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Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado.  

    Se não pensar “quero a qualquer custo!” Não conseguirá nada. 

Mesmo que você queira vencer, mas pense que não vai conseguir, 

a vitória não sorrirá para você. 

 

Se você fizer as coisas pela metade, você será fracassado. 

Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção  

da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. 

 

Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. 

Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória,  

dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. 

 

A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes nem aos espertos.  

Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente 

Eu conseguirei! 

 

    

  Napoleon Hill 

http://pensador.uol.com.br/autor/napoleon_hill/
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LLiissttaa  ddee  FFiigguurraass  

  

Figura 1: Espécime de Bibimys labiosus evidenciando a região labial proeminente e de 

coloração rosada. Foto: Guia dos Roedores do Brasil, 2008. 

 

Figura 2: Vista dorsal do crânio de um espécime de Bibimys labiosus (MZVUFV 753) 

com indicações relativas às medidas cranianas aferidas no presente estudo. Legenda: 

RW: largura do rostro; LR: comprimento do rostro; LIB: comprimento mínimo 

interorbital; ZB: largura zigomática; BB: largura da caixa craniana.  

Figura 3: Figura 3: Vista ventral do crânio de um espécime de Bibimys labiosus 

(MZVUFV 753) com indicações relativas às medidas cranianas aferidas no presente 

estudo. Legenda: DL: comprimento do diástema; BZP: largura da placa zigomática; 

LIF: comprimento do forame incisivo; BIF: largura do forame incisivo; BM1: largura 

do molar 1; LM: comprimento da linha molar; M1M1: largura entre os primeiros 

molares; IOL: comprimento orbital interno; LPB: comprimento da ponte palatina; BL: 

comprimento da bula timpânica; BOC: largura dos côndilos occipitais. 

 

Figura 4: Vista lateral do crânio de um espécime de Bibimys labiosus (LZVUFOP 

167R) com indicações relativas as medidas cranianas aferidas no presente estudo. 

Legenda: CIL: comprimento do côndilo aos incisivos; HS: altura do crânio. 

 

Figura 5: Vista da mandíbula de um espécime de Bibimys labiosus (MZUFV CM 2931) 

com indicações relativas às medidas aferidas no presente estudo. Legenda: MH: altura 

da mandíbula; ML: comprimento da mandíbula. 

 

Figura 6: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM2931) exemplificando o 

grau de desgaste que caracteriza a classe Etária 1 - A seta preta indica o molar 3 recém 

erupcionado.  

 

Figura 7: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM2338) representando o grau 

de desgaste dental que caracteriza a classe Etária 2 - Observar um leve desgaste nos 

molares 2 e 3.  
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Figura 8: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM3527) representando o grau 

de desgaste dental que caracteriza a classe Etária 3 - A seta preta indica o molar 3 

levemente côncavo  e  a seta branca indica o desgaste moderado no molar 2 . 

 

Figura 9: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM3495) representando o grau 

de desgaste dental que caracteriza a classe Etária 4 - A seta preta indica o molar 3 com a 

superfície côncava e a seta branca indica o desgaste acentuado nos molares 1 e 2 .  

 

Figura 10: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM3408) representando o 

grau de desgaste dental que caracteriza a classe Etária 5 - Observar os três molares com 

a superfície côncava.  

Figura 11: Esquema mostrando as etapas da modelagem da distribuição potencial de B. 

labiosus. Adaptado de Siqueira 2003. 

Figura 12: Mapa detalhado dos pontos de ocorrência de Bibimys labiosus nos estados 

de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Os números correspondem às localidades 

apresentadas no Anexo 1. 

 

Figura 13: Mapa detalhado dos pontos de ocorrência de Bibimys labiosus nos estado 

 de Santa Catarina e na Província de Misiones, na Argentina. Os números correspondem 

às localidades apresentadas no Anexo 1. 

 

Figura14: Valores da análise de PCA para o primeiro e segundo fator de Bibimys 

labiosus em cada localidade de ocorrência.  

 

Figura 15: Valores de PCA para o primeiro e segundo fator das medidas cranianas de 

Bibimys labiosus. 

 

Figura 16: Árvore filogenética resultante da análise de máxima Verossimilhança com 

sequências do gene mitocondrial citocromo b dos espécimes de B. labiosus.  Grupo 

externo: Akodon tartareus e Necromys lactens. 
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Figura 17: Mapa resultante da modelagem da distribuição potencial de Bibimys 

labiosus. As cores mais fortes, tendendo ao alaranjado, representam as áreas com 

melhores condições de previsão para a ocorrência da espécie. 

 

Figura 18: Gráfico de curva ROC gerado para os dados de B. labiosus mostrando os 

valores para os dados de treino, dados de teste e previsão aleatória.  

 

Figura 19: Resultado do teste Jacknife da análise da importância das variáveis 

bioclimáticas para a geração do modelo de distribuição potencial de B. labiosus. 

Observar o valor da variável BIO 9 (representada pela linha azul escuro) e a variável 

BIO 8 (representada pela linha azul claro). Legenda: Bio1: temperatura média anual; 

Bio2: temperatura média diurna mensal; Bio3: isotermalidade; Bio4: temperatura de 

sazonalidade; Bio5: temperatura máxima do mês mais quente; Bio6: temperatura 

mínima do mês mais frio; Bio7: faixa de temperatura anual; Bio8; temperatura média do 

trimestre mais úmido; Bio9: temperatura média do trimestre mais seco; Bio10: 

temperatura média do trimestre mais quente; Bio11:temperatura média do trimestre 

mais frio; Bio12: precipitação anual; Bio13:precipitação do mês mais úmido; Bio14: 

precipitação do mês mais seco; Bio15: precipitação de sazonalidade; Bio16: 

precipitação do trimestre mais seco; Bio17: precipitação do trimestre mais úmido; 

Bio18: precipitação do trimestre mais quente; Bio19: precipitação do trimestre mais frio. 
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LLiissttaa  ddee  TTaabbeellaass  

 

Tabela 1: Lista das Coleções Zoológicas visitadas e o número de espécimes de B. 

labiosus disponíveis em cada coleção. 

Tabela 2: Localidades dos espécimes de B. labiosus disponíveis nas coleções 

zoológicas analisadas e número de indivíduos correspondentes a cada localidade. 

Tabela 3: Resultados do teste Kolmogorov-Smirnov para as variáveis cranianas dos 

espécimes de Bibimys labiosus. 

 

Tabela 4: Resultados do teste t Student para a análise de dimorfismo sexual em B. 

labiosus com base em 20 variáveis cranianas. 
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RREESSUUMMOO  

Bibimys labiosus é um roedor sigmodontíneo pertencente à Tribo Scapteromyni, 

caracterizado pela região labial proeminente e de coloração rosada. De acordo com a 

literatura, a espécie está distribuída ao longo de cinco estados brasileiros, Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, além de algumas localidades na 

Província de Misiones, na Argentina. Nos últimos anos, houve um aumento no número 

de espécimes depositados em coleções zoológicas. Contudo, esse material ainda não 

havia sido analisado, visando atualizar o conhecimento sobre a espécie. Nesse sentido, a 

partir da análise dos novos exemplares e localidades disponíveis, o presente estudo 

buscou avaliar as variações morfológicas, morfométricas, ontogenéticas e sexuais ao 

longo da distribuição geográfica da espécie no Brasil e apontar regiões onde deverão ser 

intensificados os esforços de coleta em estudos futuros. Foram levantadas informações 

em todas as coleções científicas brasileiras, onde estão depositados espécimes de B. 

labiosus. Para as análises morfológicas e morfométricas, foram utilizadas 20 medidas 

cranianas. A variação ontogenética dos caracteres foi avaliada através do teste de 

Análise de Variância e o teste de Comparações Múltiplas de Tukey. A Análise de 

Componentes Principais foi empregada no estudo da variação geográfica dos caracteres. 

Após o sequenciamento do gene mitocondrial citocromo b, foi elaborada, por meio do 

método da Máxima Verossimilhança, uma árvore filogenética. Por meio do software 

Maxent, e considerando 19 variáveis bioclimáticas, foi proposto o mapa de distribuição 

potencial para a espécie. Foi reunido, para o presente estudo, um total de 81 espécimes, 

provenientes de 26 localidades nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro 

e Santa Catarina. Não foi observado dimorfismo sexual. A variação ontogenética foi 

maior entre as classes etárias 2 e 5. As análises de variação geográfica e molecular 

demonstram que não ocorre separação geográfica entre as populações de B. labiosus. 

Foi elaborado um novo mapa de distribuição geográfica, contendo todas as localidades 

registradas para a espécie. A distribuição potencial apontou as regiões maior 

probabilidade de encontro de B. labiosus nas regiões do sudeste, nos estados de São 

Paulo, Rio de Janeiro e São Paulo.  

Palavras-chave: Variação morfológica; citocromo b; distribuição potencial. 
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AABBSSTTRRAACCTT  

Bibimys labiosus is a sigmodontine rodent belonging to Scapteromyni tribe, 

characterized by prominent labial region and pinkish. According to the literature, the 

species is distributed over five Brazilian states, Minas Gerais, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Paraná and Santa Catarina, and some localities in the province of Misiones, 

Argentina. In recent years, there has been an increase in the number of specimens 

deposited in zoological collections. However, this material had not yet been analyzed, 

aiming to update the knowledge of the species. In this sense, the analysis of new 

specimens and locations available, this study sought to evaluate the morphological, 

morphometric, ontogenetic and sex variations along the geographic distribution of the 

species in Brazil and point out areas where  collection efforts in future studies should be 

intensified. Information was used in all Brazilian scientific collections, which are 

deposited specimens of B. labiosus. 20 cranial measurements were used for 

morphological and morphometric analyzes. The ontogenetic variation of characters was 

evaluated by Analysis of Variance test and Tukey's Multiple Comparison test. A 

Principal Component Analysis was employed in the study of geographic variation of 

characters. After sequencing the mitochondrial cytochrome b gene, was drafted by the 

Maximum Likelihood method, a phylogenetic tree. Through the Maxent software, and 

considering 19 bioclimatic variables, was proposed a map of the potential distribution of 

the species. Was gathered for this study, a total of 81 specimens from 26 localities in the 

states of Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro and Santa Catarina. No sexual 

dimorphism was observed. The ontogenetic variation was higher among age classes 2 

and 5. The analyzes of geographic and molecular variation show that there is 

geographical separation between populations of B. labiosus. A new map of geographical 

distribution, containing all localities recorded for the species was prepared. The 

potential distribution indicated the regions most likely to encounter B. labiosus in areas 

of the southeast, in the states of  Minas Gerais, Rio de Janeiro and São Paulo. 

Keywords: Morphological variation; cytochrome b; potential distribution. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO    

Rodentia se destaca por ser a maior e a mais diversa ordem dentre os mamíferos 

viventes, compreendendo cerca de 42% da diversidade de mamíferos do mundo (Wilson 

& Reeder 2005). No Brasil, essa ordem compreende 75 gêneros e 243 espécies, sendo a 

família Cricetidae e, particularmente a subfamília Sigmodontinae, a mais diversificada e 

complexa quanto a sua taxonomia (Reis et al. 2011). Os roedores sigmodontíneos 

ocorrem predominantemente na América do Sul, reunindo cerca de 60 gêneros 

endêmicos (D’Elía 2005). 

O gênero Bibimys Massoia, 1979 integra a tribo Scapteromyni, juntamente com 

os gêneros Scapteromys e Kunsia (Massoia 1979; Pardinãs 1996), sendo o gênero 

menos conhecido dessa tribo (Pardinãs 1996). O agrupamento taxonômico desses três 

gêneros é baseado em caracteres cranianos e dentais (Gonçalves et al. 2005). Segundo 

Pardinãs (1996), o gênero Bibimys é composto por três espécies de distribuição 

geográfica restrita: Bibimys labiosus (Winge 1887), Bibimys chacoensis (Shamel 1931) 

e Bibimys torresi (Massoia 1979). Essas duas últimas são endêmicas da Argentina. 

Bibimys chacoensis é conhecida a partir da província de El Chaco, enquanto que a 

localidade tipo de B. torresi é a província de Buenos Aires (Gonçalves et al. 2005). 

Bibimys labiosus, cuja localidade tipo é Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, 

constitui o objeto do presente estudo.  

A característica principal dos roedores do gênero Bibimys, que dá nome à 

espécie, é a região labial proeminente, com coloração rosada (Figura 1). Ela é recoberta 

por pelos curtos esbranquiçados, variando de 6 a 10 mm e formando uma espécie de 

veludo (Bonvicino et al. 2008). A região labial desses roedores é altamente 

vascularizada e pode apresentar função sensorial. Indivíduos observados em cativeiro 

utilizaram essa estrutura para explorar o substrato pelo toque (Gonçalves et al. 2005).  
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Figura 1: Espécime de Bibimys labiosus evidenciando a região labial  

      proeminente e de coloração rosada. Foto: Guia dos Roedores do Brasil, 2008. 

 

As espécies do gênero Bibimys apresentam tamanho corporal pequeno, com a 

cauda menor que o comprimento do corpo. A cauda é pouco pilosa e revestida por 

escamas epidérmicas evidentes. A coloração castanha da pelagem do dorso se apresenta 

mais clara em direção ao ventre. Patas anteriores e posteriores são cobertas por pelos 

mais claros ou podem também ser despigmentados (Bonvicino et al. 2008). 

O crânio de B. labiosus é fino e arredondado, principalmente na parte lateral da 

caixa craniana; o tubo rostral é curto; a placa zigomática é reta; a região interorbital 

varia de formato, entre quadrada à ligeiramente arredondada; o forâmen incisivo 

ultrapassa a margem anterior do molar I; possui uma projeção óssea bem desenvolvida 

entre a base dos incisivos, denominada processo gnático. O padrão de circulação 

craniana é 2, segundo classificação de Rossi (2011), o qual é caracterizado por um 

grande foramen estapedial, que acomoda uma grande artéria estapedial e uma grande 

abertura do canal alisfenóide (Voss 1988). A orientação dos incisivos superiores é 

opistodonte. 

 

De acordo com as análises de cariótipo realizadas por Gonçalves et al. (2005) e 

Carmo et al. (2014), B. labiosus apresenta um número diplóide igual a 70 cromossomos 

e um braço autossômico igual a 80, composto por um par submetacêntrico grande, cinco 
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pares metacêntricos pequenos e 28 pares subtelocêntricos-acrocêntricos. O cromossomo 

X é subtelocêntrico grande e o cromossomo Y é acrocêntrico pequeno.  

 

A espécie tem hábito terrestre e é considerada semi-fossorial (Umetsu 2005; 

Reis et al. 2011). Ocorre em habitats florestais e também em áreas abertas por 

agricultura, como plantações de eucalipto (Rossi 2011; Paise 2010; Tochet 2009), o que 

sugere que a espécie apresenta hábitos generalistas.  

 A distribuição geográfica de B. labiosus abrange os estados de Minas Gerais, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina (Reis et al. 2011). Além disso, são 

conhecidos registros de ocorrência em sete localidades na província de Misiones, na 

Argentina (D’Elía et al. 2005). Os indivíduos são encontrados predominantemente em 

áreas de Mata Atlântica, e de acordo com Pãrdinas (1996), a ocorrência de B. labiosus 

na região de Misiones é um indício de preferência da espécie por ocupar áreas ecotonais 

com vegetação de densidade mediana, em zonas tropicais. Recentemente, Carmo et al. 

(2014)  relatam a ocorrência de B. labiosus em áreas de Cerrado no Triângulo Mineiro. 

Quanto à taxonomia, o paleontólogo dinamarquês Peter W. Lund encontrou um 

exemplar em Lagoa Santa, Minas Gerais, no século XIX (Gonçalves et al. 2005). A 

partir desse exemplar, Herluf Winge descreveu a espécie Scapteromys labiosus em 1887, 

criando o gênero Scapteromys. Em 1898, Trouessart incluiu no gênero Scapteromys as 

espécies S. tumidus, S. tomentosus, S. labiosus e S. principais (Tate 1932). Em 1980, 

Massoia transferiu a espécie S. labiosus para o gênero Bibimys, o qual incluía também 

as espécies Bibimys torresi e Bibimys chacoensis (Gonçalves et al. 2005).  

Recentemente, foi registrada a ocorrência de B. labiosus na “Mata do Paraíso”, 

no município de Viçosa, Minas Gerais. O espécime foi capturado em área de campo 

aberto, margeada por uma pequena represa artificial, com predominância de capim-

gordura (Paglia et al. 1995). Posteriormente, outras ocorrências para a espécie foram 

registradas na literatura, sendo a maioria delas no estado de São Paulo: Braga-Neto et al. 

(2003),  e  Umetsu (2005), no município de Ibiúna; Martin et al. (2009), em Itapeva; 

Tocchet (2009), na Floresta Nacional de Ipanema, que abrange os municípios de Iperó, 

Araçoiaba da Serra e Capela do Alto; Paise (2010), em São Luiz do Paraitinga; Umetsu 
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(2010), no municípios de Tapiraí, Piedade, Ribeirão Grande e Capão Bonito; Martins et 

al. (2012) na Reserva Legal de Itapeti, em Mogi das Cruzes. A espécie é também 

reportada no estado do Paraná por Hori (2011), na área do entorno da Usina Hidrelétrica 

de Mauá e, no estado de Minas Gerais, por Machado et al. (2010), em Minduri e por 

Braga (2011), na Serra do Ouro Branco, município de Ouro Branco, e, mais 

recentemente, nas localidades de Cruzeiro da Fortaleza e Patrocínio, no Triângulo 

Mineiro (Carmo et al. 2014). 

O aumento do número de registros de ocorrência para B. labiosus nos últimos 20 

anos pode estar associado ao uso de armadilhas de interceptação e queda ou pitfall 

traps. A utilização desse tipo de armadilha na captura de pequenos mamíferos é 

relativamente recente (Pardini 2004; Pardini et al. 2005; Pardini e Umetsu 2006; 

Modesto et al. 2008) e vem aumentando, devido à eficiência dessa técnica quando 

comparada as armadilhas do tipo gaiola (Umetsu 2005; Santos-Filho et al. 2006; 

Schmidly & Hice 2002; Pardini & Umetsu 2006). Armadilhas pitfall tem uma tendência 

a capturar animais que se deslocam pelo chão ou em estratos mais superficiais do solo, 

sendo mais difícil a amostragem de animais que se deslocam por meio da vegetação ou 

camadas mais profundas do solo, constituindo um tipo de armadilha relativamente 

seletiva (Cechin e Martins 2000). 

Além do aumento do número de localidades de ocorrência de B. labiosus, houve 

também, nos últimos anos, um aumento no número de espécimes depositados em 

coleções científicas. Contudo, esses novos registros não foram analisados quanto à 

variação dos caracteres ao longo da distribuição geográfica dessa espécie, ou mesmo, 

quanto aos limites de sua distribuição geográfica. A espécie ainda não foi objeto de uma 

análise que envolvesse a variabilidade intrapopulacional em caracteres cranianos e 

moleculares. As únicas revisões existentes se basearam na descrição de caracteres 

morfológicos e citogenéticos (Gonçalves et al. 2005) e análises filogenéticas (D’Elía et 

al. 2005), tendo sido realizadas com base em poucos espécimes. A utilização de dados 

morfológicos e moleculares tem sido frequente em estudos de variação geográfica 

intraespecífica em roedores (Bezerra 2008; Bezerra e Filho 2010; Chiquito 2010; 

Rodrigues 2011; Brennand 2012).  
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A modelagem da Distribuição Potencial consiste na associação entre as variáveis 

ambientais e os registros de ocorrência da espécie em estudo, com o objetivo de 

identificar as condições ambientais favoráveis para a manutenção das populações dessa 

espécie (Siqueira et al. s/d). Os algoritmos utilizados na modelagem buscam as 

condições do ambiente que são semelhantes àquelas onde a espécie já foi registrada, 

gerando mapas com áreas onde as condições ambientais são propicias para o seu 

desenvolvimento (Siqueira 2005). A distribuição potencial tem auxiliado no 

conhecimento da distribuição de espécie raras ou com distribuição geográfica restrita 

(Engler et  al. 2004;  Guisan et  al.  2006;  Peterson & Papes 2006; Young  2007; Papes 

& Gaubert 2007), contribuindo para a adoção de estratégias de conservação. 

No presente trabalho, foram analisadas as variações morfológicas, 

morfométricas, ontogenéticas e sexuais de todos os espécimes de B. labiosus 

disponíveis nas coleções zoológicas nacionais, além da análise da distribuição potencial, 

visando responder às seguintes questões: 

  

 Existem variações morfológicas entre as populações de Bibimys labiosus 

ao longo da sua distribuição e como essas variações estão estruturadas 

geograficamente? 

 Quais são os limites da distribuição geográfica da espécie? 

 Quais são os biomas de ocorrência da espécie? 

 Em que regiões deverão ser intensificados os esforços de coleta, visando 

o encontro dessa espécie?  
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22..  MMAATTEERRIIAAIISS  EE  MMÉÉTTOODDOOSS  

 

2.1.  Coleções Examinadas  

 

 

Foram levantadas informações nas coleções científicas apresentadas na tabela 1, 

abaixo. Dessa forma, foram analisados espécimes preservados em via seca, peles e 

crânios, e em meio líquido, bem como amostras de tecidos, para a análise molecular.  

 

Tabela 1: Lista das Coleções Zoológicas visitadas e o número de espécimes de B. labiosus 

disponíveis em cada coleção. 

Coleções Visitadas   Número de Espécimes 

Coleção Mastozoológica da UFOP                         5 

Coleção Mastozoológica da PUC-M.G.                    9 

Museu de Zoologia João Moojen                   20 

Museu de Zoologia da USP                   13 

Museu Nacional do Rio de Janeiro                    6 

Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas                    5 

Coleção Mastozoológica da UFLA                    3 

Coleção Mastozoológica do Instituto Adolfo Lutz 

Coleção Mastozoológica do Instituto de Biologia da USP         

                   10 

                   10 

Total                    81 

As coordenadas geográficas das localidades de ocorrência de B. labiosus foram 

obtidas a partir da consulta ao livro de tombo das coleções, consulta às etiquetas de 

identificação ou diretamente com os coletores dos espécimes. Quando não foi possível 

encontrar a localidade, foram utilizadas as coordenadas da sede do município ou cidade 

(Apêndice A). 
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Para a elaboração dos mapas com os registros de ocorrência, as coordenadas 

geográficas de cada localidade de coleta foram plotados utilizando o programa ArcGis. 

Para isso, as coordenadas foram convertidas para o formato UTM. 

  

2.2. Variáveis Morfométricas 

 

A morfometria pode ser entendida como o estudo da forma e sua relação com o 

tamanho e as variações dessas dimensões nos indivíduos. Essa abordagem é 

tradicionalmente empregada em análises sobre as variações de forma e tamanho entre 

espécies ou entre populações ou ao longo de sua distribuição geográfica, sua relação 

com o nicho de determinada espécie, e no estudo dessas variações a nível molecular 

(Peres-Neto 1995).  

Em estudos de variação morfométrica, é importante avaliar se as fontes de 

variação das amostras não estão sendo mascaradas ou gerando resultados errôneos 

devido a fatores como dimorfismo sexual no tamanho, diferenças no estágio de 

desenvolvimento e crescimento indeterminado (Reis 1990; Thorpe 1987, Lessa et al. 

2005; Bezerra 2008; Bezerra e Filho 2010). Em estudos de variação geográfica, além da 

morfologia é importante considerar também quais são os limites que envolvem a 

amplitude de distribuição da espécie, como temperatura e altitude, por exemplo, além de 

fatores relacionados à separação geográfica, que podem ter levado a diferenciação 

genética da espécie (Brown e Lomolino 2006). Nesse sentido, para embasar a análise da 

diferenciação geográfica, foram avaliados fatores como a amplitude da variação 

ontogenética e sexual dentro das populações de B. labiosus em estudo.  

 

2.2.1. Morfologia Externa 

 

A partir das etiquetas de identificação dos exemplares das coleções, foram 

obtidas as cinco medidas corpóreas externas mais comuns em estudos de pequenos 
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mamíferos: comprimento do corpo (CC); comprimento da cauda (C); comprimento da 

pata traseira com e sem as garras (P); comprimento da orelha (O) e o peso (W).  

Os dados referentes à morfologia externa obtidos a partir das etiquetas dos 

espécimes das diferentes coleções não foram utilizados nas análises estatísticas, devido 

a possíveis diferenças na padronização na tomada de medidas. No entanto, a análise 

desses dados foi importante para a confirmação da identificação da espécie nas coleções 

científicas visitadas e serviu como complemento na discussão dos resultados obtidos. 

 

2.2.2. Morfologia Craniana 

 

As medidas cranianas foram aferidas com o auxílio de um paquímetro digital de 

precisão de 0,01 mm e seguiram os trabalhos de Myers & Carleton (1981), Voss (1988) 

e Weksler et al. (1999). Foram obtidas 20 medidas cranianas, as quais se encontram 

listadas abaixo e representadas nas figuras 2 a 5: 

 Comprimento do Côndilo aos Incisivos (CIL)  

 Largura dos Côndilos Occipitais (BOC) 

 Comprimento do Diástema (DL) 

 Comprimento da Ponte Palatina (LPB)  

 Comprimento do Forame Incisivo (LIF)  

 Largura do Forame Incisivo (BIF) 

 Comprimento da Linha Molar (LM)  

 Largura do Molar 1 (BM1)  

 Largura entre os primeiros molares, incluindo os dentes (M1M1) 

 Comprimento da Bula Timpânica (BL)  

 Altura do Crânio (HS)  

 Comprimento do Rostro (LR)  

 Largura do Rostro (RW)  

 Comprimento Mínimo Interorbital (LIB)  

 Comprimento Orbital Interno (IOL) 
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 Largura Zigomática (ZB)  

 Largura da Caixa Craniana (BB)  

 Largura da Placa Zigomática (BZP) 

 Altura da mandíbula (MH)  

 Comprimento da Mandíbula (ML) 

 

 

Figura 2: Vista dorsal do crânio de um espécime de Bibimys labiosus (MZVUFV 753) 

com indicações relativas às medidas cranianas aferidas no presente estudo. Legenda:  

         RW: largura do rostro; LR: comprimento do rostro; LIB: comprimento mínimo interorbital; 

ZB: largura zigomática; BB: largura da caixa craniana.  

10 mm 
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Figura 3: Vista ventral do crânio de um espécime de Bibimys labiosus (MZVUFV 753) 

com indicações relativas às medidas cranianas aferidas no presente estudo. Legenda: DL:        

 comprimento do diástema; BZP: largura da placa zigomática; LIF: comprimento do forame 

 incisivo; BIF: largura do forame incisivo; BM1: largura do molar 1; LM: comprimento da linha   

 molar; M1M1: largura entre os primeiros molares; IOL: comprimento orbital interno; LPB:  

comprimento da ponte palatina; BL: comprimento da bula timpânica; BOC: largura dos  

côndilos occipitais. 

 

 

Figura 4: Vista lateral do crânio de um espécime de Bibimys labiosus (LZVUFOP 167R) 

com indicações relativas as medidas cranianas aferidas no presente estudo. Legenda: CIL: 

comprimento do côndilo aos incisivos; HS: altura do crânio. 

HS 

CIL 

10 mm 

10 mm 
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Figura 5: Vista da mandíbula de um espécime de Bibimys labiosus (MZUFV CM 2931) 

com indicações relativas às medidas aferidas no presente estudo. Legenda: MH: altura da 

mandíbula; ML: comprimento da mandíbula. 

 

Uma matriz foi construída a partir dos dados relativos às medidas cranianas dos 

espécimes analisados. Essa matriz foi analisada por meio de métodos de estatística 

univariada e multivariada. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software 

Minitab 16 e o software Statistica 10.0.  

 

 

2.3.   Análises de Variação Intraespecífica 

 

2.3.1. Variação Sexual 

 

Os espécimes foram analisados quanto à variação sexual e etária, visando avaliar 

a existência de variabilidade intrapopulacional desses caracteres nas amostras. Para a 

análise da variação sexual, foram utilizados os espécimes provenientes do município de 

Viçosa, localidade com maior n amostral.  

 

Os espécimes foram separados apenas em relação ao sexo. Em geral, nas 

análises de variação sexual, os testes são realizados separadamente dentro de cada 

classe etária (como exemplo: Bezerra & Filho 2010). No entanto, devido ao baixo 

10 mm 
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número amostral disponível, os sexos não foram separados dentro das cinco classes 

etárias para as análises.  

 

Os dados foram avaliados quanto à normalidade, através do teste Kolmogorov-

Smirnov e, posteriormente, foi realizado o teste t-student para a análise da diferenciação 

sexual. Dessa forma, foram comparadas as médias das 20 medidas cranianas entre 

machos e fêmeas, com o nível de significância de 5%.  

 

 

2.3.2. Variação Etária 

 

Na análise da variação etária, os espécimes foram agrupados em cinco classes, 

seguindo Myers & Carleton (1981) e Brandt & Pessôa (1994). Esses autores analisaram 

a variação etária das espécies do gênero Oligoryzomys e a espécie Cerradomys 

subflavus, respectivamente, a partir da erupção e no grau de desgaste da superfície de 

oclusão dos molares superiores. Dessa forma, é apresentada abaixo a descrição das 

classes etárias utilizadas no presente estudo: 

 

Classe Etária 1:  Molares 1 e 2  recém-formados, sem desgaste aparente, molar 3 

recém erupcionado ou ausente (Figura 6).  

 

Classe Etária 2: Molar 3 com um desgaste de leve a moderado, mas com a 

superfície de oclusão não plana, molar 2 com um leve desgaste (Figura 7). 

 

Classe Etária 3: Molar 3 com desgaste acentuado, mostrando-se plano a 

levemente côncavo, embora o paracone possa ser visualizado acima da superfície, 

cúspides dos molares 1 e 2 com desgaste moderado (Figura 8). 

 

Classe Etária 4: Molar 3 com a superfície côncava, molares 1 e 2 fortemente 

desgastados, porém as cúspides principais ainda são visíveis (Figura 9). 

 

Classe Etária 5: Os três molares completamente desgastados, com a superfície 

plana ou côncava, e o padrão de dobras ausente pelo desgaste (Figura 10). 
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Não foi possível fazer uma análise estatística para verificar a variação 

ontogenética dentro das classes etárias, devido ao n amostral insuficiente. No entanto, 

foi realizada uma estatística descritiva de classe etária mostrando a média, o desvio 

padrão e os valores mínimos e máximos de cada classe de idade dos espécimes de B. 

labiosus. 

  

Figura 6: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM2931) exemplificando o grau de 

desgaste que caracteriza a classe Etária 1 - A seta preta indica o molar 3 recém erupcionado.  

 

10 mm 
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Figura 7: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM2338) representando o grau de 

desgaste dental que caracteriza a classe Etária 2 - Observar um leve desgaste nos molares 2 e 3.  

 

  

Figura 8: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM3527) representando o grau de 

desgaste dental que caracteriza a classe Etária 3 - A seta preta indica o molar 3 levemente côncavo  e  a 

seta branca indica o desgaste moderado no molar 2 .  

 

10 mm 

10 mm 
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Figura 9: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM3495) representando o grau de 

desgaste dental que caracteriza a classe Etária 4 - A seta preta indica o molar 3 com a superfície côncava 

 e a seta branca indica o desgaste acentuado nos molares 1 e 2 .  

 

 

Figura 10: Molares superiores de B. labiosus (MZUFV – CM3408) representando o grau de 

desgaste dental que caracteriza a classe Etária 5 - Observar os três molares com a superfície côncava.  
 

 

 

 

10 mm 

10 mm 
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2.4.  Análises de Variação Geográfica 

  

Para a análise de variação geográfica, as medidas cranianas ausentes foram 

estimadas utilizando-se o pacote LOST versão 1.1 no ambiente de programação R i386 

3.1.0. Foram estimados 22 valores, representando 2% do total de medidas. Os valores 

utilizados para as estimativas foram logaritimizados na base 10. A variável 

independente utilizada na estimativa dos dados ausentes foi o comprimento do diástema, 

por ser uma medida disponível para todos os indivíduos.  

Posteriormente, foi realizada uma Análise de Componente Principal (PCA) de 

todas as medidas também logaritimizadas na base 10, a fim de detectar se haveria 

formação de grupos, em função da distribuição geográfica da espécie. A PCA foi 

conduzida no programa Statistica 10.0.  

 

2.5.  Análise Molecular 

 

Visando identificar a variação intrapopulacional a nível molecular, através do 

sequenciamento do gene mitocondrial do citocromo b e definir os possíveis 

agrupamentos das populações, foi utilizado DNA extraído do tecido hepático ou 

muscular de 4 indivíduos de B. labiosus. Fizeram parte dessas amostras material 

proveniente de três animais coletados na Serra do Ouro Branco (MG), pertencentes à 

Coleção da UFOP (CAC 191, 488R, 191M) e um do município de Lavras (MG), cedido 

pela Coleção da UFLA (MP 510). As demais sequências do gene mitocondrial 

citocromo b utilizadas nas análises foram cedidas pela Dra. Cibele Bonvicino, do 

laboratório do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, proveniente das 

localidades de Capão Bonito (SP), Viçosa (MG) e Itá (Santa Catarina). Após a 

quantificação do DNA observou-se que as amostras 191M, proveniente de Ouro Branco 

e a amostra da UFLA continham quantidade de DNA muito pequena, sendo, portanto, 

excluídas das análises posteriores. 

Para a extração das sequências do gene citocromo b, foi seguido o protocolo pré-

estabelecido (Apêndice C) pela Dra. Cibele Bonvicino. O DNA foi isolado pelo método 
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de fenol-clorofórmio (Sambrook & Russel 2001), de acordo com o Apêndice C. As 

sequências foram amplificadas pela Polymerase - chain reaction (PCR) (Apêndice D) 

utilizando-se os primers MVZ 05 (5'- CGA AGC TTG ATA TGA AAA ACC ATC 

GTT G -3') e MVZ 16 (5’ – AAATAGGAARTATCAYTCTGGTTTRAT – 3’) (Smith 

& Patton 1993). Posteriormente, o DNA foi quantificado no NanoDrop e então 

realizada a eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio, para a 

visualização das bandas de DNA em um transiluminador com luz ultravioleta. Para a 

purificação do DNA, foi utilizado o kit Langguth e, posteriormente, o material foi 

levado para o sequenciador ABI PrismTM 377.  

As sequências alinhadas manualmente por meio do programa MEGA versão 5 

(Tamura et al. 2007) foram utilizadas para a inferência da árvore filogenética pelo 

método da Máxima Verossimilhança com 500 repetições de Bootstrap. Como grupos 

externos foram usados Akodon tartareus (número de acesso NK 23980) e Necromys 

lactens (número de acesso OMNH 34512), disponíveis no Genbank. 

 

2.6. Análise da Distribuição Potencial 

 

Para a análise da distribuição potencial de B. labiosus foi utilizado o algoritmo 

Maxent versão 3.3.3. Os dados bióticos, ou registros de ocorrência georreferenciados de 

B. labiosus, foram obtidos a partir das localidades levantadas no presente estudo e as 

variáveis ambientais, a partir do banco de dados Worldclim. Um esquema da 

modelagem é mostrado a seguir.  
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Figura 11: Esquema mostrando as etapas da modelagem da distribuição potencial de B. labiosus. 

Adaptado de Siqueira 2003. 

O software Maxent ou Máxima Entropia trabalha com a estimativa da 

probabilidade de ocorrência da espécie em estudo de acordo com a distribuição de 

probabilidade de máxima entropia, ou seja, aquela distribuição mais próxima da 

distribuição uniforme, a qual é submetida a um conjunto de restrições que 

compreendem a informação que está faltando sobre a distribuição dessa espécie. No 

Maxent, os dados de presença (representado pelos registros de ocorrência da espécie) 

correspondem ao conjunto de valores verdadeiros e as restrições são os valores 

esperados de cada valor correspondente às médias para o conjunto de dados da 

distribuição da espécie a ser estudada (Siqueira et al. s/d). 

Os parâmetros ambientais utilizados na modelagem da distribuição de B. 

labiosus foram obtidos a partir de um banco de dados disponível no WorldClim 

(www.worldclim.org). As 19 variáveis climáticas utilizadas na modelagem são 

apresentadas abaixo:  

 

Pontos com localidades de B. 

labiosus 

Variáveis Bioclimáticas 

Distribuição potencial de B. 

labiosus 

A
l
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a
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n
t
 

http://www.worldclim.org)./
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 BIO 1: Temperature média anual. 

 BIO 2: Temperatura média diurna mensal. 

 BIO 3: Isotermalidade (BIO2/BIO7) (*100). 

 BIO 4: Temperatura de sazonalidade. 

 BIO 5: Temperatura máxima do mês mais quente. 

 BIO 6: Temperatura mínima do mês mais frio. 

 BIO 7: Faixa de temperatura anual (BIO5-BIO6). 

 BIO 8: Temperatura média do trimestre mais úmido 

 BIO 9: Temperatura média do trimestre mais seco 

 BIO 10: Temperatura média do trimestre mais quente. 

 BIO 11: Temperatura média do trimestre mais frio. 

 BIO 12: Precipitação anual. 

 BIO 13: Precipitação do mês mais úmido. 

 BIO 14: Precipitação do mês mais seco. 

 BIO 15: Precipitação de sazonalidade. 

 BIO 16: Precipitação do trimestre mais seco. 

 BIO 17: Precipitação do trimestre mais úmido. 

 BIO 18: Precipitação do trimestre mais quente. 

 BIO 19: Precipitação do trimestre mais frio. 

 

Para a modelagem, os conjuntos de dados biológicos de B. labiosus foram 

divididos da seguinte forma: 28 registros de presença foram usados para pontos de 

treino e 3 registros para pontos de teste. Essa divisão dos pontos foi realizada com o 

objetivo de verificar a acurácia do modelo gerado pelo Maxent. Assim, a avaliação do 

modelo de distribuição foi feita utilizando-se a Area Under the ROC Curve (AUC), que 

mostra a medida da capacidade discriminatória do modelo gerado (Siqueira et al. s/d). A 

AUC varia de 0,5 a 1, sendo que valores de 0,5 significam que o modelo gerado 

corresponde a previsões aleatórias e valores acima de 0,5 significam que o modelo 

obteve um desempenho melhor do que o modelo de previsões geradas ao acaso 

(Franklin & Miller 2009).  Uma forma prática de avaliar a qualidade do modelo é em 

relação aos valores de AUC, da seguinte forma: valores de AUC 0,50 a 0,60 indicam 

que o modelo gerado é muito ruim; entre 0,60 a 0,70 é considerado ruim; valores de 
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0,70 a 0,80 indicam um modelo de médio desempenho; entre 0,80 a 0,90, um modelo 

bom e valores entre 0,90 a 1,0 são modelos considerados excelentes (Araújo et al. 2005).  

 

 

33..  RREESSUULLTTAADDOOSS    

 

3.1.  Distribuição geográfica de Bibimys labiosus 

 

 Foram encontrados no presente estudo um total de 81 espécimes de B. labiosus 

distribuídos em nove coleções científicas brasileiras. Os espécimes analisados 

encontram-se distribuídos em quatro estados brasileiros, totalizando 26 localidades 

(Tabela 2). As coordenadas geográficas das localidades foram organizadas em um mapa 

e na tabela 3 (em anexo) encontram-se as descrições de cada ponto referente ao mapa 

(Figura 13).  

 

Entre os espécimes que dispunham de informações quanto ao mês de coleta, 

observou-se a seguinte distribuição de registros em cada mês do ano: Janeiro (1); 

Fevereiro (4); Março (11); Abril (6); Maio (2); Junho (7); Julho (12); Agosto (12); 

Setembro (3); Outubro (11); Novembro (0) e Dezembro (4).  

 

 

 

Estado Localidade Número de Indivíduos 

Minas Gerais Ouro Branco 5 

Minas Gerais Tapira 2 

Minas Gerais Itabira 1 

Minas Gerais Barão de Cocais 3 

Minas Gerais Serra do Salitre 2 

Minas Gerais Divino      1 

Tabela 2: Localidades dos espécimes de B. labiosus disponíveis nas coleções 

zoológicas analisadas e número de indivíduos correspondentes a cada 

localidade. 
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Minas Gerais Viçosa    24 

Minas Gerais Araponga 1 

Minas Gerais Poços de Caldas 8 

Minas Gerais Lavras 1 

Minas Gerais Minduri 2 

São Paulo Atibaia 1 

São Paulo Biritiba-mirim 1 

São Paulo São Paulo 1 

São Paulo Jambeiro 1 

São Paulo São Luiz do Paraitinga 4 

São Paulo Cotia 1 

São Paulo Ribeirão Grande 4 

São Paulo Piedade 2 

São Paulo Capão Bonito 1 

São Paulo Ibiúna 2 

São Paulo  Ibiúna e Cotia 1 

São Paulo Bragança Paulista 2 

São Paulo Mogi das Cruzes 6 

Rio de Janeiro Porto Real 1 

Rio de Janeiro Teresópolis 1 

Santa Catarina Seara 2 

Total 26 localidades 81 indivíduos 
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A distribuição de B. labiosus é ampla e concentrada no Brasil em uma faixa 

entre as coordenadas 19
o
 e 27

 o
 S, incluindo quatro estados, Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Santa Catarina (Figuras 12 e 13). Sua ocorrência se estende, ainda, até 

a Província de Misiones, na Argentina. No Brasil, a maior parte dos registros de 

ocorrência para a espécie está concentrada nos estados de São Paulo e Minas Gerais.  

Dois registros de ocorrência de B. labiosus são disponíveis para o estado Rio de 

Janeiro,, sendo que uma das localidades, Vieira, no município de Teresopólis, 

corresponde a uma das capturas mais antigas para espécie, realizada em 1971. Poucs 

levantamento de pequenos mamíferos para esse estado mencionam a espécie, tais como: 

D’Andrea et al. (1999); Delciellos et al. (2012) e Olifiers et al. (2007). O estado de 

Santa Catarina também apresenta um número amostral muito baixo, com espécimes 

coletados apenas no município de Seara. 

Através dos mapas (Figuras 12 e 13), é possível observar que não há registros de 

ocorrência para a espécie no estado do Paraná, gerando uma lacuna ao longo da 

distribuição da espécie. Essa lacuna parece estar associada à escassez de trabalhos de 

levantamento para pequenos mamíferos nesse estado. Arrieira (2013) realizou um 

estudo quantitativo da produção científica sobre a ordem Rodentia no estado do Paraná, 

do período de 2003 a 2012, constatando que durante esse período foram publicados 

apenas quatro artigos sobre roedores, dos quais, apenas um, Cáceres et al. (2008), 

envolve o levantamento de pequenos mamíferos. Um registro de ocorrência é 

apresentado para o estado do Paraná em um relatório de consultoria da empresa Hori 

Consultoria Ambiental, na Usina Hidrelétrica de Mauá. No entanto, esse registro não foi 

incluído nos resultados do presente estudo pelo fato de não constarem no relatório 

informações essenciais, como o local onde a espécie foi coletada (ponto 

georreferenciado), quantos espécimes foram capturados, qual coleção zoológica esse 

animal foi tombado. O relatório apenas cita a captura da espécie, não se tratando, 

portanto, de um registro confiável.  

A maioria das localidades, onde B. labiosus foi coletada, segundo os dados 

obtidos junto às coleções científicas, está inserida no bioma Mata Atlântica. Entretanto, 

duas localidades, Tapira e Serra do Salitre, são municípios inseridos no bioma Cerrado. 
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Além disso, três outras localidades, Itabira, Barão de Cocais (MG) e Capão Bonito (SP) 

estão em áreas de transição entre esses dois biomas (IBGE 2005).  
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Figura12: Mapa detalhado dos pontos de ocorrência de Bibimys labiosus nos estados de Minas Gerais, 

São Paulo e Rio de Janeiro. Os números correspondem às localidades apresentadas no Anexo 1. 
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Figura13: Mapa detalhado dos pontos de ocorrência de Bibimys labiosus nos estado 

 de Santa Catarina e na Província de Misiones, na Argentina. Os números correspondem às localidades 

apresentadas no Anexo 1. 
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3.2.  Morfometria Craniana de Bibimys labiosus 

 

 

Quatro medidas não apresentaram distribuição normal, segundo o teste de 

Kolmogorov-Smirnov: comprimento da ponte palatina (LPB), largura do molar I (BM1), 

largura da caixa craniana (BB) e largura da placa zigomática (BZP). Como as demais 16 

variáveis cranianas testadas apresentaram normalidade na distribuição, optou-se por não 

excluir nenhuma variável nas análises posteriores e utilizar os testes paramétricos nas 

análises. Os resultados do teste de normalidade encontram-se na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resultados do teste Kolmogorov-Smirnov para as variáveis cranianas dos espécimes de 

Bibimys labiosus. 

Variável  Média Desvio 

padrão 

KS P 

CIL 23,83 1,532 0,107 > 0,150 

BOC 6,567 0,3176 0,149 > 0,150 

LD 6,081 0,4600 0,163 0,087 

LPB 4,030 0,5262 0,187 0,032 

LIF 5,125 0,4643 0,140 > 0,150 

BIF 2,045 0,1935 0,134 > 0,150 

LM 3,716 0,1599 0,122 > 0,150 

BMI 1,130 0,09625 0,192 0,026 

M1M1 5,205 0,3811 0,129 > 0,150 

BL 5,300 0,4591 0,095 > 0,150 

HS 7,603 0,2892 0,162 0,088 

LR 7,635 0,5912 0,091 > 0,150 

RW 4,380 0,2780 0,152 0,142 

LIB 4,612 0,1521 0,098 > 0,150 

IOL 7,925 0,5938 0,154 0,127 
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ZB 12,09 0,9737 0,071 > 0,150 

BB 12,05 0,7948 0,215 <0,010 

BZP 2,452 0,3679 0,186 0,034 

MH 6,235 0,4527 0,129 > 0,150 

ML 12,27 0,7152 0,080 > 0,150 

 

3.3. Variação Intraespecífica 

  

3.3.1. Variação Sexual 

 

O número de machos foi superior ao número de fêmeas na população de Viçosa, 

05 e 03 respectivamente. Foram observadas diferenças entre machos e fêmeas em 

apenas quatro variáveis cranianas, que são: largura do forame incisivo (BIF), 

comprimento da linha molar (LM), largura do molar I (BMI) e comprimento mínimo 

interorobital (IOL) (Tabela 4).  

Tabela 4: Resultados do teste t Student para a análise de dimorfismo sexual em B. labiosus com 

base em 20 variáveis cranianas. 

Variável N machos N fêmeas Média 

machos 

Média 

fêmeas 

Desvio 

Padrão 

P-valor 

CIL 5 3 22.43333 22.50833 1,052 0,372 

BOC 5 3 6.373333 6.373333 0,380 0,134 

LD 5 3 5.75 5.823333 0,1716 0,0607 

LPB 5 3 3.561429 3.708889 0,645 0,228 

LIF 5 3 5.01381 5.080556 0,2692 0,0952 

BIF 5 3 2 2.039444 0,1023 0,0362 

LM 5 3 3.675238 3.672778 0,0792 0,0280 

BMI 5 3 1.068571 1.104444 0,0742 0,0262 
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M1M1 5 3 4.82381 4.985556 0,346 0,122 

BL 5 3 4.93381 4.97 0,350 0,124 

HS 5 3 7.411905 7.434444 0,2360 0,0835 

LR 5 3 7.30381 7.375 0,353 0,125 

RW 5 3 4.212857 4.200556 0,2238 0,0791 

LIB 5 3 4.475238 4.529444 0,1361 0,0481 

IOL 5 3 7.279048 7.481111 0,542 0,192 

ZB 5 3 11.09048 11.295 0,799 0,283 

BB 5 3 11.38095 11.49167 0,967 0,342 

BZP 5 3 2.115238 2.120556 0,373 0,132 

MH 5 3 5.870476 5.956111 0,441 0,156 

ML 5 3 11.52714 11.60889 0,560 0,198 

 

A partir do resultado do teste t Student foi possível verificar que não existe 

diferença significativa em relação aos machos e fêmeas de B. labiosus, com apenas 

quatro variáveis cranianas apresentando diferenças entre os sexos. Portanto, esse 

resultado sugere que a espécie Bibimys labiosus não apresenta dimorfismo sexual. 

 

3.3.2. Variação Etária 

Para a análise das variações ontogenéticas, foi realizada uma estatística 

descritiva (Anexo I) de todos os espécimes de B. labiosus dentro das cinco classes 

etárias. Não foi possível a realização de testes estatísticos a nível intrapopulacional, pois 

o n amostral das classes etárias foi muito abaixo, invibializando esse tipo de análise. 
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3.3.3. Dieta 

Foi encontrada maior quantidade de material de origem vegetal do que origem 

animal no conteúdo estomacal de dois indivíduos de B. labiosus coletados em Ouro 

Branco. O conteúdo de origem animal consistiu basicamente de restos de invertebrados, 

como patas e fragmentos de exoesqueleto. No entanto, não foi possível a identificação 

desse material. O conteúdo de origem vegetal consistiu de fragmentos de tegumento de 

sementes e de tecidos de reserva de sementes ou de frutos. Além disso, foram 

encontrados fragmentos de folhas de gramíneas e fragmentos de dicotiledôneas. 

 

  

3.4. Variação Geográfica 

 

 

3.4.1. Análise de Componentes Principais 

 

Na Análise de Componentes Principais (PCA) foram empregadas as 20 variáveis 

cranianas, utilizando dados relativos a todas as localidades de ocorrência de B. labiosus. 

O primeiro fator da PCA explicou 55.62% da variação nas medidas da espécie e o 

segundo fator explicou 12,42% da variação, no entanto, essa variação não foi 

estruturada geograficamente (Figura 14 e 15). As variáveis responsáveis pela maior 

parte da variação no fator 1 foram comprimento da ponte palatina (LPB) e largura da 

placa zigomática (BZP) (Figura 15). 
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Figura 14: Valores da análise de PCA para o primeiro e segundo fator de Bibimys labiosus em cada 

localidade de ocorrência.  
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Figura 15: Valores de PCA para o primeiro e segundo fator das medidas cranianas de Bibimys labiosus.  
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3.5. Análise Molecular 

 

 

A partir das sequências do gene mitocondrial citocromo b, utilizando o método 

de Máxima Verossimilhança, foi gerada a árvore filogenética apresentada abaixo 

(Figura 23). Esta árvore é composta por três clados, sendo o clado I representado pelas 

localidades de Capão Bonito (AB 483), Ouro Branco (CPT 187), Viçosa (PRG 201), 

com um valor alto de Bootstrap, 90; o clado II formado pelas localidades de Itá (CRB 

1947) e Capão Bonito (AB 101), com valor de Bootstrap 75; e o terceiro clado está 

representado pela localidade de Viçosa (PRG 750, 180 e 1034), com Bootstrap 96.  

Existe ainda a separação dos clados citados acima de um espécime da localidade de 

Ouro Branco (CPT33), com um alto valor de Bootstrap 100. Este resultado corrobora 

com as análises morfológicas, demonstrando que as variações existentes ao longo da 

distribuição de Bibimys labiosus não apresentam estruturação geográfica. Assim, tanto 

nas análises morfológicas, quanto na análise molecular, os indivíduos de localidades 

diferentes se agrupam dentro dos clados formados, sem demonstrar relação evidente 

com a geografia.  

 

 

 
Figura 16: Árvore filogenética resultanate na análise de máxima Verossimilhança com sequências do 

gene mitocondrial citocromo b dos espécimes de B. labiosus.  Grupo externo: Akodon tartareus e 

Necromys lactens. 
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3.6. Distribuição Potencial 

 

De acordo com o resultado da análise, expressa no mapa abaixo (Figura 24), é 

possível observar que a distribuição potencial de B. labiosus é bem similar à 

distribuição conhecida. As regiões com a maior probabilidade de ocorrência para a 

espécie se distribuem nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, de 

acordo com as variáveis bioclimáticas utilizadas. 

Em Minas Gerais, as regiões com áreas mais favoráveis à ocorrência de B. 

labiosus são áreas próximas de localidades onde a espécie já foi encontrada, como nos 

municípios de Itabira, Barão de Cocais, Ouro Branco e Viçosa. Entretanto, as 

localidades de Tapira e Serra do Salitre, onde também foi registrada a espécie, são 

localidades com menor probabilidade de ocorrência, de acordo com o modelo.  

A previsão do modelo para o estado de São Paulo coincide com os pontos de 

coleta já registrados para B. labiosus. Entretanto, no estado do Rio de Janeiro observa-

se o oposto. A região próxima a Teresópolis é uma área com grande potencial para sua 

ocorrência, mas apenas duas capturas são conhecidas para todo o estado. 

O estado do Paraná apresentou alguns pontos isolados com probabilidade baixa 

ocorrência de B. labiosus, o que condiz com a lacuna de registros para a espécie no 

estado. Em Santa Catarina, a área com probabilidade de se encontrar a espécie está 

próxima daquela em que a espécie já foi capturada, no município de Seara, assim como 

as localidades da Argentina. No entanto, essas regiões constituem áreas com 

probabilidades menores de ocorrência da espécie. 
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Figura 17: Mapa resultante da modelagem da distribuição potencial de Bibimys labiosus. As cores 

mais fortes, tendendo ao alaranjado, representam as áreas com melhores condições de previsão para a 

ocorrência da espécie. 
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A partir do mapa de distribuição potencial é possível perceber que a intensidade 

da cor aumenta em áreas de Mata Atlântica.  Nas áreas de écotone, onde estão situados 

os municípios de Itabira, Barão de Cocais e Capão Bonito o gradiente de cor diminui, 

tendendo ao amarelo e as áreas de Cerrado, com os municípios de Tapira e Serra do 

Salitre, aparecem com gradiente de cor azul, significando que a chance da espécie ser 

encontrada nessas áreas é mínima.  

O modelo gerado apresentou valor AUC > 0,9 (Figura 25), que significa que o 

modelo gerado está classificado como excelente. A Sensibilidade representa que não há 

erros de omissão, ou seja, a taxa de pontos fora da área prevista pelo modelo. Os erros 

de omissão são considerados erros verdadeiros e podem ocorrer devido à identificação 

da espécie, ao georreferenciamento dos pontos ou ao encontro do indivíduo fora do seu 

habitat usual. Já a Especificidade representa o erro de sobreprevisão, ou pontos 

previstos pelo modelo onde não se tem registro de ocorrência da espécie, o chamado 

falso positivo (Siqueira et al. s/d). 

 

Figura 18: Gráfico de curva ROC gerado para os dados de B. labiosus mostrando os valores para os 

dados de treino, dados de teste e previsão aleatória.  
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As variáveis ambientais que mais contribuíram no modelo foram as BIO 9 

(29,6%), BIO 8 (25,9%), BIO 11 (20,6%) e BIO 13 (17,5%).  A importância de cada 

variável para o modelo de distribuição potencial obtido para B. labiosus foi submetida 

ao teste Jacknife (Figura 26). A variável BIO 9, temperatura média no trimestre mais 

seco, apresentou o maior valor de previsão quando utilizada isoladamente, o que parece 

sugerir que essa variável tem um peso importante para a espécie. Já a variável BIO 8 

apresenta um peso menor quando se omite as variáveis, o que indica que essa variável 

pode ter uma informações que não estão presentes nas outras variáveis.  

 

Figura 19: Resultado do teste Jacknife da análise da importância das variáveis bioclimáticas para a 

geração do modelo de distribuição potencial de B. labiosus. Observar o valor da variável BIO 9 

(representada pela linha azul escuro) e a variável BIO 8 (representada pela linha azul claro). 

Legenda: Bio1: temperatura média anual; Bio2: temperatura média diurna mensal; Bio3: 

isotermalidade; Bio4: temperatura de sazonalidade; Bio5: temperatura máxima do mês mais quente; 

Bio6: temperatura mínima do mês mais frio; Bio7: faixa de temperatura anual; Bio8; temperatura 

média do trimestre mais úmido; Bio9: temperatura média do trimestre mais seco; Bio10: temperatura 

média do trimestre mais quente; Bio11:temperatura média do trimestre mais frio; Bio12: precipitação 

anual; Bio13:precipitação do mês mais úmido; Bio14: precipitação do mês mais seco; Bio15: 

precipitação de sazonalidade; Bio16: precipitação do trimestre mais seco; Bio17: precipitação do 

trimestre mais úmido; Bio18: precipitação do trimestre mais quente; Bio19: precipitação do trimestre 

mais frio. 
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A variável relacionada à temperatura do trimestre mais seco correspondeu a 

variável ambiental com maior importância para a espécie B. labiosus, o que parece ser 

um fator determinante na distribuição da espécie.  

 

 

 

 Distribuição geográfica e biomas 

Bibimys labiosus apresenta uma ampla distribuição geográfica, com populações 

em diversas localidades dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa 

Catarina, além de registros de ocorrência na Província de Misiones, na Argentina 

(Pãrdinas 1996). Dentre os registros de ocorrência da espécie no Brasil, o estado de São 

Paulo apresenta o maior número de localidades conhecidas, seguido de Minas Gerais. 

No entanto, as coleções de Minas Gerais são as mais representativas para essa espécie, 

abrigando maior número de espécimes em relação as outras regiões brasileiras, com 

destaque para a Coleção do Museu de Zoologia João Moojen, da Universidade Federal 

de Viçosa. 

B. labiosus pode ser encontrada em uma variedade de hábitats, seja em áreas 

preservadas, caracterizadas como Floresta Ombrófila Densa Montana (Braga-Neto et al. 

2003; Umetsu 2005), Campos de Altitude (Machado et al. 2010), bem como em áreas 

antropizadas, como campo aberto, plantações de eucalipto e fragmentos de mata 

cercados por pastagem e agricultura (Paglia et al. 1995; Martin et al. 2009; Tocchet 

2009; Umetsu 2010; Braga, 2011). B. labiosus tolera grande variação altitudinal, pois 

ocorre tanto em área a 421 metros em relação ao nível do mar, no município de Porto 

Real (IBGE 2011), no Rio de Janeiro até em altitudes acima de 1000 metros, como nos 

município de Poços de Caldas (Prefeitura Municipal de Poços de Caldas 2014) e Ouro 

Branco (IEF 2014), em Minas Gerais.  

 

 Estado de Conservação 

 

Quanto ao estado de conservação, B. labiosus não está incluída em nenhuma das 

listas de espécies ameaçadas de extinção dos estados brasileiros onde ocorre. De acordo 
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com a IUCN, trata-se de uma espécie de menor preocupação, devido a sua ampla 

distribuição geográfica e população presumivelmente grande, sendo improvável o seu 

declínio em taxas alarmantes. Entretanto, sua população está classificada como 

decrescendo e altamente fragmentada (Pardinas et al. 2008).  

 

 

 

44..00..  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 

Dentre as 25 localidades de ocorrência de B. labiosus levantadas no presente 

estudo, a maior parte ocorre no bioma Mata Atlântica, cinco localidades encontram-se 

em zonas de ecótone entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado e apenas duas 

localidades são incluídas no bioma Cerrado. Da mesma forma, segundo a literatura, a 

maior parte dos registros para a espécie está no bioma Mata Atlântica (Paglia et al. 

1995; Braga-Neto et al. 2003; Umetsu 2005; Machado et al. 2010; Paise 2010; Umetsu 

2010; Martins et al. 2012), sendo a espécie considerada endêmica desse bioma 

(Bonvicino et al. 2008). No entanto, além dos registros de ocorrência da espécie em 

região de Cerrado levantadas no presente estudo, recentemente foram reportadas duas 

novas localidades em área de Cerrado, no estado de Minas Gerais (Carmo et al. 2014). 

Dessa forma, B. labiosus não deve continuar a ser considerada como espécie endêmica 

da Mata Atlântica, sendo necessárias coletas adicionais para definir a abrangência da 

distribuição da espécie entre os biomas.  

Bibimys labiosus apresenta uma distribuição contínua no Brasil, desde o leste de 

Minas Gerais, limitada pelos municípios de Itabira e Barão de Cocais, até o oeste de 

Santa Catarina, limitada pelo município de Seara. Até pouco tempo não havia registros 

de ocorrência para a espécie no estado do Paraná, caracterizando uma lacuna ao longo 

da sua área de distribuição. Recentemente, Grazzinni (2014) publicou o primeiro 

registro para a espécie no estado do Paraná, na Floresta Nacional de Piraí do Sul. Dois 

indivíduos foram coletados por meio de armadilha de interceptação e queda em região 

de Floresta Ombrófila Mista. Com esse registro de ocorrência, a área de distribuição de 

B. labiosus foi ampliada, compreendendo cinco estados no Brasil: Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. 
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B. labiosus não consta nas últimas listas de espécies ameaçadas dos estados de 

Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, como também não 

aparece na Lista Nacional do IBAMA (2003). De acordo com a IUCN, trata-se de uma 

espécie de menor preocupação, devido a sua ampla distribuição geográfica e população 

presumivelmente grande, sendo improvável o seu declínio em taxas alarmantes. 

Entretanto, sua população está classificada como decrescendo e altamente fragmentada 

(Pardinas et al. 2008). Contribui positivamente para a conservação da espécie, o fato de 

que diversas localidades de ocorrência estão inseridas em unidades de conservação, 

como: a Serra do Ouro Branco e Monumento Natural Estadual de Itatiaia, nos 

municípios de Ouro Preto e Ouro Branco; o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, nos 

municípios de Araponga e Divino; o Parque Estadual da Cantareira, no município de 

São Paulo, a Reserva Florestal do Morro Grande, nos municípios de Cotia e Ibiúna e na 

Floresta Nacional de Piraí do Sul, no município de Piraí do Sul no estado do Paraná. 

Além disso, segundo Rossi (2011), a espécie não demonstra ser afetada negativamente 

por atividades antrópicas, pois parece ter preferência por fragmentos e áreas abertas e 

alteradas. 

Com relação às análises de variação interespecífica, B. labiosus não apresenta 

dimorfismo sexual para as medidas relativas ao tamanho corpóreo, apesar de que, em 

todas as medidas cranianas analisadas, os machos apresentaram valores ligeiramente 

superiores aos das fêmeas. O dimorfismo sexual pode ser observado entre os 

sigmodontíneos (Machado et al. 2011; Suarez et al. 1998; Prado & Percequillo 2011), 

mas é geralmente pouco observado (Voss 1988) ou pouco evidente nesses roedores 

(Musser & Carleton 1989; Abreu-Júnior et al. 2012). De acordo com Abreu-Júnior et al. 

(2012), a ausência de dimorfismo sexual em espécies de pequeno tamanho corpóreo, 

como no caso dos roedores, pode estar relacionada a um ciclo de vida mais curto, o que 

não favoreceria o desenvolvimento de características corpóreas diferenciais, como 

acontece com os mamíferos de grande porte. As espécies das ordens Primates e 

Ruminantia, apresentam dimorfismo sexual evidente, sendo o tamanho corpóreo dos 

machos maior que o das fêmeas, o que pode estar relacionado à competição sexual 

(Weckerly 1998). 
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 A Análise de Componentes Principais mostrou que não existe variação 

geográfica significativa entre os caracteres cranianos de Bibimys labiosus ao longo de 

sua distribuição geográfica. Análises morfométricas têm sido frequentemente utilizadas 

para estudos de variação geográfica entre os roedores (Pavan 2006; Fornel 2005; Lessa 

et al. 2005; Manduca 2008; Rodrigues 2011; Brennand 2012). Entretanto, outra 

ferramenta importante nesse tipo de estudo é a análise molecular, por meio da 

comparação entre sequências do gene mitocondrial citocromo b (D’Elía 2003; Geise et 

al. 2001; Barros et al. 2009; Bonvicino et al. 2005). A análise das sequências do 

mtDNA também não apontou diferenças entre os indivíduos das diferentes localidades 

analisadas. Assim, o conjunto dos resultados sugere que não ocorreu isolamento 

significativo atuando nessas populações, apesar da grande distância geográfica existente 

entre algumas localidades. 

Esses resultados levam a uma série de questionamentos envolvendo a espécie. 

Como por exemplo, será que B. labiosus possui uma taxa de vagilidade alta, de modo 

que as populações estejam sempre em contato? A taxa de fluxo gênico entre as 

populações é alta, impedindo o isolamento e evitando a variação intraespecífica? Não 

existem barreiras físicas ou ecológicas para a espécie, ao longo da sua amplitude de 

distribuição? Seria necessário dispor de um maior volume de dados quanto a 

distribuição geográfica e mais exemplares para análise, a fim de responder a essas 

questões. Entretanto, é importante considerar que a localidade de Santa Catarina 

apresenta um número amostral muito pequeno para ser comparado com as localidades 

de Minas e São Paulo, por exemplo. Além disso, no presente estudo não foram feitas 

análises envolvendo as amostras do Paraná e de Misiones, na Argentina. Portanto, será 

importante futuramente testar se a homogeneidade morfológica e molecular obtida no 

presente, relacionada às populações do bloco ao norte, formado pelos estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, se estende às localidades mais ao sul e a oeste. Essa 

divisão entre um bloco ao norte e outro ao sul do Brasil é demonstrada também no 

modelo de distribuição potencial. 

A distribuição potencial se aproximou da distribuição real conhecida para a 

espécie, apontando probabilidade de ocorrência para B. labiosus além dos limites 

conhecidos. Nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro estão as regiões 
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brasileiras com maiores probabilidades para a ocorrência da espécie. Entre as 

localidades do estado de Minas Gerais com maiores chances de encontro da espécie 

destacam-se as regiões de Ouro Branco e Viçosa. É importante observar que as regiões 

com maiores chances de encontro da espécie, de acordo com a distribuição potencial, se 

encontram próximas a universidades ou centros de pesquisa, destacando-se ainda as 

localidades do estado de São Paulo. Assim, a eficiência das coletas de B. labiosus 

nessas regiões pode estar associada à existência de universidades, coleções zoológicas e 

pesquisadores ativos na área de Mastozoologia. Por outro lado, o estado do Rio de 

Janeiro foi uma das áreas com grande potencial para a ocorrência da espécie, mesmo 

tendo contribuído com apenas dois registros de coleta na análise, nos municípios de 

Teresópolis e Porto Real.  

Conforme mencionado anteriormente, B. labiosus é considerada espécie 

endêmica da Mata Atlântica (Bonvicino et al. 2008), entretanto dentre as localidades 

levantadas nas coleções em Minas Gerais, existem registros de coleta para B. labiosus 

no Triângulo Mineiro, regiões inseridas no bioma Cerrado. Apesar da análise de 

distribuição potencial ter indicado baixa probabilidade para a ocorrência da espécie 

nessa região, outras localidades para o Cerrado se tornaram conhecidas recentemente. 

Carmo et al. (2014) registraram de dois espécimes nos municípios de Cruzeiro de 

Fortaleza e Patrocínio, coletados no ano de 2011, por meio de armadilhas de pitfall. 

Essas localidades de coleta para a espécie encontram-se muito próximas às localidades 

registradas no presente estudo, como Serra do Salitre, distante apenas 30 quilômetros da 

localidade de Cruzeiro de Fortaleza e a 50 quilômetros do município de Patrocínio.  

O estado do Paraná representava uma lacuna ao longo da distribuição da espécie, 

com probabilidade baixa de encontro, segundo a análise de distribuição potencial. 

Recentemente, foram capturados dois espécimes de B. labiosus na região de Piraí do Sul 

(Grazinni 2014). Baixa probabilidade para a ocorrência da espécie foi prevista também 

para Santa Catarina e Missiones, na Argentina. Na Argentina, apesar da distribuição 

potencial ter indicado como área de baixa probabilidade de ocorrência da espécie, conta 

com um número de coletas considerável, sete indivíduos (Pãrdinas 1996).  



53 

 

De acordo com a modelagem, a temperatura parece ser um fator com grande 

influência na distribuição geográfica de B. labiosus. No entanto, métodos de 

modelagem partem do pressuposto de que a espécie encontra-se em equilíbrio com o 

clima, sem levar em consideração outros fatores importantes que atuam na distribuição 

das espécies como, por exemplo, a competição, a capacidade de adaptação, a dispersão 

e a migração (Cassemiro et al. 2012). As variáveis ambientais que tiveram maior 

influência na determinação das áreas favoráveis à ocorrência de B. labiosus estão 

relacionadas à temperatura, e foram: temperatura média no trimestre mais seco, 

temperatura média no trimestre mais úmido e temperatura média do trimestre mais frio, 

além de uma variável relacionada à precipitação, precipitação do mês mais úmido.  

Segundo Peroni e Hernández (2011), a temperatura é um dos fatores abióticos 

limitantes da distribuição das espécies, devido a sua influência na sobrevivência, na 

reprodução, no crescimento e nas interações. A influência da temperatura na abundância 

das espécies dos gêneros Akodon, Oligoryzomys, Nectomys e Oxymycterus é reportada 

por Luza et al. (2013), podendo o mesmo ocorrer com Bibimys. De fato, a maioria dos 

exemplares analisados no presente estudo, a partir das coleções zoológicas, foi coletada 

nos meses de julho e agosto, indicando maior abundância da espécie nos meses mais 

frios e secos do ano no sudeste do Brasil.  

A precipitação também é um dos fatores que influencia a distribuição de 

pequenos mamíferos (Silva 2010). Em um estudo realizado por Barros (2013), foi 

encontrada uma correlação positiva entre a precipitação e as taxas de reprodução, com 

altas taxas de reprodução durante os períodos de maior precipitação. Entretanto, para B. 

labiosos essa relação não se aplica, pelo fato de que o maior número de coletas ocorreu 

nos meses caracterizados pela escassez de chuvas.  
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44..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS  

 

O presente estudo contribuiu para o aumento do conhecimento sobre a espécie B. 

labiosus, constituindo o trabalho com o maior número de espécimes analisados e 

reunindo informações de todas as coleções brasileiras, além de ser o primeiro trabalho a 

abordar a distribuição potencial. A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que: 

 

  - A espécie ocorre predominantemente no bioma Mata Atlântica, ocupando 

também áreas de ecótone entre os biomas Mata Atlântica, bem como no Cerrado. No 

presente estudo, a espécie foi registrada em duas localidades  incluídas no bioma 

Cerrado, o que somado aos dados recentemente publicados, demonstra que B. labiosus 

não deve ser considerada espécie endêmica da Mata Atlântica. 

- Embora sejam necessários novos estudos para avaliar as populações de B. 

labiosus, a espécie se encontra representada em seis unidades de conservação em Minas 

Gerais, São Paulo e no Paraná. 

- Ocorre pouca variação morfológica e molecular entre as populações de B. 

labiosus, não configurando qualquer estruturação geográfica. 

- A distribuição potencial de B. labiosus mostrou-se semelhante à distribuição 

atual conhecida, concentrada nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. - 

O esforço de coleta deve ser intensificado no estado do Rio de Janeiro, pois trata-se de 

uma região com alta probabilidade de encontro da espécie e uma das áreas com o menor 

número de registros de coleta. 

 

 

 

 



55 

 

66..  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  

 

ABREU-JÚNIOR, E.F.; BRENNAND, P.G.G.; CHIQUITO, E.A.; JORGE-

RODRIGUES, C.R.; LIBARDI, G.S.; PRADO, J.R.; PERCEQUILLO, A.R. 

2012. Dimorfismo sexual na tribo Oryzomyni. In: Freitas, T.R.O. & Vieira, E.M. 

Mamíferos do Brasil: genética, sistemática, ecologia e conservação. Sociedade 

Brasileira de Mastozoologia, v. 2. Rio de Janeiro.  

ARRIEIRA, R.L.; MOTA, T.F.M.; FILHO, H.O. 2013. Análise cienciométrica da 

ordem Rodentia (Mammalia: Erethizontidae) como ferramenta para o 

delineamento de áreas prioritárias à conservação. Portal de Periódicos da 

Universidade Federal de Ponta Grossa, Paraná, v.19, n.2, p. 93-102.  

BARROS, M.C.; SAMPAIO, I.; SCHNEIDER, H.; LANGGUTH, A. 2009. 

Molecular phylogenies, chromosomes and dispersion in Brazilian akodontines 

(Rodentia, Sigmodontinae). Iheringia, Série Zoologia, Porto Alegre, 99(4):373-

380. 

BARROS, C.S. 2013. Dinâmica populacional de pequenos mamíferos no Planalto 

Atlântico Paulista. Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Biociências da 

universidade de São Paulo, 92 pp. 

BRAGA, C.A.A. 2011. Estrutura de comunidade de pequenos mamíferos em áreas 

afetadas por plantações de milho (Zea mays) e estradas na Serra do Ouro Branco, 

Minas Gerais. Tese de mestrado apresentada ao programa de Pós-graduação em 

Ecologia de Biomas Tropicais. Universidade Federal de Ouro Preto, Minas 

Gerais.  

BRAGA-NETO, R.; PARDINI, R.; SOUZA, S.M.; METZGER, J.P. 2003. 

Importância relativa do tamanho da área e da estrutura vertical da vegetação 

sobre a estruturação da comunidade de pequenos mamíferos em fragmentos 

florestais de Mata Atlântica. Capítulo 2: Ecologia de Paisagem. VI Congresso de 

Ecologia do Brasil, Fortaleza. 88-90 pp. 



56 

 

BRANDT, R. S. & PESSÔA, L. M. 1994. Intrapopulational variability in cranial 

characters of Oryzomys subflavus (Wagner, 1842) (Rodentia:Cricetidae), in 

northeastern Brazil. Zoologischer Anzeiger, 233: 45-55. 

BEZERRA, A.M.R. 2008. Revisão taxonômica do gênero Galea Meyen, 1832 

(Rodentia, Caviidae, Caviinae). Tese de doutorado apresentada ao programa de 

Pós-graduação em Biologia Animal. Universidade de Brasília, Distrito Federal.  

BEZERRA, A.M.R. & FILHO, J.M. 2010. Variabilidade Intrapopulacional em 

caracteres cranianos de Gálea spixii (Wagler, 1831) (Rodentia, Caviidae, 

Caviinae) no nordeste do Brasil. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v. 

68, n. 1-2, p. 111-124. 

BRENNAND, P.G.G. 2010. Variação geográfica e filogeografia do gênero Hylaeamys 

Weskler, Percequillo, Voss (2006) (Cricetidae: Sigmodontinae) na Floresta 

Atlântica. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Biológicas. Departamento de Sistemática e Ecologia. Universidade Federal da 

Paraíba.  

BONVICINO, C.R.; LEMOS, B.; WESKLER, M. 2005. Small mammals of Chapada 

dos Veadeiros National Park (Cerrado of Central Brazil): Ecologic, Karyologic, 

and taxonomic considerations. Brazilian Journal Biology, 65(3):1-1.  

BONVICINO, C. R.; OLIVEIRA, J. A.; D’ANDREA, P. S. 2008. Guia dos Roedores 

do Brasil, com chaves para gêneros baseadas em caracteres externos / C. R. 

Bonvicino, J. A. Oliveira, P. S. D’Andrea. - Rio de Janeiro: Centro Pan-

Americano de Febre Aftosa - OPAS/OMS. 

CÁCERES, N.C.; CASELLA, J.; VARGAS, C.F.; PRATES, L.Z.; TOMBINI, 

A.A.M.; GOULART, C.S.; LOPES, W.H.  2008.  Distribuição geográfica de 

pequenos mamíferos não voadores nas bacias dos rios Araguaia e Paraná, região 

centro-sul do Brasil. Iheringia, Série Zoologia, Porto Alegre, 98(2):173-180. 



57 

 

CARLETON, M.D. & MUSSER, G.G. 1989. Systematic studies of oryzomyne 

rodents (Muridae, Sigmodontinae): a synopsis of Microryzomys. Bulletin of the 

American Museum of Natural History, n. 191. New York.  

 CARMO, E.D.C.; GODINHO, R.M.; ARAÚJO, N.P.; SVARTMAN, M.; VIEIRA, 

F.N. 2014. Range extension of Bibimys labiosus (Winge,  1887) (Mammalia: 

Rodentia: Cricetidae) to western Minas Gerais state, Southeastern Brazil. Check 

list Journal of Species List and Distribution, 10(3): 602–606.  

CASSEMIRO, F.A.S.; GOUVEIA, S.F.; DINIZ-FILHO, J.A.F. 2012. Distribuição 

de Rhinella granulosa: integrando envelopes bioclimáticos e respostas 

ecofisiológicas. Revista de Biologia, v.8: 38-44. Instituto de Biologia, 

Universidade de São Paulo.  

CECHIN, S.Z. & MARTINS, M. 2000. Eficiência de armadilhas de queda (pitfall 

traps) em amostragens de anfíbios e répteis no Brasil. Revista Brasileira de 

Zoologia, 17 (3): 729 -740. 

CHIQUITO, E.A. 2010. Variação geográfica e filogeografia de Sooretamys angouya 

(Fischer, 1814) (Cricetidae: Sigmodontinae). Dissertação apresentada ao 

programa de Ecologia Aplicada. Universidade de São Paulo, Piracicaba.  

D’ANDREA, P.S.; GENTILE, R.; CERQUEIRA, R.; GRELLE, C.E.V.; HORTA, 

C. REY, L. 1999. Ecology of small mammals in a Brazilian rural area. Revista 

Brasileira de Zoologia, 16(3): 611 -620. 

D’ELÍA, G.; PARDIÑAS, U. F. J.; MYERS, P. 2005. An Introduction to the Genus 

Bibimys (Rodentia: Sigmodontinae): Phylogenetic Position and Alpha 

Taxonomy. In Lacey, E. A. & Myers, P. Mammalian Diversification: From 

Chromosomes to Phylogeography (A Celebration of the Career of James L. 

Patton). University of California Press (University of California, Office of the 

President) Paper volume 133. 



58 

 

DELCIELLOS, A.C.; NOVAES, L.R.M.; LOGUERCIO, M.F.C.; GEISE, L; 

SANTORI, R.T.; SOUZA, R.F.; PAPI, B.S.; RAÍCES, D.; VIEIRA, N.R.; 

FELIX, S.; DETOGNE, N.; SILVA, C.C.S.; BERGALLO, H.G.; ROCHA-

BARBOSA, O. 2012. Mammals of Serra da Bocaina National Park, state of Rio 

de Janeiro, southeastern Brazil. Check List Journal of species List and 

Distribution, 8(4): 675–692.  

ENGLER, R.; GUISAN, A.; RECHSTEINER, L. 2004. An improved approach for 

predicting the distribution of rare and endangered species from occurrence and 

pseudo-absence data. Journal of Applied Ecology, 41, 263 – 274. 

FRANKLIN, J. & MILLER, J.A. 2009. Mapping species distribution: spatial 

inference and prediction. Cambridge University Press, New York, USA.  

FORNEL, R. 2005. Estudo da variação morfológica craniana entre quatro blocos 

populacionais de Ctenomys lami (Rodentia, Ctenomyidae) através de 

morfometria geométrica. Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação 

em Genética e Biologia Molecular. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre. 

GEISE, L.; SMITH, M.F.; PATTON, J.L. 2001. Diversification in the genus 

Akodon(Rodentia: Sigmodontinae) in southeastern South America: 

mitochondrial DNA sequence analysis. Journal of Mammalogy, 82(1):92-101. 

GONÇALVES, P. R.; OLIVEIRA, J. A.; CORRÊA, M. O.; PESSÔA, L. M. 2005. 

Morphological and Cytogenetic Analyses of Bibimys labiosus (Winge, 1887) 

(Rodentia, Sigmodontinae): Implications for its Affinities with the 

Scapteromyine Group. In Lacey,  E. A. & Myers, P. Mammalian Diversification: 

From Chromosomes to Phylogeography (A Celebration of the Career of James L. 

Patton). University of California Press (University of California, Office of the 

President) Paper volume 133. 

GRAZZINI, G. 2014.  Identidade e diversidade de pequenos mamíferos não voadores 

da Floresta Nacional de Piraí do Sul, Paraná, Brasil. Dissertação apresentada ao 



59 

 

Programa de Pós Graduação em Ciências Biológicas, Zoologia. Universidade 

Federal do Paraná. Paraná. 98 p.  

GUISAN, A.; LEHMANN, A.; FERRIER, S.; AUSTIN, M.; OVERTON, J. MC. 

C; ASPINALL, R. HASTIE, T. 2006. Making better biogeographical 

predictions of species’ distributions. Journal of Applied Ecology, 43, 386–392. 

HORI. 2011. Monitoramento da Fauna de Vertebrados Terrestres na UHE Mauá, 

Volume III: Subsídios Técnicos ao Resgate de Fauna, Relatório Parcial 12 

(fevereiro de 2011). Curitiba, Hori Consultoria Ambiental e Copel Geração e 

Distribuição. Relatório técnico de distribuição restrita. 122 pp. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 2005. 

Infográficos:dados gerais dos municípios. Disponível em: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/.  

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 2011. 

Relatório de Estação Geodésica para o município de Porto Real, Rio de Janeiro. 

Disponível em: http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=91826.  

INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF . 2014. Parque Estadual Serra do 

Ouro Branco. Disponível em: 

http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/1411.  

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA). 2003. Lista nacional das espécies da 

fauna brasileira ameaçadas de extinção. Ministério do Meio Ambiente, 19 pp. 

Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf.  

LESSA, G.; GONÇALVES, P.R.; PESSÔA, L.M. 2005. Variação geográfica em 

caracteres cranianos quantitativos de Kerodon rupestris (Wied, 1820) (Rodentia, 

Caviidae). Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v. 63, n.1, p75-88.  

http://www.cidades.ibge.gov.br/
http://www.bdg.ibge.gov.br/bdg/pdf/relatorio.asp?L1=91826
http://www.ief.mg.gov.br/component/content/article/1411
http://www.mma.gov.br/estruturas/179/_arquivos/179_05122008034002.pdf


60 

 

LUZA, A.L.; ZANELLA, N.; CHRISTOFF, A.U.; BARRETO-LIMA, A.F.; 

GRANDO, J.V. 2013. Relação entre fatores exógenos e a abundância de 

roedores em remanescente de Floresta Ombrófila Mista, Rio Grande do Sul. 

Revista Brasileira de  Biociências, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 263-268. 

MACHADO, F. S.; GREGORIN, R., MOUALLEN P. S. B.; LIMA, I. J., MOURA, 

A. S. 2010. Influência da temperatura na captura de roedores sigmodontíneos em 

campo de altitude. XIX Congresso De Pós-Graduação da UFLA, 27 de setembro 

a 01 de outubro de 2010. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais.  

MACHADO, L.F.; PARESQUE, R. CHRISTOFF, A.U. 2011. Anatomia comparada 

e morfometria de Oligoryzomys nigripes e O. flavescens (Rodentia, 

Sigmodontinae) no Rio Grande do Sul, Brasil. Papéis Avulsos de Zoologia. 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, v.51 (3): 29-47.  

MANDUCA, E.G. 2008. Estudo das variações morfológica craniana e citogenética em 

Akodon cursor (Rodentia: sigmodontinae) no estado de Minas Gerais. 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-graduação em Biologia Animal. 

Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais. 

MARTIN, P. S.; GHELER-COSTA, C.; VERDADE, L. M. 2009. Microestruturas de 

pêlos de pequenos mamíferos não voadores: chave para identificação de espécies 

de agroecossistemas do estado de São Paulo, Brasil.  Biota Neotropica, vol. 9. 

MARTINS, R.; BORGES, M.R.F.; IARTELLI, R.; PUORTO, G. 2012. Fauna da 

Reserva Legal da Pedreira Itapeti. In Morini, M.S.C. & Miranda, V.F.O. Serra 

do Itapeti: Aspectos Históricos, Sociais e Naturalísticos.  Editora Canal 6. Bauru, 

São Paulo. 400 p. 

MASSOIA, E. 1979. Descripción de un gênero y especie nuevos: Bibimys torresi 

(Mammalia - Rodentia - Cricetidae - Sigmodontinae - Scapteromyni). Physis 

38:1-7. 



61 

 

MODESTO, T.C.; PÊSSOA, F.S.; ENRICI, M.C.; ATTIAS, N.; JORDÃO-

NOGUEIRA, T.; COOSTA, L.M.; ALBUQUERQUE, H.G.; BERGALLO, 

H.G. 2008.  Mamíferos do Parque Estadual do Desengano, Rio de Janeiro, 

Brasil. Biota Neotropica, v8 (n4). Disponível em:  

http://www.biotaneotropica.org.br/v8n4/en/abstract?inventory+bn01408042008.  

MUSSER, G., AND M. D. CARLETON. 1989. Systematic Studies of Oryzomyine 

Rodents (Muridae, Sigmodontinae): A Synopsis of Microryzomys. Bulletin of the 

American Museum of Natural History, 191: 1-83. 

MYERS, P. & CARLETON, M.D. 1981. The species of Oryzomys (Oligoryzomys) in 

Paraguay and the identity of Azara’s “Rat sixième ou rat á tarse noir”. 

Miscellaneous publications. Museum of Zollogy, University of Michigan, n. 161. 

Mammal Division, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution. 

Washington, D.C.  

OLIFIERS, N.; CUNHA, A.A.; GRELLE, C.E.V.; BONVICINO, C.R.; GEISE, L.; 

PEREIRA, L.G.; VIEIRA, M.V.; D’ANDREA, P.S.; CERQUEIRA, R. 2007.  

Lista de espécies de pequenos mamíferos não-voadores do Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos. Livro Ciência e Conservação na Serra dos Órgãos. Disponível 

em: http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/pesquisa-cientifica/19-

uncategorised/139-ciencia-e-conservacao-na-serra-dos-orgaos.html.  

PAGLIA, A. P., P. DE MARCO JUNIOR, F. M. COSTA, R. F. PEREIRA, AND G. 

LESSA. 1995. Heterogeneidade estrutural e diversidade de pequenos mamíferos 

em um fragmento de mata secundária de Minas Gerais, Brasil. Revista Brasileira 

de Zoologia 12:67-79. 

PAISE, G. 2010. Efeitos da fragmentação de habitat sobre a comunidade de pequenos 

mamíferos de Mata Atlântica no Estado de São.  Tese de Doutorado. Instituto de 

Biologia. Universidade Estadual de Campinas. 166 pp. 

PAPES, M & GAUBERT, P. 2007. Modelling ecological niches from low numbers of 

occurrences: assessment of the conservation status of poorly known viverrids 

http://www.biotaneotropica.org.br/v8n4/en/abstract?inventory+bn01408042008
http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/pesquisa-cientifica/19-uncategorised/139-ciencia-e-conservacao-na-serra-dos-orgaos.html
http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/pesquisa-cientifica/19-uncategorised/139-ciencia-e-conservacao-na-serra-dos-orgaos.html


62 

 

(Mammalia, Carnivora) across two continents. Diversity and Distributions, 13, 

890–902, Journal compilation.  

PARDIÑAS, U. F. J. 1996. El registro fosil de Bibimys Massoia, 1979 (Rodentia) en la 

Argentina. Consideraciones sobre los Scapteromyini (Cricetidae, 

Sigmodontinae) y su distribuicion durante el Plioceno-Holoceno en la region 

Pampeana. Mastozoología Neotropical 3:15-38. 

PARDINAS, U., PATTERSON, B., D'ELIA, G. & TETA, P. 2008. Bibimys labiosus. 

In: IUCN 2013. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. 

Disponível em: http://www.iucnredlist.org/details/2802/0.  

PARDINI, R. 2004. Effects of forest fragmentation on small mammals in an Atlantic 

Forest landscape. Biodiversity and Conservation 13:2567-2586. 

PARDINI, R.; SOUZA, S.M.; BRAGA-NETO, R.; METZGER, J.P. 2005. The role 

of forest structure, fragment size and corridors in maintaining small mammal 

abundance and diversity in na Atlantic forest landscape. Biological Conservation 

124: 253–266. 

PARDINI, R. & UMESTSU, F. 2006. Pequenos mamíferos não-voadores da Reserva 

Florestal do Morro Grande – distribuição das espécies e da diversidade em uma 

área de Mata Atlântica. Biota Neotropica, v6(n2). Disponível em: 

http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/abstract?article+bn00606022006. 

PAVAN, S.E.O. 2006. Sistemática dos roedores do gênero Juliomys(Rodentia: 

Cricetidae). Monografia apresentada ao Departamento de Ciências Biológicas do 

Centro de Ciências Humanas e Naturais. Universidade Federal do Espírito Santo. 

Vitória. 

PERES-NETO, P.R. 1995. Oecologia Brasilienses. Volume II: Tópicos em 

tratamentos de dados biológicos. Peres-Neto, P.R.; Valentin, J.L.; Fernandez, 

F.A.S. (editores), p.57-89. Programa de Pós Graduação em Ecologia, Instituto de 

Biologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro.  

http://www.iucnredlist.org/details/2802/0
http://www.biotaneotropica.org.br/v6n2/pt/abstract?article+bn00606022006


63 

 

PERONI, N. & HERNÁNDEZ, M.I.M. 2011. Ecologia de populações e comunidades. 

Universidade Federal de Santa Catarina. Biologia/EaD/UFSC, 125 pp. 

PETERSON, A.T.; PAPEŞ, M. 2006. Potential  geographic  distribution  of  the  

Bugun  Liocichla Liocichla  bugunorum,  a  poorly-known species from north-

eastern India. Indian Birds, 2:146-149. Disponível em: http://www.bio-

nica.info/biblioteca/Peterson2006DistributionLiocichla.pdf.  

PRADO, J.R. & PERCEQUILLO, A.R. 2011. Ontogenetic and sexual variation in 

cranial characters of Aegialomys xanthaeolus (Thomas, 1894) (Cricetidae: 

Sigmodontinae) from Ecuador and Peru. Papéis Avulsos de Zoologia. Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo, v. 51(9): 155-177. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS. 2014.  Disponível em: 

http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?p=2660 . Acessado em: 27 Jun. 2014. 

REIS, F.S.; PESSÔA, L.M.; STRAUSS, R.E. 1990. Applications of size-free 

canonical discriminant analysis to studies of geographic differentiation. Revista 

Brasileira de Genética. 13, 3, 509-520. 

REIS, N.R.; PERACCHI, A.L.; PEDRO, W.A.; LIMA, I.P. 2011. Mamíferos do 

Brasil. 2ª Ed. Editora Londrina. 439 p. Londrina, Paraná. 

RODRIGUES, C.R.J. 2011. Variação geográfica de Hylaeamys yunganus (Thomas, 

1902) na América do Sul (Rodentia: Sigmodontinae). Dissertação apresentada 

ao Programa de Pós-graduação em Ecologia Aplicada. Universidade de São 

Paulo.  

ROSSI, N.F. 2011. Pequenos mamíferos não-voadores do Planalto Atlântico Paulista 

de São Paulo: identificação, história natural e ameaças. Dissertação apresentada 

ao Instituto de Biociências da universidade de São Paulo. São Paulo.   

SAMBROOK, J. &  RUSSEL  D.W.  2001.  Molecular  Cloning.  A  Laboratory  

Manual.  3rd ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York, 2344 p 

http://www.bio-nica.info/biblioteca/Peterson2006DistributionLiocichla.pdf
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Peterson2006DistributionLiocichla.pdf
http://www.pocosdecaldas.mg.gov.br/site/?p=2660


64 

 

SANTOS-FILHO, M.; SILVA, D.J.; SANAIOTTI, T.M. 2006. Efficiency of four 

trap types in sampling small mammals in forest fragments, Mato Grosso, Brazil. 

Mastozoologia Neotropical 13(2):217-225. 

SCHMIDLY, D.J. & HICE, C.L. 2002. The effectiveness of pitfall traps for sampling 

small mammals in the amazon basin. Mastozoologia Neotropical/J. Neotrop. 

Mammal: 9(1):85-89.  

SILVA, R.R. 2010. Padrões de riqueza e distribuição de espécies de pequenos 

mamíferos terrestres do cerrado: uma ferramenta para modelagem e avaliação do 

sistema de unidades de conservação. Tese de doutorado apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Ciências Biológicas da 

Universidade de Brasília, 173 pp. 

SIQUEIRA, M.F. 2005. Uso de modelagem de nicho fundamental na avaliação do 

padrão de distribuição geográfica de espécies vegetais. Tese de Doutorado 

apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo. 

São Carlos, São Paulo.   

SIQUEIRA, M.F.; BARRETO, F.C.C.; GOMES, P.B. Modelagem de 

Biodiversidade: distribuição geográfica potencial de espécies. Apostila do Curso 

de Modelagem de Biodiversidade. Instituto de pesquisas Ecológicas (Ipê). 

Nazaré Paulista, São Paulo. 2011. 

SMITH, M.F. & PATTON, J.L. 1993. The diversification of South American murid 

rodents: evidence from mitochondrial DNA sequence data for the akodontine 

tribe. Biological Journal of  the Linnean Society, 50: 149-177. 

SUÁREZ, O.V.; CUETO, G.R.; KRAVETZ, F.O. 1998. Sexual dimorphism 

according to age in Oxymycterus rutilans (Rodentia, Muridae). Mastozoologia 

Neotropical, 5 (2), 129-136.  



65 

 

TAMURA, K.; DUDLEY, J.; NEI, M.; KUMAR, S. 2007.  MEGA 4: Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis (MEGA) Software Version 4.0. Disponível em: 

http://kumarlab.net/pdf_new/TamuraKumar07.pdf. Acesado em: 22 Ago. 2014. 

TATE, G. H. H. 1932. The taxonomic history of the Neotropical Cricetid genera 

Holochilus, Nectomys, Scapteromys, Megalomys, Tylomys and Ototylomys. 

American Museum Novitates. American Museum of Natural History, n. 562. 

New York. 

TOCCHET, C.B. 2009. A fauna de pequenos mamíferos terrestres como indicador do 

estado de conservação da Floresta Nacional de Ipanema, SP. Monografia do 

curso de bacharelado em Ciências Biológicas. Universidade Federal de São 

Carlos, Sorocaba. 124 pp. 

THORPE, R.S. 1987. Geographic variation: a synthesis of cause, data, pattern and 

congruence in relation to subspecies, multivariate analysis and phylogenesis. 

Boll. Zool. 54:3-11.  

UMETSU, F. 2005. Pequenos mamíferos em um mosaico de habitats remanescentes e 

antropogênicos: qualidade da matriz e conectividade em uma paisagem 

fragmentada de Mata Atlântica. Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo. 125 pp. 

UMETSU, F. 2010. Efeito do contexto da paisagem em diferentes escalas sobre a 

distribuição de pequenos mamíferos em cultivos agrícolas e em remanescentes 

florestais. Tese de Doutorado. Departamento de Zoologia. Instituto de 

Biociências. Universidade de São Paulo. 88 pp. 

VOSS, R. S. 1988. Systematics and ecolgy of Ichthyomyine rodents (Muroidea): 

patterns of morphological evolution in a small adaptative radiation. Bulletin of 

the American Museum of natural History, lume 188: article 2. New York. 

WECKERLY, F.W. 1998. Sexual-size dimorphism: influence of mass and mating 

system in the most dimorphic mammals. Journal of Mammalogy, Baltimore, v. 

http://kumarlab.net/pdf_new/TamuraKumar07.pdf


66 

 

79, p. 33-52. Disponível em; 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1382840?uid=3737664&uid=2&uid=4&s

id=21103642659087.  

WEKSLER, M.; GEISE,L. & CERQUEIRA, R. 1999. A new species of Oryzomys 

from the capito group (Rodentia, Sigmodontinae) from Southeast Brazil. 

Zoological journal of the Linnean Society, 125 (4): 445-462. 

WILSON, D. E. & REEDER, D. A. M. 2005. Mammal Species of the World. A 

Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed), Johns Hopkins University Press, 

2, 142 pp.                                                                                                  

Disponível em: http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/ 

YOUNG, B.E. 2007. Distribución de las especies endémicas en la vertiente oriental de 

los Andes en Perú y Bolivia. NatureServe, Arlington, Virginia, EE UU, 88 pp. 

Disponível em: 

http://www.regionamazonas.gob.pe/sicre/documentos/archivos/3_Especies_ende

micas.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1382840?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21103642659087
http://www.jstor.org/discover/10.2307/1382840?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21103642659087
http://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/
http://www.regionamazonas.gob.pe/sicre/documentos/archivos/3_Especies_endemicas.pdf
http://www.regionamazonas.gob.pe/sicre/documentos/archivos/3_Especies_endemicas.pdf


67 

 

77..  AAPPÊÊNNDDIICCEESS  

 

APÊNDICE A – ÍNDICE DE LOCALIDADES DE B. LABIOSUS 

 

I. Minas Gerais 

 

Trilha Gerdau, Serra do Ouro Branco: 23 K 7732662,397/634224,171. 

Fragmento Cecília Interior, Serra do Ouro Branco: 20°29'45.00"S  43°35'48.53"O. 

Fragmento Marcelo Interior, Serra do Ouro Branco: 20°29'39.07"S  43°36'20.88"O 

Município de Tapira: 23K 305717/7805990; 23k 0305702/7806392 

Itabira: 43°13' 37" W , 19° 37' 09" S 

Barão de Cocais: (X) 660850 (Y)7797134;  

Serra do Salitre: 23K 311985/7895112; 23K 316161/7898888 

Município de Divino: 23k 789419/7716897 

Mata do Paraíso, Viçosa: 20° 46' e 20° 50' S; 42° 51' e 42°49' O 

Araponga: 20° 40' 01''S; 42° 31' 14'' O 

Linha 5, balde 2, Poços de Caldas: Lat: -21.8; Long:-46.56666667; Lat: -21.8; Long:-

46.56666671; Lat: -21.8; Long:-46.56666672 

Linha 5, balde 3, Poços de Caldas: Lat: -21.8; Long:-46.56666668 

Linha 3: Lat: -21.8; Long:-46.56666669; Lat: -21.8; Long:-46.56666670 

Linha 3, Estação III: Lat: -21.8; Long:-46.56666671 

Linha 3, balde 3: Lat: -21.8; Long:-46.56666672 

Campus da UFLA, Lavras: 21º13'17''S e 44º57'47''W 

Chapada do Abanador, Mata Triste, Campo: 21°35'35.34''S e 44°33'49.72''O 

Chapada do Abanador, Mata Triste, Mata Nebular:  21°35'35.45''S e 44°34'13.04''O 
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II. São Paulo 

Caucaia do Alto, Ibiúna e Cotia: 23°41' 17'' S; 47° 01' 18'' W 

Parque Estadual Serra da Cantareira: -23.401389, -46.59 

Parque Florestal de Itapetininga, Atibaia: Lat: -23.12116667 Long: -46.55566667 

Biritiba Mirim: Lat: -23.57666667 Long: -46.02666667 

Jambeiro: Lat: -23.26666667 Long: -45.67666667 

Fragmento Ditinha, São Luiz do Paraitinga: lat: -23.271111 long: -45.390556; lat:-

23.273333 long: -45.391111 

Fragmento Dardé, São Luiz do Paraitinga: lat:-23.176667 long: -45.376944  

Fragmento Pantheon, São Luiz do Paraitinga: lat:-23.209722 long: -45.275833  

Reserva Florestal do Morro Grande, Cotia: 23°39'42'' S; 46°57'14''W 

Fragmento Alteres, Ribeirão Grande: 24°03'35,5" , 48°19'31,7" 

Fragmento Bicudinho (Tapiraí), Piedade: 23°53'9,125"S , 47°29'1,029"W  

Sítio Portão (Ribeirão Grande), Capão Bonito: 24°S 02' 50" e 48°W 20' 20"   

Ribeirão Grande, Ribeirão Grande: 24°S 05' 11"  e 48°W 19' 32"   

Sítio Uria, Ribeirão Grande, Ribeirão Grande: 24°S 05' 21" e 48°W 22' 16"   

Sítio Pereira, Ribeirão Grande, Ribeirão Grande: 24°S 04' 53" e 48°W 21' 43"  

Tapiraí, Piedade: 23°S 53' 07" e 47°W 27' 21"  

Reserva do Morro Grande, Ibiúna: lat: -23.7441 long: -47.0645; lat: -23.75 long: -

47.0553 

Bragança Paulista: lat: 22° 57' S long: 46° 39' 851'' W  

Mogi das Cruzes: lat: -23.511967 long:-46.184583  
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III. Rio de Janeiro 

Zona rural, Porto Real: lat:-22.483056 long: -44.3375  

Vieira, Teresópolis: 22° 24' 44" S; 42° 57' 56" W   

IV. Santa Catarina  

Seara: lat: -27.045917 long: -52.22415  
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APÊNDICE B – MATERIAL CONSULTADO 

 

Coleção Mastozoológica da Universidade Federal de Ouro Preto: 167 R, 032 R, 033 

R, 212 R, 488 R. 

 

Coleção de Mastozoologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais: 

2827, 2198, 2810, 2838, 2829, 2162, 2830, 2833, 2839. 

 

Museu de Zoologia João Moojen, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais: 

CM 3527, CM 3408, CM 3721, CM 3681, CM 1348, CM 1827, CM 2316, CM 2329, 

CM 2338, CM 2789, CM 2929, CM 2931, CM 3378, CM 3380, CM 3495, CM 1369, 

CM 1370, CM 1375, CM 3698, CM 3642. 

 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo: CAP 098, CAP 116, CAP 023, 

CAP 009, CAP 114, CAP 115, MZUSP 33236, 3194, CAP 10, CAP 122, MZUSP 

33053, UNIBAN 2707, CPJ 060. 

 

Museu Nacional do Rio de Janeiro: MN 62061 (PRG 180), PRG 201 (MZUFV 752), 

PRG 210 (MZUFV 753), MZUFV 127, PRG 1034, MN 62395. 

 

Coleção Mastozoológica da Universidade Federal de Lavras: MP 510, CMUFLA 

514 (CPT 33), CMUFLA 519 (CPT 187). 

 

Coleção Mastozoológica do Instituto de Biologia da USP: B 793, AB 101, AB 483, 

FB 1304, FB 1270 (LBCE 11232), FB 1206, FB 445 (LBCE 10547), FB 723, 

C8516T68518 (dado do Species link) e C8518T68540 (dado do Species link).  

 

Coleção Mastozoológica do Instituto Adolfo Lutz: LE 15845, LE 15853, LE 25166, 

LE 25155, LE 18090, LE 18211, LE 18259, LE 18434, LE 18582, LE 18587. 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO PARA EXTRAÇÃO DE DNA PELO 

MÉTODO DE FENOL/CLOROFÓRMIO PARA B. LABIOSUS 

 

Inicialmente, o material foi cortado em pequenos fragmentos, com o auxílio de 

um bisturi e em seguido macerado diversas vezes. Acrescentou-se a esse material 500 µl 

de tampão de lise para tecidos, 25 µl de SDS 10%, 5 µl de Proteinase K e 1 µl de 

RNAse. Após acrescentar os reagentes, o material foi deixado em banho-maria a 

aproximadamente 56ºC durante toda a noite.  

No mesmo tubo da amostra, foi acrescentado no dia seguinte 530 µl de fenol. A 

mistura foi colocada no vórtex e centrifugada por oito minutos a 10.000 rpm. O 

sobrenadante foi então retirado e o material foi transferido para um tubo de 

microcentrífuga. Em seguida, foi adicionado 530 µl de clorofórmio, que foi então 

colocado no vórtex e centrifugado por oito minutos a 10.000 rpm. O sobrenadante foi 

removido e o produto foi transferido para um novo tubo de microcentrífuga.  

Posteriormente, foi adicionado 800 µl de etano a 70% e esse produto foi levado 

à centrífuga por 30 minutos, a temperatura de 4ºC e 10.000 rpm. O etanol foi então 

cuidadosamente retirado com o auxílio de uma pipeta, para que o pellet não fosse 

removido junto com o etanol. 

Esse material foi colocado para secar em estufa à 37ºC de um dia para o outro e 

foi adicionado de 30 a 50 µl de água estéril. 
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APÊNDICE D – POLYMERASE CHAIN REACTION – PCR PARA B. 

LABIOSUS 

 

Para a realização da PCR foi feita uma mistura (ou mix) com os seguintes 

reagentes a seguir. Esse mix foi feito para as quatro amostras a serem amplificadas e 

outra amostra que foi usada como controle. 

 

Reagentes Concentração (µl) 

Água 39,3 

Tampão 5,0 

Mg 
2+ 2,0 

MVZ 05 1,0 

MVZ 16 1,0 

dNTP’s 0,4 

Taq DNA Polimerase 0,3 

DNA 1,0 

 

A ciclagem utilizada para a amplificação das amostras de DNA foi feita da 

seguinte forma: 

 Desnaturação: 94°C por 2 minutos. 

 Amplificação 36 ciclos: 94°C por 45 segundos; 45-55°C por 45 

segundos; 72ºC por 1 minuto e 30 segundos. 

 Extensão: 72ºC por 4 minutos. 
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AANNEEXXOOSS  

ANEXO I - Tabela apresentando os municípios e localidades de coleta de B. labiosus, 

relativos aos pontos apresentados no mapa da Figura 13. 

Município Localidade  de Coleta Ponto 

Ouro Branco Trilha Gerdau 1 

Ouro Branco Fragmento Cecília Interior 2 

Ouro Branco Fragmento Marcelo Interior 3 

Tapira _______ 4,6 

Itabira _______ 5 

Barão de Cocais _______ 7, 11 

Serra do Salitre _______ 8, 10 

Divino _______     9 

Viçosa EPTEA – Mata do Paraíso 12,13, 31, 32 

Araponga _______ 14 

Poços de Caldas Linha V 15, 16, 19, 20 

Poços de Caldas Linha III 17, 18, 23 

Lavras Campus da UFLA 34 

Minduri Chapada do Abanador 35, 36 

Ibiúna e Cotia Caucaia do Alto 21 

Ibiúna e Cotia Reserva Florestal do Morro Grande 37, 45, 46 

São Paulo Parque Estadual Serra da Cantareira 22 

Atibaia Parque Florestal de Itapetininga 24 

Biritiba-mirim _______ 25 

Jambeiro _______ 26 

São Luiz do Paraitinga Fragmento Dardé 27 
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São Luiz do Paraitinga Fragmento Pantheon 28 

São Luiz do Paraitinga Fragmento Ditinha 29 

Ribeirão Grande Fragmento Alteres 38 

Ribeirão Grande Sítio Uria 42 

Ribeirão Grande Sítio Pereira 43 

Piedade Fragmento Bicudinho 39 

Piedade Tapiraí 44 
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1 Dados secundários retirados do trabalho de Pardinãs 1996.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capão Bonito Sítio Portão 40 

Bragança Paulista _______ 48 

Mogi das Cruzes _______ 49 

Porto Real Zona Rural 30 

Teresópolis Vieira 33 

Seara _______ 47 

Província de Misiones 1 Departamento Candelaria  50 

Província de Misiones 1 Departamento San Ignacio 51 

Província de Misiones 1 Departamento Apóstoles 52 

Província de Misiones 1 Departamento Oberá 53, 54 

Província de Misiones 1 Departamento Guaraní 55 
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ANEXO II - Tabela apresentando os resultados da estatística descritiva para cinco 

classes etárias analisadas nos espécimes de B. labiosus. 

 

 

 

Variáveis  Idade 

2 

 Idade 

3 

 Idade 

4 

 Idade 

5 

  

 N Média Desvio 

Padrão 

N Média Desvio 

Padrão 

N Média Desvio 

Padrão 

N Média  

CIL 11 22,890 1,045 17 24,074 1,446 9 24,409 1,646 4 24,305 1,139 

BOC 11 6,5670 0,1770 17 6,6327 0,3270 9 6,4533 0,3299 4 6,5075 0,1086 

LD 11 5,6427 0,2624 17 6,1675 0,4257 9 6,5000 0,7513 4 6,1925 0,1818 

LPB 11 4,1591 0,3425 17 4,1818 0,6390 9 4,1778 0,6352 4 4,1225 0,4092 

LIF 11 4,9148 0,1990 17 5,2012 0,3465 9 5,3385 0,2420 4 4,9483 0,8975 

BIF 11 1,9264 0,1150 17 2,0241 0,1888 9 2,1126 0,1726 4 2,0167 0,2082 

LM 11 3,6403 0,1723 17 3,6975 0,1882 9 3,7667 0,1797 4 3,7825 0,0927 

BMI 11 1,1015 0,0446 17 1,0986 0,0513 9 1,1752 0,1249 4 1,3175 0,0852 

M1M1 11 5,0215 0,2443 17 5,1537 0,3107 9 5,3748 0,4437 4 5,6642 0,1702 

BL 11 5,0773 0,4178 17 5,2402 0,3578 9 5,1937 0,5674 4 5,4617 0,3988 

HS 11 7,5458 0,3101 17 7,5761 0,2752 9 7,6252 0,3173 4 7,4050 0,2630 

LR 11 7,3206 0,4587 17 7,5808 0,4981 9 7,8863 0,6923 4 8,0192 0,3838 

RW 11 4,1712 0,2568 17 4,3898 0,2395 9 4,4844 0,3634 4 4,4683 0,2904 

LIB 11 4,5067 0,1469 17 4,6559 0,1553 9 4,5615 0,1826 4 4,6242 0,1208 

IOL 11 7,7442 0,4241 17 8,0890 0,5828 9 8,1800 0,5896 4 8,0417 0,4165 

ZB 11 11,785 0,591 17 12,249 0,981 9 12,189 0,961 4 12,638 0,889 

BB 11 12,194 0,544 17 12,156 0,847 9 11,985 1,068 4 12,032 0,291 

BZP 11 2,3270 0,2480 17 2,3557 0,3645 9 2,4856 0,3064 4 2,6658 0,2354 

MH 

ML 

11 

11 

6,1215 

11,902 

0,3626 

0,390 

17 

17 

6,2496 

12,211 

0,5259 

0,695 

9 

9 

6,3311 

12,492 

0,6107 

0,714 

4 

4 

6,2042 

12,945 

0,2901 

0,687 
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