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1. INTRODUÇÃO 

1.1 ORDEM RODENTIA 

Os representantes da ordem Rodentia estão distribuídos por todos os 

continentes, com exceção da Antártica. Contudo, foram recentemente 

introduzidos pelo homem nas ilhas oceânicas (Eisenberg e Redford, 1999). 

Habitam florestas, savanas, pradarias, montanhas, desertos, rios e pântanos. 

Podem ter hábitos arborícolas, terrícolas, fossórios e semi-aquáticos. 

Alimentam-se de raízes, grãos, sementes, fungos, frutos, pequenos 

invertebrados, e alguns representantes chegam a predar pequenos 

vertebrados (Nowak, 1991; Emmons e Feer, 1997). 

Musser e Carleton (2005) enumeraram 2277 espécies na ordem 

Rodentia, o que corresponde a cerca de 40% da biodiversidade total de 

mamíferos do mundo, embora haja controvérsias quanto ao número de 

subordens para o grupo.  

Atualmente, a ordem Rodentia está dividida em cinco subordens: 

Sciuromorpha, Castorimorpha, Myomorpha, Anomaluromorpha e 

Hystricomorpha, entretanto as relações entre elas ainda são incertas (Blanga-

Kanfi et al., 2009) e somente as três primeiras são consideradas monofiléticas 

(Musser e Carleton, 2005; Blanga-Kanfi et al., 2009)  

O contexto histórico demonstra que o estabelecimento de entidades 

taxonômicas precisas para os roedores é uma tarefa difícil em decorrência da 

ampla diversidade, abundância e adaptabilidade ecológica observadas, o que 

leva a uma imprecisão no número de espécies e gêneros em vários grupos, 

bem como em categorias taxonômicas mais elevadas (Weksler et al., 2006; 

Blanga-Kanfi et al., 2009). Essa situação é refletida na dificuldade de 

elaboração de hipóteses evolutivas, inclusive para a subfamília Sigmodontinae 

(Subordem Myomorpha; Família Cricetidae), que representa uma das 

radiações mais significantes dos roedores (Weksler, 1996; 2003; Smith e 

Patton, 1999; Patton et al., 2000; Bonvicino e Moreira, 2001). 

Na América do Sul, a subfamília Sigmodontinae é a mais abundante 

(Reig, 1984; Steppan, 1995; D’Elía, 2003; Steppan et al., 2004) e, durante 

muito tempo, acreditou-se que os representantes dessa subfamília eram 

encontrados exclusivamente nessa região. Os roedores encontrados na 
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América do Norte pertenceriam, portanto, a outra subfamília, denominada 

Neotominae (Hooper e Musser, 1964; Carleton, 1980). Essa separação, 

proposta por diversos autores, tinha como base: dados de morfologia 

miológica, anatomia peniana, morfologia de glândulas acessórias do aparelho 

reprodutor masculino, estrutura do pêlo, morfologia de dentes e crânio, 

morfologia gástrica, zoogeografia, parasitologia e dados paleontológicos 

(Hooper e Musser, 1964; Vorontzov, 1967; Reig, 1986; Stewart e Goerlich, 

1972; Reig, 1977; Voss e Linzey, 1981).  

Posteriormente, foi observado que a distinção entre as subfamílias 

Sigmodontinae e Neotominae não era tão precisa quanto previamente 

estabelecida (Carleton e Musser, 1984; Musser e Carleton, 1993), de modo 

que Sigmodontinae se apresentava distribuída tanto nas Américas do Sul e 

Central quanto na América do Norte. 

Em decorrência de sua complexidade, a subfamília Sigmodontinae 

passou a ser subdividida em tribos (Vorontzov, 1959; Reig, 1986), sendo sete 

propostas por Reig (1986): Oryzomyini (Vorontzov, 1959), Ichthyomyini 

(Vorontzov, 1959), Akodontini (Vorontzov, 1959), Scapteromyini (Massoia, 

1979), Wiedomyini (Reig,1980), Phyllotini (Vorontzov, 1959) e Sigmodontini 

(Wagner, 1843). 

Atualmente, nove tribos são reconhecidas, sendo elas: Abrotrichini 

(D’Elía et al., 2003), Akodontini, Ichthyomyini, Phyllotini, Thomasomyini 

(Steadman e Ray, 1982), Reithrodontini (Vorontzov, 1959), Sigmodontini, 

Wiedomyini e Oryzomyini, sendo essa última constituída por um número 

variável de gêneros, subgêneros e espécies, e considerada como um dos 

grupos de roedores neotropicais mais complexo (Reig, 1986). 

As relações filogenéticas entre as tribos também são alvos de incertezas 

e discussões na literatura. Com base em dados morfológicos, alguns autores 

afirmam que Oryzomyini é a tribo mais basal da subfamília Sigmodontinae, 

entretanto estudos integrando caracteres morfológicos e moleculares 

demonstram que as tribos mais basais seriam Ichthyomyini e Sigmodontini 

(Weksler, 2003). 
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1.2 TRIBO ORYZOMYINI  

Oryzomyini é a tribo que possui o maior número de representantes de 

Sigmodontinae, pois compreende 35% das espécies descritas atualmente para 

a subfamília (Miranda, 2007). Apresenta grande diversidade anatômica e 

ecológica (Reig, 1984) e este fato é refletido em uma imprecisão no número de 

seus componentes e suas relações filogenéticas (Weksler et al., 2006). 

Embora a tribo seja considerada como monofilética (Steppan, 1995; 

Weksler, 2003), sua subdivisão em categorias genéricas não está bem 

estabelecida, pois há grande dificuldade na distinção de suas entidades 

taxonômicas, o que resulta em controvérsias entre os diferentes autores 

(Weksler, 1996). 

Reig (1980, 1984, 1986), por exemplo, agrupou 13 gêneros e cerca de 

110 espécies na tribo Oryzomyini: Aepeomys, Chilomys, Delomys, Neacomys, 

Nectomys, Nezoryzomys, Oecomys, Oryzomys, Phanomys, Rhipidomys, 

Scolomys, Thomasomys e Wilfredomys. 

Musser e Carleton (1993) consideraram pertencentes à tribo somente 

10 gêneros: Melanomys, Microryzomys, Neacomys, Nectomys, Nezoryzomys, 

Oecomys, Oryzomys, Oligoryzomys, Sigmodontomys e Scolomys, ressaltando 

que os gêneros Aepeomys, Delomys, Phaenomys, Rhipidomys, Thomasomys 

e Wilfredomys, propostos por Reig (1980, 1984, 1986), seriam pertencentes à 

tribo Thomasomyini, e Chilomys, embora um gênero agrupado em Oryzomyini, 

estaria mais proximamente relacionado à Thomasomyini. 

Voss e Carleton (1993), além de definirem as sinapomorfias 

morfológicas que confirmaram a tribo como monofilética, relacionaram como 

pertencentes à sua composição os 14 gêneros a seguir: Oligoryzomys, 

Oryzomys, Zygodontomys, Lundomys, Megalomys, Microryzomys, Neacomys, 

Nectomys, Nesoryzomys, Pseudoryzomys, Holochilus, Oecomys, Scolomys e 

Sigmodontomys.  

Mais tarde, Musser e Carleton (2005) consideraram a tribo com 18 

gêneros para a tribo: Amphinectomys, Handleyomys, Holochilus, Lundomys, 

Megalomys, Melanomys, Microakodontomys, Microryzomys, Neacomys, 

Nectomys, Nesoryzomys, Noronhomys, Oecomys, Oligoryzomys, 
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Pseudoryzomys, Sigmodontomys, Zygodontomys e Oryzomys, sendo este 

último o mais numeroso e controverso gênero da tribo. 

O monofiletismo de Oryzomys permaneceu incerto por décadas e sua 

diversidade passou a ser caracterizada em grupos de espécies. De acordo 

com Musser e Carleton (1993), as espécies do gênero Oryzomys foram 

divididas em sete grandes grupos, sendo eles: (1) albigularis, (2) alfaroi, (3) 

capito, (4) melanotis, (5) palustres, (6) subflavus e (7) nitidus e um grupo 

incertae sedis. 

Trabalhos multidisciplinares, utilizando dados morfológicos e análises 

de dados moleculares, foram realizados na tentativa de investigar as relações 

filogenéticas desses grupos, cuja composição sempre sofreu alterações ao 

longo do tempo (Bonvicino e Moreira, 2001; Weksler, 2003; Weksler et al., 

2006). Sob esta perspectiva, Weksler et al. (2006) elevaram à categoria de 

gênero alguns desses membros anteriormente pertencentes a esses grupos 

de espécies. Os autores utilizaram caracteres morfológicos, dados de 

distribuição geográfica e sistemática molecular, que permitiram reconhecer 10 

novos gêneros a partir de Oryzomys, sendo eles: Aegialomys, Eremoryzomys, 

Euryoryzomys, Hylaeamys, Mindomys, Nephelomys, Oreoryzomys, 

Sooretamys, Transandinomys e Cerradomys. O gênero Oryzomys ficou restrito 

às espécies do grupo palustris. 

Posteriormente, também com base em dados morfológicos e 

moleculares, um novo gênero endêmico da Mata Atlântica foi descrito como 

pertencente à Tribo Oryzomyini e recebeu o nome de Drymoreomys 

(Percequillo et al., 2011).  

Pine et al. (2012) elevaram à categoria de gênero a espécie então 

denominada Sigmodontomys aphrastus a Tanyuromys aphrastus, 

descrevendo, portanto,  um novo gênero presente em regiões da Costa Rica e 

Equador, ocorrendo predominantemente em regiões transandinas. 

Mais recentemente, Machado et al. (2013) caracterizaram como um  

gênero novo a espécie extinta Holochilus primigenus (Steppan, 1996). 

Inicialmente, essa espécie foi confundida com Lundomys devido à semelhança 

entre os molares, entretanto era mais próxima filogeneticamente de Holochilus. 

Somente com a descoberta de que Noronhomys e Carletonomys eram 

gêneros mais próximos de Holochilus do que H. primigenus, sua validade 
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como espécie pertencente ao gênero foi questionada e hoje considerada 

pertencente ao gênero Reigomys (Machado et al., 2013).  

Acredita-se que a tribo Oryzomyini seja composta atualmente pelos 

gêneros viventes, conforme Tabela 1.1. Entretanto, as relações filogenéticas 

entre eles e a distribuição geográfica também são alvos de controvérsias 

(Weksler, 2003) e muitos estudos envolvendo abordagens multidisciplinares 

têm sido desenvolvidos com o intuito de esclarecer essas relações 

(Percequiillo et al., 2011; Pine et al., 2012). 

O presente trabalho tem como objetivo realizar estudos moleculares em 

Euryoryzomys, um dos gêneros pertencentes à tribo Oryzomyini, para o qual 

estão descritos vários problemas de sistemática. A seguir, será realizada uma 

compilação de informações taxonômicas, citogenéticas, de distribuição 

geográfica e sistemática para o gênero, alvo de controvérsias entre muitos 

autores.  

1.3 O  GÊNERO EURYORYZOMYS 

Anteriormente reconhecido como Oryzomys do grupo nitidus, 

Euryoryzomys compreende um conjunto de sete espécies: E. emmonsae 

Musser et al., 1998; E. lamia Thomas, 1901; E. legatus Thomas, 1925; E. 

macconnelli Thomas, 1910; E. nitidus Thomas, 1910; E. russatus Wagner, 

1848; e Euryoryzomys sp., espécie reconhecida para o grupo com base em 

dados cariotípicos, porém ainda não descrita formalmente (Silva et al., 2000).  

Essas espécies estão distribuídas em regiões de elevada a baixa 

altitude, ocorrendo em zonas tropicais andinas, até as demais planícies 

subtropicais (Musser e Carleton, 2005; Weksler et al., 2006; Miranda, 2007). 

Com exceção de E. legatus, todas as outras espécies ocorrem no Brasil 

(Figura 1.1) (Bonvicino et al., 2008). 

Morfologicamente, os representantes desse gênero apresentam 

características semelhantes entre si, o que dificulta sua precisa identificação 

(Mattevi e Andrades-Miranda, 2006). Caracteristicamente, apresentam 

pelagem fina e grisalha, com um tom amarelado ou marrom-avermelhado no 

dorso e coloração esbranquiçada no ventre, as caudas são pouco pilosas, com 

comprimento similar ou maior com relação ao do corpo, e as patas são longas 

e estreitas, em geral, recobertas por pelos claros (Bonvicino et al., 2008).  
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O estudo realizado por Patton et al. (2000), utilizando cinco espécies do 

gênero1 (E. nitidus, E. legatus, E. emmonsae, E. macconnelli e E. russatus) e  

801 pares de bases (pb) do gene citocromo-b (cyt-b), possibilitou a 

recuperação de dois clados principais (Figura 1.2), porém as relações entre 

eles são incertas. O primeiro clado apresentou as espécies E. nitidus e E. 

legatus como espécies-irmãs das demais, entretanto não há suporte para 

separar E. nitidus de E. legatus; o outro clado é formado por uma politomia 

entre E. emmonsae, E. russatus e E. macconnelli. O mesmo estudo também 

sugeriu a ocorrência de mais de uma espécie no clado composto por E. 

macconnelli (bootstrap=73), já que apareceu dividido em dois subclados com 

representantes ao norte (bootstrap=92) e ao sul (bootstrap=100)  e um valor 

de divergências genéticas esperadas para espécies diferentes (11,10%). 

Especificamente neste grupo de roedores, a citogenética desempenha 

um papel importante na caracterização de algumas espécies, como no caso de 

E. lamia e E. macconnelli, que apresentam grande diversidade cariotípica.  

Porém em alguns casos, como E. emmonsae, E. nitidus e E. russatus, a 

semelhança do cariótipo e dos padrões de bandas são pouco informativos, de 

modo que a associação de estudos moleculares, utilizando sequências do 

DNA nuclear e mitocondrial, têm desempenhado papel fundamental na 

obtenção de reconstruções filogenéticas, recuperando a história evolutiva do 

gênero. 

Abaixo é apresentado um breve histórico das espécies do gênero 

Euryoryzomys, contemplando informações citogenéticas e de suas áreas de 

distribuição, compiladas na Tabela 1.2. 

Euryoryzomys russatus  

Euryoryzomys russatus é a espécie melhor reportada na literatura. Na 

década de 1980, considerava-se que exemplares de Euryoryzomys nitidus 

(então, Oryzomys nitidus) ocorriam na Mata Atlântica (Sbalqueiro et al., 1987). 

Posteriormente, esses exemplares foram considerados sinônimos de 

Oryzomys intermedius, e hoje são denominados E. russatus (Weksler et al., 

2006). Esse equívoco ocorreu porque E. russatus apresenta uma composição 

                                                 
1
 Euryoryzomys foi reconhecido somente em Weksler et al. (2006), sendo assim, em Patton et al. (2000), 

as espécies do gênero eram ainda denominadas Oryzomys do grupo nitidus 
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cariotípica idêntica a de E. nitidus (2n=80 e NF (número fundamental), que 

corresponde ao número de braços dos cromossomos autossomos) = 86, cuja 

descrição foi realizada por Gardner e Patton (1976). O padrão de bandas 

também é similar nas duas espécies (Almeida, 1980; Sbalqueiro et al., 1987; 

Geise, 1995). 

Somente um registro de variação cromossômica foi encontrado para a 

E. russatus. Trata-se de um rearranjo do tipo inversão pericêntrica em um dos 

pares cromossômicos acrocêntricos, resultando em um NF=88 (Geise, 1995). 

Weksler (1996) sugere que a semelhança cariotípica apresentada entre as 

duas espécies seja, na realidade, reflexo de uma plesiomorfia presente entre 

elas. 

Contudo, E. russatus difere das demais espécies do gênero em relação 

ao tamanho do corpo, sendo maior do que E. nitidus, por exemplo. A análise 

minuciosa de características dos molares e da pelagem também são 

caracteres morfológicos diagnósticos entre essas duas espécies, uma vez que 

E. russatus apresenta crânio mais robusto e molares maiores, além de 

pelagem mais brilhante em relação a E. russatus (Tabela 1.2) (Musser et al., 

1998). 

A distribuição de E. russatus é predominantemente descrita em regiões 

de Mata Atlântica, atingindo toda sua extensão, e tem como limites a região 

norte do estado da Paraíba e sul do estado do Rio Grande do Sul, coincidindo 

com os limites das florestas subtropicais, atingindo a região de Misiones, 

Argentina (Weksler, 1996; Musser et al., 1998; Carleton e Musser, 2005). Já 

foram descritas capturas em Minas Gerais em altitudes variáveis, desde 

regiões de baixada até áreas montanhosas. Em geral, essas regiões 

apresentam mosaicos vegetacionais com tipos de Mata Atlântica e Cerrado 

(Figura 1.1). 

Euryoryzomys nitidus  

Euryoryzomys nitidus, então Oryzomys nitidus, foi descrito 

primeiramente como uma variedade de Hesperomys laticeps baseado em 

indivíduos coletados em Amable Maria e Junín, no Peru; contudo, Thomas não 

designou um holótipo na ocasião e, somente no ano de 1927, foi designado 

um lectótipo proveniente da mesma localidade, Amable Maria (Weksler, 1996; 
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Musser et al., 1998). Em 1976, cerca de 50 anos mais tarde, Gardner e Patton 

descreveram para as espécies do Peru as características diagnósticas 

morfológicas e estabeleceram 2n=80 e NF=86. 

E. nitidus está distribuído a leste dos Andes no Peru, em regiões a 

oeste do Brasil e Bolívia, e áreas a sudoeste do Paraguai e noroeste da 

Argentina, regiões predominantemente ocupadas por Floresta Amazônica 

(Figura 1.1). Poucos representantes foram encontrados nas regiões centrais e 

sudeste do Brasil e parecem estar ausentes ao norte do Rio Amazonas, 

Venezuela e Guiana (Musser et al., 1998). Não foi encontrada sobreposição 

com E. emmonsae, mas ocorre em simpatria com E. macconnelli (Zanchin, 

1988; Bonvicino et al., 2008) na região da Amazônia peruana e brasileira 

(Figura 1.1). 

Euryoryzomys emmonsae  

O holótipo encontrado na margem oeste do Rio Xingu a 52 km da 

cidade de Altamira, situada no estado do Pará, Brasil, refere-se à espécie que 

parece estar restrita a regiões de floresta amazônica e se sobrepõe à 

distribuição de E. macconnelli e de duas espécies do gênero Hylaeamys: H. 

megacephalus e H. yunganus. Morfologicamente é a menor espécie do gênero 

e se assemelha a E. nitidus, contudo as áreas de distribuição de ambas são 

disjuntas e distantes uma da outra (Figura 1.1). 

Musser et al. (1998) evidenciaram que E. emmonsae já foi confundida 

em outras ocasiões com exemplares de E. macconnelli. Esses mesmos 

autores afirmaram ainda que a área de ocorrência de E. emmonsae deve ser 

bem mais abrangente do que a descrita para o holótipo e que espécimes 

depositados em museus, provenientes de regiões do Rio Xingu, Tocantins ou 

Tapajós, devem ser examinados com cautela, devido às semelhanças 

fitofisionômicas entre esses lugares e a região na qual o holótipo foi 

encontrado. A composição cariotípica é semelhante a de E. russatus e E. 

nitidus (2n= 80, NF= 86). 
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Euryoryzomys macconnelli  

Euryoryzomys macconnelli foi chamado por Thomas (1910) de 

Oryzomys macconnelli e descrito na região do Rio Supenaam, ao norte da 

Guiana. Posteriormente, foi chamado de incertus (Allen, 1913) e, em seguida, 

de mureliae (Allen, 1915).  

Ocorre na região norte da América do Sul: seus limites a leste são 

Belém e Rio Tocantins, ocupando toda a área da bacia amazônica; a oeste, 

em regiões ao sul do Peru, Colômbia e sul do Equador; ao norte, atinge 

Venezuela, Suriname e Guianas; e ao sul é limitado pela área de ocorrência 

da Floresta Amazônica, no Brasil. Juntamente com E. russatus, E. macconnelli 

é a espécie de maior distribuição dentro do gênero (Figura 1.1) (Musser et al., 

1998; Bonvicino et al., 2008). 

Inicialmente, E. macconnelli havia sido comparada com Oryzomys 

intermedius (atual Euryoryzomys russatus), contudo, diferenças na pelagem 

distinguem  as espécies (Tabela 1.2). Embora tenha sido sinonimizada a 

outros grupos ao longo do tempo, E. macconnelli sempre recebeu status de 

espécie válida e essa informação foi reforçada com a publicação de caracteres 

diagnósticos e de seu cariótipo por Gardner e Patton (1976). Exemplares de E. 

macconnelli coletadas no Brasil apresentam 2n=64 e NF=70, o mesmo 

encontrado por Gardner e Patton (1976) para as espécies localizadas no Peru. 

Entretanto, apresentam variação no 2n e NF (Tabela 1.2), o que indica que 

pode se tratar de um complexo de espécies. 

A filogenia publicada por Patton et al. (1996), utilizando 801 pb do 

marcador molecular cyt-b e quatro espécies do gênero, mostrou que havia 

uma relação entre E. russatus e E. macconnelli, todavia, o suporte para essa 

informação foi pouco expressivo. Pouco tempo depois, Patton et al. (2000) 

publicaram uma nova filogenia do gênero, dessa vez incluindo dados de outras 

espécies e localidades, evidenciando que essa relação não era estável e o 

resultado foi um clado politômico entre E. macconnelli, E. emmonsae e E. 

russatus (Figura 1.2). 
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Euryoryzomys lamia  

Euryoryzomys lamia é a única espécie do gênero, cuja distribuição está 

restrita ao Cerrado (Bonvicino et al., 2008). Tem como localidade tipo uma 

região do Rio Jordão em Araguari, no estado de Minas Gerais. Foi, 

inicialmente, comparada com espécies do grupo subflavus (atualmente, 

denominado gênero Cerradomys), entretanto sua semelhança morfológica 

externa e proximidade com a distribuição de O. intermedius (atual E. russatus) 

fez com que alguns autores a considerassem uma extensão da distribuição 

desse último. Posteriormente, diferenças sutis na coloração e no crânio 

evidenciaram que se tratavam de espécies distintas e E. lamia está mais 

relacionada a um grupo composto por E. nitidus e E. legatus (Weksler, 1996). 

Além disso, o cariótipo foi um importante caráter diagnóstico entre elas: E. 

russatus apresenta 2n=80 e NF=86, e para E. lamia foram descritos três 

números diplóides: 2n=58, 60 e 64  e NF= 84 (Bonvicino et al., 1998; 

Andrades-Miranda et al., 2000; Mattevi e Andrades-Miranda, 2006). 

Dessa forma, as diferenças de números diplóides puderam caracterizar 

as espécies e, no caso de E. lamia, ainda pode indicar a existência de 

espécies crípticas, já que a variabilidade de cariótipos descrita pode 

representar mais de uma espécie válida (Mattevi e Andrades-Miranda, 2006). 

Morfologicamente, é a maior espécie do grupo, o que parece ser uma 

autapomorfia (Weksler, 1996). 

As filogenias sugerem que esta espécie seja profundamente 

relacionada com E. nitidus, E. legatus e Euryoryzomys sp., sendo esta última 

encontrada na Serra de Ibiapaba, estado do Ceará (Weksler, 1996), porém 

poucos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de esclarecer essas 

relações e existem poucos exemplares de E. lamia coletados e depositados 

em museus, o que dificulta análises mais aprofundadas de seus limites de 

distribuição e relações com as outras espécies do gênero. 

Euryoryzomys legatus  

De acordo com Musser e Carleton (1993), E. legatus é a única espécie 

do grupo que não ocorre no Brasil, distribuindo-se apenas ao leste dos Andes, 
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em regiões centro e sul da Bolívia, chegando até o noroeste da Argentina 

(Figura 1.1), sendo seu cariótipo ainda desconhecido. 

Euryoryzomys sp. SB 

Weksler (1996) descreveu os caracteres morfológicos e apresentou 

dados de distribuição geográfica para indivíduos da região da Serra de 

Ibiapaba, no estado do Ceará, região encontrada em um enclave florestal. 

Essas regiões, em geral, se encontram em serras e planaltos da região semi-

árida, cercadas pela vegetação típica do bioma Caatinga e são conhecidas 

popularmente como brejos de altitude (Mori, 1989; Cardoso, 2011). 

Apresentam fitofisionomias de áreas de Mata Atlântica e Amazônia (Andrade-

Lima, 1982; Cardoso, 2011) e encontram-se em altitudes mais elevadas em 

relação à vegetação típica da região. 

Em 2000, Silva e colaboradores publicaram um artigo descrevendo o 

cariótipo de uma espécie pertencente ao grupo nitidus, com 2n=76 e NF=86. 

Os animais foram capturados na Serra de Baturité, também no estado do 

Ceará, em uma região próxima à Serra de Ibiapaba, local onde os exemplares 

de Weksler (1996) foram capturados. Entretanto, embora a vegetação da 

Serra do Baturité seja semelhante à de Ibiapaba, ambas estão separadas por 

um extenso território de vegetação semi-árida e com condições climáticas 

bastante diferentes em relação às encontradas nas serras. 

Considerando que os exemplares das duas localidades não foram 

comparados morfologicamente, não é possível confirmar que se tratam da 

mesma espécie e consideraremos neste trabalho somente os exemplares 

tratados em Silva et al. (2000), pois possuem cariótipo estabelecido, 

confirmando sua similaridade com as demais espécies do gênero 

Euryoryzomys. Neste trabalho, serão chamadas de Euryoryzomys sp. SB. 

1.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE INFERÊNCIAS FILOGENÉTICAS BASEADAS 

EM SEQUÊNCIAS DE DNA 

Estudos filogenéticos tratam das relações ancestrais entre espécies ou 

genes. Possuem uma grande importância em diversos campos, tais como 

sistemática e taxonomia, no estudo de famílias de genes, demografia, 

evolução de patógenos, entre outros. Esses estudos, em geral, são 
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representados por diagramas ou árvores filogenéticas que indicam as relações 

de ancestralidade e partem do pressuposto que todas as espécies possuíram 

um ancestral comum, mesmo que esse não possa ser representado 

diretamente ou por meio de fósseis. Esses diagramas são compostos por nós 

conectados a ramos, onde cada nó representa um evento de especiação e as 

ramificações representam a persistência de uma determinada linhagem ao 

longo do tempo (Swofford et al., 1996; Graur e Li, 2000; Yang e Rannala, 

2012). Diversos dados podem ser utilizados para a reconstrução de uma 

filogenia, inclusive fósseis, dados morfológicos binários (como de presença ou 

ausência) e, nas últimas duas décadas, dados moleculares. 

As metodologias mais utilizadas para a reconstrução de filogenias 

moleculares estão divididas em duas categorias: métodos baseados em 

distâncias e métodos baseados em caracteres (Yang e Rannala, 2012). No 

primeiro grupo, a distância é calculada para cada par de sequências usando 

pares de táxons. Já o segundo inclui os métodos de Máxima Parcimônia [MP] 

(Swofford et al., 1996; Miyaki et al., 2012; Yang e Rannala, 2012), Máxima 

Verossimilhança [MV] (Felsenstein, 1981) e Inferência Bayesiana [IB] 

(Huelsenbeck e Ronquist, 2005). Esses últimos são conhecidos por 

compararem todas as sequências de um dado alinhamento, considerando 

cada sítio (nucleotídeo), como sendo um caráter. 

O método de MP foi inicialmente desenvolvido para análises de 

caracteres morfológicos discretos e tem como principal característica 

identificar a topologia que requer o menor número de mudanças evolutivas, 

isto é, mudanças nucleotídicas. Além disso, é um método cuja base teórica é 

de fácil compreensão; entretanto seu viés evidencia-se por não possibilitar a 

inclusão de um modelo evolutivo que permita corrigir substituições múltiplas 

(Felsenstein, 1982; Swofford, 1982; Swofford et al., 1996; Graur e Li, 2000). 

O método de MV, por outro lado, permite a inclusão de um modelo, 

porém exige uma demanda computacional muito grande. O mesmo ocorre 

com IB, pois esses dois métodos são matematicamente relacionados (Pereira, 

2012). MV estima a probabilidade de que os dados observados tenham sido 

gerados de acordo com uma hipótese, por outro lado, IB calcula a 

probabilidade de que uma hipótese esteja correta, partindo do princípio que os 

dados possuam valores de distribuição a priori, para isso, o método utiliza 
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simulações de cadeia de Markov, que geram uma amostragem a posteriori, 

sendo esta a responsável por apontar a probabilidade de existência dos 

agrupamentos (Yang e Rannala, 1997). 

Devido à dificuldade na análise de marcadores que sofrem 

recombinação, a grande maioria desses trabalhos apresentam análises 

filogenéticas baseadas em marcadores que não sofrem recombinação, 

particularmente os encontrados em moléculas de DNA mitocondrial. Porém, 

em alguns casos, essas informações podem ser insuficientes para representar 

a história evolutiva de um grupo, de modo que o emprego de marcadores 

nucleares se faz necessário. 

Dados moleculares têm sido amplamente utilizados em diversos grupos 

de roedores e muitos estudos estão contribuindo para a caracterização dos 

gêneros, revisão do número de espécies e estabelecimento das relações 

evolutivas entre eles, especialmente quando utilizados em caráter 

multidisciplinar. 

1.5 IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES BASEADA EM SEQUÊNCIAS DO GENE 

CITOCROMO OXIDASE I - DNA BARCODING 

A técnica de DNA barcoding tem como objetivo discriminar espécies e 

acelerar o processo de identificação da biodiversidade de forma auxiliar à 

taxonomia (Hebert et al., 2003), sem, contudo, estabelecer suas relações 

filogenéticas - embora em alguns casos seja possível apontar para a 

taxonomia a existência de novas espécies (Hajibabaei et al., 2007). 

A sequência utilizada para o DNA barcoding em mamíferos (e também 

para alguns invertebrados, anfíbios e peixes) é a do gene que codifica para a 

proteína coxI, que possui cerca de 670 pb, iniciando seu sequenciamento na 

posição da base 58 na extremidade 5’ e seguindo até cerca da base de 

número 705. 

Inicialmente, o método propunha atribuir uma espécie aos espécimes 

desconhecidos e contribuir na identificação de espécies crípticas e de 

microorganismos, uma vez que a morfologia para esses organismos é de difícil 

compreensão (Hebert et al., 2003; Frézal e Leblois, 2008). Posteriormente, 

surgiram outras aplicações e o método passou a contribuir nas áreas de 

ecologia, medicina, agronomia, epidemiologia, entre outras. 
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Tendo em vista que trabalhos empregando sequências de DNA para 

desenvolver estudos da biodiversidade não são novidades na literatura, o fator 

diferencial do DNA barcoding consiste na padronização da técnica com o 

objetivo de criar um banco de dados de sequências do gene  coxI para todas 

as espécies existentes, facilitando a identificação rápida de qualquer exemplar 

em qualquer lugar do mundo, inclusive por não-taxonomistas (Frézal e Leblois, 

2008). 

O funcionamento do método dá-se por meio da estimativa de distância 

resultante da comparação de sequências ortólogas de um gene, utilizando o 

modelo evolutivo Kimura 2 parâmetros (K2p) (Kimura, 1980), que considera as 

transversões e transições com taxas diferentes, além de assumir a 

possibilidade de múltiplas substituições, sendo as transições mais frequentes. 

Além disso, o teste também incorpora o algoritmo Neighbor-Joining (NJ) para a 

representação das distâncias obtidas. 

Em geral, são aceitas amostras cuja similaridade seja de, pelo menos, 

98% quando comparadas com o banco de dados The Barcoding of Life 

Database (BOLD) e os resultados são visualizados em gráficos de frequências 

em que as distâncias intraespecíficas (em geral mais baixas) não se 

sobrepõem às interespecíficas (distâncias maiores). Hebert et al. (2003) 

propuseram que o barcode gap entre essas duas medidas forneceria evidência 

de que as sequências de um único gene podem fornecer uma identificação 

confiável para a maioria das espécies e sugeriram que haja pelo menos 10% 

de diferença em relação a distância máxima intra-específica e a distância 

mínima interespecífica entre as espécies mais próximas (Hebert et al., 2003). 

Existem controvérsias em relação à utilização da metodologia e a crítica 

alega que os métodos empregados não refletem a determinação de caracteres 

diagnósticos e sim a distância numérica entre sequências nucleotídicas 

(Yassin et al., 2010), logo, seriam métodos dependentes de amostragem 

(Frézal e Leblois, 2008). 

Muitas propostas relativas às formas de análises já surgiram na 

literatura abordando métodos filogenéticos, estatísticos ou populacionais 

(DeSalle et al., 2005; Elias et al., 2007; van Velzen et al., 2012). Em geral, a 

maior discussão está no conceito de espécie empregado (Gonçalves, 2009). 

Entretanto, o DNA barcoding é compatível com qualquer conceito quando o 
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objetivo final é a identificação de um espécime desconhecido em relação a 

uma espécie descrita ou ao seu holótipo.  

Há, ainda, questionamentos sobre os genes empregados (Moritz e 

Cicero, 2004), sendo que muitos testes já foram feitos com centenas de 

potenciais marcadores para a diagnose das espécies, tanto de animais como 

de plantas (Hebert et al., 2004). 

Outros fatores foram apontados como restringindo a aplicação da 

técnica na delimitação de todas as espécies, por exemplo: (i) herança 

predominantemente materna; (ii) retenção de polimorfismo ancestral, que 

poderia subestimar o número de espécies; (iii) cópias do coxI na porção 

nuclear do genoma, que levariam a superestimativa do número de espécies; 

(iv) heteroplasmia, entre outros (Moritz e Cicero, 2004; Gonçalves, 2009). 

Entretanto, conforme dito anteriormente, outros tipos de análises estão 

surgindo com o objetivo de serem incorporados ao DNA barcoding e resolver 

particularidades que não podem ser resolvidas com o método em si. 

Esse método tem se mostrado particularmente importante para o grupo 

de roedores, pois, além das questões de sistemáticas pouco esclarecidas, 

existe também o fato de os roedores serem reservatório de zoonoses de 

relevante interesse para saúde pública (Muller et al., 2013). 

Embora alguns estudos multidisciplinares tenham sido desenvolvidos 

nas últimas décadas, ainda permanecem na literatura muitos problemas de 

sistemática para o gênero, por exemplo, incertezas em relação ao número de 

espécies, distribuições não definidas para todos os integrantes conhecidos até 

o momento, desconhecimento sobre preferências por hábitats, padrões 

reprodutivos ou sobre o impacto que poderiam causar na conservação da 

biodiversidade (de Vivo et al., 2011). Entretanto, para que essas relações 

sejam esclarecidas e o grupo seja mais bem compreendido, é importante que 

trabalhos com enfoques multidisciplinares (sistemática, ecologia, genética, 

etc.) sejam amplamente realizados. 

1.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE FILOGEOGRAFIA 

Filogeografia é um termo empregado em estudos que visam entender 

os princípios e processos que governam a distribuição geográfica de linhagens 

genealógicas no tempo e no espaço, especialmente enfocando relações 
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dentro e entre espécies proximamente relacionadas (Avise et al., 1987; Avise, 

2000). 

 O marcador molecular inicialmente utilizado para essas análises é o 

DNA mitocondrial. Entretanto, estudos filogeográficos podem ser realizados 

com fontes variadas de dados, desde que a análise seja baseada em uma 

perspectiva filogenética ao longo de uma distribuição geográfica (Avise, 2000). 

Sendo assim, com base em diferentes marcadores, a filogeografia permite 

investigar a evolução de diferentes linhagens, correlacionando-as aos eventos 

históricos que atuaram em sua diversificação, a partir de padrões geográficos 

e identificação de estruturação dessas linhagens. Avise et al. (1987) 

identificaram cinco padrões teóricos básicos, sendo eles: descontinuidades 

filogenéticas e separação espacial; descontinuidades filogenéticas e ausência 

de separação espacial, continuidade filogenética e separação espacial, 

continuidade filogenética e ausência de separação espacial e continuidade 

filogenética  e separação espacial parcial. As premissas utilizadas para definir 

esses cinco padrões básicos estão baseadas em diferenciações genéticas 

entre populações geradas por eventos vicariantes e isolamento geográfico 

(Avise, 2000; Martins e Domingues, 2011, Dantas, 2013).  

Mais recentemente, tem-se incorporado à filogeografia comparativa 

conceitos relativos à teoria da coalescência, que descreve basicamente uma 

probabilidade de alelos recentes encontrarem um ancestral em comum no 

passado (Felsenstein, 2004). Essa integração foi possível graças ao aumento 

da capacidade de análises dos computadores (Martins e Domingues, 2011) e 

possibilitou discriminar de forma estatística eventos históricos capazes de 

gerar a estrutura geográfica observada nos táxons.  

Essas análises têm possibilitado testar modelos de especiação, 

identificar quebras filogeográficas (Pavan, 2008), testar relações de 

parentesco entre táxons de áreas diferentes (Bates et al., 1998; Patton et al., 

2000) ou ainda, testar as relações dos táxons dentros dos biomas (Costa et 

al., 2003; Pellegrino et al., 2005).  

Carnaval (2002) detectou diferentes níveis de estruturação genética 

para quatro espécies de anfíbios que habitam remanescentes de mata em 

Alagoas e Pernambuco. Essa estruturação foi relacionada à história natural 

das espécies, sendo que, a espécie Proceratophrys renalis, que habita as 
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regiões mais altas, foi a que apresentou maior estruturação genética em 

relação às duas espécies encontradas em regiões de borda (Hypsiboas 

albomarginatus e Scinax nebulosus). Já a quarta espécie, Dendropsophus 

branneri, considerada generalista por habitar tanto regiões altas quanto as 

bordas, apresentou a menor estruturação genética. 

Pellegrino et al. (2005), por sua vez, encontraram uma forte influência 

do Rio Doce e Jequitinhonha na diversificação de lagartos do complexo 

Gymnodactylus darwinii, na Mata Atlântica, que apresentaram filogenias e 

números diplóides congruentes com essas barreiras. 

Lara et al. (2005) realizaram um levantamento de hipóteses de 

diversificação, tanto em casos de alopatria, quanto parapatria e verificaram 

que na Mata Atlântica as influências agem de maneira distinta em diferentes 

grupos de mamíferos, sendo que algumas sequer podem ser comprovadas por 

falta de dados, como é o caso de diversificação por gradiente ecológico. 

Martins et al. (2007) avaliaram a espécie Desmodus rotundus 

(Chiroptera: Phyllostomidae), cuja distribuição e variações morfológicas são 

igualmente amplas e, encontraram quatro áreas geográficas bem estruturadas: 

duas na Mata Atlântica, ao norte e ao sul; no Pantanal e outra na Amazônia, 

entretanto as relações filogenéticas entre elas permaneceram incertas. 

Sugeriram ainda, que esse padrão encontrado, inclusive em mamíferos 

terrestres, poderia ser efeito de processos vicariantes. 

Ainda na Mata Atlântica, Cabanne et al. (2007) verificaram que para a 

Xyphorhynchus fuscus (Aves: Dendrocolaptidae), a diversificação por barreira 

não era congruente com a diversificação da espécie e sugeriram que a 

principal influência estaria relacionada com isolamento por distância.  

Mais recentemente, Amaro et al. (2012) detectaram grande estruturação 

genética para populações de Proceratophrys boiei ao norte e ao sul do rio 

Tietê. E, dentro do clado ao norte do rio Tietê, os autores verificaram a 

ocorrência de outros dois filogrupos corroborados por diferenças cariotípicas e 

tempo de divergência compatíveis com a atividade tectônica ocorrida na costa 

brasileira entre Plioceno e Mioceno. 

Estruturação genética elevada relacionada à grande variedade de 

formas cariotípicas na Mata Atlântica também foram encontradas para a 

espécie de roedor Blarinomys breviceps (Ventura et al., 2012). Neste estudo, 
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os autores descreveram oitos formas cariotípicas distintas distribuídas ao 

longo de duas linhagens principais, uma ao norte e outra ao sul da Mata 

Atlântica e evidenciaram que a diversidade dessa espécie está subestimada. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de desenvolver estudos 

filogeográficos, não só na Mata Atlântica, mas também em outros biomas que 

carecem de tais dados (Lara et al., 2005; Martins e Domingues, 2011).



28 

 

1.7 OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo realizar estudos baseados em 

sistemática molecular e filogeografia em roedores do gênero Euryoryzomys. 

Para isso, foram utilizados os marcadores moleculares cyt-b, coxI e 

Interphotoreceptor Retinoid Binding Protein (IRBP), analisados sob três 

perspectivas, resultando em objetivos específicos da seguinte forma: 

— Investigar as relações filogenéticas entre as espécies de roedores 

do gênero Euryoryzomys e inferir padrões de diversificação, utilizando 

sequências dos genes mitocondriais cyt-b, coxI e IRBP (Capítulo 2). 

— Investigar o potencial das sequências parciais do gene coxI na 

identificação das espécies do gênero Euryoryzomys, por meio das estimativas 

de variabilidade intra e interespecíficas, incluindo a contribuição na 

identificação de possíveis espécies crípticas (Capítulo 3). 

— Investigar a filogeografia da espécie Euryoryzomys russatus e 

descrever sua diversidade genética ao longo da Mata Atlântica (Capítulo 4).  
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Tabela 1.1 - Gêneros pertencentes à tribo Oryzomyini, número de espécies (Nº) e distribuição geográfica. O número de espécies 
pode variar de acordo com os autores. Dados de distribuição geográfica e o número de espécies foram extraídos de Musser e 
Carleton (2005), Weksler et al. (2006) e Bonvicino et al. (2008). 

GÊNERO Nº DISTRIBUIÇÃO 

Aegialomys Weksler et al.,2006 2 Ilhas Galápagos, oeste do Equador e Peru. 

Amphinectomys Malygin et al., 1994 1 Peru. 

Cerradomys Weksler et al., 2006 6 Caatinga, Cerrado e Chaco brasileiro e leste da Bolívia. 

Drymoreomys Percequillo et al., 2011 1 Estados de São Paulo e Santa Catarina. 

Eremoryzomys Weksler et al., 2006 1 Norte do Peru. 

Euryoryzomys Weksle ret al., 2006 6 América do Sul com limites ao sul até o Brasil, Paraguai e Argentina. 

Handleyomys Voss et al., 2002 2 Colômbia. 

Holochilus Brandt, 1835 3 
Ao longo da bacia Amazônica (Colômbia, Equador, Peru, Brasil, Venezuela e Guianas) e 
outras atingem o Uruguai e Argentina. 

Hylaeamys Weksler et al., 2006 7 
Amazônia, passando por Brasil, Venezuela e Guianas, e ao longo da Mata Atlântica indo 
até o Paraguai e Argentina. 

Lundomys Voss e Carleton,1993 1? Centro oeste do Rio Grande do Sul. 

Megalomys Trouessart, 1881 2 Ilhas Antilhas. 

Melanomys Thomas, 1902 3 
Planícies da América Central (de Honduras até o Panamá), Na América do Sul Colômbia, 
Equador, Venezuela e Peru. 

Microryzomys Thomas, 1917 2 Ao longo dos Andes, na Colômbia, Bolívia, Equador e Peru e ao norte da Venezuela. 

Mindomys Weksler et al., 2006 1 Província Pinchincha, Equador. 

Neacomys Thomas 1900 8 
Sul da América Central (Panamá), e na América do Sul: Guianas, Suriname, sul da 
Venezuela, Norte do Brasil (Amazonas e Pará), Peru, Colômbia e Bolívia. 

Nectomys Peters, 1861 5 
Norte da América do Sul (Venezuela e Guianas), no Brasil ocorre na Amazônia e Mata 
Atlântica (de Pernambuco até Rio Grande do Sul) até o leste do Paraguai. 

Nephelomys Weksler et al., 2006 13 
Florestas de 900 a 3500 metros acima do nível do mar na Bolívia (Andes), cordilheiras da 
América Central e Costa Rica e oeste da Venezuela. 

Nesoryzomys Heller, 1904 4 Equador (Ilhas Galápagos). 
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Continuação Tabela 1.1   

GÊNERO Nº DISTRIBUIÇÃO 

Noronhomys Carleton e Olson, 1999 1 Ilha de Fernando de Noronha. 

Oecomys Thomas, 1906 16 

Desde a América Central (Trinidad e Tobago e Costa Rica) até o Norte da América do Sul 
(Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Guianas, Peru e Bolívia), no Brasil ocorre na 
Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. 

Oligoryzomys Bangs, 1900 22 América do Sul. 

Oreoryzomys Weksler et al., 2006 1 Equador e norte do Peru. 

Oryzomys Baird, 1858 3? Américas do norte, central e norte da América do Sul. 

Pseudoryzomys Hershkovitz, 1992 1 Bolívia, Argentina, Paraguai e Brasil. 

Reigomys Machado et al., 2013 1 Sul da América do Sul 

Scolomys Anthony, 1924 2 Equador, Peru, Colômbia e norte do Brasil (Acre e Amazonas). 

Sigmodontomys J. A. Allen, 1897 2 América Central e norte da América do Sul (Equador, Colômbia e Venezuela). 

Sooretamys Weksler et al., 2006 1 Brasil, Argentina e Paraguai, ao longo de florestas tropicais e subtropicais. 

Tanyuromys Pine et al., 2012 1 Costa Rica e Equador. 

Zygodontomys J. A. Allen, 1897 2 
América Central (Costa Rica e Panamá) e América do Sul (Venezuela, Bolívia, Guianas e 
norte do Brasil). 

Total: 30 gêneros 121 Espécies aproximadamente 
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Figura 1.1 - Mapa esquemático representando a distribuição do gênero 
Euryorzyomys ao longo dos biomas na América do Sul. Marrom: Euryoryzomys 
macconnelli; verde: E. nitidus; amarelo: E. legatus; azul: E. russatus; rosa: E. 
lamia; vermelho: E. emmonsae; e laranja: Euryoryzomys sp. Serra de Baturité 
(SB), Ceará. Extraído e modificado de Weksler, 1996; Silva et al., 2000; e 
Bonvicino et al., 2008. AM: Amazônia; CE: Cerrado; CA: Caatinga; PT: Pantanal; 
PA: Pampas; e MA: Mata Atlântica. 
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Figura 1.2 - Relações filogenéticas obtidas para o gênero Euryoryzomys, 
retiradas de Patton et al. (2000) com modificações, utilizando 801 pb do gene 
cyt-b através do método máxima parcimônia (MP). Os números em negrito 
correspondem ao bootstrap, e as porcentagens, aos valores de distância obtidos 
com o modelo evolutivo Kimura-2-parâmetros (K2p). 
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Tabela 1. 2 - Espécies registradas até o momento para o gênero Euryoryzomys: nome da espécie, holótipo, número diplóide (2n), número 
fundamental (NF), variação cromossômica (quando houver), distribuição geográfica da espécie e referências disponíveis. 

 

 

ESPÉCIE 
HOLÓTIPO OU 

LECTÓTIPO  

2N, NF E 

VARIAÇÃO 

CARIOTÍPICA 

CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 

DISTRIBUIÇÃO 
REFERÊNCIAS 

 

E. emmonsae MZUSP27150, leste 

do Rio Xingu, 

Altamira, Pará, 

Brasil (Musser et 

al., 1998). 

2n=80 

NF=86  

Menor espécie do gênero. 

Comprimento da cauda maior do 

que o corpo, pelos da cabeça 

mais escuros que os do corpo. 

Leste do Rio Xingu, 

região de vegetação 

amazônica. 

Musser et al., 1998;  

Patton et al., 2000;  

Bonvicino et al., 2008. 

E. lamia Rio Jordão, 

Araguari, Minas 

Gerais. 

2n=58, 60, 

64; NF=84 

Maior espécie do gênero. 

Pelagem do corpo marrom-

alaranjado claro, com a cabeça 

ligeramente mais clara, parecida 

com E. macconnelli, porém mais 

curto. 

Florestas estacionais 

semidecíduas do 

cerrado brasileiro. 

Weksler, 1996;  

Andrades-Miranda et al., 2000; 

Musser e Carleton, 2005;  

Mattevi e Andrades-Miranda, 2006;  

Bonvicino et al., 2008. 

E. legatus Bolívia, Tarija 

(Thomas, 1925). 

 Pelagem do dorso é curta e de 

coloração marrom-amarelada ou 

alaranjada com limite bem 

definido entre as laterais e o 

ventre branco acinzentado. 

Leste dos Andes, 

centro-sul da Argentina 

e noroeste da 

Angentina. 

Weksler, 1996;  

Musser e Carleton, 2005. 
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ESPÉCIE 
HOLÓTIPO OU 

LECTÓTIPO  

2N, NF E 

VARIAÇÃO 

CARIOTÍPICA 

CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 

DISTRIBUIÇÃO 
REFERÊNCIAS 

 

E. macconnelli Guiana, Demerara, 

Rio Supinaam. 

2n=64 

NF=70 

(Brasil e 

Peru); 2n=76 

NF=85 

Pelagem do dorso é com aspecto 

marrom-alaranjado da ponta do 

focinho até a base da cauda. 

Lateral mais clara e limite bem 

definifo entre o dorso e o ventre 

branco. 

Norte da América do 

Sul. 

Weksler, 1996; 

Musser et al., 1998. 

E. nitidus Peru, Amable 

María, Vale do 

Tulumayo. 

2n=80 

NF=86 

Pelagem semelhante a E. 

legatus. 

Leste dos Andes no 

Peru, oeste do Brasil, 

Bolívia, sudoeste do 

Paraguai e noroeste 

da Argentina em áreas 

de Floresta 

Amazônica. 

Weksler, 1996;  

Musser e Carleton, 2005. 

E. russatus Brasil, Rio Grande 

do Sul, Taquara do 

Novo Mundo, Rio 

dos Linos. 

2n=80 

NF=86; 

inversão 

pericêntrica 

em um par 

acrocêntrico 

NF=88. 

 

Pelagem do dorso é curta, 

apresentando coloração marrom-

amarelada ou alaranjada indo do 

final da cabeça até a cauda. 

Limite bem definido entre laterais 

e ventre branco acinzentado. 

Predominantemente 

em área de Mata 

Atlântica; Norte do 

estado da Paraíba 

indo até o Sul, ao 

norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

Weksler, 1996;  

Musser et al., 1998;  

Carleton e Musser, 2005,  

Teta et al., 2007. 
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ESPÉCIE 
HOLÓTIPO OU 

LECTÓTIPO  

2N, NF E 

VARIAÇÃO 

CARIOTÍPICA 

CARACTERÍSTICAS 
MORFOLÓGICAS 

DISTRIBUIÇÃO 
REFERÊNCIAS 

 

Euryoryzomys sp. 

SB
1 

Serra do Baturité, 

Pacoti, Ceará 

(Brasil). 

2n=76 

NF=86 

 Ceará (Serra de 

Baturité). 

Silva et al., 2000. 

 

1
SB: Serra de Baturité, nome designado para identificar a espécie Euryoryzomys sp., encontrada no Ceará e que será utilizada no presente estudo.
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Euryoryzomys, anteriormente reconhecido como Oryzomys do grupo 

nitidus, compreende um conjunto de sete espécies: E. emmonsae, E. lamia, E. 

legatus, E. macconnelli, E. nitidus, E. russatus e Euryoryzomys sp. SB 

(espécie reconhecida para o grupo com base em dados cariotípicos, porém 

ainda não descrita formalmente). Essas espécies estão distribuídas em 

regiões de elevada a baixa altitude, ocorrendo em zonas tropicais andinas, até 

as demais planícies. Com exceção de E. legatus, todas as outras espécies 

ocorrem no Brasil. Morfologicamente, os representantes desse gênero 

apresentam características semelhantes entre si, o que dificulta sua precisa 

identificação. Acredita-se que o número de espécies para o gênero esteja 

subestimado e, além disso, as relações entre as espécies permanecem pouco 

esclarecidas. Este trabalho teve como objetivo realizar estudos filogenéticos e 

filogeográficos em roedores do gênero Euryoryzomys, bem como avaliar o 

potencial do DNA barcoding na identificação de suas espécies. Para isso, 

foram utilizados os marcadores moleculares cyt-b, coxI e Interphotoreceptor 

Retinoid Binding Protein (IRBP), cujas análises enfocaram três perspectivas: 

sistemática molecular e as relações filogenéticas entre as espécies do gênero 

Euryoryzomys; teste de DNA barcoding na delimitação das espécies e 

filogeografia de E. russatus. O capítulo um traz uma revisão sobre a 

sistemática de roedores desde o nível de ordem até o gênero Euryoryzomys; o 

segundo capítulo abordou as relações filogenéticas entre as espécies de 

roedores do gênero Euryoryzomys e os padrões de diversificação, utilizando 

sequências dos genes mitocondriais (cyt-b, coxI) e um nuclear IRBP. Os 

resultados evidenciaram que o gênero possui uma diversificação complexa 

devido à extensão geográfica que ocupa, e, além disso, está com sua 

diversidade subestimada - principalmente no bioma amazônico. É possível 

apontar para a ocorrência de pelo menos dois clados candidatos a novas 

espécies: Euryoryzomys sp. 1 (subclado de E. emmonsae); e 

Euryoryzomys sp. 2, originalmente descrita como espécimes pertencentes 

a E. nitidus. O terceiro capítulo investigou o potencial das sequências 

parciais do gene coxI na identificação das espécies do gênero Euryoryzomys, 

por meio das estimativas de variabilidade intra e interespecíficas e também 

apontou diversidade subestimada do gênero, sendo possível observar, neste 

trabalho, a ocorrência de pelo menos oito espécies: Euryoryzomys sp. 3 
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(espécie irmã de E. macconnelli), E. macconnelli, Euryoryzomys sp. 1, E. 

emmonsae, Euryoryzomys sp. 2, E. legatus, Euryoryzomys sp. SB e E. 

russatus, além de E. lamia e E. nitidus, que não compuseram a amostra do 

capítulo, totalizando 10 espécies para o gênero. Além disso, o método 

possibilitou a separação de espécies com números diplóides distintos, o que 

futuramente pode contribuir na identificação de amostras desconhecidas, 

provenientes principalmente da Amazônia. No quarto capítulo, foi realizado um 

estudo filogeográfico da espécie Euryoryzomys russatus e com o objetivo de 

investigar a sua diversidade genética ao longo da Mata Atlântica. Foi possível 

concluir que o principal processo responsável pela separação de linhagens de 

E. russatus pode ter sido isolamento por distância e que as linhagens estão 

separadas ao longo da MA principalmente em quatro grupos, sem entretanto, 

apresentam estruturação genética entre eles; o primeiro (grupo A) está restrito 

às regiões do RJ, ES e BA; o segundo (grupo B) entre PR, SC e norte do RS; 

o terceiro (grupo C) no RS; e o quarto (grupo D), ao longo de SP, RJ e PR. O 

intenso desmatamento na região compromete o entendimento da dinâmica do 

bioma em relação aos processos de diversificação das espécies, uma vez que 

a destruição de hábitats pode apagar assinaturas desses processos históricos. 

Dessa forma, medidas eficazes de conservação são necessárias. 
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Euryoryzomys, previously recognized as Oryzomys nitidus group, 

heretofore comprises seven species: E. emmonsae, E. lamia, E. legatus, E. 

macconnelli, E. nitidus, E. russatus, and Euryoryzomys sp. (with 2n=76, 

recognized for the group based on karyotypic data, but it is not formally 

described until now). These species are widespread in Neotropics, occupying 

regions of high to low altitudes, including Andean areas and subtropical plains. 

Except for E. legatus, all the other species occur in Brazil. Morphologically, the 

representatives of this genus share similar traitsdifficulting accurate 

identification. The aim of this study is to conduct molecular studies based on 

molecular systematics and phylogenetic inferences, investigate the potencial of 

DNA barcoding in order to test the delimitation of the species of the genus 

Euryoryzomys, and also to develop phylogeographic studies in E. russatus, a 

species widespread in the Atlantic Forest. Based on this purpose, the present 

work encompasses four chapters: Chapter 1 contains a revision concerning the 

systematic position of the genus Euryoryzomys; Chapter 2 shows the 

investigation concerning phylogenetic relationships among species of the 

genus, and also inferences regarding patterns of diversification are discussed, 

using cyt-b, IRBP, and coxI sequences. According to these approaches the 

genus has a complex pattern of diversification due to its geographic distribution, 

moreover its diversity is underestimated, especially in the Amazon biome. We 

could point out at least two candidate clades as new species: Euryoryzomys sp. 

1 (a subclade of E. emmonsae clade) and Euryoryzomys sp. 2, previously 

described as specimens belonging to E. nitidus. Chapter 3 investigates the 

potential of a partial sequence of the coxI for identification of the species of 

Euryoryzomys, and estimates intra- and interspecific variability, which revealed, 

once again, that the number of species is underestimated. At least eight species 

could be pointed out in this study: Euryoryzomys sp. 1, E. emmonsae, 

Euryoryzomys sp. 2, E. macconnelli, Euryoryzomys sp. 3 (sister species of E. 

macconnelli), E. legatus, Euryoryzomys sp. SB, and E. russatus (plus E. nitidus 

and E. lamia - not included in the analyses – and therefore resulting in at least 

10 species for the genus). Moreover, the method was able to separatespecies 

with different diploid numbers, which can further contribute to the identification 

of unknown samples. Chapter 4 investigates the phylogeography of E. russatus, 

and also describes its genetic diversity over the Atlantic Forest (AF). The 
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hypothesis of isolation by distance could be the main process responsible for 

the split of the lineages of E. russatus which were separated along the AF into 

four main groups: group A restricted to regions RJ, ES, and BA; group B 

encompasses PR, SC and northern of RS; group C composed of 

representatives from RS; and group D related to animals from SP, RJ, and PR. 

The massive deforestation in the Atlantic Forest undertakes the understanding 

concerning the dynamics of the biome and in relation to the processes of 

species diversification, since the destruction these historical processes, thus 

effective conservation measures are needed. 
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A.1 Protocolos utilizados para extração de DNA 

 

Todas as amostras foram submetidas ao método de extração por 

Chelex. Trata-se de resina, cujo método original foi descrito para extração de 

DNA em material forense, por isso está baseado na utilização de uma 

quantidade muito reduzida de material biológico. 

 

Preparação do Chelex 

Para a preparação do Chelex 5%, foi realizado o seguinte 

procedimento: 

I. Pesar 2,25 g de Chelex em tubo Falcon de 50 mL; 

II. Adicionar água milli-Q até atingir 45 mL; 

III. Aliquotar 500L da solução Chelex 5% em tubos do tipo eppendorf (1,5 

mL). 

IV. Os tubos devem permanecer estocados a 4ºC. 

Extração de DNA com Chelex 5% 

O seguinte procedimento foi seguindo para a extração do DNA: 

 

PRIMEIRA ETAPA: 

I. Separar uma lista com o material do qual foi extraído o DNA. 

II. Separar a quantidade de tubos com Chelex 5% necessários para extrair 

DNA das amostras selecionadas, incluindo mais dois tubos para 

controle  

III. Numerar tubos contendo Chelex 5% de acordo com os números do 

material preparado na lista do item 1. 

IV. Separar uma quantidade mínima do tecido de interesse com auxílio de 

pinça e estilete e depositá-lo no respectivo eppendorf com Chelex 5%.  

V. Entre a retirada de um material e outro, os instrumentos foram lavados 

em álcool e passados na chama do bico de Bunsen para esterilizá-los. 
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VI. Adicionar 10 L de proteinase K (20mg/mL) em cada tubo. 

VII. Manter os tubos por 12 horas em estufa a 56C em uma plataforma com 

agitador. 

 

SEGUNDA ETAPA: 

I. Preparar novos tubos do tipo eppendorf 1,5 mL para receber o DNA 

extraído que será armazenado.  

II. Retirar os tubos da estufa e agitá-los no vórtex por aproximadamente 15 

segundos  

III. Aquecê-los em banho-seco entre 95 e 100 C por 15 minutos. 

IV. Agitar novamente os tubos no vórtex por aproximadamente 15 

segundos. 

V. Centrifugar a 13.000 rpm por 5 minutos para sedimentar o Chelex. 

VI. Retirar de 200 a 300 L de sobrenadante dos tubos que acabaram de 

ser centrifugados e transferir para cada tubo preparado no início dessa 

etapa.  

VII. Fazer diluições 1:1 em novos tubos, identificando claramente a diluição 

feita. 

Gel de Agarose 1% (em cuba de eletroforese pequena) 

I. Pesar 0,3 g de agarose em um Erlenmeyer e adicionar 30 mL de 

solução tampão 1xTAE (procedimento para cubas pequena). 

II. Montar o suporte da cuba. 

III. Aquecer em forno microondas até toda agarose ficar dissolvida (cerca 

de 30 segundos em potência alta) 

IV. Retirar o Erlenmeyer do microondas, homogeneizar gentilmente a 

solução e colocar mais 60 segundos em potência média baixa.  
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V. Adicionar 0,5 uL de GelRed (1000x - Uniscience),  homogeneizar e 

aguardar a solidificação. 

VI. Aplicação das amostras no gel e avaliação da qualidade e concentração 

de DNA 

VII. Adiconar 2 L de Blue Juice (Invitrogen) em 0,5 l o marcador Low DNA 

Mass Ladder (Invitrogen Cat. No. 10068-013).  

VIII. Adicionar 2 L das amostras em 2 l Blue Juice; 

IX. Aplicar em cada poço do gel a solução contendo a amostra já misturada 

com o Blue Juice. 

A corrida eletroforética foi realizada (em média) a 80 V, 150 mÅ, por 

cerca de 30 minutos.  

Os resultados foram verificados em transiluminador ultravioleta e em 

seguida as imagens foram registradas no equipamento Alpha DigiDoc. 

Após a obtenção da imagem, a concentração do DNA foi estimada a 

partir de comparação de cada amostra com as bandas geradas pelo marcador 

e as que apresentavam resultado satisfatório, cerca de 20ng/µL, foram 

encaminhadas para a reação em cadeia da polimerase (PCR). As amostras 

que possuíam mais de 20ng/µL foram diluídas e as que possuíam menos, 

foram submetidas a novas PCR’s. 

Todos os PCR foram realizados conforme o seguinte procedimento: 

I. Tubos para PCR (0,2 mL) foram separados de acordo com a 

quantidade de amostras de DNA somados a um controle positivo e 

outro negativo. 

II. Os reagentes e amostras de DNA, após retirados do freezer, foram 

mantidos no gelo, até o término do procedimento. 

III. Solução-mãe (Mix) da reação foi preparada sem as amostras de DNA 

em tubo adequado ao volume total e permaneceru mantida no gelo.  

IV. Adicionar a alíquota correspondente da enzima Taq DNA polimerase. 
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V. A solução-mãe foi fracionada e distribuída nos tubos de PCR de acordo 

com o volume da reação correspondente. 

VI. O volume de DNA foi adicionado de acordo com o protocolo 

correspondente.  

VII. Um tubo somente com a solução-mãe também foi preparado para todas 

as reações, sendo este o controle negativo.  

VIII. As amostras foram colocadas no termociclador iniciando-se o programa 

correspondente ao fragmento de interesse. 

 

Os fragmentos gerados por PCR foram aplicados em gel de agarose 1% 

(item 2.2.3 deste capítulo) para averiguar se o tamanho dos fragmentos 

obtidos correspondia ao tamanho da banda esperada, quando comparados 

com as bandas de um marcador padrão (Low DNA Mass Ladder e 100bp, 

Invitrogen). 

 

A.2 Protocolo para purificação e sequenciamento de fragmentos 

amplificados  

 

A purificação dos produtos da PCR foi realizada com as enzimas 

Exonuclease I de E. coli 20U/L (EN0581) e SAP (Shrimp Alkaline 

Phosphatase, 1U/L (Ref. EN0511- FERMENTAS). Uma solução previamente 

realizada, foi diluída nas seguintes proporções: 1U de SAP/reação e 10U de 

Exo, portanto, 1L de SAP e 0.5L de Exo para a solução em uso. 

Todos os tubos da PCR recebiam em média 3 µL da solução Exo/SAP e 

em seguida eram submetidos a um novo ciclo de temperatura no 

termociclador: 37°C a 50 min, 80°C a15 min. 

Para verificar se os produtos de PCR eram purificados adequadamente, 

empregaram-se os procedimentos descritos acima no item 2.2.3. Os produtos 

que apresentaram resultados satisfatórios foram encaminhados para o 

sequenciamento na seguinte forma: 
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7,5 µL de volume total em um tubo de 1,5 ml sendo que 6 L do volume 

total correspondiam ao produto purificado e mais 1,5 µL de cada 

oligonucleotídeo, sendo o último na concentração de 5 µM. 

As reações de sequenciamento foram realizadas, utilizando-se o BigDye 

(DNA “Big Dye Terminator Cycle Sequencing Standart, Applied Biosystems) e 

sequenciadas no Centro de Biotecnologia do Instituto Butantan em 

sequenciador ABI PRISM 3100 Genetic Analyzes (Applied Biosystems). As 

sequências obtidas foram editadas no programa CodonCode Aligner. 

 

 

 


