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RESUMO
GUILARDI, Mariana D. Marcadores genéticos e sua contribuição para a caracterização das
espécies e reconstrução da história evolutiva do gênero Euryoryzomys (Rodentia:
Sigmodontinae). 2019. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso de Especialização em Animais
de Interesse em Saúde, Centro de Formação para o SUS/SP “Dr. Antônio Guilherme de Souza”,
Secretaria de Saúde do Governo do Estado de São Paulo, São Paulo, 2019.

A acentuada semelhança morfológica entre roedores gera problemas para a sua taxonomia. O
gênero Oryzomys, por exemplo, tinha suas espécies alocadas em grupos de espécies, porém,
dados citogenéticos e moleculares apontavam para a existência de entidades taxonômicas
crípticas nesses grupos. Posteriormente, dez novos gêneros foram reconhecidos a partir de
Oryzomys, entre os quais está Euryoryzomys e para o qual, atualmente, são reconhecidas seis
espécies e uma não descrita formalmente. Essas espécies são semelhantes morfologicamente e
possuem ampla distribuição geográfica, ocupando diferentes fitofisionomias. Os dados
citogenéticos auxiliam na identificação de algumas espécies. E. legatus é a única espécie do
gênero que não possui cariótipo descrito. Além disso, estudos de sistemática com o gênero são
importantes para estabelecer as relações filogenéticas de suas espécies e possíveis hipóteses
evolutivas. O objetivo desse estudo foi descrever o cariótipo de E. legatus e realizar análises
filogenéticas com marcadores moleculares para as espécies do gênero. Foram analisadas
preparações citogenéticas de E. legatus empregando coloração com Giemsa, Banda C, Banda
G e hibridação in situ fluorescente (FISH) com sondas teloméricas. O cariótipo de E. legatus
apresentou 2n=80, NF=86, e a FISH evidenciou sinais nas regiões teloméricas dos
cromossomos. As análises filogenéticas com todas as espécies do gênero contaram com 83
sequências parciais do gene mitocondrial citocromo b (cit-b) - 11 produzidas no presente estudo
- e 17 sequências parciais do gene nuclear interphotoreceptor retinoid binding protein (IRBP)
- quatro produzidas nesse estudo -, além de 11 táxons compondo o grupo externo. Os métodos
de análises empregados foram inferência Bayesiana e Máxima-Verossimilhança. As análises
com os marcadores concatenados (cit-b + IRBP) recuperaram o gênero monofilético com baixo
suporte e a seguinte topologia: ((E. macconnelli A, ((E. macconnelli B, E. macconnelli C), E.
macconnelli D)) ((E. emmonsae A, E. emmonsae B), (E. russatus, ((E. lamia, Euryoryzomys
sp.), (E. nitidus B, (E. nitidus A, (E. nitidus MSB70697, E. legatus))))))). O número diploide,
morfologia e padrão de bandas de E. legatus foram semelhantes aos de E. emmonsae, E. nitidus
e E. russatus descritos na literatura, de modo que dados citogenéticos são informativos somente

para distinguir E. legatus de E. lamia, E. macconnelli e Euryoryzomys sp. As reconstruções
filogenéticas indicam que E. emmonsae, E. macconnelli, E. nitidus – e, segundo a literatura, E.
lamia - possam representar complexos de espécies (espécies crípticas reveladas previamente
pela informação citogenética ou morfologia e corroborada pela reconstrução filogenética). Para
E. russatus foram recuperados três subclados (nordeste, sudeste e sul-sudeste), demonstrando
que são necessárias análises filogeográficas, dado o tamanho da amostra. E. nitidus foi
recuperado polifilético e sua relação filogenética com E. legatus deve ser melhor investigada
com ampliação de amostragem. As análises sugerem também que espécies de Euryoryzomys de
áreas úmidas podem ter divergido antes das espécies de áreas abertas e de refúgios. O presente
estudo amplia o conhecimento de Euryoryzomys e demostra que a maior dificuldade na
delimitação das espécies e compreensão dos processos envolvidos em sua diversificação ainda
é a existência de muitas lacunas amostrais, dada a ampla distribuição do gênero. Expedições de
coleta são necessárias para solucionar essa deficiência amostral, bem como revisões
taxonômicas, especialmente à luz de uma abordagem de taxonomia integrativa, para um dos
gêneros de maior distribuição da tribo Oryzomyini.
Palavras-chave: Roedores, citogenética, filogenia

ABSTRACT
Morphological similarities among rodents hinders the taxonomy of the group. Previously, the
genus Oryzomys had its species allocated in species complexes. Cytogenetics and molecular
information pointed out to the existence of cryptic entities among those species complexes.
Accordingly, Oryzomys was later split in ten new genera, being Euryoryzomys one of them. Six
species and another one not formally described are recognized for the genus. These species are
morphologically similar, and have a broad distribution through different phytophysiognomies.
Cytogenetic represents an important tool to identify some species, and the karyotype for E.
legatus is still missing. Furthermore, systematic studies are also extremely relevant to recover
the phylogenetic relationships of the species of the genus and their diversification evolutionary
hypotheses. The aim of this study was to describe the karyotype of E. legatus, and to perform
phylogenetic analyses on Euryoryzomys species. Chromosomal preparation of E. legatus were
analyzed based on conventional Giemsa staining, C and G-banding patterns, and fluorescence
in situ hybridization (FISH) using telomeric probes. The karyotype of E. legatus showed 2n=80,
NF=86, and FISH analyses showed signals in the telomeric regions. The phylogenetic analyses
using all the recognized Euryoryzomys species were based on 83 partial sequences of the
mitochondrial gene cytochrome b (cyt-b) - 11 produced in this study - and 17 partial sequences
of the nuclear gene interphotoreceptor retinoid binding protein (IRBP) - four obtained in this
study -, besides 11 taxa that composed the outgroup. Phylogenetic analyses - applying Bayesian
inference and Maximum-Likelihood methods – using concatenated dataset recovered the
monophyly of the genus with low support, and the following topology: ((E. macconnelli A, ((E.
macconnelli B, E. macconnelli C), E. macconnelli D)), ((E. emmonsae A, E. emmonsae B), (E.
russatus, ((E. lamia, Euryoryzomys sp.), (E. nitidus B, (E. nitidus A, (E. nitidus MSB70697, E.
legatus))))))). The diploid number, chromosomes morphology and banding patterns of E.
legatus were similar to those of E. emmonsae, E. nitidus, and E. russatus described in the
literature. Cytogenetic data are informative to distinguish E. legatus from three other species:
E. lamia, E. macconnelli, and Euryoryzomys sp. The phylogenetic analyses indicated the
hypothesis that E. emmonsae, E. macconnelli, and E. nitidus - and according to the literature,
E. lamia - may represent species complexes (cryptic species previously revealed by the
cytogenetics data or morphology and corroborated by the phylogenetic reconstruction). Three
subclades (northeast, southeast and south-southeast) were recovered for E. russatus, which
demonstrates that phylogeographic analyses are needed, based on the sample size. E. nitidus
was recovered as polyphyletic, and its phylogenetic relationships with E. legatus must be

further investigated. The phylogenetic analyses indicates that species of Euryoryzomys from
humid areas should have diverged earlier than species from open and refugia areas. This study
increases the knowledge of Euryoryzomys and shows that the difficulty on species delimitation
and their diversification processes are still strongly related to sample gaps, given the wide
distribution of the genus. Fieldwork expeditions are still required to resolve this basic
deficiency. Subsequently, taxonomic revisions are also required, especially under an integrative
taxonomy approach.
Keywords: Rodents, cytogenetics, phylogeny
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1. INTRODUÇÃO
Cricetidae é a família de roedores com maior número de representantes da região
Neotropical, composta pelas subfamílias Neotominae, Tylomyinae e Sigmodontinae (D’ELÍA;
PARDIÑAS, 2015). Sigmodontinae é a subfamília com maior número de representantes, a
maior parte ocupando a América do Sul, possuindo cerca de 380 espécies descritas em 84
gêneros e nove tribos (Abrotrichini, Akodontini, Ichthyomyini, Oryzomyini, Phyllotini,
Reithrodontini, Sigmodontini, Thomasonyini e Wiedomyini), além de um grupo denominado
“incertae sedis”, composto por gêneros que não se inserem em nenhuma das tribos e podem
representar linhagens diferentes (GONÇALVES et al., 2018; PATTON; PARDIÑAS; D’ELÍA,
2015).
O gênero Oryzomys (tribo Oryzomyini, subfamília Sigmodontinae) era reconhecido
como um grupo com espécies semelhantes morfologicamente, chegando de 40 até 100
espécies, dependendo do autor (MUSSER; CARLETON, 1993; REIG, 1984). Isso fez com
que suas espécies fossem alocadas em grupos de espécies e subgêneros com base em sua
morfologia (CARLETON; MUSSER, 1984, 1989; GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER;
CARLETON, 1993, 2005; REIG, 1984). À medida que estudos de morfologia foram aliados
a dados citogenéticos e moleculares, observou-se que Oryzomys não era recuperado como
monofilético e poderia apresentar uma diversidade subestimada (GARDNER; PATTON,
1976; MUSSER et al., 1998; PATTON; DA SILVA; MALCOLM, 2000; WEKSLER, 2003).
A partir disso, Weksler et al. (2006) realizaram uma revisão do gênero, de modo a recuperar
o monofiletismo dos representantes do grupo, resultando na realocação de grupos de espécies
em 10 novos gêneros: Aegialomys, Cerradomys, Eremoryzomys, Euryoryzomys, Hylaeamys,
Mindomys, Nephelomys, Oreoryzomys, Sooretamys e Transandinomys.
Euryoryzomys anteriormente era alocado no grupo nitidus. Seu nome vem do grego
eurus (de longo alcance), devido à sua extensa distribuição geográfica (WEKSLER;
PERCEQUILLO; VOSS, 2006), que inclui regiões de floresta ombrófila em planícies e terras
baixas montanhosas na Bacia Amazônica; Mata Atlântica do Brasil; Yungas da Argentina e
Bolívia; florestas semideciduais da Bolívia, Brasil e Paraguai; áreas isoladas de floresta
ombrófila (brejos) na Caatinga brasileira; e florestas de galeria no Cerrado brasileiro e Chaco
paraguaio (PERCEQUILLO, 2015; WEKSLER; PERCEQUILLO; VOSS, 2006) (Figura 1).
As relações filogenéticas de Euryoryzomys em Oryzomyini já foram investigadas a
partir de dados morfológicos e moleculares, entretanto, o gênero foi recuperado em diferentes
posições na tribo e sem valores de suporte significativos, sendo seus possíveis grupos-irmãos
os gêneros Oecomys, Hylaeamys e Transadinomys (GONÇALVES et al., 2018; STEPPAN;
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SCHENK, 2017; WEKSLER, 2003, 2006).
Atualmente, Euryoryzomys possui seis espécies descritas - E. emmonsae, E. lamia,
E. legatus, E. macconnelli, E. nitidus e E. russatus - e uma não descrita formalmente Euryozyomys sp. (SILVA; PERCEQUILLO; YONENAGA-YASSUDA, 2000; WEKSLER;
PERCEQUILLO; VOSS, 2006).
Euryoryzomys possui três espécies consideradas amazônicas, sendo uma delas E.
macconnelli, espécie-tipo do gênero, que está distribuída na Bacia Amazônica da Bolívia,
Brasil e Peru (PERCEQUILLO, 2015) (Figura 1). Há mais de um cariótipo atribuído para a
espécie: 2n=64, NF (número fundamental - número de braços de cromossomos
autossômicos)=64, em espécimes do Peru; 2n=76, NF=85, da Venezuela; 2n=64, NF=70, do
Brasil (GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER et al., 1998; PATTON; DA SILVA;
MALCOLM, 2000). A análise filogenética com sequências do gene mitocondrial citocromob feita por Patton et al. (2000) recuperou clados estruturados dentro da espécie e os dados
cariotípicos associados às filogenias apontaram para, no mínimo, três espécies-crípticas.
E. nitidus também é encontrada na Bacia Amazônia e ocorre em simpatria com E.
macconnelli e E. emmonsae (PERCEQUILLO, 2015) (Figura 1). Possui 2n=80, NF=86
(GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER et al., 1998; MATTEVI, ANDRADES-MIRANDA,
2006; VOLOBOUEV; ANISKIN, 2000).
E. emmonsae é outra espécie amazônica, comumente encontrada em áreas nãoalagadas (mata de terra firme) do Brasil (PERCEQUILLO, 2015) (Figura 1), também
apresenta 2n=80 e NF=86, exatamente como E. nitidus, e alguns autores reportam dificuldade
na diferenciação morfológica dessas duas espécies (MUSSER et al., 1998; WEKLSER;
PERCEQUILLO; VOSS, 2006; PERCEQUILLO, 2015).
E. russatus representa a espécie mais estudada do gênero e foi abordada em estudos
de distribuição geográfica e ecologia (e.g. CERBONCINI et al., 2014; GONÇALVES;
MARINHO; FREITAS, 2009; PORTO; CARNAVAL; DA ROCHA, 2013). Como observado
em E. emmonsae e E. nitidus, possui 2n=80, NF=86 (GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER
et al., 1998). Essa espécie é disjunta de E. nitidus e E. emmonsae, pois é exclusiva da Mata
Atlântica do Brasil, chegando a florestas semideciduais na Argentina e Paraguai
(PERCEQUILLO, 2015) (Figura 1).
E. lamia foi descrita para três localidades do Cerrado: Chapada dos Veadeiros e
Anápolis, Goiás, e Rio Jordão, próximo a Araguari, Minas Gerais (Figura 1). Três números
diploides foram associados a esta espécie: 2n=58, NF=82; 2n= 60, NF=84; 2n=64, NF=84
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(ANDRADES-MIRANDA et al., 2000; BONVICINO; OTAZU; WEKSLER, 1998). Dados
citogenéticos associados a informações de morfologia indicam a existência de, ao menos, duas
entidades taxonômicas diferentes (PERCEQUILLO, 2015).
Euryoryzomys sp. ocorre em brejos na Serra de Baturité, Ceará, Brasil (Figura 1).
Apesar de não haver uma descrição formal para essa espécie, acredita-se que seja uma entidade
distinta, pois possui um cariótipo diferente das outras espécies do gênero: 2n=76, NF=86
(SILVA; PERCEQUILLO; YONENAGA-YASSUDA, 2000).
E. legatus é a única espécie que não ocorre no Brasil, com distribuição em Yungas na
encosta dos Andes da Argentina e Bolívia (PERCEQUILLO, 2015) (Figura 1), e o cariótipo
ainda não foi descrito na literatura. Sua posição filogenética e sua relação com E. nitidus
também é motivo de controvérsia na literatura (PATTON; DA SILVA; MALCOLM, 2000).
Almeida (2014) realizou um estudo filogenético, empregando sequências parciais de
genes mitocondriais e nucleares e de DNA-barcoding com representantes de todas as espécies
de Euryoryzomys, o que evidenciou que a diversidade descrita para o gênero está subestimada.
A associação das filogenias moleculares, DNA-barcoding e dados citogenéticos apontaram
para a existência de diferentes entidades taxonômicas sob os nomes das espécies descritas, de
modo que E. emmonsae, E. macconnelli e E. nitidus foram indicados como complexos de
espécies, incluindo candidatos a espécies novas.
Com base nas informações da literatura que revelam a presença de Euryoryzomys em
diferentes fitofisionomias; a ocorrência de simpatrias; os dados citogenéticos informativos em
alguns casos; e a hipótese de presença de espécies crípticas, o presente estudo foi desenvolvido,
com o objetivo principal de abordar o gênero Euryoryzomys a partir de filogenia e citogenética.
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Figura 1. Mapa da distribuição das espécies do gênero Euryoryzomys na América do Sul.

Compilação de dados a partir de informações disponíveis na literatura: Almeida (2014), Bonvicino, Oliveira e
D’Andrea (2008), Patton, Silva e Malcolm (2000), Silva, Percequillo e Yonenaga-Yassuda (2000) e Weksler
(1996). A delimitação das regiões representa a distribuição potencial de cada espécie. Números diploides (2n) e
fundamental (NF) indicados para cada espécie, conforme literatura. Figura elaborada por Mariana Dias Guilardi.

2. OBJETIVOS
Os objetivos deste estudo foram: i) descrever o cariótipo de E. legatus; e ii) investigar
as relações filogenéticas entre as espécies de Euryoryzomys, cujas reconstruções foram obtidas
a partir de análises empregando sequências de um gene mitocondrial e um nuclear.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1. Amostragem
As preparações citogenéticas de dois indivíduos de E. legatus e tecidos de
Euryoryzomys foram obtidos, respectivamente, do Banco de Lâminas do Laboratório de
Ecologia e Evolução do Instituto Butantan e do Banco de Tecidos do Dr. Miguel T. Rodrigues
do Instituto de Biociências, USP (Apêndice 1). A amostragem contou com 11 sequências
parciais do gene citocromo-b (cit-b) e quatro sequências parciais do gene interphotoreceptor

14
retinoid binding protein (IRBP) obtidas no presente estudo (destacadas em vermelho no
Apêndice 1), e 72 sequências parciais do gene cit-b - obtidas por Almeida (2014), cedidas pelo
Dr. James L. Patton da Universidade da Califórnia, Berkeley, e acessadas no GenBank – e 13
sequências parciais do gene interphotoreceptor retinoid binding protein (IRBP) - obtidas por
Almeida (2014) (Apêndice 1). No total, foram amostrados 83 representantes de Euryoryzomys
de 63 localidades (Apêndice 1, Figura 2).

3.2. Análises das preparações citogenéticas
As metáfases de suspensões citogenéticas obtidas de medula óssea e baço
(YONENAGA, 1972) da fêmea JPJ2681 e do macho JPJ2682 de E. legatus, são provenientes
de coleta realizada em 2016 em Arroyo Yuto, Jujuy, Argentina (Apêndice 1, Figura 2 localidade #7). Durante o período desta monografia, o material foi analisado empregando
coloração convencional com Giemsa, bandas C e G (SEABRIGHT, 1971; SUMNER, 1972), e
hibridização in situ fluorescente (FISH) com sondas teloméricas marcadas com isotiocianato
de fluoresceína ou FITC (de fluorescein isothiocyanate) (Telomere PNA FISH/FITC (DAKO,
Catálogo No. 5325) e também coradas com DAPI (4′,6-diamidine-2′-phenylindole
dihydrochloride).
Para o estabelecimento do número diploide (2n) e número fundamental (NF), foram
analisadas 72 metáfases do macho e 56 da fêmea. As melhores metáfases foram fotografadas
em objetiva de imersão e armazenadas na forma de figuras digitalizadas. Os cariótipos foram
montados, levando-se em consideração a morfologia e o tamanho dos cromossomos. O
programa Adobe Photoshop CS4 foi utilizado para a montagem dos cariótipos.

3.3. Extração de DNA, amplificação e obtenção de sequências das regiões-alvo
A extração de DNA de 13 indivíduos de Euryoryzomys (Apêndice 1) foi feita a partir
de amostras de fígado e músculo, utilizando Chelex (Bio-Rad - código 143-2832), de acordo
com Walsh et al. (1991). As reações em cadeia da polimerase (PCR) foram realizadas com
volume final de 15 µl. Duas regiões gênicas foram amplificadas para as análises moleculares:
uma sequência parcial do gene citocromo-b (cit-b), de 800pb, que foi amplificado com os
primers MVZ 05 e MVZ 16 (SMITH; PATTON, 1999); e 749pb do primeiro éxon do gene
IRBP, amplificado com primers A1 e F (STANHOPE et al., 1992). Os protocolos e perfis de
amplificação via reação em cadeia da polimerase (PCR) de cada marcador seguiram Almeida
(2014).
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As reações de sequenciamento foram realizadas no Laboratório de Bacteriologia II do
Instituto Butantan, utilizando-se o BigDye (DNA “Big Dye Terminator Cycle Sequencing
Standart”, Applied Biosystems), em sequenciador ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems). Após a leitura, o sequenciador automático gerou arquivos contendo as
sequências e seus respectivos eletroferogramas. A edição, alinhamento e produção de
sequências consenso foram feitos no programa Geneious R7 (KEARSE et al., 2012). As
sequências de boa qualidade avaliadas quanto à ocorrência de contaminação e submetidas à
Pesquisa Comparativa de Similaridade no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST),
utilizando a ferramenta BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) para averiguação da
região-alvo da sequência gênica amplificada.

3.4. Análises de filogenia
Sequências de 11 táxons para compor o grupo-externo foram obtidas do GenBank
(Apêndice 2). Os alinhamentos das sequências mitocondriais (83 sequências) e nucleares (17
sequências) separadas (uniloco) e concatenadas (multilocos) foram realizados pelo método
MUSCLE (EDGAR, 2004) no programa Geneious R7.
As análises filogenéticas foram realizadas com os marcadores separadamente (uma
matriz com sequências do cit-b e outra com sequências do IRBP) e com os marcadores
concatenados (cit-b + IRBP), utilizando algoritmos de máxima-verossimilhança e de inferência
Bayesiana. O melhor modelo evolutivo para cada alinhamento foi estabelecido pelo programa
PartitionFinder 2.1 (LANFEAR et al., 2012). As análises de máxima-verossimilhança (MV)
foram realizadas no programa RAxML-NG (KOZLOV et al., 2018) e as de inferência
Bayesiana (IB) no MrBAYES 3.2.2 (RONQUIST; HUELSENBECK; TESLENKO, 2011). As
árvores filogenéticas foram editadas nos programas FigTree v.1.4 (RAMBAUT,
DRUMMOND, 2009) e Adobe Illustrator CS4.
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Figura 2. Mapa parcial da América do Sul com as localidades, enumeradas de 1 a 63, de onde são provenientes as
amostras de Euryoryzomys utilizadas no presente estudo.

Amostras, localidades e seus respectivos números constam no Apêndice 1. Figura elaborada por Mariana Dias
Guilardi.

4. RESULTADOS
4.1. Descrição do cariótipo de E. legatus
O cariótipo apresentou 2n=80 e NF=86 (Figura 3a), sendo constituído por um par
grande acrocêntico (par 1), 34 pares acrocêntricos que diminuem gradativamente de tamanho
(pares 2 ao 35), quatro pares pequenos metacêntricos (pares 36 a 39), X submetacêntrico grande
e Y submetacêntrico médio (Figura 3a). A banda C apresentou heterocromatina constitutiva
pericentromérica nos autossomos, no braço curto do cromossomo X e o Y foi inteiramente
heterocromático (Figura 3b). A banda G auxiliou no reconhecimento dos pares de homólogos
(Figura 3c).
A hibridação in situ fluorescente foi realizada tanto em metáfases do macho quanto da
fêmea, porém os melhores resultados foram obtidos no macho (Figuras 4a e 4b). Foram
detectados sinais de hibridação da sequência (TTAGGG)n exclusivamente na região telomérica
de todos os cromossomos.
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Figura 3. Cariótipos de Euryoryzomys legatus, macho, proveniente de Jujuy, Argentina, com 2n=80, NF=86.

a) Coloração com Giemsa; no retângulo são incluídos os cromossomos X de uma metáfase da fêmea; b) Padrão de
bandas C; no retângulo são destacados os cromossomos sexuais de outra metáfase do macho; c) Padrão de bandas
G. Barra: 10 µm.

Figura 4. Hibridação in situ fluorescente em metáfases de Euryoryzomys legatus, macho, proveniente de Jujuy,
Argentina, com 2n=80, NF=86.

a) Hibridação in situ fluorescente com sondas teloméricas. As marcações são exclusivamente teloméricas. b) DAPI
evidenciando o cromossomo Y. As setas indicam o cromossomo Y.
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4.2. Análises filogenéticas das espécies de Euryoryzomys
Nas análises uniloco, utilizando as matrizes do cit-b e do IRBP (dados não mostrados),
o gênero Euryoryzomys não foi recuperado como monofilético e a filogenia apresentou a
topologia de ((E. macconnelli A, ((E. macconnelli B, E. macconnelli C), E. macconnelli D)),
((Transandinomys talamance, T. bolivaris), ((E. emmonsae A, E. emmonsae B), (E. russatus
((E. lamia, Euryoryzomys sp.), (E. nitidus B, (E. nitidus A, (E. nitidus MSB70697, E.
legatus)))))))). Nas análises multilocos, Euryoryzomys foi recuperado como monofilético com
baixo suporte (Figura 5 - MV: 59%, IB: 0,68), e como seu grupo-irmão foi recuperado o gênero
Transandinomys com alto suporte (MV: 95%, IB: 1).
As análises com o gene cit-b (não mostradas) e com os marcadores concatenados
(Figura 5) recuperaram as espécies do gênero reciprocamente monofiléticas e com alto suporte
(MV > 95%, IB > 0,95), com exceção de E. nitidus, que foi recuperada polifilética. Ao
contrário, as análises com sequências do IRBP não recuperaram as espécies de Euryoryzomys
como monofiléticas (dado não mostrado).
As relações filogenéticas entre as espécies do gênero (Figura 5) nas análises multilocos
foram recuperadas com E. macconnelli como grupo-irmão de todas espécies com baixo suporte
(MV: 59%, IB: 0,68). Para essa espécie foram recuperados quatro clados estruturados com alto
suporte: E. macconnelli A (MV: 100%, IB: 1), com indivíduos de Macaco e Manaus, Amazonas
– Brasil (localidades #23 e #24), de Rudi, Kappel Vliegveld, Brokopondo – Suriname
(localidade #27), e de San Ignacio Yuraní, Bolívar – Venezuela (localidade #28); E.
macconnelli B (MV: 100%, IB: 1), com representantes do Alto Rio Urucu e Colocação ViraVolta, Amazonas – Brasil (localidade #20 e #22); E. macconnelli C (MV: 90%, IB: 0,98), com
indivíduos de Aripuanã e Juruena, Mato Grosso – Brasil (localidades #25 e #26) e de Marabá,
Pará – Brasil (localidade #4); e E. macconnelli D (MV: 85%, IB: 1), com representantes do
Barro Vermelho, Amazonas – Brasil (localidade #21), e de Tangoshiari, Cusco - Peru
(localidades #17), e de San Pedro e Nuevo San Juan, Loreto – Peru (localidades #18 e #19). E.
macconnelli A foi recuperado com alto suporte como grupo irmão dos outros clados (MV: 85%,
IB: 1). E. macconnelli B foi recuperado como grupo-irmão de E. macconnelli C (MV: 94%, IB:
1), e o grupo formado por esses dois clados foi recuperado como grupo-irmão de E. macconnelli
D com alto suporte (MV: 97%, IB: 1).
E. emmonsae foi recuperado como grupo-irmão do restante das espécies (MV: 63%, IB:
0,99). A espécie apresentou grupos estruturados com alto suporte, nos quais: um clado E.
emmonsae A é formado com indivíduos de Paraupebas, Marabá e Altamira, Pará - Brasil
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(localidades #3, #4 e #5) (IB: 1, MV: 97%); e um clado. E. emmonsae B com indivíduos de
Alta Floresta e Claudia, Mato Grosso – Brasil (localidades #1 e #2) (IB: 1, MV: 100%). E.
emmonsae A foi recuperado como grupo-irmão de E. emmonsae B.
E. russatus foi recuperado como grupo-irmão de ((E. lamia, Euryoryzomys sp.), (E.
nitidus B (E. nitidus A, (E. nitidus MSB70697, E. legatus)))) (MV: 62%, IB: 0,96,). A espécie
apresentou três clados, todos de localidades da costa Atlântica do Brasil: um clado com
representantes de Una, Bahia (localidade #35), Linhares e Monte Verde, Espírito Santo
(localidades #38 e #39), Garrafão, Magé e Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro (localidades
#39, #42, #43 e #44) e Bertioga, Caucaia do Alto, Cantareira, Estação Biológica de Boracéia,
Horto Zona Norte, Juquitiba, PESM Santa Virgínia, Piedade, São Bernardo do Campo, São
Paulo (localidades #50, #51 #52, #53, #55, #57, #59, #60 e #62); outro com indivíduos de
Ortigueira e Wenceslau Brás Paraná (localidades #40 e 41), Osório, Sapiranga e Tainhas, Rio
Grande do Sul (localidades #45, 46 e 47), Florianópolis e Itapoá, Santa Catarina (localidade
#48 e #49) e Fazenda Intervales, Ilha do Cardoso, PE Carlos Botelho e Pilar do Sul, São Paulo
(localidades #54, #56, #58 e #61); e um último clado com indivíduos da Jussari e Valença,
Bahia (localidades #36 e #37).
O próximo clado composto por ((E. lamia, Euryoryzomys sp.), (E. nitidus B, (E. nitidus
A, (E. nitidus MSB70697, E. legatus)))) foi recuperado com alto suporte (MV: 100%, IB: 1).
A relação entre Euryoryzomys sp. e E. lamia foi recuperada com alto suporte em ambas análises
(MV: 96%, IB: 1). A relação do grupo formado por essas espécies com (E. nitidus B, (E. nitidus
A, (E. nitidus MSB70697, E. legatus))) também foi recuperada com alto suporte (MV: 100%
IB: 1) (Figura 5).
E. nitidus foi recuperado como polifilético com: um clado E. nitidus A, recuperado
com alto suporte (MV: 100%, IB: 1), com indivíduos de Reserva Cusco Amazónico, Madre de
Díos – Peru (localidade #34), de Igarapé Porangaba, Acre - Brasil (localidade #32), e de
Palmira, Pando (localidade #31) e 45km N Yacuma, Beni (localidade #29) - Bolívia (Figura 5);
e um clado E. nitidus B com indivíduos de Juruena e Apiacás, Mato Grosso (localidades #26 e
33) também recuperado com alto suporte (MV: 99%, IB: 1). Adicionalmente, um indivíduo de
E. nitidus (MSB70697) de 1km NE Estância Cuevaas, Santa Cruz, Bolívia (localidade #30,
Figura 5 - sinal de asterisco) foi recuperado como grupo-irmão de E. legatus com alto suporte
(MV:99%, IB: 1). E. nitidus B foi recuperado como grupo irmão de (E. nitidus A, (E. nitidus
MSB70697, E. legatus)) e E. nitidus A com o grupo-irmão de (E. nitidus MSB70697, E.
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legatus) com alto suporte (MV: 75%, IB: 1 e MV: 93%, IB: 1, respectivamente). Todos os
indivíduos associados ao nome E. legatus foram recuperados em um único clado.
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Figura 5: Topologia obtida na análise de máxima-verossimilhança a partir dos marcadores concatenados.

Os valores de suporte obtidos nas análises se encontram próximos aos nós: em porcentagem estão representados os valores de suporte da análise de máxima-verossimilhança e em número decimais os valores de suporte da inferência Bayesiana. O sinal de asterisco
representa o indivíduo de E. nitidus irmão do clado de E. legatus.
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5. DISCUSSÃO
5.1.

Citogenética
Para muitos roedores, a citogenética pode ser uma ferramenta importante para a

identificação das espécies (DI-NIZO et al., 2017). Em Euryoryzomys, estudos citogenéticos
distinguem E. lamia (2n=58, 60, 64, NF=84), E. macconnelli (2n=64, NF=70; 2n=64, NF=64;
2n=76, NF=85) e Euryoryzomys sp. (2n=76, NF=86) (ANDRADES-MIRANDA et al., 2000;
BONVICINO; OTAZU; WEKSLER, 1998; GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER et al.,
1998; PATTON; DA SILVA; MALCOLM, 2000; SILVA, 2015; SILVA, PERCEQUILLO,
YONENAGA-YASSUDA, 2000); E. emmonsae, E. nitidus e E. russatus possuem 2n=80 e
NF=86 (ANDRADES-MIRANDA et al., 2000; MATTEVI, ANDRADES-MIRANDA, 2006;
MUSSER et al., 1998; VOLOBOUEV; ANISKIN, 2000) e, embora seja um número diploide
distinto anteriores, não podem ser distinguidas entre si pelo 2n e NF.
A única espécie que não possuía dados citogenéticos disponíveis na literatura era E.
legatus. Em 2016, com auxílio à pesquisa regular da FAPESP (Processo 2014/02885-2 para a
Dra. Maria José de Jesus Silva e 2016/05621-1 para bolsa TT3 da aluna Mariana Dias Guilardi),
foi realizada uma viagem para a Argentina com o objetivo de obter esses dados. Nas análises
dessa monografia, E. legatus apresentou cariótipo idêntico aos descritos para E. emmonsae, E.
nitidus e E. russatus, de modo que, para essa espécie somente o cariótipo não é informativo
para distingui-la das demais que também possuem 2n=80, NF=86.

5.2.

Monofilia e relações filogenéticas
Patton e colaboradores (2000) também obtiveram baixo suporte para o monofiletismo

do gênero Euryoryzomys, porém outros trabalhos que utilizaram mais de dois marcadores
moleculares recuperaram o monofiletismo do gênero com suportes mais elevados (ALMEIDA,
2014; GONÇALVES et al., 2018; STEPPAN; SCHENK, 2017).
As filogenias com os marcadores concatenados apresentadas nesse estudo
corroboraram trabalhos anteriores que recuperaram E. macconnelli como espécie-irmã das
demais espécies do gênero (PATTON; DA SILVA; MALCOLM, 2000; WEKSLER, 2003;
ALMEIDA, 2014). Entretanto, essa é primeira análise com marcadores moleculares que traz a
maior parte das espécies de áreas úmidas divergindo antes das espécies de áreas abertas e de
refúgios (E. lamia e Euryoryzomys sp., respectivamente), o que corrobora análises anteriores
com dados morfológicos (WEKSLER; PERCEQUILLO; VOSS, 2006).
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5.3.

Espécies e subclados em Euryoryzomys
Euryoryzomys possui descritas formalmente seis espécies: E. emmonsae, E. lamia, E.

legatus, E. macconnelli e E. russatus. No presente estudo, as análises apontam para ocorrência
de oito espécies crípticas (E. emmonsae A, E. emmonsae B, E. macconnelli A, E. macconnelli
B, E. macconnelli C, E. macconnelli D, E. nitidus A e E. nitibus B) e uma nova espécie
(Euryoryzomys sp.), corroborando dados de trabalhos anteriores que utilizaram citogenética,
dados morfológicos e moleculares (ALMEIDA, 2014; PATTON; DA SILVA; MALCOLM,
2000; PERCEQUILLO, 2015; SILVA; PERCEQUILLO; YONENAGA-YASSUDA, 2000).
A associação de dados citogenéticos e filogenias moleculares geram informações mais
robustas para a compreensão de processos de delimitação de espécies em pequenos roedores
(DI NIZO et al., 2017). Os dados citogenéticos descritos para espécimes de E. macconnelli
apontam para presença de espécies crípticas, já que indivíduos de diferentes distribuições
geográficas possuem diferentes números diploides (2n=64, NF=64 - Peru; 2n=76, NF=85 Venezuela; 2n=64, NF=64 e 2n=64, NF=70 – Brasil) (GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER
et al., 1998; PATTON; DA SILVA; MALCOLM, 2000; SILVA, 2015). Associando os números
diploides encontrados na literatura com os espécimes utilizados nas análises filogenéticas
obtidas temos que: em E. macconnelli A, o indivíduo USNM448585 teve descrito como número
diploide 2n=76, NF=85; E. macconnelli B o indivíduo JUR386 tem como descrito 2n=64,
NF=70; E. macconnelli C o indivíduo PEU960004 tem como descrito 2n=64, NF=64; e para E.
macconnelli D nenhum dos espécimes das filogenias geradas desta monografia tiveram
cariótipos descrito na literatura (ALMEIDA, 2014; GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER et
al., 1998; PATTON; DA SILVA; MALCOLM, 2000; SILVA, 2015). Os clados recuperados
nas análises filogenéticas deste estudo e sua associação com os dados citogenéticos corroboram
de modo robusto que E. macconnelli é composta por, pelo menos, quatro espécies crípticas.
Abordagens de taxonomia integrativa são primordiais para estudos com E. macconnelli, já que
a associação de dados citogenéticos e de filogenia molecular demonstram que para espécie há
uma diversidade subestimada.
Análises morfológicas feitas por Weksler (1996) em exemplares nomeados como E.
nitidus da Amazônia ocidental indicaram de que tais espécimes diferiam em muitos caracteres
de E. nitidus, e que ocorriam em localidades distantes das descritas para a espécie. No trabalho
de Musser et al. (1998), a espécie E. emmonsae foi descrita de localidades da Amazônia
oriental. Posteriormente, o trabalho de Costa (2003) analisou indivíduos da Amazônia
ocidental, de região próxima aos indivíduos analisados por Weksler (1996), que se
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assemelhavam a E. emmonsae. As análises filogenéticas de Almeida (2014) recuperaram dois
clados estruturados para E. emmonsae, semelhantes aos recuperados neste trabalho: um clado
da Amazônia oriental e outra mais próximo da Amazônia ocidental. Apesar do complemento
cromossômico ser o mesmo para as localidades da Amazônia oriental e ocidental (2n=80,
NF=86), esses trabalhos em conjunto com a filogenia gerada nesta monografia indicam a
presença de duas espécies crípticas para E. emmonsae (E. emmonsae A e E. emmonsae B).
As análises de filogenia recuperaram E. russatus em três clados: um clado com
representantes do nordeste do Brasil, um com representantes do sudeste do Brasil e um
indivíduo do nordeste (RM57 de Una, Bahia – localidade #35), e outro com representantes do
sul-sudeste do Brasil. Os clados recuperados diferem de estudos que abordaram a espécie com
filogeografia (ALMEIDA, 2014; MIRANDA et al., 2007). Miranda et al. (2007) recuperaram
três clados dentro da espécie (nordeste, sudeste e sul do Brasil) e Almeida (2014) recuperou
quatro agrupamentos (nordeste, sudeste e dois ao sul do Brasil). Uma hipótese para a diferença
nos resultados é o número amostral: Miranda et al. (2007) contou com maior número de
amostras do nordeste, e Almeida (2014) com maior amostragem para toda distribuição de E.
russatus. Como este estudo foi focado em análises filogenéticas para o gênero Euryoryzomys,
e não filogeográficas, optou-se pela análise de um número de indivíduos que fosse
representativo para a distribuição de E. russatus, e não dos clados obtidos pelos autores.
Almeida (2014) e Miranda et al. (2007) sugerem que eventos vicariantes, resultantes
da ação de rios como barreiras e áreas de grande de altitude, poderiam não ter tido influência
na formação dos clados de E. russatus. Ambos os trabalhos aventam que a hipótese de refúgios
da Mata Atlântica (PORTO et al., 2012; TOMAZELLI; VILLWOCK, 2000), relacionada a
processos de retração e expansão de áreas de mata que podem ter ocorridos no Pleistoceno,
poderia explicar a formação dos clados recuperados. Entretanto, não existem estudos com
datação envolvendo Euryoryzomys para testar essa hipótese. Dessa forma, análises que
envolvam calibração por fósseis poderiam auxiliar em estudos da espécie e, também, para
outras análises de diversificação de Euryoryzomys.
Os clados recuperados nas filogenias indicam que E. nitidus é um complexo de
espécies, sendo um clado formado por indivíduos do centro do Brasil e outro por indivíduos da
Amazônia ocidental. Os clados e suas relações filogenéticas desta monografia, no entanto,
foram diferentes dos recuperados das análises de Almeida (2014), porque foram utilizadas
menos sequências de E. nitidus da Bolívia, uma vez que foi observada a presença de códons de
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parada em algumas sequências desses indivíduos. Entretanto, foram recuperadas, no mínimo,
duas possíveis entidades taxonômicas.
Na literatura, há relatos de ocorrência de E. legatus e E. nitidus em regiões próximas
ao sul da Bolívia, incluindo a possibilidade de localidades de simpatria das espécies (PRADO;
PERCEQUILLO, 2013). O indivíduo E. nitidus MSB70697 de Santa Cruz – Bolívia tendo sido
recuperado nas filogenias como grupo-irmão de E. legatus da Argentina evidencia uma lacuna
amostral importante, que precisa ser considerada. A cobertura dessa região seria fundamental
para que uma comparação morfológica e molecular envolvendo um número maior de indivíduos
fosse realizada, uma vez que o cariótipo não é um caráter diagnóstico entre E. legatus e E.
nitidus.
Euryoryzomys sp. foi recuperado como um clado de alto suporte, já obtido por Almeida
(2014), corroborando os dados citogenéticos (SILVA; PERCEQUILLO; YONENAGAYASSUDA, 2000), reiterando que indivíduos de Euryoryzomys de Serra de Baurité, Ceará –
Brasil devem corresponder a uma nova espécie. Análises morfológicas de indivíduos de
Euryoryzomys constataram que os indivíduos da Serra de Baurité constituem uma nova entidade
taxonômica (WEKSLER, 1996; PERCEQUILLO, 1998), entretanto ainda não houve validação
taxonômica para a espécie.
E. lamia foi associada na literatura a três números diploides: 2n=58, NF=82 para
exemplares de Colinas do Sul, Fazenda Fiandeira, Minaçú, Niquelândia e Uruaçú, Goiás – Brasil; 2n=
60, NF=84 e 2n=62, NF=84 para animais de Caldas Novas, Corumbaí e Ipameri, Goiás - Brasil
(ANDRADES-MIRANDA et al., 2000; BONVICINO; OTAZU; WEKSLER, 1998). Adicionalmente,
análises de morfologia externa e craniana revelaram diferenças entre representantes de E. lamia de
Minas Gerais e de Goiás (PERCEQUILLO, 1998). Esses dados já apontam, primariamente, para
necessidade de uma revisão taxonômica desse táxon. No presente estudo, foram obtidos poucos
representantes da espécie (somente indivíduos de Fazenda Fiandeira, Goiás – Figura 2, localidade #6),
porém é fundamental que haja ampliação de amostragem e que sejam obtidos dados integrativos para
que se possa investigar a ocorrência de espécies crípticas e o limite de espécies do que se tem
considerado uma única espécie.

5.4.

Taxonomia integrativa
A análise utilizando dados morfológicos pode, muitas vezes, não reconhecer espécies

que ainda não possuem diferenças morfológicas que a distingam de táxons relativamente
próximos, como é o caso das espécies crípticas. Nesses casos, as análises de taxonomia
integrativa são as mais indicadas, já que estas propõem a análise de diferentes tipos de
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metodologias (eg. citogenéticas, ecológicas, morfológicas e moleculares) e analisa a
congruência dos resultados desses métodos para a caracterização da biodiversidade (PADIAL
et al., 2010).
Esse estudo demonstra que, para Euryoryzomys, o uso somente de caracteres
morfológicos subestima o número entidades taxonômicas dentro do gênero, já que a filogenia
recuperou, pelo menos, oito espécies crípticas ainda não descritas para E. emmonsae, E.
macconnelli e E. nitidus e os dados citogenéticos corroboram para algumas dessas entidades
encontradas (E. macconnelli) (GARDNER; PATTON, 1976; MUSSER et al., 1998; PATTON;
DA SILVA; MALCOLM, 2000; SILVA, 2015). Adicionalmente, com os dados da literatura,
E. lamia morfologicamente poderia compreender duas entidades distintas, uma com
representantes de Goiás e outra com indivíduos de Minas Gerais. Com base nos dados
citogenéticos, E. lamia tem três cariótipos distintos, todos de representantes do estado de Goiás,
porém tais espécimes não foram analisados com outras abordagens (ANDRADES-MIRANDA
et al., 2000; BONVICINO; OTAZU; WEKSLER, 1998; PERQUILLO, 1998).
Dessa forma, os dados da literatura, as espécies crípticas recuperadas na filogenia
molecular desta monografia, e a associações dos dados da filogenia com os dados citogenéticos
demonstram que a taxonomia integrativa é uma abordagem necessária para a análise de uma
diversidade ainda não descrita para Euryoryzomys.

6. CONCLUSÕES
E. legatus apresenta 2n=80, NF=86. O cariótipo é idêntico ao de três outras espécies
do gênero, duas distribuídas na Amazônia (E. emmonsae e E. nitidus) e área de transição entre
Amazônia e Cerrado (E. nitidus) e uma na Mata Atlântica (E. russatus), de modo que esse
cariótipo não é espécie-específico.
Os cariótipos são importantes para distinguir E. legatus, E. nitidus, E. emmonsae e E.
russatus de Euryoryzomys sp., E. lamia e E. macconnelli. Além disso, os números diploides das
duas últimas apontam para a existências de espécies crípticas. A associação dos dados
citogenéticos com análises de filogenia molecular indicam que Euryoryzomys possui espécies
crípticas.
Ainda são necessários estudos mais aprofundados envolvendo a ampliação de
amostras e localidades amostradas, o uso de mais marcadores, e de abordagens de taxonomia
integrativa para auxiliar na caracterização das espécies e para estudar a diversificação de
Euryoryzomys na América do Sul.
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APÊNDICE 1
Tabela com as amostras de Euryoryzomys utilizadas nas análises desse trabalho. Espécie; Número de campo, Número de voucher quando disponibilizado); País;
Estado/Província; Localidade; Lat. Dec. = latitude em graus decimais; Long. Dec. = longitude em graus decimais; Número Mapa = número da localidade indicada na Figura 2;
Gene = gene analisado e em vermelho estão as sequências produzidas neste trabalho; Número GenBank = número da sequência no GenBank; Referência = referência das
sequências utilizadas.

E. emmonsae
E. emmonsae
E. emmonsae
E. emmonsae
E. emmonsae
E. emmonsae
E. emmonsae

Número de
campo
LPC504
LPC507
M968591
M968595
CJ9
CS37
LHE536

E. emmonsae

LHE559

Espécie

Número de
voucher

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Estado/
Província
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Pará
Pará
Pará

Brasil

Pará

País

E. lamia

CRB968

Brasil

Goiás

E. lamia

CRB983

Brasil

Goiás

E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus

JPJ2681
JPJ2682
JPJ1109
JPJ1958
JPJ1562
JPJ1568

MACN26355

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina

Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy
Jujuy

E. legatus

JPJ2050

MACN27069

Argentina

Jujuy

E. legatus

JPJ1974

Argentina

Jujuy

E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. legatus
E. macconnelli
E. macconnelli
E. macconnelli
E. macconnelli
E. macconnelli

JPJ1347
JPJ1542
JPJ1380
JPJ1391
JPJ1831
JPJ1487
JPJ1502
LLW462
LHE1462
MV970049
RSV2025
RSV2030

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Peru
Peru
Peru
Peru
Peru

Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Salta
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto
Loreto

MACN26339
MACN24843

Localidade

Lat. Dec

Long. Dec.

Alta Floresta
Alta Floresta
Claudia
Claudia
Paraupebas
Marabá
Altamira

-9,59
-9,59
-11,52
-11,52
-6,37
-5,8
-3,65

-55,93
-55,93
-54,88
-54,88
-49,99
-50,5
-52,36

Número
Mapa
1
1
2
2
3
4
5

Altamira

-3,65

-52,36

5

Cit-b

AF251526

-13,78

-47,45

6

Cit-b

AF181273

Bonvicino et al, (1998)

-14,48

-47

6

Cit-b

GU126537

Percequillo et al, (2011)

-23,64
-23,64
-24,19
-23,63
-23,65
-23,65

-64,54
-64,54
-64,56
-64,52
-64,34
-64,34

7
7
8
9
10
10

Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b

IRBP
IRBP
IRBP

Este trabalho
Este trabalho
Almeida (2014)
Este trabalho
Este trabalho
Este trabalho

-23,64

-64,5

11

Cit-b

IRBP

Almeida (2014)

-23,64

-64,6

12

Cit-b

-22,03
-22,03
-22,31
-22,31
-22,85
-22,43
-22,43
-1,17
-1,17
-4,33
-5,25
-5,25

-63,93
-63,93
-63,97
-63,97
-64,08
-63,99
-63,99
-73,34
-73,34
-73,19
-73,16
-73,16

13
13
14
14
15
16
16
17
17
18
19
19

Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b

Fazenda Fiandeira,
Cavalcante
Fazenda Fiandeira,
Cavalcante
Arroyo Yuto
Arroyo Yuto
Finca El Piquete
Finca FAMAT
Finca Sauzalito
Finca Sauzalito
Planta Caimancito,
Batería
Planta Caimancito,
camino al pozo 40
Campo Largo
Campo Largo
Finca Falcón
Finca Falcón
Finca Río Seco
Vespucio
Vespucio
Tangoshiari
Tangoshiari
San Pedro
Nuevo San Juan
Nuevo San Juan

Gene

Número
GenBank

Gene

Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b

Referência
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Almeida (2014)
Almeida (2014)
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Patton, Da Silva,
Malcom, 2000

Este trabalho
IRBP

Este trabalho
Almeida (2014)
Este trabalho
Este trabalho
Almeida (2014)
Este trabalho
Este trabalho
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
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E. macconnelli
E. macconnelli

Número de
campo
MNFS85
MNFS156

Brasil
Brasil

Estado/
Província
Amazonas
Amazonas

E. macconnelli

MNFS747

Brasil

Amazonas

E. macconnelli

JUR355

Brasil

Amazonas

E. macconnelli

JUR386

Brasil

Amazonas

E. macconnelli
E. macconnelli
E. macconnelli
E. macconnelli
E. macconnelli

MNFS2078
PDBFF82
PEU960004
M000147
CS32
CMNH645
61

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Amazonas
Amazonas
Mato Grosso
Mato Grosso
Pará

TK11324

Suriname

Brokopondo

Espécie

Número de
voucher

País

Localidade

Lat. Dec

Long. Dec.

-4,85
-4,85

-65,26
-65,26

Número
Mapa
20
20

-6,46

-68,7

-3,28

Gene

Número
GenBank

Gene

Referência

E. macconnelli

RSV1271

USNM448585

Venezuela

Bolívar

E. nitidus

NK13378

MSB56057

Bolívia

Beni

E. nitidus

NK22795

MSB70697

Bolívia

Santa Cruz

E. nitidus
E. nitidus
E. nitidus
E. nitidus
E. nitidus
E. nitidus

NK14137
MNFS1419
MNFS1420
M968409
M97008
APC000153

MSB57117
INPA3193
MVZ190456

Bolívia
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

E. nitidus

CR97

KU

Peru

E. nitidus

RMW498

MVZ16627

Peru

E. russatus
E. russatus
E. russatus
E. russatus
E. russatus

RM57
AL3466
ST231
LC30
UFPB372

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Pando
Acre
Acre
Mato Grosso
Mato Grosso
Mato Grosso
Madre de
Dios
Madre de
Dios
Bahia
Bahia
Bahia
Espírito Santo
Espírito Santo

Alto Rio Urucu
Alto Rio Urucu
Barro Vermelho,
Rio Juruá
Colocação ViraVolta Rio Juruá
Colocação ViraVolta Rio Juruá
Macaco, Rio Jaú
Manaus
Aripuanã
Juruena
Marabá
1,5 km W Rudi,
Kappel Vliegveld
San Ignacio de
Yuraní
45 km N Yacuma
1km NE Estância
Cuevaas
Palmira
Igarapé-Porongaba
Igarapé-Porongaba
Apiacás
Apiacás
Juruena
Reserva Cusco
Amazônico
Reserva Cusco
Amazônico
Una
Valença
Jussari
Linhares
Monte Verde

E. russatus

IIM137

Brasil

Paraná

Ortigueira

-24,13

-51,03

40

Cit-b

E. russatus

IIM300

Brasil

Wenceslau Brás

-23,85

-49,8

41

Cit-b

E. russatus

LG101

Brasil

Magé

-22,58

-42,83

42

Cit-b

Cedida James L; Patton

E. russatus

ORG67

Brasil

Magé

-22,58

-42,83

42

Cit-b

EU579486

Hanson e Bradley, não
publicado

E. russatus

ORG41

Brasil

Paraná
Rio de
Janeiro
Rio de
Janeiro
Rio de
Janeiro

Bonvicino et al, (1998)
Bonvicino et al, (1998)
Almeida (2014)
Miranda et al, (2007)
Almeida (2014)
Almeida (2014) e este
trabalho
Almeida (2014)

Garrafão, Magé

-22

-43

43

Cit-b

AF251524

Patton et al, (2000)

E. macconnelli

Cit-b
Cit-b

Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton

21

Cit-b

Cedida James L. Patton

-66,23

22

Cit-b

Cedida James L. Patton

-3,28

-66,23

22

Cit-b

Cedida James L. Patton

-2,08
-2,4
-10,16
-10,32
-5,8

-62,12
-59,86
-59,15
-58,35
-50,51

23
24
25
26
4

Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b

Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Almeida (2014)
Almeida (2014)
Cedida James L. Patton

3,78

-56,16

27

Cit-b

Cedida James L. Patton

5,03

-61,1

28

Cit-b

Cedida James L. Patton

-14,7

-67

29

Cit-b

Cedida James L. Patton

-18,1

-63,73

30

Cit-b

Cedida James L. Patton

-11,7
-8,66
-8,66
-9,53
-9,53
-10,32

-67
-72,78
-72,78
-57,45
-57,45
-58,35

31
32
32
33
33
26

Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b

Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Cedida James L. Patton
Almeida (2014)
Almeida (2014)
Almeida (2014)

-12,55

-69,05

34

Cit-b

Cedida James L. Patton

-12,55

-69,05

34

Cit-b

-15,2
-13,36
-15,2
-19,13
-19,88

-39,16
-39,08
-39,53
-39,95
-41,95

35
36
37
38
39

Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b
Cit-b

Cedida James L. Patton
AF181271
AF181271
EF455024
IRBP
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E. russatus

ML94

Brasil

E. russatus

MN37808

Brasil

E. russatus

LF484

Brasil

E. russatus

MN37802

Brasil

E. russatus

MN37798

Brasil

E. russatus

YL229

Brasil

E. russatus
E. russatus
E. russatus

M224
CIT1755
BS499

Brasil
Brasil
Brasil

Estado/
Província
Rio de
Janeiro
Rio Grande
do Sul
Rio Grande
do Sul
Rio Grande
do Sul
Santa
Catarina
Santa
Catarina
São Paulo
São Paulo
São Paulo

E. russatus

MAM458

Brasil

São Paulo

E. russatus

CIT126

Brasil

São Paulo

E. russatus

ROD139

Brasil

São Paulo

E. russatus

RUS IC 008

Brasil

São Paulo

Bertioga
Biritiba-Mirim
Caucaia do Alto
Estação Biológica
de Boracéia,
Biritiba-Mirim
Fazenda Intervales,
Sete Barras
Horto Zona Norte.
São Paulo
Ilha do Cardoso

E. russatus

ITM0360

Brasil

São Paulo

Juquitiba

-23,92

-47,07

57

Cit-b

IRBP

E. russatus

CB 61

Brasil

São Paulo

-24,0683

-47,9875

58

Cit-b

IRBP

E. russatus

RUSSVF18

Brasil

São Paulo

-22,26

-45,14

59

Cit-b

IRBP

Almeida (2014)

E. russatus
E. russatus

M08
CRS 151

Brasil
Brasil

São Paulo
São Paulo

-23,71
-23,81

-47
-47,7

60
61

Cit-b
Cit-b

IRBP
IRBP

Almeida (2014)
Almeida (2014)

E. russatus

ITM0008

Brasil

São Paulo

-23,7

-46,55

62

Cit-b

IRBP

Almeida (2014)

Euryoryzomys sp
Euryoryzomys sp

MTR046
MTR048

Brasil
Brasil

Ceará
Ceará

PE Carlos Botelho
PESM, núcleo
Santa Virgínia
Piedade
Pilar do Sul
São Bernardo do
Campo
Pacoti
Pacoti

Almeida (2014)
Almeida (2014) e este
trabalho
Almeida (2014)

-4,21
-4,21

-38,91
-38,91

63
63

Cit-b
Cit-b

IRBP

Almeida (2014)
Almeida (2014)

Espécie

Número de
campo

Número de
voucher

País

Localidade

Lat. Dec

Long. Dec.

Número
Mapa

Gene

Número
GenBank

PED Santa Maria
Madalena

-21,95

-42,01

44

Cit-b

EF455023

Miranda et al, (2007)

Osório

-29,9

-50,26

45

Cit-b

EF455018

Miranda et al, (2007)

Sapiranga

-29,63

-51

46

Cit-b

EF455021

Miranda et al, (2007)

Tainhas

-29,26

-50,3

47

Cit-b

EF455019

Miranda et al, (2007)

Florianópolis

-27,55

-48,56

48

Cit-b

Almeida (2014)

Itapoá

-26,11

-48,61

49

Cit-b

Cedida James L; Patton

-23,85
-23,58
-23,68

-46,15
-46,03
-47,03

50
51
52

Cit-b
Cit-b
Cit-b

-23,65

-45,9

53

Cit-b

-24,22

-48,08

54

Cit-b

IRBP

Almeida (2014)

-23,45

-46,63

55

Cit-b

IRBP

Almeida (2014)

-25,1333

-47,9667

56

Cit-b

Gene

IRBP
IRBP
KT952110

Referência

Almeida (2014)
Almeida (2014)
Leite et al, (2016)
Cedida James L; Patton
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APÊNDICE 2
Tabela com as sequências de grupo externo obtidas do GenBank para as análises filogenéticas. Espécie; Número
de campo/voucher; Gene = gene analisado; Número GenBank = número da sequência no GenBank.
Grupo Externo

Espécie

Número de
campo/voucher

Gene

Número
GenBank

Gene

Número
GenBank

Nectomys squamipes

MN:78792

Cit-b

KF815392

IRBP

KF815416

Hylaeamys laticeps

MVZ198262

Cit-b

EU579498

IRBP

EU649050

Hylaeamys megacephalus

MN70000

Cit-b

KF815441

IRBP

KF815414

Oecomys bicolor

M968410

Cit-b

MG323750

IRBP

MG323671

Oecomys paricola

M97073

Cit-b

MG323711

IRBP

MG323632

Oecomys paricola

M97019

Cit-b

MG323708

IRBP

MG323629

Oecomys roberti

MZUSP35533

Cit-b

MG323718

IRBP

MG323639

Transandinomys bolivaris

TK135687

Cit-b

EU579513

IRBP

EU649073

Transandinomys talamancae

ROM:116306

Cit-b

KP778208

IRBP

KP779504

Transandinomys talamancae

ROM:116256

Cit-b

KP778202

IRBP

KP779488

Transandinomys talamancae

TK135289

Cit-b

EU579514

IRBP

EU649074

