas populações. Considero de extrema importância uma

análise mais profunda destes pequenos Myotis, principalmente no extremo norte da América do Sul e

em toda a região na América Central.

LaVal (1973), na revisão dos Myotis neotropicais, sinonimizou M. nigricans dalquesti em M.

nigricans nigricans em conjunto com M. nigricans extremus e mais oito táxons dos quais sete condizem

com a revisão de Miller&Allen (1928) e Cabrera (1958). Para LaVal (1973) houve uma confusão na
descrição de M. n. extremus, sendo que dentre os exemplares de Yucatán e Campeche foram incluídos

M. keaysi, fato que contribuiu para que Miller & Allen (1928) considerassem M. nigricans extremus

distinto de M. nigricans nigricans. Este táxon não fez parte desta análise de M. nigricans, mas

futuramente, será importante avaliar seu status taxonômico o qual, atualmente, não considero
relacionado à M. nigricans pela análise das fotos do holótipo.

Material examinado

a. Dados morfológicos: VENEZUELA: Mérida: Montes del Vale(MZUSP2539); BRASIL: ?

(MN47125; MN47218; MN43234, MN43235, MN43236, MN43237, MN43238); (INPA1536,

INPA1560); Roraima: Limite do Brasil com a Venezuela (MN3380, MN3381, MN3382, MN3384,

MN3385); Estação Ecológica da Ilha de Maracá, Rio Uraricoera (INPA1530, INPA1566); Amapá:

Área de Proteção Ambiental do Rio Curiau (IEPA1495); Pará: Belém (MPEG2166);
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Maecuru(MZUSP9391); São Geraldo do Araguaia(MPEG3045; MPEG3781, MPEG30604);
Amazonas: ?(MZUSP6090, MZUSP6091); Estirão do Equador, Rio Javari (MPEG1767); Manaus,

INPA, Estação do V8(INPA2060); Rio Juruá (MZUSP118737); Piauí: Uruçui-Una, Furna de
Boqueirão do Ramo de Bugio (UFPB5361); São Raimundo Nonato, Parque Nacional da Serra da
Canastra

(UFPB3784);

Pernambuco:

Exu,

Escola

Agrícola

de Exu

(MZUSP118764,

MZUSP118763,MZUSP118750, MZUSP118762, MZUSP118755, MZUSP118751, MZUSP118756,

MZUSP118759, MZUSP118757, MZUSP118753, MZUSP118752, MZUSP118747, MZUSP118749,
MZUSP118748, MZUSP118746, MZUSP118754, MZUSP118742, MZUSP118743, MZUSP118744,
MZUSP118745, MZUSP118738, MZUSP118739, MZUSP118740, MZUSP118741, MZUSP118767,
MZUSP118768, MZUSP118769, MZUSP118770, MZUSP118771, MZUSP118772, MZUSP118774,
MZUSP118777, MZUSP118778, MZUSP118779, MZUSP118780, MZUSP118781, MZUSP118782,
MZUSP118783, MZUSP118784, MZUSP118785, MZUSP118786, MZUSP118787, MZUSP118788,
MZUSP118789, MZUSP118790, MZUSP118791, MZUSP118792, MZUSP118823, MZUSP118824,
MZUSP118825, MZUSP118826, MZUSP118829, MZUSP118830, MZUSP118831, MZUSP118832,
MZUSP118833, MZUSP118834, MZUSP118835, MZUSP118836, MZUSP118837, MZUSP118838,
MZUSP118839, MZUSP118840, MZUSP118841, MZUSP118842, MZUSP118843, MZUSP118844,
MZUSP118845, MZUSP118846, MZUSP118847, MZUSP118848, MZUSP118849, MZUSP118850,

MZUSP118758, MZUSP118793, MZUSP118794, MZUSP118795, MZUSP118796, MZUSP118797,
MZUSP118798, MZUSP118799, MZUSP118800, MZUSP118801, MZUSP118803, MZUSP118804,
MZUSP118805, MZUSP118806, MZUSP118807, MZUSP118808, MZUSP118809, MZUSP118811,
MZUSP118812, MZUSP118813, MZUSP118814, MZUSP118815, MZUSP118816, MZUSP118817,
MZUSP118818,

MZUSP118819,

MZUSP118820,

MZUSP118821,

MZUSP118822,

MZUSP118825); Serra Talhada, Fazenda Saco(IPA) (MZUSP118852); Ipojuca, Mata do

Mingu(UFPB TL 28, TL 60); Aldeia, Chácara Vale das Águas (UFPB5403); Ceará: Ladeira
Grande(MPEG091), Fortaleza, Faculdade de Veterinária do Ceará (MPEG6317); Paraíba: João

Pessoa, Mata do Buraquinho(MVZ185679, MVZ185680, MVZ185681, MVZ185685); João Pessoa,
Conjunto Castelo Branco(UFPB3840); João Pessoa, Igreja São Francisco(UFPB

OSF779);
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Caiçara(UFPB OSF753); Bahia: Barra(MN3403, MN3405, MN3406, MN3407, MN3408, MN3410,

MN3412, MN3414, MN3415); Buritirama(MZUSP115372); Caravelas(MZUSP32123); Entre
Rios(MVZ185688,

MVZ185689,

MZUSP32122);

Minas

Gerais:

Caratinga(MVZ185686,

MZUSP32124, MZUSP32125); Lima Duarte(MVZ185687); Espírito Santo: ? (MN6664); Castelo,
Gruta do Limoeiro(UFES AD1021, AD1022, AD1023, AD1025, AD1031, AD1032, AD1037,
AD1041, AD1042, AD1043, AD1069, AD1070, AD1072, AD1073, AD1074, AD1077, AD1078);
Vila Colatina(MZUSP2286, MZUSP11854); Porto Cachoeiro(MZUSP2254); Rio de Janeiro: Duas

Barras (MVZ185997); Jacarepaguá(MN47115, MN47116, MN47117, MN47118, MN47119,
MN47120, MN47121, MN47122, MN47123, MN47124); Rio de Janeiro, Parque Quinta da Boa
Vista, Museu Nacional(MN6512); Goiás: Campo Limpo de Goiás, Fazenda Boa Vista(MZUSP

TOC 251,TOC 252, TOC 254, TOC 255, TOC 257); Mato Grosso do Sul: Miranda, as margens do

Rio Miranda, Base da UFMS(MZUSP PNPA 10, PNPA 129, PANMO 02, UFPB PC 510); São
Paulo: Avanhanduva (MZUSP11292); São Sebastião(MZUSP2152); São Sebastião, Ilha de São
Sebastião, Península das Cabeçudas(MZUSP32054); Ilha Vitória(MZUSP2516); Parque Estadual do
Jaraguá

(MZUSP31970,

MZUSP31972);

Cananéia

(MZUSP3901);

Buri

(MZUSP30936,

MZUSP30937, MZUSP30912); Guaratuba(MZUSP115070); Parque Estadual da Cantareira, Núcleo

Pedra Grande (MZUSP31519, MZUSP31520, MZUSP31521, MZUSP31524); Ubatuba, Parque
Estadual da Ilha Anchieta(MZUSP29452); Ubatuba, Bairro Taquaral, Fazenda Capricórnio

(MZUSP32128), Juquia(MZUSP5725); Cajuru, Fazenda Santa Carlota (MZUSP32127); Sales de
Oliveira, Sitio Raio de Luar (MZUSP AD751); Paraná: Morretes, Bairro Barreiros, Fazenda do Sol

(MZUSP32589, MZUSP32590, MZUSP32591, MZUSP32592, MZUSP32593, MZUSP32594,
MZUSP32595, MZUSP32596, MZUSP32598, MZUSP32600).
b.

Dados moleculares (n=20): BRASIL: Paraíba: João Pessoa, Mata do Buraquinho

(MZUSP32117, MVZ185679, MVZ185680, MVZ185681); Bahia: Entre Rios (MVZ185689,

MZUSP32122); Chapada Diamantina, Mucugê (MZUSP

LG395); Minas Gerais: Caratinga

(MZUSP32124, MZUSP32125); Lima Duarte (MVZ185687, MZUSP32582); Rio de Janeiro: Duas

Barras (MVZ185997); São Paulo: Cajuru, Fazenda Santa Carlota (MZUSP32127); Paraná:
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Morretes, Bairro Barreiros, Fazenda do Sol (MZUSP32590, MZUSP32592, MZUSP32593,
MZUSP32594, MZUSP32598, MZUSP32599 MZUSP32600).

Myotis aff. nigricans
a. Dados morfológicos (n=1): BRASIL: Minas Gerais: Lima Duarte, Parque Estadual de

Conceição de Ibitipoca (MZUSP32581).

b. Dados moleculares (n=4): BRASIL: Minas Gerais: Lima Duarte, Parque Estadual de

Conceição de Ibitipoca (MZUSP32581); São Paulo: Sales de Oliveira: Sítio Raio de Luar, via
Anhanguera, km355 (UFES AD751); Jundiaí: Parque Estadual da Serra do Japi (AD443, AD453).

Myotis cf. nigricans
a. Dados morfológicos (n=22): BRASIL: Amazonas: Rio Juruá (MZUSP702, MZUSP118737);

Reserva Porto Alegre (INPA1105); Balbina, Gruta (INPA1029); Para: Belém, Parque Zoobotanico

(MPEG 1400, MPEG1408, MPEG1409); Parque do Museu Emilio Goeldi (MPEG1413);
Pernambuco: Exu, Escola Agrícola de Exu (MZUSP118761); Aldeia, Chácara Vale das

Águas(UFPB5311); Paraíba: Teixeira, Pico do Jabre (UFPB1632); Areia, Mata de Pau-Ferro
(UFPB3353); Ceará: Fortaleza, Faculdade de Veterinária de Fortaleza(MPEG6315); Rio de

Janeiro: Ilha Grande(MZUSP11983, MZUSP11984); São Paulo: Avanhandava(MZUSP11291);

Boracéia, Estação Biológica de Boracéia(MZUSP118856); São Sebastião, Península das Cabeçudas

(MZUSP070, MZUSP071, MZUSP11297); São Paulo (MZUSP505, MZUSP118855); Santa

Catarina: Colônia Hansa (MZUSP11296).
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MYOTIS OSCULATI
Vespertilio osculati Cornalia, 1849
Vespertilio osculati Cornalia, 1854
Vespertilio quixensis Osculati, 1854
Myotis caucensis Allen, 1914
Myotis nigricans causensis LaVal, 1973
Myotis nigricans osculatii Simmons, 2005
Myotis nigricans osculatii Wilson, 2007

Localidade-tipo: Santa Rosa de Otas, próximo ao Rio Napo, Napo, Equador
Tipo: não determinado

Tipo: AMNH 32787 Myotis caucensis Allen, 1914 (sinônimo júnior) Localidade-Tipo: Rio Frio,

Cauca, Colombia.

Diagnose

Myotis osculati está entre as maiores espécies de Myotis sul-americanas com

comprimento de antebraço superior a 37mm. Difere de M. igricans, espécie que mais se aproxima por

características cranianas e externas, pelo grande desenvolvimento do paraconídeo, metaconídeo e
entoconídeo dos três molares inferiores (Fig. 34 D).

Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal e ventral de castanho médio a castanho

escuro sendo que na pelagem ventral os pêlos possuem a porção basal mais escura e o ápice mais

claro (Fig. 35). Plagiopatágio castanho médio a castanho escuro assim como o uropatágio e
propatágio. Pavilhão auditivo castanho acinzentado com trago acompanhado a coloração tendo a

base levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila inferior com poucos pelos com
coloração do castanho médio a castanho claro. Borda do uropatágio sem franja de pêlos. Pêlos
escassos no pavilhão auditivo, presença de tufo de pêlos na base do trago, muitas vezes longos

variando entre castanho médio a castanho escuro. Pelagem na região da maxila inferior uniforme
acompanhando a coloração do ventre.
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Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 32,9 a 35,4mm e comprimento total

do corpo entre 41 a 48,6mm. As medidas da tíbia ficam em torno de 14,3 a 16,9mm. A inserção do
plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos e os pés são relativamente longos em relação com as
outras espécies variando entre 6,8 a 7,2mm.

Configuração craniana e caracteres dentários: O crânio não apresenta crista sagital tendo a

caixa craniana formato alongado como em M. nigricans, assim, suas proporções são bem distribuídas

ao longo da caixa e rostro conferindo um conjunto harmonioso e sem quebras abruptas entre as

duas porções (Fig. 34 A). O primeiro e o segundo pré-molar superior encontram-se alinhados como
em M. nigricans (Fig. 34 C). Porém, o paraconídeo, metaconídeo e entoconídeo dos três molares
inferiores são muito mais desenvolvidos do que em M. nigricans (Fig.28 A e 34 D).

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene

citocromo b foi de 0,5% (Fig. 37), enquanto que a variação interespecífica do grupo osculati em

relação às outras espécies sul-americanas do gênero oscilou entre 9,1 a 14,5%. As relações

filogenéticas ainda não são totalmente esclarecidas, mas os menores índices de divergência foram
entre o táxon M. nigricans.
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A

B

C

D

E

Figura 34: Vista lateral (A), dorsal (B) e ventral (C) do crânio e da face de oclusão da hemi-maxila
inferior (D) de Myotis caucensis (holótipo – AMNH32787), sinônimo júnior de Myotis osculati.
Etiqueta original (E). Fotos cedidas pelo AM NH.
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A

B
Figura 35: Pelagem ventral (A) e dorsal (B) de Myotis caucensis (holótipo – AMNH32787), sinônimo
júnior de Myotis osculati. Fotos cedidas pelo AMNH.
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Distribuição geográfica

No presente trabalho examinei molecularmente espécimes provenientes apenas do Peru e

o holótipo de M. caucensis, Cauca, Colômbia. Entretanto, concordo com a distribuição proposta por
Allen, 1914 e LaVal, 1973 na qual Myotis osculati possui distribuição cisandina nas áreas montanhosas
da Colômbia, Peru e Equador.

LaVal (op cit.) enfatizou a tolerância de Myotis caucensis às altitudes superiores a 2500m.

Realmente, uma das áreas de amostragem, Cusco (topônimo número 12 na Fig. 37), possui altitudes
superiores a 3200m (Anexo 2).

As florestas tropicais da região de Napo, localidade tipo de Myotis osculati, são consideradas

áreas prioritárias, hotspots, para conservação devido às altas taxas de endemismo e a grande pressão
antrópica que vem sofrendo nas últimas décadas (Mittermeier, et al. 1998; Olson & Dinerstein,

1998). Segundo Sierra (2000), a perda de ambientes florestais na região de Napo ainda necessita de

avaliação mais aprofundada, porém é evidente que há uma perda de habitat acelerada na região.
Assim, considero que as capturas nesta região, incluindo coleta de material para estudos moleculares

e a inclusão de métodos que otimizem a captura de insetívoros (eg. harp trap) são emergenciais, uma
vez que a diversidade do local está sob esta pressão de fragmentação de habitat.
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Figura 36: Localidades referentes aos espécimes de Myotis osculati analisados. A localidade-tipo está
representada pelo símbolo , sob o ponto mais ao norte.
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Figura 37: Topônimos, números relacionados no Anexo II, referentes aos espécimes de Myotis

osculati analisados. A localidade-tipo está representada pelo símbolo
, sob o ponto mais ao
norte (6). As localidades destacadas representam as áreas com amostras moleculares e sua
respectiva divergência genética, baseada no citocromo b, pelo modelo Kimura 2 parâmetros.
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Considerações taxonômicas

Allen, 1914 descreveu considerou a região interorbital e o rostro de M. caucensis diferente das

outras espécies por sua configuração mais robusta Nas revisões de Miller & Allen (1928) e Cabrera
(1958) Myotis caucensis foi considerado sinônimo de Myotis nigricans nigricans, pois ambos os autores
não diagnosticaram nenhum caracterer que pudesse configurar a validação do táxon. Contudo,

ressalto que Cabrera (op. cit.) citou que Vespertilio osculati Cornalia, 1849 deveria ser o nome prioritário

para denominar a população de Myotis nigricans da porção cisandina, caso este táxon fosse elevado ao
nível de espécie. LaVal em 1973 conferiu a este táxon o status subespecífico, Myotis nigricans caucensis

e ignorou as recomendações de Cabrera, 1958. Simmons (2005) e Wilson (2007) mantiveram o táxon

no nível subespecífico, contudo, ambos consideraram que Vespertilo osculati Cornalia, 1849 seria o
sinônimo sênior de Myotis caucensis, porém ambos os autores grafaram o táxon como Myotis osculatii,

acrescentando a letra “i” ao final. Esta alteração da grafia original de Cornalia, 1849 não deve ser
utilizada, sendo correto utilizar a grafia original.

Material examinado

a. Dados morfológicos (n=1): COLOMBIA: Rio Frio, Cauca River, Valle del Cauca (AMNH

32787- holótipo de Myotis caucensis Allen, 1914).

b. Dados moleculares (n=6): PERU: Amazonas: Chachapoyas, 3km leste de Balsas (FMNH

129209, FMNH 129210); Cusco: Paucartambo, Consuelo (FMNH174935, FMNH174936); Madre

de Dios: Manu: Maskoitania, Rio Alto Madre de Dios (FMNH174934, FMNH174937).
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MYOTIS CHIRIQUENSIS
Myotis chiriquensis Allen, 1904

Myotis nigricans nigricans Miller & Allen, 1928 (parte)
Myotis nigricans nigricans LaVal, 1973 (parte)

Myotis nigricans nigricans Bogan, 1978 (parte)

Myotis nigricans nigricans Simmons, 2004 (parte)
Myotis nigricans nigricans Wilson, 2004 (parte)

Localidade-tipo: Boquerón, Chiriquí, Panamá
Holótipo: AMNH 18736

Diagnose

As características diagnósticas de M. chiriquensis são os polegares maiores do que em M.

nigricans ( >5,80mm) e a base plantar dos membros inferiores arrendondada diferentemente dos pés

finos e alongados de M. nigricans. M. chiriquensis também possui uma pelagem bem mais curta que M.

nigricans (< 3 mm). A coloração do patágio e pavilhão auditivo, avermelhado em M. chiriquensis,
também auxilia na separação deste táxon com M. nigricans (Tabela XI). O comprimento total do

crânio de M.chiriquensis, entre 12,72 a 13,15mm, é bem menor que a média de M. nigricans (Fig. 26). O

arco zigomático de M. chiriquensis é bem mais delgado do que nas outras espécies, o que também

facilita na sua distinção (Fig. 26).

Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal e ventral de castanho escuro a castanho

médio uniforme. Patágio castanho avermelhado em toda a sua extensão incluindo o plagiopatágio,

uropatágio e propatágio. Pavilhão auditivo castanho avermelhado com trago acompanhado a
coloração tendo a base levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila inferior com poucos

pêlos com coloração do castanho médio a castanho claro. Borda do uropatágio sem franja de pêlos.

Pêlos escassos no pavilhão auditivo e trago (Fig. 43 e 44). Pelagem na região da maxila inferior
uniforme e de coloração variando entre castanho a castanho claro.
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Morfologia e morfometria externa: Antebraço oscilando entre 34,06 a 36,4mm. As medidas da

tíbia ficam em torno de 14,3 a 16,9mm. A inserção do plagiopatágio faz-se na base dos artelhos e os
pés são relativamente longos em relação com as outras espécies variando entre 7 a 8,34mm.

Configuração craniana e caracteres dentários: Nos indidivíduos analisados o formato da borda da

maxila inferior apresentou-se arredondado diferindo de M. nigricans, porém não tão acentuado como

em M. riparius (Fig. 28). O crânio não apresenta crista sagital tendo a caixa craniana formato

alongado como em M. nigricans, assim, suas proporções são bem distribuídas ao longo da caixa e
rostro conferindo um conjunto harmonioso e sem quebras abruptas entre as duas porções (Fig. 26).

O primeiro e o segundo pré-molar superior encontram-se alinhados, assim como em M. nigricans e

M. levis (Fig. 27). O protoconídeo e o hipoconídeo do pm3 são pobremente desenvolvidos em
relação à Myotis nigricans (Fig. 28) enquanto que o hipoconídeo do m é desevolvido e confere ao m3
uma dimensão total maior do que em M. nigricans.

Variação genética intraespecífica e interespecífica: A variação genética intraespecífica para o gene

citocromo b foi de 1,8% e a diferenciação entre o grupo chiriquensis para as outras espécies sulamericanas gênero variou entre 12,5 a 18,3%. Não houve congruência no resgate das relações de

parentesco de M. chiriquensis pelos métodos utilizados (ver tópico 4.3.), contudo considero que M.
dominicensis deva ser o grupo irmão de M. chiriquensis.
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Distribuição geográfica

Os indivíduos que analisei são provenientes da região de Catargo e Boquerón (Fig. 38)

regiões com altitudes entre 300 a 1200m. Considero que Myotis chiriquensis esteja distribuído em todo
a porção continental da Costa Rica e Panamá, sendo possível que sua ocorrência se extenda até a

porção do extremo sul na região do Istmo del Darién ou além. Para M. chiriquensis, ao contrário da

maioria das espécies neotropicais de Myotis, as diferenças altitudinais não parecem ser uma barreira

para a dispersão dada a homogenieidade dos caracteres morfológicos e morfométricos dos

indivíduos analisados. Contudo, como este táxon desde a revisão de Miller & Allen, 1928 é
considerado sinônimo M. nigricans (ver detalhes no Anexo I), uma abrangente avaliação dos

exemplares identificados como M. nigricans coletados na América Central deverá ser realizada para
que os limites da distribuição sejam estabelecidos além da avaliação do fluxo gênico entre as
populações de diferentes regiões.
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Figura 38: Localidades referentes aos espécimes de Myotis chiriquensis analisados. A localidade-tipo
está representada pelo símbolo .
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Figura 39: Topônimos, números relacionados no Anexo I, referentes aos espécimes de Myotis
chiriquensis analisados. A localidade tipo esta representada por
. As localidades destacadas
representam as áreas com amostras moleculares e sua respectiva divergência genética, baseada
no citocromo b, pelo modelo Kimura 2 parâmetros.
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Considerações taxonômicas

J. A. Allen descreveu M. chiriquensis em 1914 com base em espécimes provenientes do

Panamá destacando que esta nova espécie seria uma miniatura de M. nigricans, tendo 29mm de
antebraço (AB) contra a média de 33mm de M. nigricans. Contudo, Miller & Allen (1928)

consideraram que a medida aferida do antebraço do espécime associado ao nome M. chiriquensis não
correspondia ao tamanho real do exemplar, uma vez que durante a taxidermia do mesmo teria
ocorrido mutilação de parte do membro. Assim, para Miller & Allen (op. cit.) M. chiriquensis foi

considerado sinônimo júnior de M. nigricans: “ ..the specimen (from Chiriqui, Panamá) is identical

with the Central American bat wich we regard as M. nigricans nigricans…”. Após esta afirmação, em

todas as outras revisões M. chiriquensis manteve-se como sinônimo de M. nigricans nigricans. Contudo,
como apresentei na descrição anteriormente, M. chiriquensis não é caracterizado por seu menor

tamanho, mas também por características externas e cranianas conspícuas que, juntamente com os
dados moleculares dão suporte para a elevação do táxon a categoria de espécie.
Material examinado

a. Dados morfológicos (n=10): COSTA RICA: Catargo: Refugio Nacional Tapanti

(MVZ174404, MVZ174405, MVZ174406, MVZ174407, MVZ174408, MVZ174409); PANAMÁ:

Chiriqui: Boquerón (AMNH 18736- holótipo); Canal Zone (USMN171127, USMN171211); Bohio

(USMN178237);

b. Dados moleculares (n=6): COSTA RICA: Catargo: Refúgio Nacional Tapanti

(MVZ174404, MVZ174405, MVZ174406, MVZ174407, MVZ174408, MVZ174409).
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MYOTIS PUNENSIS
Myotis punensis Allen, 1914

Myotis nigricans nigricans Miller & Allen, 1928 (parte)
Myotis nigricans nigricans Cabrera, 1957 (parte)
Myotis nigricans punensis LaVal, 1973 (parte)

Myotis nigricans nigricans Bogan, 1978 (parte)

Myotis nigricans nigricans Simmons, 2004 (parte)
Myotis nigricans nigricans Wilson, 2007 (parte)
Localidade-tipo: Ilha de Puna, Equador
Holótipo: AMNH36263

Diagnose

Apesar de assemelhar-se externamente com Myotis nigricans e Myotis albescens a presença de

crista sagital desenvolvida separa estas espécies facilmente (Fig. 40 D). Além disto, a pelagem ventral
com coloração bicolor, escura na base e clara no ápice, também facilita a distinção entre M. nigricans
e M. punensis (Fig. 41). Difere-se de M. riparius principalmente pela posição do primeiro e segundo

pré-molar os quais encontram-se apenas levemente deslocados lingualmente sendo percebidos em

vista lateral com facilidade (Fig. 40 B). Possui dimensões menores que M. nigricans ou M. riparius com
antebraço <32mm.

Descrição

Coloração e Distribuição de pêlos: Coloração dorsal de castanho médio uniforme, pelagem ventral

com longos pêlos castanho médio a castanho acinzentado com ápice mais claro semelhante a Myotis

albescens (Fig. 41). Plagiopatágio castanho médio a castanho escuro assim como o uropatágio e

propatágio. Pavilhão auditivo castanho acinzentado com trago acompanhado a coloração tendo a

base levemente mais clara. Porção ventral da região da maxila inferior com poucos pêlos com
coloração do castanho médio a castanho claro. Borda do uropatágio sem franja de pêlos Pelagem na
região da maxila inferior uniforme com coloração castanho acinzentado, acompanhando a coloração
do ventre (Fig. 41).
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Morfologia e morfometria externa: Segundo a descrição de Allen (1914) o holótipo de M. punensis

possue as seguintes medidas corpóreas: AB= 32mm; Met= 29mm; Ti=13mm e Pe=6mm. As

medidas do único espécime a que tive acesso, MZUSP 8687, são: AB= 31,36mm; Met= 27,69mm;
Ti=14,51mm e Pe=4,83mm. A inserção do plagiopatágio faz-se na altura dos artelhos.

Configuração craniana e caracteres dentários: O formato da borda da maxila inferior é arredondado

diferindo de M. nigricans, porém não tão acentuado como em M. riparius. O crânio apresenta crista

sagital tendo a caixa craniana formato alongado como em M. nigricans, assim, suas proporções são
bem distribuídas ao longo da caixa e rostro conferindo um conjunto harmonioso e sem quebras

abruptas entre as duas porções (Fig. 40 B e F). O primeiro e o segundo pré-molar superior

encontram-se levemente deslocados lingualmente, porém, na maioria das vezes, são notados em
vista lateral com facilidade (Fig. 40 B e D).
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A

B

C

D

E
F
Figura 40: Vista lateral, ventral e dorsal dos holótipos de: Myotis esmeraldae - AMNH33239 (A, C e E,
respectivamente) e Myotis punensis - AMNH36263(B, D e F, respectivamente). Notar na Figura
B e F as setas que evidenciam a crista sagital presente e desenvolvida. Fotos cedidas pelo
AMNH.
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Figura 41: Vista ventral de Myotis punensis (holótipo - AMNH36263). Foto cedida pelo AMNH.
Distribuição geográfica

Acredito que a área de distribuição de Myotis punensis esteja limitada a porção sudoeste do

Equador (Fig. 42). Sendo os Andes, que divide o território equatoriano em porção Ocidental e
Oriental, uma barreira para a dispersão deste táxon, uma vez que as altitudes mais baixas são de

3000m e existam picos de até 5000m como a montanha Chimborazo. Assim, M. punensis deve estar

distribuído na planíce aluvial do Peru até as porções de 1000 a 1500m de altitude (Fig. 42). A

possível simpatria com Myotis esmeraldae ainda deve ser avaliada, uma vez que a posição taxonômica
deste táxon ainda necessita de avaliação.
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Figura 42: Topônimos referentes aos espécimes de Myotis punensis analisados. As localidades
relacionadas aos números estão apresentadas no Anexo I. A localidade-tipo de Myotis punensis
esta representada pelo símbolo
que na Figura encontra-se sob o topônimo 9. O símbolo
representa a localidade-tipo de Myotis esmeraldae.
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Considerações Taxonômicas

Myotis punensis foi descrito por Allen (1914) baseado em um espécime proveniente da Ilha de

Puna, litoral sul do Peru. Allen considerou que Myotis punensis era muito similar a Myotis albescens e

Myotis oxyotus, porém com tamanho reduzido (AB<33). Para Miller & Allen (1928) e Cabrera (1954)

este táxon foi considerado sinônimo de Myotis nigricans nigricans sendo que nenhum dos autores

mencionou a crista sagital desenvolvida da espécie em suas considerações. Posteriormente, LaVal

(1974) considerou que este táxon seria uma subespécie de Myotis nigricans, M. nigricans punensis, tendo

como sinônimo Myotis esmeraldae também descrita por Allen em 1914. LaVal (op. cit.) também não

comentou a presença de crista sagital em Myotis punensis e nem sua ausência em Myotis esmeraldae (Fig.

40). Em 1978 Bogan sugeriu que as diferenças morfométricas entre Myotis nigricans nigricans e Myotis

nigricans punensis não eram suficientes para que este táxon fosse considerado uma subespécie, sendo

assim, sinonimizou M. n. punensis com M. n. nigricans. Esta posição foi mantida por Simmons (2005) e

Wilson (2007). Após analisar os holótipos de M. punensis e M. esmeraldae é notável a diferença
morfológica e morfométrica, principalmente na configuração geral do crânio (Fig. 40). Sendo assim,
não considero M. esmeraldae sinônimo de M. punensis e, além disto, acredito que M. punensis seja um

táxon valido, possivelmente afastado filogeneticamente de M. nigricans, dada às características

cranianas comentadas acima.

a.

Material examinado

Dados morfológicos (n=2): EQUADOR: Zapotal (MZUSP 8687); Ilha de Puna

(AMNH36263 – holótipo).

Myotis esmeraldae (n=3): EQUADOR: Esmeraldas: Esmeraldas, nível do mar

(localidade-tipo) (AMNH33239-holótipo), Pampilar, 18m (USMN113342, USMN113345).
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Figura 43: Pavilhão auditivo das espécies de Myotis, sendo: A. Myotis levis; B. Myotis alter; C. Myotis
simus; D. Myotis riparius; E. Myotis chiriquensis; F. Myotis nigricans e G. Myotis ruber. Escala=1mm.
Ilustração: L. Lobo.
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Figura 44: Detalhe da região do trago das espécies de Myotis, sendo: sendo: A. Myotis nigricans; B.
Myotis riparius; C. Myotis chiriquensis; D. Myotis ruber; E. Myotis simus; F. Myotis alter e G. Myotis
levis. Escala=1mm. Ilustração: L. Lobo.
.
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TABELA XI: Principais características para a distinção entre os táxons do gênero Myotis. * Dados não conclusivos devido à baixa amostragem de espécimes.
Táxon

Inserção do
plagiopatágio

Coloração do
patágio

Franja na borda Coloração do
do Uropatágio
queixo
Castanho
médio a
escuro

Pavilhão
auditivo

Dimensões e posição do
Pm1 e 2

Índice
Craniano (IC)

Índice
Maxilar (IM)

Crista
Sagital

Myotis nigricans

Artelhos

castanho médio
a escuro

Ausente

proporcional

1/2 do Pm3 alinhados

62.88 – 68.61

3.38 – 3.9

Ausente

Myotis aff. nigricans

Artelhos

castanho médio
a escuro

Ausente

Creme a
castanho claro

proporcional

1/2 do Pm3 alinhados

66.15 - 68.12

3.9 – 4.20

Discreta

Myotis albescens

Artelhos

castanho médio
a acinzentado

Presente

Castanho
claro

proporcional

1/2 do Pm3 leve
deslocamento

69.01 – 76.57

3.72 – 4.32

Ausente

Myotis levis

Artelhos

castanho médio
a escuro

Esparsa

Castanho
avermelhado

alongado e
deslocado
lateralmente

1/2 do Pm3 alinhados

81.53 – 85.32

4.47 – 4.75

Ausente

Myotis ruber

Artelhos

castanho escuro

Ausente

alongado

1/2 do Pm3 deslocados

74.37 – 86.03

4.68 – 5.28

Presente

Myotis riparius

Artelhos

castanho médio
a escuro

Ausente

proporcional

1/2 do Pm3 deslocados

68.3 - 75.37

4.0 – 4.95

Presente

Myotis alter

Artelhos

castanho médio

Esparsa

Castanho
médio

Alongado e
triangular

1/2 do Pm3 alinhados

*

*

Ausente

Myotis simus

Tíbia

castanho escuro

Ausente

Castanho
acinzentado

oval

1/2 do Pm3 deslocados

73,68- 77,5*

4,1-4,15*

Ausente

Myotis sp.n.

Artelhos

translúcido

Esparsa

proporcional

1/3 do Pm3 deslocados

*

*

Ausente

Myotis osculati

Artelhos

castanho médio
a escuro

Ausente

Castanho
Médio

proporcional

1/2 do Pm3 alinhados

*

*

Ausente

Myotis chiriquensis

Artelhos(base)

castanho médio
a escuro

Ausente

Castanho
Médio

proporcional

1/2 do Pm3 alinhados

*

*

Ausente

Myotis punensis

Artelhos

castanho médio
a escuro

Ausente

Castanho
acinzentado

proporcional

1/2 do Pm3 leve
deslocamento

*

*

Presente

Castanho
avermelhado
Creme com
vibrissas

Castanho
Claro
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4.2. ANÁLISE MULTIVARIADA DOS CARACTERES MORFOMÉTRICOS CRANIANOS
Para as análises estatísticas morfométricas cranianas utilizei os dados de 301 indivíduos
sendo 159 espécimes de M. riparius, 23 de M. albescens, 12 de M. levis, 78 M. nigricans, 4 de M. ruber e 4
M. simus. A grande redução entre o número amostral de espécimes observados e de espécimes
utilizados nas análises multivariadas deve-se ao estado de conservação da maioria dos crânios de
Myotis depositados nas Instituições visitadas. Os crânios de Myotis, os quais possuem comprimento
total médio de 13mm, são extremamente frágeis e a manipulação inadequada compromete o material
seriamente.
Assim, pude testar o dimorfismo sexual nas espécies M. riparius, M. nigricans, M. albescens, M.
levis e M. ruber pelo número amostral suficiente para a referida análise. Para Myotis riparius não houve
dimorfismo sexual aparente para a maioria das medidas, exceto CSMI (t=2.2; gl=68 p=0.026) e
LargCi(t=2.52; gl=51; p=0.015), ambas as medidas associadas com a maxila inferior. Por outro lado,
em M. nigricans as duas medidas que apresentaram diferença significativa entre os sexos foram as
associadas à maxila superior, CSMS (t=2.35; gl=27; p= 0.026), e a altura do forâmen, ALTF (t=2.43;
gl=27; p=0.022). A espécie que apresentou maior dimorfismo sexual foi M. albescens com as
seguintes medidas significativas: CTC (t=3.4; gl=11; p=0.005); CI (t=2.36; gl=11; p=0.037);
CSDS(t=2.73; gl=10; p=0.021); CSDI (t=-2.89; gl=10; p=0.016); CSPMI (t=-2.34; gl=10; p=0.041).
Analisadas conjuntamente, estas diferenças não influenciaram para a diferenciação sexual dentro das
espécies (P<0,05). Assim, utilizei todos os indivíduos adultos na análise multivariada exploratória de
componente principal e análise canônica.
Na análise de componentes principais, o primeiro componente explicou 66,63 % e o
segundo componente acrescentou 8,18% da variância total observada. Os dez primeiros
componentes explicaram 96,6% da variância. As medidas que mais contribuíram para o primeiro
componente foram CTC, CCB,CMI (comprimento) e LZ (largura). Jolicoeur & Mosimann (1960)
enfatizam que o primeiro componente usualmente está ligado ao tamanho. Justamente nesta
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primeira análise M. ruber e M. levis, espécies com tamanho corpóreo e craniano maiores em relação
aos demais, apresentaram-se mais deslocados ao longo do primeiro eixo (Fig. 45).
Nesta mesma análise pode-se perceber um distanciamento de M. albescens em relação às
outras espécies ao longo do eixo do segundo componente (Fig. 45). Neste componente há uma
junção entre forma e tamanho e, realmente, a configuração craniana de M. albescens, tanto em forma
como em tamanho, mostra-se diferenciada dos outros Myotis analisados. O crânio de M. albescens é
mais alongado apresentando um conjunto harmonioso entre o basicrânio e rostro, sem quebras
abruptas (Fig.6).

Figura 45: Análise de componentes principais (PCA) dos crânios das espécies de Myotis com
ocorrência no Brasil.
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Nos resultados da análise de variáveis canônicas, as quais maximizam as diferenças que
atuam na separação dos grupos a priori excluindo o fator tamanho, houve diferenças significativas (λ
Wilk= ; F= 1256,5; P<0,0001) entre M. levis e M. ruber táxons que se destacaram da grande nuvem
composta por M. albescens, M. nigricans e M. riparius (Fig. 46) . Porém é importante salientar que,
devido à baixa amostragem de M. ruber estes dados devem ser interpretados com cautela, mesmo
sendo visível a diferença entre a robustez do crânio deste táxon em relação aos demais como expus
anteriormente no tópico 4.1. (Fig. 14 e 15).

Figura 46: Análise canônica (CA) dos crânios das espécies de Myotis com ocorrência no Brasil.
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Após estas análises, utilizei apenas os espécimes relacionados aos táxons filogeneticamente
próximo a M. nigricans, M. chiriquensis e Myotis aff. nigricans, adicionando os espécimes de M. riparius
por sua proximidade morfológica, perfilando 281 exemplares.
Na análise de componentes principais, o primeiro componente explicou somente 66,82%
das diferenças entre os grupos, sendo que os dez primeiros componentes representam 96,71% da
variação, valores muito próximos aos encontrados para o conjunto de dados das outras espécies de
Myotis. Contudo, como é apresentado na Figura 47, ainda há sobreposição entre os táxons definidos
a priori.

Figura 47: Análise de componente principal (PCA) com os táxons relacionados filogeneticamente a
Myotis nigricans (M. chiriquensis, Myotis spn2=Myotis aff. nigricans) ou com proximidade
morfológica externa (M. riparius, Myotis cf. riparius).
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Os resultados da análise de variáveis canônicas apresentaram a separação evidente de
Mytois chiriquensis (Fig. 48) e a discreta separação entre Myotis nigricans e Myotis riparius ao longo do
primeiro eixo canônico. Os resultados do teste a posteriori de Tukey revelaram que todas as medidas
cranianas foram significativamente diferentes para os grupos deste conjunto de dados.

Figura 48: Análise canônica (CA) com os táxons relacionados filogeneticamente a Myotis nigricans,
(M. chiriquensis, Myotis sp.n. 2=Myotis aff. nigricans) ou com proximidade morfológica externa (M.
riparius, Myotis cf. riparius). Os indivíduos de Myotis chiriquensis estão em destaque .
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Tanto nas análises morfométricas univariadas como nas multivariadas houve muita
sobreposição dos dados entre os indivíduos de Myotis nigricans e Myotis riparius. Sendo assim, optei
então pela utilização de dois índices, um craniano (IC) obtido através da relação entre comprimento
e largura do crânio (López-Gonzalez, 2001) e outro mandibular (IM) relacionando o comprimento
da maxila inferior com seu eixo de abertura a partir dos caninos inferiores (Tabela XI). Elaborei este
último índice no decorrer do trabalho a partir da observação dos espécimes das diferentes coleções
visitadas. A utilização destes índices, apesar de não refletirem e/ou resgatarem a forma craniana
atribuída a cada táxon, contribuiu para a delimitação destes, o que, por si só, já confere a este dado
grande relevância.
Considero que, apesar das diferenças significativas entre algumas espécies, os dados
morfométricos só devem ser utilizados na delimitação das espécies quando associados aos dados
morfológicos, principalmente àqueles ligados as estruturas crânio-dentárias, ao formato do pavilhão
auditivo e a disposição de pêlos ao longo do uropatágio.
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4.3. Filogenia das espécies neotropicais de Myotis Kaup, 1829 à luz dos táxons
obscuros
Os problemas taxonômicos dentro do gênero Myotis, em especial os referentes às espécies

neotropicais, são um dos obstáculos a serem transpostos no entendimento das relações de
parentesco dentro do grupo. Neste contexto, Stadelman et al. (2007) foram cautelosos na escolha dos

espécimes que serviriam para as análises filogenéticas sendo que, na maioria das vezes, foram eleitos
exemplares provenientes de áreas próximas às localidades-tipo referentes a cada táxon.

Após caracterizar parte das espécies de Myotis sul-americanas, resgatei suas relações

filogenéticas associando os táxons validados ao conjunto de dados obtidos por Staldemann et al.
(2007) como descrito em materiais e métodos. Obtive dois grandes clados compostos, basicamente,
por espécies com crista sagital ausente ou discreta (clado A) e crista sagital presente (clado B).

O posicionamento dos táxons que obtive na análise do citocromo b foi semelhante ao de

Stadelman et al (2007), excetuando a posição de Myotis keaysi – M. k. pilosatibialis que aparecem sem

posição definida em relação aos clados A e B na análise por Máxima Parcimônia (Fig. 49) ou então

associadas ao clado A pela análise Bayesiana (Fig. 50) ao invés de estarem próximos as espécies do
clado B como em Staldeman et al., 2007 (Fig. 51). Este fato pode estar relacionado ao tamanho do

fragmento analisado, 402pb neste trabalho contra 1140pb analisados por Staldeman et al. (op. cit.), ou

então a inclusão de outros indivíduos associados a M. nigricans, como M. aff. nigricans, que reforçaram

a associação de M. keaysi ao grupo A. Quando exclui M. aff. nigricans das análises filogenéticas, táxon

com crista sagital discreta incluso no grupo A, o posicionamento de M. keaysi foi novamente
associado ao grupo B, composto por indivíduos com crista sagital (Fig. 52).

Considero que este fato reforça a relação entre a morfologia craniana e as relações

filogenéticas dentro de Myotis. As convergências morfológicas, ligadas principalmente às estratégias

de forrageio, são freqüentes dentro de Vespertilionidae e já foram sugeridas com base em dados
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moleculares (Ruedi & Mayer, 2001), por isto há uma grande dificuldade em diagnosticar caracteres
morfológicos que possuam sinal filogenético.

Myotis chiriquensis, na análise Bayesiana (Fig. 51), apresentou-se próxima de M. dominicensis

Miller, 1902. M. chiriquensis, como já foi abordado anteriormente, era considerado um sinônimo de
M. nigricans nigricans enquanto que M. dominicensis, por ocasião de sua descrição, foi associado a M.

nigricans dada as suas similaridades com o táxon continental (Miller, 1902). Ou seja, embora o nível

taxonômico tenha se rearranjado algumas vezes, num panorama geral, neste caso as relações de
parentesco foram corroboradas pelas relações morfológicas propostas anteriormente.

Baseada nos dados de Staldeman et al. (2007), que considerou o tempo de divergência de

Kerivoula e Myotis em 16.2 milhões de anos (m.a.), estimei a divergência de M. dominicensis e M.

chiriquensis em 5,76 m.a. (±2.9m.a.) a partir da árvore aferida pelo método bayesiano. Contudo, a
definição das relações de ancestralidade entre M. chiriquensis e as espécies caribenhas não estão claras,

dada às incongruências encontradas nos diferentes métodos de análises (Figuras 49 e 50). Sendo
assim, as considerações a respeito da origem de M. chiriquensis só poderão ser detalhadas com o

incremento da amostragem (tanto de indivíduos quanto de localidades) e com a inclusão de mais

marcadores moleculares e morfológicos. Estas ações conferirão maior robustez às hipóteses de
diversificação de Chiroptera na América Central.

O posicionamento de outro táxon anteriormente considerado subespécie de M. nigricans,

M. osculati, também trouxe um pouco de luz ao entendimento da diversificação do gênero na
América do Sul. M. osculati apresentou-se como grupo irmão, em todas as análises, de Myotis

atacamensis (Lataste, 1892).

M. atacamensis e uma espécie pobremente conhecida quanto sua história natural, o que pode

ser um reflexo da dificuldade de diferenciar esta espécie de M. chiloensis (Waterhouse, 1840). Dada as

semelhanças entre estes dois táxons, tanto Miller & Allen (1928) como Cabrera (1958) consideraram
este táxon com subespécie de M. chiloensis. Contudo, de acordo com as análises que apresento (Fig.
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49, 50, 52 e 53) e a baseada nos dados de Staldeman et. al. (2007) na Fig. 51, não houve nenhuma
relação de parentesco entre M. atacamensis e M. chiloensis. Este poderia ser um exemplo de como a

convergência adaptativa poderia mascarar os sinais filogenéticos dentro de Myotis.

Dentro do que considero Myotis nigricans sensu stricto, um nó acima de Myotis aff. nigricans,

a politomia foi presente nas análises de MP, NJ e B (Fig. 49 e 50). Segundo Fu (2000) a baixa

resolução em reconstruções filogenéticas moleculares gerando politomias pode estar relacionadas ao
grau de variabilidade do gene ou mesmo refletir eventos de especiação múltipla.

Caso o gene de interesse for muito conservado, como no caso do Rag2, o número de

caracteres informativos será reduzido e, portanto, pouco informativo para o resgate das relações de

parentesco (Fig. 53). Por outro lado, quando o gene é variável demais o sinal filogenético só será
resgatado nos ramos terminais, enquanto que nos ramos mais profundos da árvore serão geradas

politomias e valores de bootstrap baixos (Fig. 49). Também pode ser possível que a politomia

apresentada em Myotis nigricans sensu stricto seja a reconstrução real da história destes genes que se

originaram em momentos simultâneos ou muito próximos.

Assim a escolha do gene adequando para reconstruir a filogenia no nível de interesse

parece ser o fator preponderante para que se recupere a topologia mais verdadeira, como já havia
sido observado por outros autores (Russo et al., 1996; Russo, 2001)

A inclusão de um gene que não seja tão variável com o citocromo b e nem tão conservado

como o RAG2, por exemplo, os genes mitocondriais ND5 ou ND6, poderia auxiliar na resolução

desta politomia ou então confirmar que os eventos de especiação foram mesmo muito próximos.
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A

B

Figura 49: Árvore obtida pelo método de MP (HKY=I+G). Clado A: táxons sem crista sagital
craniana, exceto pelos terminais assinalados com
. Clado B: táxons com crista sagital
presente e/ ou bem desenvolvida.
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A

M. chiriquensis

B

Figura 50: Árvore obtida por Análise Bayesiana referente ao gene citocromo b (402pb). Valores dos ramos representam o suporte
por Bayesian Posteriory Probability. Clado A: táxons sem crista sagital craniana, exceto pelos terminais indicados por
. Clado
B: táxons com crista sagital craniana presente e/ou bem desenvolvida. (Myotis spn2=Myotis aff.. nigricans).
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Figura 51: Árvore obtida por MP baseada na seqüência completa do citocromo b para as espécies
neotropicais modificada a partir de Stadelmann et al. 2007. Espécies neárticas destacadas.

Figura 52: Árvore das espécies neotropicais de Myotis obtida por MP com a exclusão das amostras de Myotis
aff. nigricans e Myotis pilosatibialis, ambas espécies com crista sagital discreta e desenvolvida,
respectivamente. Note o reagrupamento de Myotis keaysi com o clado com crista sagital. Valores de
bootstrap assinalados em cada ramo.
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Figura 53: Árvore obtida por MP (K80+G), baseada em 602pb do Rag2, para as espécies
neotropicais incluindo os táxons considerados anteriormente como sinônimos. Valores de
bootstrap no ramo.
Tanto nas árvores obtidas por MP, NJ e pela análise Bayesiana os dois indivíduos

seqüenciados de M. levis ficaram posicionados dentro de M. nigricans sensu stricto (Figuras 49 e 50).

Num primeiro momento este fato poderia sugerir que M. levis não seria um táxon válido, porém,

tanto a análise do gene nuclear (Figura 53) como os caracteres morfológicos não deixam dúvidas que
M. levis é uma espécie válida e sim um táxon separado de M. nigricans.

É importante lembrar que quando construímos uma árvore baseada em seqüências

genéticas ela irá refletir a história do gene eleito, e esta história não é necessariamente congruente

com a história da especiação do organismo (Tajima, 1983; Avise et al., 1990). Assim, este fenômeno

pode ser explicado por vários eventos como: retenção de polimorfismo ancestral, seleção incompleta

de linhagens (incomplete lineage sorting), introgressão mitocondrial decorrente de hibridização recente

destas duas espécies ou até mesmo homoplasia nos dados mitocondriais.

Geralmente retenção de haplótipo ancestral ocorre quando há um número efetivo alto, pois

as chances de perda de um haplótipo são minimizadas (Avise, 1989; Avise, 2000). Quando
utilizamos o DNA mitocondrial há a tendência de se reduzir o número efetivo a ¼ devido às
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características de herança materna desta região (Avise, 2000) amortecendo, assim, os efeitos de
retenção de haplótipos ancestrais. Sendo assim, apesar de possível, há uma baixa probabilidade para
que este evento explique a posição de M. levis nas filogenias apresentadas.

McCracken et al. (2006), a partir de incongruências das topologias obtidas nas análises de

genes mitocondriais e nucleares na filogenia de patos (Oxyura e Nomonyx), relacionaram a politomia
das espécies de Oxyura às homoplasias na região D-Loop, gene mitocondrial assim como o citocromo

b. Porém, homoplasia no citocromo b é menos esperada, pois sua taxa mutacional desta região é
menos elevada do que na região D-Loop (Avise, 2000). Além disto, como irei expor mais a frente, a

quantidade de passos mutacionais (Fig.58) que seriam necessários para que considerássemos que a
inserção de M. levis no grupo M. nigricans fosse reflexo de homoplasia do gene seria de uma grandeza
a qual não e compatível com um cenário parcimonioso (tópico 4.4.).

Apesar de recentes relatos sobre uma possível hibridização entre espécies do gênero Myotis,

Myotis myotis e Myotis blythi (Berthier et al., 2006), a hibridização parece ser um fenômeno raro em

morcegos pois, até o momento, apenas para Pteropus (Megachiroptera: Pteropodidae) este evento foi

bem documentado (Weeb & Tidemann, 1995). É claro que a falta de indícios de hibridização em
Chiroptera pode ser um artefato da imensa lacuna de conhecimento que ainda persiste neste campo.

A despeito da morfologia claramente distinta entre M. levis e M. nigricans e de aspectos sobre

as estratégias de forrageio diferenciados para estas espécies mesmo ambas sendo consideradas

insetívoras aéreas (Fenton & Bell, 1979; Fenton & Bogdanowicz, 2002), o fenômeno que poderia
explicar mais coerentemente o posicionamento de M. levis em relação a M. nigricans na árvore
baseada em dados moleculares e a introgressão mitocondrial.

A introgressão mitocondrial em mamíferos já foi observada em lobos e coiotes (Miller et al.,

2003), gatos domésticos e selvagens (Beaumont et al., 2001) e entre diferentes espécies do gênero
Leopardus aqui mesmo no Brasil (Trigo et al., 2008). Assim, mesmo não sendo comum em morcegos,
é um fenômeno que merece ser investigado por sua incidência em diversas ordens dentro de
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Mammalia e sua importância em processos de adaptação ou até mesmo de especiação (Harrison,

1993; Allendorf et al., 2001). A investigação com outros marcadores moleculares com taxas de
evolução distintas (e. g. microssatélites, região D-Loop) pode auxiliar na recuperação da origem deste

evento facilitando a sua associação com os cenários que propiciaram a hibridização destas linhagens
no tempo-espaço.

Apesar de reconhecer que lançar propostas a partir dos escassos dados obtidos seria

prematuro e especulativo, evidencio a possibilidade da retração das áreas florestadas durante as

flutuações climáticas no Pleistoceno terem contribuído para hidridização de M. levis com M. nigricans,
uma vez que o tempo estimado de divergência entre M. nigricans e M. levis foi 1,2Mi (±0,88). Os
registros de M. levis no Brasil estão relacionados a regiões com matas em estágio médio a avançado

(Aires, 2003; Dias & Peracchi, 2007) fato que possivelmente deve-se a maior seletividade da espécie

com relação a integridade de habitat. Assim, considero possível que as populações de M. levis tenham

sofrido um gargalo populacional nos períodos secos durante o Pleistoceno, e esta diminuição

populacional possa ter favorecido o contato com uma população de Myotis nigricans isolada em
fragmentos florestais. No tópico 4.4. retornarei a esta hipótese.

Staldemann et al. (2007), assim como LaVal (1973) consideraram que a baixa diversidade de

Myotis na região Neotropical está relacionada com a dificuldade de adaptação as áreas úmidas e

quentes que seriam um obstáculo para a diversificação do grupo, uma vez que a origem das espécies
do gênero teria ocorrido em áreas temperadas. Contudo, é interessante notar que, segundo os dados

levantados por Reeder et al. (2007) das 26 novas espécies de Vespertilionidae descritas no período de

1992 a 2006, 21 tem como localidade-tipo regiões tropicais (AnexoVII).

Outra hipótese aventada por Staldemann et al. (2007) foi a de que no período em que Myotis

adentrou na América do Sul (Plioceno) vários nichos encontravam-se ocupados por outros

insetívoros que estavam presentes no continente desde o Mioceno, como as famílias Molossidae,

Furipteridae, Emballonuridae (Legendre, 1985; Gregorin, 2000; Teeling et al., 2005; Czaplewski &
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Morgan, 2003). De fato, a riqueza de Molossidae e Emballonuridae é alta na América do Sul, 36 e 19
espécies respectivamente, o que não podemos dizer de Furipteridae que possui apenas 2 espécies

(Eger, 2007; Hood & Gardner, 2007; Gardner, 2007). Entretanto, a de se considerar que, apesar de
insetívoros, Molossidae ocupa outra dimensão de nicho relacionada a forrageio sobre o dossel

(Handley, 1967) ao contrário da maioria das espécies de Myotis e dos outros vespertilionídeos que

apresentam padrões de forrageio mais similares a Emballonuridae próximos a lâminas d'água ou
abaixo do dossel (Dalquest, 1957; Simmons & Voss, 1998). Ou seja, não haveria sobreposição de
nicho entre Myotis e a família de insetívoros com mais representantes na América do Sul, Molossidae.

Em minha opinião as duas hipóteses anteriores não são suficientemente robustas para

explicar a menor riqueza de Vespertilionidae, em especial Myotis, na América do Sul. Assim,

considero que a baixa diversidade de Vespertilionidae na América do Sul deva ser reflexo da sinergia

de vários problemas: número reduzido de trabalhos sistemáticos com a família, utilização de
métodos de coleta ineficientes para insetívoros em geral, séries reduzidas e pouco representativas e

ocorrência de espécies crípticas ou com diferenças fenotípicas sutis as quais não foram avaliadas de
uma forma satisfatória.

Considero ao menos 16 espécies válidas do gênero Myotis na América do Sul, o que

configura um acréscimo de aproximadamente 25% na lista de Wilson (2007), além de reconhecer os
problemas de delimitação de espécies nos complexos oxyotus (M. o. oxyotus – M. o. larensis), levis

(M. l. levis – M. l. dinelli) e keaysi (M. k. keaysi – M. k. pilosatibialis). Acredito que uma abordagem

mais aprofundada, principalmente nos táxons de ocorrência na porção oeste do continente, possa

acrescentar mais táxons a esta lista, além de elevar também as taxas de endemismo do grupo para a
América do Sul. Assim, acredito que com um panorama taxonômico mais claro e confiável o

resgate das relações filogenéticas das espécies de Myotis na América do Sul alcançará uma maior
resolução.
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4.4. Ensaio sobre filogeografia de Myotis nigricans e Myotis

riparius nos domínios da Mata Atlântica

Como foi exposto nos tópicos 4.1 e 4.2 há uma grande complexidade nos estudos

morfológicos e morfométricos em Myotis no nível interespecífico. Neste contexto, os

estudos filogeográficos são de grande utilidade para a compreensão dos processos macro e
microevolutivos responsáveis pela diversificação e distribuição do grupo. Os dados

mitocondriais, além de resgatarem, mesmo que parcialmente, as relações filogenéticas (ver

tópico 4.3) também fornecem indícios a respeito da delimitação dos táxons e da dinâmica

das populações destes na sua área de distribuição, além de possibilitarem a datação de
eventos de especiação (Moritz et al., 1987; Slatkin, 1987; Avise, 2000).

Apesar de diversos autores ressaltarem que as árvores de haplótipos devem ser

utilizadas com cautela na inferência de linhagens populacionais (Hudson, 1990; Hey, 1994;

Avise, 2000), os estudos filogeográficos permitem a investigação de eventos que podem ter
contribuido para os processos de especiação como a fragmentação, a hibridização, os

eventos de colonização e a interrupção de fluxo gênico entre as populações (Templeton,
1999; Avise, 2000; Templeton, 2001).

O entendimento dos padrões de distribuição dos táxons ao longo do tempo pode

auxiliar o estabelecimento de políticas de conservação quando associado aos fatores

ecológicos atuais (Vivo, 1998). Sendo assim, a escolha de áreas prioritárias de conservação,

como a Mata Atlântica (Mittemeyer et al., 1998; Myers et al., 2000; Fonseca et al., 2004),

para estudos filogeográficos de táxons com delimitação relativamente segura ao longo da
distribuição, como M. riparius e M. nigricans, pode fornecer dados que fomentarão

estratégias de conservação para a região com o embasamento teórico-prático necessário.

Neste contexto apresento o ensaio filogeográfico destes dois táxons como um

pequeno passo para o estudo da conservação de Myotis na Mata Atlântica.
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Myotis riparius

Analisei nove indivíduos ao longo da distribuição da espécie na Mata Atlântica e

um indivíduo proveniente do Paraguai. Encontrei apenas 11 sítios polimórficos num total

de 402pb analisados. Destes sítios polimórficos cinco são considerados informativos por
variarem nos sete haplótipos encontrados enquanto que os seis restantes são variáveis

apenas em um indivíduo. A diversidade haplotípica foi de Hd=0,867 com desvio padrão
de 0,107 com um total de 7 haplótipos descritos.

Na representação gráfica da reconstrução da rede de haplótipos de M. riparius os

grupos Norte-Sul da Mata Atlântica possuem uma leve estruturação (Fig. 59), Porém com
baixa divergência genética entre os grupos (Tab. XII). É interessante notar o
compartilhamento de um haplótipo (H_2) entre indivíduos provenientes de localidades
muito distantes entre si como Paraíba, São Paulo, Paraná e Paraguai (Fig. 60).

Para o Teste de Mantel não houve relação entre a distância geográfica e a

divergência genética encontrada. Porém apesar da correlação não ser significativa

(p=0,9997), o valor do coeficiente de correlação para as populações amostradas de Myotis

riparius (r=0,60) foi superior ao encontrado para Myotis nigricans (r=0,23). Comparando o

resultado da matriz de Myotis riparius (Fig. 54) com Myotis nigricans (Fig. 57) a possibilidade

de a distância geográfica contribuir para a divergência genética em M. riparius é muito
pequena, porém presente.

A baixa variabilidade genética em Myotis riparius também pode ser percebida na

coesão dos caracteres morfológicos analisados no tópico 4.1 (ver diagnose pág.53). Myotis

riparius parece possuir uma plasticidade maior as mudanças ambientais, sendo que o táxon
ocorre em praticamente todos os domínios brasileiros (ver distribuição pág. 59).
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TABELA XII: Divergência genética estimada entre as localidades de Myotis riparius (HKY).
O número Gazetteer (NG) refere-se às localidades listadas no Anexo II.
NG

55
56
65
85
99
111
112
120
132

55

56

65

85

0.008
0.010
0.010
0.013
0.008
0.008
0.010
0.008

0.005
0.013
0.015
0.010
0.010
0.010
0.010

0.018
0.021
0.015
0.015
0.015
0.015

0.008
0.002
0.002
0.008
0.002

99

111

112

120

132

0.005
0.005 0.000
0.010 0.005 0.005
0.005 0.000 0.000 0.005

Figura 54: Matriz de correlação entre distância geográfica e divergência genética para as
amostras de Myotis riparius ao longo da Mata Atlântica sensu lato.
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Figura 55: Representação gráfica da rede de haplótipos de Myotis riparius. O tamanho das
esferas corresponde ao número de indivíduos que compartilham o haplótipo
representado. A diferença entre os haplótipos esta representada pelo número de passos
mutacionais grafados em vermelho. A numeração equivale à localização da substituição
no haplótipo. As regiões de origem dos indivíduos estão representadas por:
Norte
da Mata Atlântica;
Sul da Mata Atlântica e para o Paraguai. Os haplótipos não
amostrados, apenas inferidos pelo Programa NetWork 4.2.0, estão destacados em
vermelho.
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TABELA XIII: Relação entre as localidades e os haplótipos amostrados para o conjunto de
dados de Myotis riparius. A lista de localidades (número Gazetteer) encontra-se no
Anexo II. Haplótipo compartilhado (H_2) apresenta-se em destaque nas populações.
NG

Localidade

55

Paraíba: João Pessoa, Mata do Buraquinho

56

Haplótipo

Voucher

H_1

MVZ1855682

H_2

MVZ185684

Paraíba: Mata do Gargau

H_6

UFPB5457

65

Pernambuco: Tamandaré, Reserva do
Saltinho

H_3

MZUSP32118

85

Minas Gerais: Ouro Preto

H_4

MZUSP32126

99

São Paulo: Salesópolis: Boracéia

H_5

MZUSP32136

111

São Paulo: Moji das Cruzes

H_2

UFES
AD757

112

São Paulo: Parque Estadual da Serra do Mar

H_7

MZUSP
APC2518

120

Paraná: Arapati, Fazenda São Nicolau

H_2

MZUSP32588

132

PARAGUAI: Itapuã: El Tirol

H_2

MVZ154725

147

70°

60°

50°

40°

30°

56

#

#

10°

10°

AIRES, 2008 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

55

65

0°

0°

N

10°

10°

#

120

85

112
#
#

20°

20°

#

111 99
#

132
#

70°
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40°

30°

Figura 56. Localidades referentes aos espécimes de Myotis riparius analisados
molecularmente de acordo com a Tabela XIV e com a rede de haplótipos da Figura 55.
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É claro que o tamanho amostral tem muita influência nas interpretações aqui

apresentadas e que a estrutura populacional de M. riparius na sua área de distribuição só

será compreendida com o incremento da amostragem. Mesmo assim, este estudo
preliminar foi fundamental para detectar áreas de interesse para a elucidação da
filogeografia do grupo, como é o caso da região do Pantanal e áreas encharcadas da Bolívia
(Dinerstein et al., 1995) as quais podem ser consideradas como corredores de fluxo
genético entre as populações do Paraguai e Brasil.
Myotis nigricans

Analisei 20 indivíduos ao longo da distribuição proposta para Myotis nigricans na

Mata Atlântica sensu lato, englobando oito localidades. Nestas amostras encontrei 44

sítios variáveis num total de 402pb estudados. A diversidade haplotípica foi elevada
(Hd=0,8105) com um total de 12 haplótipos descritos.

Com o intuito de perceber as relações entre Myotis aff. nigricans e M. levis com o

grupo acima descrito, incorporei cinco haplótipos a análise sendo 3 proveniente de M. aff.
nigricans e 2 de M. levis, adicionando outras quatro localidades para a amostragem (Tab.

XII). Esta análise também foi importante para evidenciar o número de passos mutacionais

envolvidos na incorporação de M. levis ao clado de M. nigricans. Este fato tende a refutar a

idéia de homoplasia mitocondrial, pois este seria um caminho pouco parcimonioso dado o
elevado número de mutações necessárias em pontos coincidentes (Fig. 57).

Na representação gráfica da reconstrução da rede de haplótipos não houve

estruturação geográfica latitudinal para M. nigricans ao longo da Mata Atlântica. O haplótipo

H_6 é compartilhado entre indivíduos de Morretes (PR), Cajuru (SP) e Entre Rios (BA),
além disto, ao longo da distribuição existe uma proximidade maior inter-regional do que
intra-regional (Tab. XIV).
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TABELA XIV: Divergência genética estimada entre as localidades de Myotis nigricans
(HKY+G). Os números Gazetteer (NG) referem-se às localidades listadas no Anexo
II.
NG
55
70
75
81
82
90
98
99
101
108
113
55
70
75
81
82
90
98
99
101

0.020
0.039
0.057
0.027
0.019
0.029
0.014
0.024

113

0.073 0.081 0.081 0.053 0.082 0.069 0.072 0.078 0.075

108
121

0.048
0.063
0.038
0.031
0.031
0.013
0.026

0.074
0.055
0.037
0.048
0.040
0.048

0.070
0.057
0.067
0.061
0.063

0.032
0.027 0.037
0.035 0.023 0.034
0.022 0.031 0.015 0.029

0.064 0.069 0.081 0.041 0.076 0.063 0.066

0.66 0.069

0.024 0.026 0.048 0.063 0.022 0.031 0.015 0.029 0.000

0.021
0.069

0.075

Figura 57: Matriz de correlação entre distância geográfica e divergência genética para as
amostras de Myotis nigricans ao longo da Mata Atlântica sensu lato.
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Figura 58: Representação gráfica da rede de haplótipos de Myotis nigricans. O tamanho das
esferas corresponde ao número de indivíduos que compartilham o haplótipo
representado. A diferença entre os haplótipos está representada pelo número de passos
mutacionais grafados em vermelho. Os haplótipos não amostrados, apenas inferidos
pelo Programa NetWork 4.2.0, estão destacados em vermelho. Os haplótipos
pertencentes à Myotis levis estão representados por ; haplótipos de espécimes de M.
nigricans da região Nordeste estão representados por , para região Sudeste por
e
para a região da Chapada Diamantina pelo símbolo
representado por .

. O táxon M. aff. nigricans está
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Tabela XV: Relação entre as localidades e os haplótipos amostrados para o conjunto de
dados de Myotis nigricans. A lista de localidades (NG) encontra-se no Anexo II.
NG

Localidade

Haplótipo

Voucher

55

Paraíba: João Pessoa, Mata do Buraquinho

H_1
H_2
H_3
H_4

MZUSP32117
MVZ185679
MVZ185680
MVZ185681

70

Bahia: Entre Rios

H_5
H_6

MVZ185689
MZUSP32122

75

Bahia: Chapada Diamantina, Mucugê

H_11

MZUSP LG395

81

Minas Gerais: Parque Estadual de
Ibitipoca, Lima Duarte

H_9
H_10
H_13

MZUSP AD395***
MZUSP AD399***
MZUSP32581**

82

Minas Gerais: Caratinga

H_7
H_8

MZUSP32124
MZUSP32125

90

Rio de Janeiro: Duas Barras

H_12

MVZ185997

98

São Paulo: Bananal: Estação Ecológica de
Bananal

H_17

MZUSP EBM129*

99

São Paulo: Salesópolis: Boracéia

H_16

FMNH141600*

101

São Paulo: Cajuru, Fazenda Santa Carlota

H_6

MZUSP32127

108

São Paulo: Jundiaí: Parque Estadual da Serra
do Japi

H_14

MZUSP AD443**,
AD453**

113

São Paulo: Sales de Oliveira: Sítio Raio de
Luar

H_15

UFES AD751**

H_6

MZUSP32590,
MZUSP32592,
MZUSP32593,
MZUSP32594,
MZUSP32598,
MZUSP32599
MZUSP32600

121

Paraná: Morretes, Bairro Barreiros, Fazenda
do Sol

Haplótipo compartilhado (H_6) apresenta-se em destaque nas populações.
* espécimes referentes à Myotis levis
** espécimes referentes à Myotis aff. nigricans
*** espécimes não analisados morfologicamente
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#
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Figura 59. Localidades referentes aos espécimes analisados molecularmente de acordo
com a Tabela XII e com a rede de haplótipos da Figura 58. Myotis levis estão
representados por ; haplótipos de espécimes de M. nigricans estão representados por
e os haplótipos de Myotis aff. nigricans estão representados por .
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De acordo com o Teste de Mantel a divergência genética neste grupo não está

relacionada à distância geográfica (p=0,9449), tendo um coeficiente de correlação baixo
(r=0,23), como pode ser observado na Figura 55.

De fato, pude perceber que os espécimes provenientes de regiões mais

interioranas, caracterizadas por vegetação Floresta Estacionais Semideciduais e/ou
Campos de Altitude, como a Chapada Diamantina e a região de Conceição de Ibitipoca,
topônimos 75 e 81, respectivamente (Fig. 59), aparecem deslocados dos haplótipos

provenientes de indivíduos coletados em Florestas Pluviais Atlântica como a Mata do
Buraquinho (PB), Entre Rios (BA) e Duas Barras (RJ), topônimos 55, 70 e 90 (Fig. 59,
Tab. XV).

O único espécime seqüenciado capturado na Chapada Diamantina apresentou

níveis de divergência entre as populações de Entre Rios de 4,8%, enquanto que para a
Mata do Buraquinho esta divergência caiu para menos da metade, 2%.

Apesar destas análises necessitarem de incremento de amostragem, novamente

um padrão Leste-Oeste pode ser observado, sendo que neste caso a Serra do Espinhaço
esteja fazendo o papel duplo de barreira de fluxo gênico na direção Leste –Oeste e de
corredor de fluxo gênico na direção Norte-Sul.

Gregorin (2006) observou um padrão zoogeográfico onde o maciço da Serra do

Espinhaço também funcionaria como uma barreira geográfica entre para as espécies de
Alouatta.

Enquanto a divergência haplotípica entre Mata do Buraquinho (PB), Entre Rios

(BA) e Duas Barras (RJ) oscila entre 1,9 a 3,1%, índices esperados para divergências

intraespecíficas no gênero, indivíduos provenientes da Serra do Japi e Conceição de
Ibitipoca alcançam níveis superiores a 6,3% de divergência entre as outras populações
chegando até a 8,2% (Tab. XIV).
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Inicialmente havia considerado que os indivíduos destas localidades poderiam ser

considerados uma linhagem diferenciada de Myotis nigricans, contudo, como não pude
avaliar os outros "vouchers" relacionados a estas seqüências, mantive uma postura mais

conservadora denominando-os temporiariamente como Myotis aff. nigricans (Fig. 58, Tab.
XV).

Myotis aff. nigricans futuramente poderá ser considerada uma espécie válida pois

os níveis de divergência entre este táxon e Myotis nigricans sensu stricto são equiparáveis

aos níveis interespecíficos do gênero. Além disto, as características cranianas de Myotis aff.
nigricans indicam fortemente para a validação do táxon (Aires et al. 2005).

A origem de Myotis aff. nigricans parece estar relacionada com o isolamento de

uma população de M. nigricans nas regiões interioranas durante o Plioceno, ápice do

ressurgimento da Serra do Mar e Serra da Mantiqueira formando o Vale do Paraíba
(Almeida, 1976; Safford, 1999) o qual poderia ser uma barreira física/ambiental para os
morcegos.

A interrupção do fluxo gênico entre as duas populações pode ser reflexo das

condições ambientais a que estas ficaram sujeitas, principalmente àquelas ligadas a

pluviosidade (ver tópico 4.4.1.). Os insetívoros, assim como a maior parte dos morcegos,
possuem uma sincronia entre a estação de maior oferta alimentar e o período de lactação
das fêmeas (Racey 1982; Cumming & Bernard 1997). Considerando que as populações

provenientes das Florestas Semideciduais teriam períodos reprodutivos estacionais,
possivelmente bimodais, regidos pelos níveis de precipitação, e as populações litorâneas,
dada a oferta alimentar constante não possuiriam estação reprodutiva marcada, as

diferenças biológicas entre os dois táxons seriam potencializadas, contribuindo para o

isolamento (Avise, 2000). Contudo, o escasso e fragmentado conhecimento da biologia

reprodutiva de Myotis em todo o território brasileiro (Taddei, 1980; Willig, 1985; Patterson,
1992) mantém esta hipótese no campo especulativo.
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A extrapolação dos dados a respeito da biologia reprodutiva de Vespertilionidae

centralizados na América do Norte e Central (Wimsatt, 1960; Wilson & LaVal, 1974;
Wimsatt, 1975; Laval & Fithc, 1977) não seria adequada, uma vez que os regimes

climáticos entre estas regiões e a América do Sul são muito diferenciados. Além disto, por

considerar que Myotis nigricans esteja restrito à América do Sul, julgo que os trabalhos

referentes à Myotis nigricans da América Central (ver Wilson & LaVal, 1974) não estariam

versando verdadeiramente sobre este táxon.

Em 1980 Taddei já havia levantado as principais lacunas do conhecimento na

área da biologia reprodutiva de Chiroptera na região Neotropical. Taddei (op. cit.) enfatizou
que as espécies com ampla distribuição, como Myotis nigricans, possuem a capacidade de

alterar seu padrão reprodutivo de acordo com as condições do meio (Myers, 1977), assim

sendo, as conclusões obtidas a partir de dados de uma determinada área não podem ser
generalizados para toda a distribuição da espécie. Pelo exposto, serão necessários grandes

esforços para a obtenção de dados primários quanto à biologia reprodutiva de Myotis no
Brasil, enfatizando a necessidade do depósito de material testemunho dado os problemas
de identificação que já foram descritos ao longo deste trabalho.

O padrão de diferenciação entre as populações de Myotis no eixo Leste – Oeste

da Mata Atlântica tendo a Serra do Mar como barreira de fluxo gênico pode ser
encontrado em outras espécies de Myotis, como M. levis e M. alter, como abordado no
tópico 4.1.

Apesar de avaliar molecularmente somente dois indivíduos de M. levis, um

proveniente da região de Boracéia e outro de Bananal (Fig. 59), destaco que a divergência

genética entre ambos foi relativamente elevada (3,4%). Como já foi abordado no tópico

4.3., considero que a inclusão de M. levis no clado de M. nigricans sensu stricto seja reflexo
de uma hidridização entre estas espécies ocorrida no período pleistocênico. Associando a

esta hipótese aos baixos níveis de divergência entre M. levis proveniente de Boracéia
(H_16) com os indivíduos de M. nigricans provenientes de Pernambuco (H_2 e H_3) e
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Bahia (H_5) apresentados na Tabela XV, reconheço que seja possível que estas áreas

tenham funcionado como refúgios neste mesmo período. Este padrão condiz com as

análises de Carnaval & Moritz (2008) que, baseadas em registros palinológicos e

paleoclimáticos, resgataram a região de Pernambuco e Bahia como refúgios no
Pleistoceno, além da região do Rio Doce e Rio São Francisco.

No caso de Myotis ruber houve grande divergência genética (5,1 a 5,9%) entre os

haplótipos provenientes de indivíduos coletados na Estação Ecológica de Boracéia e Serra
do Japi em relação ao haplótipo pertencente do indivíduo proveniente de Olinda (Fig. 20 topônimos 99, 108 e 63, respectivamente). Enquanto que o nível de Serra do Japi e Olinda
foi bem inferior, 2,1% (Fig. 20). Este cenário apresenta-se mais confuso sendo que tanto
eventos vicariantes como de dispersão poderiam explicar a estrutura populacional de Myotis
ruber.

Lara et al. 2006 evidenciou que os processos de diversificação na Mata Atlântica

são resultantes de múltiplos mecanismo e somente com estudos refinados de diversos

grupos poderemos reconstruir os cenários que geraram os padrões de distribuição atual
neste domínio.
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4.4.1. MATA ATLÂNTICA

E A INTERFACE

BIOGEOGRAFIA-BIOLOGIA

DA

CONSERVAÇÃO

A Biologia da Conservação é uma ciência que necessita constantemente do

resgate e síntese de outras disciplinas para abordar de formas mais competentes os

problemas de gerenciamento dos recursos naturais (Primack & Rodrigues, 2001). A
Biogeografia, tanto Histórica como Ecológica, está entre as ciências que muito tem a
colaborar para as pesquisas conservacionistas.

Contudo, os esforços para conciliar as informações sobre a evolução das áreas e

das espécies com as estratégias de conservação ainda são tímidos, prejudicando a definição
criteriosa de áreas prioritárias para a conservação (Brooks et al., 1992).

O estreitamento entre a interface Biogeografia-Biologia da Conservação é uma

ação emergencial e a utilização de métodos como a Análise Parcimoniosa de Endemicidade
(PAE) descrita por Rosen (1988) vem sinalizando que, com esforços direcionados, os
resultados nesta área serão cada vez mais palpáveis e práticos.

Löwenber-Neto & Carvalho (2004) aplicaram a PAE para diagnosticar áreas de

endemismo na Região Sul do Brasil baseados em táxons de angiosperma (Bromeliaceae),

plantas vasculares (Pteridaceae), invertebrados (Diptera, Hymenoptera e Lepidoptera) e

vertebrados (Squamata). Como resultados puderam propor que as regiões ao leste do
Paraná e Santa Catarina fossem priorizadas para conservação. Infelizmente os mamíferos

não puderam ser utilizados neste conjunto de dados, devido aos problemas taxonômicos e
de amostragem do grupo.

Recentemente a Mata Atlântica foi reconhecida como uma área prioritária para a

conservação, hotsposts, pela elevada riqueza de espécies e forte pressão antrópica que vem

sofrendo ao longo dos anos (Mittemeyer et al., 1998; Myers et al., 2000; Fonseca et al.,

2004). Segundo Fonseca et al. (2004) a mastofauna na Mata Atlântica é composta por 32

famílias, 135 gêneros, 263 espécies das quais 71 são endêmicas.
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O clima e o relevo no Domínio Atlântico (sensu Ab'Saber, 1977) proporciona

uma diversidade de ambientes e ecossistemas complexos dos quais se destacam a Floresta
Pluvial Atlântica, a Floresta Estacional Semidecidual e os Campos de Altitude, dentre
outros (Mantovani 1998, Ivanauskas et al . 2000, Oliveira-Filho & Fontes).

No Estado de São Paulo há uma variação ambiental abrupta, caracterizada pela

Serra do Mar que, sob influência mais direta do oceano, recebe em torno de 3600mm/ano

de chuva em contraposição com as áreas interioranas que possuem um clima
marcadamente sazonal com pluviosidade em torno de 1300 a 1600mm/ano (Oliveira-Filho
& Fontes, 2000). O relevo acidentado nesta região freou consideravelmente o
desmatamento e, como conseqüência deste fato, os mais expressivos remanescentes de

Floresta Atlântica estão presentes na Serra do Mar e Serra de Paranapiacaba (Leitão –Filho,
1994).

A distribuição das espécies de Myotis no Brasil é em grande parte simpátrica,

sendo que em uma mesma região podemos amostrar até cinco das oito espécies

reconhecidas para o território brasileiro (e. g. Aires, 2003). Contudo, a presença de Myotis

alter e Myotis aff.nigricans nas Florestas Estacional Semidecidual remete à distribuição

alopátrica tendo a Serra do Mar como barreira geográfica para estas espécies de Myotis.

Uma estratégia que contribuirá para o entendimento dos padrões de distribuição

de Myotis na América do Sul seria a utilização de matrizes para análise de endemismo não
baseadas apenas em presença e ausência e sim na estrutura dos conjuntos taxonômicos, ou

seja, nos dados referentes à abundância de cada táxon. Na quiropterofauna há uma
tendência de substituição das espécies dominantes/raras em cada domínio, fato que pude
observar pela avaliação da amostragem de cada espécie depositada nos museus nacionais.

Na região da Mata Atlântica M. riparius é mais abundante na região Norte e é

substituído gradativamente por outras espécies, M .levis e M. ruber, nas latitudes mais
negativas (Aires & Morgante, 2008). Contudo, para algumas espécies como, por exemplo
M. simus, ainda não foi possível avaliar sua distribuição geográfica.
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Considero que o aprofundamento dos estudos filogeográficos e sistemáticos nas

regiões da Serra da Mantiqueira, ao longo da Serra do Espinhaço e nos Campos de
Altitude de Pernambuco e Paraíba irão colaborar para o entendimento dos processos de
diversificação de Myotis na Mata Atlântica.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir dos dados apresentados, considero que:
•

A diversidade de Myotis na região Neotropical encontrava-se subestimada e o

acréscimo de 25% na riqueza de espécies, num total de 15 táxons válidos para a América do
Sul, representa apenas o primeiro sinal de delimitação das espécies e do entendimento da
distribuição do gênero para a região.
•

Pelo menos oito espécies válidas do gênero estão presentes no território brasileiro e

relaciono as dificuldades de delimitação destas espécies à grande sobreposição dos caracteres
morfométricos, à variação intraespecífica dos caracteres morfológicos e aos problemas
amostrais referentes à família Vespertilionidae como um todo.
•

O índice mandibular (IM) mostra-se informativo na distinção de espécies

comumente confundidas como Myotis nigricans e Myotis riparius. IM≥4,0 estão associados a M.
riparirius e IM≤3,9 estão associados a M. nigricans. Este índice está relacionado com a
angularidade da maxila inferior e, externamente estão associados à forma arredonda do
“queixo” em M. riparius e aguda em M. nigricans.
•

As relações filogenéticas a partir dos métodos de MP, NJ e método Bayesiano

resgataram dois grandes clados compostos, basicamente, por espécies com crista sagital
ausente ou discreta (clado A) e crista sagital presente (clado B). A politomia encontrada no
clado A pode estar associada à rápida diversificação do grupo na região leste da América do
Sul, com possíveis eventos simultâneos de especiação.
•

A inclusão de Myotis levis no clado de M. nigricans na análise do gene mitocondrial

deve estar associada a introgressão mitocondrial recente relacionada a um evento de
hibridização. Refutei a hipótese de retenção de haplótipo ancestral pelas características
inerentes do citocromo b, como a herança materna e conseqüente redução do tamanho
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efetivo. Outra hipótese que poderia estar associada a este cenário seriam eventos de
homoplasia no gene, contudo, o número elevado de passos mutacionais torna esta hipótese
pouco parcimoniosa.
•

As populações de Myotis riparius nos domínios da Mata Atlântica possuem baixa

divergência genética (0,8 a 1,5%) com compartilhamento de haplótipos entre as populações
da Paraíba, São Paulo, Paraná e Paraguai. Entretanto, estes dados devem ser analisados com
cautela, devido ao baixo número amostral analisado.
•

As populações de Myotis nigricans ao leste da Serra do Mar possuem baixos níveis de

divergência (1,9 a 2,4%), com o compartilhamento de haplótipos entre as populações da
Bahia, São Paulo e Paraná. Os níveis de divergência entre as populações ao Leste da Serra do
Mar e as populações ao Oeste da Serra do Mar - provenientes da Serra do Japi e Serra da
Mantiqueira -, foram elevados (5,7 a 8,1%), similares aos níveis interespecíficos para o
gênero.
•

Considero que a Serra do Mar possa atuar como barreira no fluxo gênico das

populações de Myotis nigricans, sendo necessária a inclusão de outras amostras ao longo do
eixo Leste-Oeste da Mata Atlântica a fim de avaliar esta hipótese.

Pelo exposto até o momento, e baseado na ampla bibliografia que versa sobre a
diversidade nos trópicos, concordo que a riqueza da mastofauna na América do Sul esteja
subestimada. Este cenário, dentre outros fatores, está associado ao padrão norte-americano
de estudo baseado apenas em suas coleções sem utilizar os espécimes das coleções sulamericanas, o que gera um conhecimento insatisfatório das variações intra e inter
populacionais nos domínios da América do Sul uma vez que a representatividade das séries,
em especial nos domínios brasileiros, é insatisfatória (Vivo, 1996). A partir da década de
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1970 as expedições estrangeiras tornaram-se cada vez mais raras no território brasileiro, fruto
possivelmente do fortalecimento da Mastozoologia no Brasil citada por Vivo (1997). Como
reflexo, a partir de 1992 a maioria (92%) das descrições de mamíferos com localidade-tipo
no Brasil foram realizadas por brasileiros (e.g. Fazzolari-Corrêa, 1994; Weksler et al., 1999;
Cherem et al., 1999; Christoff et al., 2000; Langguth & Bonvicino, 2002; Bonvicino, 2003;
Percequillo, et al. 2005; Gregorin et al., 2006). Contudo, a perda recente de nomes de peso na
taxonomia, como Valdir Antonio Taddei, certamente desacelerou o processo de
reconhecimento da diversidade dos mamíferos no Brasil, sobretudo em Chiroptera.
Assim, finalizo enfatizando a importância na formação e incentivo de sistematas
que utilizem dados morfológicos e moleculares concomitantemente para que problemas
taxonômicos, como os que envolvem a família Vespertilionidae na região Neotropical, sejam
abordados com a profundidade necessária.
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Anexo I: Resumo dos arranjos taxonômicos propostos pelos principais trabalhos de revisão das espécies sul-americanas do gênero Myotis (Chiroptera:Vespertilionidae).
Táxons válidos em negrito e, logo abaixo, seus sinônimos em cinza.
Miller & Allen, 1928

Miller & Allen, 1928

Miller & Allen, 1928

Miller & Allen, 1928

Myotis albescens (É.Geoffroy, 1806)

Myotis albescens (É.Geoffroy, 1806)

Myotis albescens (É.Geoffroy, 1806)

Myotis albescens (É.Geoffroy, 1806)

Vespertilio albescens É. Geoffroy, 1806

Vespertilio albescens É. Geoffroy, 1806

Vespertilio albescens É. Geoffroy, 1806

Vespertilio albescens É. Geoffroy, 1806

Myotis punensis Allen, 1914

Myotis punensis Allen, 1914

Vespertilio leucogaster Wied, 1826

Vespertilio leucogaster Wied, 1826

Vespertilio leucogaster Wied, 1826

Vespertilio leucogaster Wied, 1826

Vespertilio aenobarbus Temminck, 1940

Vespertilio aenobarbus Temminck, 1940

Myotis argentatus
Daquest & Hall, 1947

Vespertilio isidori
D'Orbinny & Gervais, 1847

Vespertilio isidori
D'Orbinny & Gervais, 1847

Vespertilio mundus Allen, 1866

Vespertilio mundus Allen, 1866

Myotis arsinoë Trouessart, 1904

Myotis arsinoë Trouessart, 1904

Myotis chiloensis atacamensis
(Lataste, 1891)

Myotis chiloensis atacamensis
(Lataste, 1891)

Myotis atacamensis (Lataste, 1891)

Myotis atacamensis (Lataste, 1891)

Myotis dinelli Thomas, 1902

Vespertilio atacamensis Lataste, 1891

Vespertilio atacamensis Lataste, 1891

Vespertilio atacamensis Lataste, 1891

Myotis nigricans nicholsoni Saborn, 1941

Myotis nigricans nicholsoni Saborn, 1941

Myotis levis dinelli
Thomas, 1902

Myotis levis dinelli
Thomas, 1902

Myotis dinelli Thomas, 1902

Myotis dinelli Thomas, 1902

Vespertilio atacamensis Lataste, 1891

Myotis nigricans nicholsoni
Saborn, 1941

Myotis nigricans nicholsoni
Saborn, 1941
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Anexo I (cont.): Resumo dos arranjos taxonômicos propostos pelos principais trabalhos de revisão das espécies sul-americanas do gênero Myotis
(Chiroptera:Vespertilionidae). Táxons válidos em negrito e, logo abaixo, seus sinônimos em cinza.
Miller & Allen, 1928

Cabrera, 1958

LaVal, 1973

Wilson, 2007

Myotis chiloensis alter
Miller & Allen, 1928

Myotis chiloensis alter
Miller & Allen, 1928

Myotis levis levis (Geoffroy, 1824)

Myotis levis levis (Geoffroy, 1824)

Myotis chiloensis alter Miller & Allen, 1928

Myotis chiloensis alter Miller & Allen, 1928

Vespertilio polythrix Geoffroy, 1824

Vespertilio polythrix Geoffroy, 1824

Vespertilio nubilus Wagner, 1844

Vespertilio nubilus Wagner, 1844

Myotis oxyotus oxyotus (Peter, 1866)

Myotis oxyotus oxyotus (Peter, 1866)

Vespertilio oxyotus Peter, 1866

Vespertilio oxyotus Peter, 1866

Myotis thomasi Cabrera, 1901

Myotis thomasi Cabrera, 1901

Myotis chiloensis
(Waterhouse, 1938)

Myotis chiloensis
(Waterhouse, 1938)

Myotis chiloensis oxyotus
(Peter, 1866)

Vespertilio oxyotus Peter, 1866

Myotis chiloensis chiloensis
(Waterhouse, 1938)

Myotis chiloensis oxyotus
(Peter, 1866)

Vespertilio oxyotus Peter, 1866

Myotis chiloensis chiloensis
(Waterhouse, 1938)

Vespertilio chiloensis Waterhouse, 1938

Vespertilio chiloensis Waterhouse, 1938

Vespertilio chiloensis Waterhouse, 1938

Vespertilio chiloensis Waterhouse, 1938

Vespertilio gayi Lataste, 1891

Vespertilio gayi Lataste, 1891

Myotis chiloensis arescens Osgood, 1943

Myotis chiloensis arescens Osgood, 1943

Myotis chiloensis arescens
Osgood, 1943

Vespertilio gayi Lataste, 1891
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Anexo I (cont.): Resumo dos arranjos taxonômicos propostos pelos principais trabalhos de revisão das espécies sul-americanas do gênero Myotis
(Chiroptera:Vespertilionidae). Táxons válidos em negrito e, logo abaixo, seus sinônimos em cinza.
Miller & Allen, 1928

Cabrera, 1958

LaVal, 1973

Wilson, 2007

Myotis ruber (Geoffroy, 1806)

Myotis ruber (Geoffroy, 1806)

Myotis ruber (Geoffroy, 1806)

Myotis ruber (Geoffroy, 1806)

Vespertilio ruber Geoffroyi, 1806

Vespertilio ruber Geoffroyi, 1806

Vespertilio ruber Geoffroyi, 1806

Vespertilio ruber Geoffroyi, 1806

Vespertilio polythrix Geoffroy, 1824

Vespertilio polythrix Geoffroy, 1824

Vespertilio cinnamomeus Wagner, 1855

Vespertilio cinnamomeus Wagner, 1855

Vespertilio nubilus Wagner, 1844

Vespertilio nubilus Wagner, 1844

Myotis simus Thomas, 1901

Myotis simus Thomas, 1901

Myotis simus Thomas, 1901

Myotis simus Thomas, 1901

Vespertilio (Myotis) kinnamon
Gervais, 1855-1856

Vespertilio (Myotis) kinnamon
Gervais, 1855-1856

Myotis guaycuru Proença, 1943
Myotis riparius Handley, 1960

Myotis riparius Handley, 1960

Myotis simus riparius Handley, 1960

Myotis simus riparius Handley, 1960

Myotis guaycuru Proença, 1943
Myotis keaysi keaysi Allen, 1914

Myotis keaysi keaysi Allen, 1914

Myotis ruber keaysi Allen, 1914

Myotis ruber keaysi Allen, 1914

Myotis keaysi pilosatibialis LaVal,
1973

Myotis keaysi pilosatibialis LaVal,
1973
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Anexo I (cont.): Resumo dos arranjos taxonômicos propostos pelos principais trabalhos de revisão das espécies sul-americanas do gênero Myotis
(Chiroptera:Vespertilionidae). Táxons válidos em negrito e, logo abaixo, seus sinônimos em cinza.
Miller & Allen, 1928
Cabrera, 1958
LaVal, 1973
Wilson, 2007
Myotis nigricans nigricans
(Schinz, 1821)

Myotis nigricans nigricans
(Schinz, 1821)

Myotis nigricans nigricans
(Schinz, 1821)

Myotis nigricans nigricans
(Schinz, 1821)

Vespertilio nigricans Schinz, 1821

Vespertilio nigricans Schinz, 1821

Vespertilio nigricans Schinz, 1821

Vespertilio nigricans Schinz, 1821

Vespertilio brasiliensis Spix, 1823

Vespertilio brasiliensis Spix, 1823

Vespertilio parvulus Temminck, 1837

Vespertilio parvulus Temminck, 1837

Vespertilio spixii Fischer, 1829

Vespertilio spixii Fischer, 1829

Vespertilio concinnus Allen, 1866

Vespertilio concinnus Allen, 1866

Vespertilio parvulus Temminck, 1837

Vespertilio parvulus Temminck, 1837

Myotis chiriquensis Allen, 1904

Myotis chiriquensis Allen, 1904

Vespertilio hypothrix
D'Orbinny & Gervais, 1847

Vespertilio hypothrix
D'Orbinny & Gervais, 1847

Myotis concinnus Osgood, 1912

Myotis concinnus Osgood, 1912

Vespertilio exiguus Allen, 1866

Vespertilio quixensis Cornalis, 1854

Myotis bondae Allen, 1914

Myotis maripensis Allen, 1914

Myotis bondae Allen, 1914

Myotis concinnus Osgood, 1912

Vespertilio exiguus Allen, 1866

Myotis ruber keaysi Allen, 1914

Myotis chiriquensis Allen, 1904

Myotis bondae Allen, 1914

Myotis concinnus Osgood, 1912

Myotis maripensis Allen, 1914

Myotis ruber keaysi Allen, 1914

Myotis esmeraldae Allen, 1914

Myotis bondae Allen, 1914

Myotis caucensis Allen, 1914

Myotis maripensis Allen, 1914

Vespertilio concinnus Allen, 1866
Myotis chiriquensis Allen, 1904

Vespertilio osculati Cornalis, 1849
Vespertilio concinnus Allen, 1866

Vespertilio cincinnus Allen, 1894

Myotis esmeraldae Allen, 1914

Myotis nigricans extremus
Miller & Allen, 1928

Myotis caucensis Allen, 1914

Myotis maripensis Allen, 1914

Vespertilio mundus Allen, 1866

Vespertilio mundus Allen, 1866

Myotis nigricans dalquesti
Hall & Alvarez, 1961

Myotis nigricans dalquesti
Hall & Alvarez, 1961

Myotis nigricans extremus
Miller & Allen, 1928

Myotis nigricans punensis
Allen, 1914
Myotis punensis Allen, 1914

Myotis esmeraldae Allen, 1914

Myotis nigricans extremus
Miller & Allen, 1928

Vespertilio spixii J,B,Fischer, 1829
Vespertilio arsinoe Temminck, 1840
Vespertilio hypothrix
D'Orbinny
& Gervais, 1847
Vespertilio splendidus Wagner, 1855
Myotis punensis Allen, 1914
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Anexo I (cont.): Resumo dos arranjos taxonômicos propostos pelos principais trabalhos de revisão das espécies sul-americanas do gênero Myotis
(Chiroptera:Vespertilionidae). Táxons válidos em negrito e, logo abaixo, seus sinônimos em cinza.
Miller & Allen, 1928
Cabrera, 1958
LaVal, 1973
Wilson, 2007
Myotis nigricans caucensis
Allen, 1914
Myotis caucensis Allen, 1914

Myotis nesopolus Miller, 1900

Myotis nigricans osculatii
(Cornalia, 1849)

Vespertilio osculati Cornalis, 1849

Phyllostomus quixensis Osculati, 1854
Myotis caucensis Allen, 1914
Myotis nesopolus nesopolus
Miller, 1900
Myotis nesopolus Miller, 1900

Myotis larensis LaVal, 1973

Myotis nesopolus larensis
LaVal, 1973
Myotis larensis LaVal, 1973

Myotis surinamensis
Husson, 1962
Myotis aelleni Baud, 1979

184

AIRES, 2008 - ANEXOS

Anexo II: Lista dos topônimos dos exemplares examinados (Gazetteer). A altitude de cada região esta
entre [ ]. A altitude citada pelo coletor, caderno de campo ou livro de registro da instituição
depositária, encontra-se grafada em negrito e a estimada por mapas impressos ou digitais
encontra-se sublinhada.
MÉXICO
Veracruz
1.

Ojo de Agua Grande - 18º71’N 96º80’W - [500]

COSTA RICA:
Catargo
2.

Refúgio Nacional Tapanti - 9º69’N/83º78’W - [1258]

PANAMÁ
Chiriqui
3.

Boquerón - 8º69’N/81º78’W - [380]

4.

Não foi possível determinar a localidade, pois os dados da etiqueta eram insuficientes. Para que

Canal Zone

o ponto não fosse perdido utilizei a região central da Província -7º40’N/ 82º30’W - [2]
Colón
5.

Bordada Bohio - 9º10’N/79º51’W - [0]

COLOMBIA

Valle del Cauca
6.

Rio Frio - 4º09’S/76º15’W - [948]

7.

Esmeraldas: Esmeraldas - 0 59’S/79º42’W - [18]

9.

Guayas: Ilha de Puna - 2º50’S/80º8’W - [0]

EQUADOR

8.

10.

PERU:

Esmeraldas: Pampanal de Bolivár - 1º21’S/78º58’W - [0]
Los Rios: Zapotal - 1º21’S/79º22’W - [539]

11.

Amazonas: Chachapoyas, 3km leste de Balsas - 6º50’S/77º59W - [1846]

13.

Madre de Dios: Manú próximo a Maskoitania, Rio Alto Madre de Dios - 12º30’S/70º54’W -

12.

[295]

Cusco: Paucartambo próximo a Consuelo - 13º11’S/71º25’W - [3294]

14.

Madre de Dios: Albergue Cusco Amazônica, Rio Madre de Dios - 12º33’S/69º5’W -[365]

15.

Mérida: Montes del Vale - 8º40’N/71º0’W - [244]

VENEZUELA
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BRASIL
Amapá
16.

Área de Proteção Ambiental do Rio Curiau - 0º 6’S/51º7’W - [0]

17.

Boa Vista, Rio Mucujai - 2º15’S/62º30’W - [74]
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Roraima

18.

Estação Ecológica da Ilha de Maracá, Rio Uraricoera - 3º21’S/61º24’W - [46]

Amazonas
19.

Badajós, Lago Acara - 3º25’S/62º40’W - [34]

21.

Barcelos, Parque Nacional do Jaú - 2º10’S/62º37’W - [ 37 ]

20.
22.

23.

24.

Balbina, Gruta - 1º50’S/59º30’W - [77]

Barro Vermelho, Rio Juruá - 6º45’S/69º0’W - [141]

Estirão do Equador, Rio Javari - 4º20’S/70º9’W - [92]

Manaus, INPA, Estação V8 - 3º8’S/60º1’W - [34]

25.

Reserva Porto Alegre - 2º30’S/61º12’W - [67]

27.

Benjamin Constant - 4º22’S/70º2’W - [65]

26.

Pará

Rio Juruá - 2º37’S/65º44’W - [61]

28.

Altamira, Lago São João, Rio Iriri - 3º52’S/52º37’W - [28]

30.

Belém, Ilha de Cotijuba, Sitio da Creche - 1º24S/48º27’W - [16]

29.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Canindé, Rio Gurupi - 2º34’S/46º31’W - [67]

Belém, Parque do Museu Emilio Goeldi - 1º27’S/48º28’W - [9]
Belém, Parque Zoobotânico - 1º27’S/48º29’W - [21]

Cachoeira do Espelho, Ilha do Jabuti no Rio Xingu - 3º38’S/52º22’W - [97]

Foz do igarapé Tramalhetinho, margem direita do Rio Trombetas - 1º55’S/55º35’W - [8]
Igarapé Jaramacaru - 1º10’S/55º35’W - [198]
Ilha de Marajó - 10º0’S/49º30’W - [10]

Ilha do Periquito - 0º23’S/54º50’W - [537]

Lago do Arrozal a Cachoeira da Porteira, Rio Trombetas - 1º12’S/56º55’W - [25]
Macajuba Mangabeira, Rio Tocantins - 2º32’S/49º34’W - [1]
Maecuru - 0º23’S/54º50’W - [537]

Reserva Biológica do Trombetas - 1º46’S/55º51’W - [32]
Reserva Indígena Kayapó - 7º41’S/51º52’W - [300]
Santarém, Alter do Chão - 2º32’S/54º57’W - [25]

São Geraldo do Araguaia - 6º24’S/48º31’W - [159]
Taperinha - 2º31’S/54º16’W - [104]
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Rondônia
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46.

Montenegro, Rio Jamari - 8º28’S/62º36’W - [98]

47.

São Raimundo Nonato, Parque Nacional da Serra da Canastra - 9º1’S/42º42’W - [387]

49.

Uruçuí-Una, Furna de Boqueirão do Ramo de Bugio e Fazenda do Buritizal - 8º50’S/44º10’W

Piaui
48.

- [277]
Ceará

Serra das Confusões, Fazenda Baixão do Fausto - 12º01’S/43º29’W - [617]

50.

Fortaleza, Faculdade de Veterinária do Ceará - 3º45’S/38º33’W - [0]

52.

Crato, Floresta Nacional do Araripe, Chapada do Araripe - 7º14’S/39º23’W - [692]

51.

Paraíba

Ladeira Grande - 3º58’S/38º42’W - [159]

53.

Área de Proteção Ambiental Barra do Mamanguape - 6º83’S/35º11’W - [28]

55.

João Pessoa, Jardim Botânico Benjamin Maranhão (Mata do Buraquinho)-7º9’S/34º51’W- [3]

54.

56.

57.

58.

Caiçara - 6º33’S/35º24’W - [122]

João Pessoa, Mata do Gargaú - 7º7’S/34º58’W - [14]
Areia, Mata de Pau-Ferro - 6º58’S/35º42’W – [282]

Matureis, Serra de Teixeira, Pico do Jabre - 7º11’S/37º35’W - [331]

Pernambuco
59.

Aldeia, Chácara Vale das Águas - 7º49’S/35º7’W [157]

61.

Exu, Escola Agrícola de Exu - 7º31’S/39º43’W - [856]

60.
62.

63.

64.

65.

66.

Exu: Chapada do Araripe, Sitio Mangueura - 7º28’S/39º39’W - [774]
Ipojuca, Mata do Mingu - 8º30’S/35º3’W - [35]
Olinda - 8º1’S/34º85’W - [0]

Serra Talhada, Fazenda Saco - 7º58’S/38º17’W - [451]

Tamandaré, Reserva do Saltinho - 8º75’S/35º10’W - [0]

Caruaru, Parque Ecológico Municipal Professor Vasconcelos Sobrino (PEMVS) -

8º22’S/36º1’W - [469]
Bahia
67.

Barra - 11º5’S/43º9’W - [366]

69.

Caravelas - 17º25’S/39º15’W - [0]

68.

70.

71.

72.

Buritirama - 10º43’S/43º38’W - [477]
Entre Rios - 11º93’S/38º8’W - [151]
Itiuba - 12º7’S/40º13’W - [459]

Marabá: campus avançado da Universidade de São Paulo - 5º30’S/48º54’W - [118]
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73.

Salvador - 13º0’S/38º30’W - [0]

75.

Chapada Diamantina, Mucugê - 13º0’S/41º22’W - [882]

74.
Goiás
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Una - 15º30’S/39º6’W - [4]

76.

Campo Limpo de Goiás, Fazenda Boa Vista - 16º17’S/49º5’W - [883]

77.

Miranda, as margens do Rio Miranda, Base da UFMS - 20º15’S/56º22’W - [156]

Mato Grosso do Sul
78.

Ilha de Taimã - 16º50’S/57º25’W - [104]

Mato Grosso
79.

80.

Taquari, Rio Alto Taquari - 17º49’S/53º16’W - [753]

Campos de Julho: Rio Juruena - 13º52’S/58º59’W - [363]

Minas Gerais
81.

Lima Duarte, Parque Estadual de Ibitipoca - 21º85’S/43º80’W - [851]

83.

Lavras - 21º13’S/45º0’W - [937]

82.

84.

85.

86.

Caratinga - 19º78’S/42º13’W - [900]
Mariana - 20º23’S/43º25’W - [899]

Ouro Preto - 20º38’S/43º50’W - [1159]

Sabará, Alto de Cuiabá - 19º54’S/43º48’W - [921]

Espírito Santo
87.

Castelo, Gruta do Limoeiro - 20º60’S/41º23’W - [190]

89.

Vila Colatina - 19º32’S/40º37’W - [128]

88.

Porto Cachoeiro - 20º6’S/40º32’W - [157]

Rio de Janeiro
90.

Duas Barras - 21º50’S/41º30’W - [217]

92.

Jacarepaguá - 22º56’S/43º21’W - [46]

91.

93.

94.

95.

96.

Ilha Grande - 23º9’S/44º14’W - [825]

Nova Friburgo - 22º16’S/42º32’W - [913]

Rio de Janeiro, Parque Quinta da Boa Vista, Museu Nacional - 22º54’S/43º13’W - [10]
Seropédica - 22º44’S/43º43’W - [63]

Teresópolis - 22º25’S/42º58’W - [1068]

São Paulo
97.

Avanhandava - 21º28’S/49º57’W - [438]

99.

Salesópolis, Estação Biológica de Boracéia - 23º31’S/45º51’W - [0]

98.
100.

Bananal, Estação Ecológica de Bananal - 22º48’S/44º22’W - [1200]
Buri - 23º48’S/48º34’W - [604]
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101.

Cajuru, Fazenda Santa Carlota - 21º17’S/47º18’W - [805]

103.

Cananéia: Ilha do Cardoso - 25º8’S/47º56’W - [16]

102.

104.

Campos de Jordão - 23º43’S/45º34’W - [1736]

Casa Grande, Ocauçu - 22º25’S/49º55’W - [603]

106.

Iguape - 24º43’S/47º32’W - [0]

108.

Jundiaí: Parque Estadual da Serra do Japi - 23º18’S/46º86’W - [1070]

107.

109.

110.

111.

112.

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

Paraná

Ilha Vitória - 23º45’S/45º1’W - [0]
Juquiá - 24º191S/47º37’W - [89]

Juquitiba - 23º55’S/47º4’W - [879]

Moji das Cruzes - 23º51’S/46º18’W - [718]

Parque Estadual da Serra do Mar, Santa Branca - 23º23’S/45º52’W - [680]

Sales de Oliveira: Sítio Raio de Luar, via Anhanguera, km355 - 20º76’S/47º85’W - [635]

São Paulo, Parque Estadual da Cantareira, Núcleo Pedra Grande - 23º26’S/46º38’W - [915]
São Paulo, Parque Estadual do Jaraguá - 23º26’S/46º43’W - [834]

São Sebastião, Ilha de São Sebastião, Península das Cabeçudas - 23º51’S/45º24’W - [137]
Ubatuba, Bairro Taquaral, Fazenda Capricórnio - 23º26’S/45º4’W - [0]
Ubatuba, Parque Estadual da Ilha Anchieta - 23º32’S/45º4’W - [73]

Ubatuba, Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba - 23º19’S/45º44’W - [400]

105.

Guaratuba - 25º53’S/48º34’W - [0]

121.

Morretes, Bairro Barreiros, Fazenda do Sol - 25º46’S/49º66’W - [117]

120.

122.

123.

124.
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Arapoti, Fazenda São Nicolau - 24º16’S/49º66’W - [685]
Ortigueira - 24º11’S/50º55’W - [580]
Pinhalão - 23º46’S/50º2’W - [609]

Wenceslau Braz - 23º51’S/49º47’W - [649]

Santa Catarina
125.

126.

Chapecó, Floresta Nacional de Chapecó - 27º54’S/52º56’W - [301]
Colônia Hansa - 26º26’S/49º14’W - [410]

Rio Grande do Sul
127.

Capela Rincão - 29º41’S/51º19’W - [37]

129.

São Lourenço - 31º22’S/51º58’W - [0]

128.

137.

Santa Vitória do Palmar, Estação Ipiranga - 33º31’S/53º21’W - [7]
Cacequi - 29º53’S/54º49’W - [128]
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BOLÍVIA
Tarija
130.

Chiquiaca - 21º49’S/64º7’W - [898]

PARAGUAI
Assunción
131.

Não foi possível determinar a localidade, pois os dados da etiqueta eram insuficientes. Para

que o ponto não fosse perdido utilizei a região central da Província - 25º16’S/57º40’W - [54]

Itapuã
132.

El Tirol, 19,5km noroeste de Encarnación - 27º17’S/55º82’W - [52]

ARGENTINA
Tucuman
133.

San Miguel de Tucumán, Los Vazquez - 26º50’S/65º13’W - [430]

URUGUAI
Ansina
134.

Ayo, Yaguari, 29km - 31º31’S/54º58’W - [172]

135.

Cerro Arequita - 34º25’S/55º28’W - [84]

136.

Minas de Zapucay - 31º71’S/55º33’W - [154]

Lavalleja

Rivera

Anexo III: Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a ampliação dos genes de interesse, citocromo
b e RAG2.

Nome do
iniciador

Seqüência

Gene

Bat 05

5’ CGACTAATGACATGAAAAATCACCGTTG 3’

Bat 16 int

5’ ATTAAGCCAGAATGATACTTCCTTTTT 3’

Citocromo b

5’ CCCATGTTGCTTCCAAACCATA 3’

Rag2

Bat 04 int
M1

Minter

5’ GAGGACAAATATCATTCTGAGGAGCTAC 3’

5’ CAGTTTTCTCTAAGGAYTCCTGC 3’

Citocromo b

Citocromo b
Rag2
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Anexo IV: Protocolos de reação e ciclagem das etapas de reação de polimerase em cadeia (PCR),
•

purificação, sequenciamento e precipitação,
PCR

o

Protocolo

Reagente
Tampãoa

Concentração [ ] Volume (µl)c

Cloreto de magnésio
dNTP
Primer (R e F)
Taq Polimerase
H20
DNAb

1X
3mM
0,2mM
0,5mM
1 unidade

20ηg/50ηg

1,2
0,8
1,2
1
0,5

12,3
2

a 10X= 200mM Tris-HCl pH8,4; 500mM KCl.

b Concentração do DNA para as reações de amplificação do gene citocromo b e do gene RAG2,

respectivamente.
c Volumes para solução final com 20 µl baseado nas concentrações padrões dos reagentes.
o

Ciclagem
Etapa

Temperatura (°C)

Tempo

1(desnaturação inicial)
94
7 min.
2 (desnaturação)
97
30 seg.
3* (ligação)
47,8/55
45 seg.
4 (extensão)
72
5
repetir a partir do passo 2 por 39 vezes
6 (extensão final)
72
10 min.
7 (conservação)
4
∞
* a etapa 3 refere-se à temperatura de ligação do oligonucleotídeo iniciador (primer anneling). As
temperaturas referem-se à amplificação do citocromo b e do Rag2, respectivamente.
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•

Purificação
o

Protocolo



o

1µl de EXO para cada 10 µl de Produto

1µl ml de SAP para cada 10 µl de Produto

Ciclagem

Etapa Temperatura (°C) Tempo
1
2

•

60 min.
15 min.

Reação de Sequenciamento
o Protocolo
 2 µl de Produto Purificado
 1 µl de Primer
 2 µl de Big Dye ou Dye Terminator
 5 µl de H20
o

Ciclagem

Etapa
1
2
3
4
5
6

•

37
80

Temperatura (°C)

Tempo

96
2 min.
97
45 seg.
50
30 seg.
96
4 min.
repetir a partir do passo 2 por 39 vezes
4
∞

Precipitação (por amostra da reação de sequenciamento)
o Protocolo
 Adicionar 80 µl de Isopropanol a 75%
 Vortear
 Descansar por 25 min.
 Centrifugar a 13000 RPM por 25 min.
 Descartar sobrenadante
 Adicionar 200 µl de Etanol a 70%
 Centrifugar a 13000 RPM por 10 min.
 Descartar sobrenadante
 Secar no termociclador na temperatura de 95°C por 3 min.
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Anexo V: Distâncias geográficas lineares em quilômetros entre as localidades referentes aos espécimes
analisados de Myotis nigricans ao longo da Mata Atlântica. Os números Gazetteer (NG) referem-se
aos topônimos listados no Anexo II.
NG

55

55

0

70
75
81
82
90
98
99
101
108
113
121

70

75

81

82

90

98

545,1

0

768,8

329,5

0

1830,1

1269,2

1095,4

0

1535,9

962,5

819,6

313,9

0

1698,4

1117,3

989

216,2

170,7

0

1869,4

1305,9

1136,1

42,6

346,9

232,4

0

99

101

108

113

121

1868

1590,8

1335

515,1

758,3

723,8

517,5

0

2057,5

1364,3

1121

334,7

1531,7

521,2

352,6

234

0

2028,9

1528,7

1439,8

1310

1183,3

323

432,7

615,2

633,6

1539,3
624,4

312,3

446,6

235,3

151,9

224,5

103,7

248,6

0

2452,8

1935,6

1705,2

714,6

1020,3

924,7

692,5

402,7

585,5

409,5

540,9

1927,1

0

0

Anexo VI: Distâncias geográficas lineares em quilômetros entre as localidades referentes aos espécimes
analisados de Myotis riparius ao longo da Mata Atlântica. Os números Gazetteer (NG) referem-se
aos topônimos listados no Anexo II.
NG

55

56

56

331,7

0

55

0

65

85

99

65
85

402,7
1630,9

244,9
1796,5

0
1593,4

111
112

2042,6
1996

2208,6
2165,6

2002,4
1961,4

413,2
369,2

354,2
331,9

2935,6

3160,7

2982,9

1426,4

901

99

120
132

2052,3

2292,2

2264

2496,6

2082,4

2308,9

0

1549

737,9

0

245

111

0
52

409

1074

112

0

419

1095,3

120

0

688,7

132

0
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Anexo VII: Localidades-tipo das espécies de Vespertilionidae descritas no período de 1992 a 2006 baseadas nos dados de Reeder et, al, (2007). A letra M refere-se às
espécies de Myotis descritas dentro do período. Delimitação aproximada das regiões zoogeográficas (Cox, 2001).
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