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Sinopse: 

Para o estado do Amapá foram registradas 41 espécies de pequenos mamíferos. 

Nessa fauna foram registradas espécies características de savanas amazônicas, 

de florestas de terra firme de ambientes inundáveis. A variabilidade genética de 

28 espécies foi avaliada, a maioria dessas apresentou estruturação 

intraespecífica, com distâncias genéticas variando entre 2% e 8%. O estudo 

filogeográfico dos dois gêneros mais abundantes no estado, Proechimys e 

Marmosops, revelou estruturação intraespecífica durante o Pleistoceno. As 

alterações ambientais pleistocênicas e a configuração da rede de drenagem e 

estabelecimento da foz do rio Amazonas provavelmente agiram como agentes 

propulsores na diversificação e estruturação dessas espécies. Alta diversidade e 

variabilidade genética foram reveladas para os pequenos mamíferos não 

voadores do nordeste da Amazônia.  
 

Palavras-chave: Amazônia, Amapá, Pleistoceno, Pequenos mamíferos, filogeografia, 

DNA mitocondrial. 
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RESUMO 

 

O estado do Amapá, até recentemente, figurava como grande lacuna no conhecimento da 

fauna de pequenos não voadores da Amazônia. Alta variabilidade genética e estruturação são 

encontradas nesses mamíferos distribuídos no Amapá e na Amazônia como um todo. Com 

intenção de verificar padrões de distribuição das espécies no Estado e a diversidade dessa 

fauna organizamos uma lista de espécies de pequenos mamíferos e mapas de distribuição. 

Usando abundância relativa das espécies, obtidas com inventários, construímos um 

escalonamento não métrico multidimensional (NMDS) e uma ordenação com o índice de 

Bray-Curtis como medida de dissimilaridade. Investigamos a variabilidade genética e posição 

taxonômica de 28 espécies, que representam aproximadamente 70% das espécies com 

ocorrência conhecida para o Amapá, inferindo árvore filogenética com o gene mitocondrial 

Citocromo b (CITB). Para os dois gêneros mais abundantes e amplamente distribuídos no 

estado, o roedor Proechimys e o marsupial Marmosops, realizamos estudos filogeográficos. 

Para P. cuvieri e P. guyannensis avaliamos amostras distribuídas no estado do Amapá e 

Guiana Francesa para verificar padrões regionais de estruturação. Em Marmosops 

construímos uma árvore filogenética para 18 espécies do gênero e, destinamos a investigação 

filogeográfica para M. parvidens e M. pinheiroi. Construímos para ambos os estudos, 

Proechimys e Marmosops, árvore filogenética, distância genética, rede de haplótipos, 

estimamos os tempos de divergência e a demografia histórica. Para o estado do Amapá 

registramos 41 espécies de pequenos mamíferos. Essa fauna consiste de espécies 

características de savanas amazônicas como Sigmodon alstoni e Zygodontomys brevicauda, 

bem como de florestas, como Neacomys paracou e Marmosa lepida. No total registramos 26 

espécies em áreas de savana, 31 em floresta e 14 em ambientes que sofrem inundação. M. 

parvidens, M. pinheiroi, P. guyannensis, P. cuvieri e Hylaeamys megacephalus foram as 

espécies mais abundantes e com ampla distribuição no Estado do Amapá. A maioria das 

espécies de pequenos mamíferos estudada apresentou estruturação intraespecífica, com 

distâncias genéticas variando entre 2% e 8%. Não encontramos um padrão comum para a 

estruturação em todas as espécies, embora tenhamos verificado a congruência na formação de 

clados, na região do rio Jari e sudeste do Estado para sete espécies. Verificamos variabilidade 

genética e estruturação em Proechimys e Marmosops durante o Pleistoceno. As alterações 

ambientais pleistocênicas e a configuração da rede de drenagem e estabelecimento da foz do 

rio Amazonas agiram como importantes agentes propulsores na diversificação e estruturação 

dessas espécies. Nós revelamos alta diversidade e variabilidade genética para os pequenos 

mamíferos não voadores do nordeste da Amazônia. Esse estudo desvendou diversidade 

críptica e fornece importantes informações para a biogeografia da região Guiana, com 

particularidades e exclusividades dentro desta área de endemismo.  

 
Palavras-chave: Diversificação, roedores, marsupiais, Amazônia, savana, filogeografia, Proechimys, 

Marmosops. 
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ABSTRACT 

 

Until recently, the Brazilian state of Amapá represented an important gap in the knowledge of 

the Amazonian non-volant small mammals. High genetic variability and structure are usually 

found in studies with small mammals, including species that occurs in Amapá and, more 

generally, at the Amazon basin. We organized a list, and distribution maps, of non-volant 

small mammals species for Amapá, compiling information found in scientific collections and 

inventories carried out over the last 12 years. Using relative abundance of species obtained 

from the inventories, we constructed a non-metric multidimensional scaling (NMDS) and an 

ordination with the Bray-Curtis index as dissimilarity measure. We used phylogenetic 

analysis with sequences of the mitochondrial gene cytochrome b (CITB) to verify genetic 

variability and/or taxonomic position for 28 species, which corresponds to approximately 

70% of species that occur in state. For the two most abundant and widely distributed genera in 

the state, Proechimys and Marmosops, we conducted phylogeographic studies. For P. cuvieri 

and P. guyannensis we evaluate samples from Amapá and French Guiana to verify regional 

structure. For Marmosops, we increased our sampling including 18 species for phylogenetic 

analyses. We performed phylogeographic analyses to M. parvidens and M. pinheiroi. For both 

Proechimys and Marmosops, we build a phylogenetic tree, calculate genetic distance, 

elaborate a haplotype network, and estimate the time of divergence and historical 

demography. We recorded 41 species of small mammals for Amapá, including some endemic 

species of Amazonian savannas such as Sigmodon alstoni, and Zygodontomys brevicauda, as 

well as typical species of forest habitats such as Neacomys paracou and Marmosa lepida. We 

recorded 26 species in savanna environments, 31 in forest and 14 species in flooded 

environments. M. pinheiroi, P. guyannensis and P. cuvieri were the most abundant species, 

with wide distribution in the Amapá. We found that genetic distances ranged between 2% and 

8% for the most of the species analyzed. We did not find a common structural pattern for all 

species, although we verified the clades formed in two sampling points on the river Jari for 

seven species. Time trees suggest that the diversification of Proechimys cuvieri, P. 

guyannensis, Marmosops parvidens and M. pinheiroi started during the Pleistocene. The 

Pleistocene environmental changes and the re-configuration of the drainage and mouth of the 

Amazon River have played an important role in the intraspecific diversification in Proechimys 

and Marmosops. We found high diversity and genetic variability for the small non volant 

mammals of the northeast of Amazon and this study unraveled cryptic diversity. This study 

uncovered cryptic diversity in species and provides important information for the 

biogeography of the Guyana region, with particularities and exclusiveness within this area of 

endemism.  

 
Key-words: Diversification, rodent, marsupials, Amazon, savannah, phylogeography, Proechimys, 

Marmosops 
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INTRODUÇÃO GERAL 

As florestas tropicais compreendem altas taxas de diversidade em aproximadamente 7% da 

superfície terrestre (Myers, 1984; Whitmore, 1997). A Amazônia figura dentre estas áreas 

como a maior e mais diversa floresta tropical do mundo, abrange mais de seis milhões de km
2
 

em nove países da América do Sul (Silva et al., 2005). Apesar da alta diversidade 

documentada na floresta amazônica, como para plantas madeireiras (Gentry, 1988), 

borboletas (Emmel e Austin, 1990) e mamíferos (Lim, et al., 2005; Paglia et al., 2012), ainda 

sabe-se pouco sobre padrões biogeográficos das espécies. Nessa vasta região, em áreas 

próximas umas das outras podemos verificar grandes mudanças na diversidade e composição 

de espécies (Gascon et al., 1999; ter Steege et al., 2003; Haugaasen e Peres, 2005), bem 

como, pronunciadas mudanças na comunidade (Balslev et al., 1987).  

Áreas de endemismo regional na bacia amazônica têm sido propostas por autores 

baseando-se principalmente nos padrões de distribuição de diferentes grupos taxonômicos, 

como angiospermas (Prance, 1982), aves (Cracraft, 1985; Silva et al., 2005) e primatas (Silva 

e Oren, 1996). As principais regiões de endemismos da Amazônia são Imeri (centro norte da 

Amazônia), Inambari (Amazônia sul-ocidental), Napo (noroeste do Amazônia), Belém-Pará 

(Amazônia Sul-Oriental) e Guiana (Região Nordeste da Amazônia) (Wallace, 1852; Haffer, 

1974; Cracraft, 1985; Silva et al., 2005). A região da Guiana é a seção nordeste da Amazônia, 

limitada a oeste pelo rio Orinoco, canal do Casiquiare e rio Negro, e ao sul pelo baixo rio 

Amazonas (Hershkovitz, 1969; Voss et al., 2001). Geograficamente, a região abraça a zona 

sul-oriental da Venezuela, o conjunto formado pela Guiana, Suriname, Guiana Francesa e 

nordeste do Brasil nos estados do Amapá, Roraima e partes do Amazonas e Pará. A região da 

Guiana apresenta relevância biogeográfica, pois faz parte de uma das mais antigas formações 

geológicas na região Sul-americana datando da era pré-cambriana (Hershkovitz, 1969). Esta 

região é também considerada como uma unidade zoogeográfica (Wallace, 1852; Hoogmoed, 

1979; Voss e Emmons, 1996; Voss et al., 2001).  

O Estado do Amapá constitui grande parte da porção meridional da região Guiana. Do 

ponto de vista da taxonomia de mamíferos, a porção brasileira é a região menos estudada 

desta região (Lim et al., 2005). A maioria das inferências biogeográficas sobre pequenos 

mamíferos não voadores para a região do Estado do Amapá é procedente dos países vizinhos 

(Voss et al., 2001; Orlando et al., 2002; Steiner et al., 2000; Lim et al., 2005). O 

conhecimento sobre a riqueza desta fauna no Amapá foi atualizado recentemente 
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apresentando uma lista de 40 espécies (Silva et al., 2013). Esse estudo apresentou seis novas 

ocorrências de roedores e marsupiais para o Amapá incluindo Isothrix sinnamariensis, 

conhecido anteriormente apenas para Guiana Francesa e Suriname (Vié et al. 1996). Este 

também foi o primeiro registro de I. sinnamariensis para o Brasil.  

As paisagens contemporâneas do escudo das Guianas são formadas por um complexo de 

características geológicas antigas e recentes (Hammond, 2005) sendo a maior parte composta 

por rochas cristalinas de origem no Proterozóico, que são principalmente granitos e gnaisses 

formados entre 3,5 e 0,8 bilhões de anos atrás (Schubert & Huber, 1990). Quanto à 

geomorfologia do estado do Amapá, segundo o mapa do IBGE (2006), encontramos na região 

sudoeste, central e nordeste do Estado os Planaltos Residuais do Amapá, a Depressão 

Periférica da Amazônia Setentrional e as Colinas do Amapá, que constituem sua porção mais 

antiga sustentada por rochas do Arqueano, Neoarqueano e Paleoproterozóico. Na região sul 

do Estado encontramos o Planalto do Uatumã-Jari de origem no Mesozóico e Cenozóico, com 

sedimentos da formação Alter do Chão e formações do Terciário ao Quaternário e, o Planalto 

Setentrional da Bacia Sedimentar do Amazonas, mais interiormente, sustentado em rochas do 

Paleozóico. Do sul ao norte do Amapá na região costeira encontramos as Planícies 

Amazônicas, Fluviomarinha, Fluviais e Fluviolacustre. Toda essa região, chamada 

anteriormente de Planície Costeira, corresponde à faixa de ocorrência majoritária de 

sedimentos quaternários, de ambiência fluvial, flúvio-lacustre e flúvio–marinha, compondo a 

porção mais recente do Estado. Mais interiormente, ainda na região costeira, os Tabuleiros 

Costeiros do Amapá estão sustentados por sedimentos do Neógeno (Oliveira, 2010; Bezerra et 

al., 2015). 

O estado do Amapá possui aproximadamente 70% de seu território coberto por florestas 

ombrófilas densas (ZEE, 2002), que se distribuem, sobretudo, principalmente a oeste do 

estado sobre as formações geológicas mais antigas (IBGE, 2006; Oliveira, 2010). As florestas 

ombrófilas densas submontanas com dossel uniforme e com dossel emergente recobrem as 

regiões mais conservadas do Estado que incluem as Serras do Tumucumaque e do Iratapuru. 

Na faixa costeira, sobre os sedimentos do Terciário e do Quaternário, encontramos as florestas 

ombrófilas densas aluviais, também conhecidas como florestas de várzea, perfazendo 

aproximadamente 5% das florestas do Amapá (ZEE, 2002). Ambientes que sofrem inundação, 

periódica ou sazonalmente, denominados pelo mapa de vegetação do IBGE (2004) como 

formações pioneiras, compreendem campos de várzea e mangues, também se encontram nesta 

faixa. Em uma faixa entre os ambientes costeiros e as extensas áreas de floresta distribuem-se 

savanas: florestada, arborizada e parque, depositadas principalmente sobre formações do 
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Terciário. Esta complexidade ambiental no estado do Amapá sustenta uma alta diversidade de 

hábitats que provavelmente auxilia no suporte de elevada diversidade de espécies; esta pode 

ser evidenciada em diversidade alfa e beta, mas, também como diversidade genética abrigada 

entre diferentes assembleias em uma mesma região geográfica.  

Muitos trabalhos discutem como se originou a alta diversidade da Amazônia. Haffer 

(1969) e Vanzolini e Williams (1970) foram os primeiros autores a relacionar essa diversidade 

a ciclos climáticos glaciais que teriam afetado radicalmente a distribuição das áreas florestais 

e não florestais, levando à formação de ilhas de floresta (refúgios) durante os picos glaciais. A 

partir desses trabalhos, vários outros estudos buscaram compreender as alterações ocorridas e 

sua influência sobre a formação da diversidade nas áreas amazônicas a partir da palinologia 

(van der Hammen e Hooghiemstra, 2000; Bush et al., 2004), de registros de alterações 

paleoclimáticas em espeleotemas (Auler et al., 2004; Cruz Jr et al., 2006) e modelagem 

climática (Anhuf et al., 2006; Mayle et al., 2004; Bonaccorso et al., 2006). As alterações 

climáticas do Quaternário com oscilações entre climas mais frios e secos e mais quentes e 

úmidos podem ter alterado a conectividade da paisagem e respectivamente o contato entre as 

populações restritas a diferentes ambientes. Uma importante fonte de informação sobre como 

as mudanças climáticas afetaram a distribuição da vegetação no passado está contida na 

história das populações animais associadas à essas formações e pode ser evidenciada pela 

porção da diversidade genética, remanescente da que existiu no passado (Costa, 2003; 

Fouquet et al., 2012).  

Estudos moleculares de espécies de mamíferos da região das Guianas demonstraram que 

algumas espécies podem ser distintas em comparação com exemplares de outras regiões da 

Amazônia. Esta distinção foi verificada em marsupiais dos gêneros Metachirus e Marmosa e 

espécies de roedores equimídeos como Makalata macrura e Mesomys hispidus (Patton et al., 

2000; Patton e Costa, 2003; Steiner e Catzeflis, 2003; 2004). Entretanto, as amostras da região 

das Guianas incluídas nos estudos acima citados são, em sua grande maioria, limitadas a 

alguns países amazônicos, como Guiana Francesa, Suriname e Venezuela principalmente. Até 

a presente data, amostras provenientes do estado do Amapá são escassas em estudos 

moleculares com pequenos mamíferos (Pavan et al., 2012, Pavan et al., 2014). Embora a 

região oeste da Amazônia tenha sido palco de importantes mudanças geológicas decorrentes 

do soerguimento da cordilheira dos Andes nos últimos 10 milhões de anos (Hoorn et al., 

2010), a porção nordeste supostamente possui uma história evolutiva mais estável (Rossetti et 

al. 2005; Fouquet et al., 2012). No entanto, o estado do Amapá limitado ao sul pelo rio 

Amazonas e a leste pela foz desse rio possui um mosaico de formações geológicas e 
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vegetacionais, como dito anteriormente, que o torna uma interessante área para estudos sobre 

diversidade e filogeografia.  

Neste contexto investiguei no capítulo I, a riqueza e padrões de distribuição das espécies 

de pequenos mamíferos não voadores no estado do Amapá. Avaliei com especial interesse a 

distribuição das espécies entre as diferentes formações vegetais do Estado, e a abundância 

relativa das espécies. Para avaliar diferenças na abundância relativa das espécies de pequenos 

mamíferos, utilizei resultados de inventários realizados por mim e colaboradores no estado 

nos últimos 12 anos. Para organizar uma lista de espécies atualizada e verificar a distribuição 

mais acurada possível das espécies no Estado, utilizei dados de seis coleções científicas. 

Ainda no capítulo I busquei inferir a variabilidade genética das espécies a partir do gene 

mitocondrial citocromo b (CITB), comparando as amostras amapaenses com outras 

coespecíficas buscando uma maior abrangência dentro da distribuição das espécies.  

A Filogeografia é um campo da biogeografia interessada nos processos e mecanismos 

responsáveis pelo padrão de distribuição dos organismos em táxons estreitamente 

relacionados (Avise, 2000). Com interesse filogeográfico, avaliei os dois gêneros mais 

abundantes e amplamente distribuídos no Estado: o roedor Proechimys e o marsupial 

Marmosops. No capítulo II utilizei dados de inventários realizados no Amapá e na Guiana 

Francesa para verificar padrões de estruturação em duas espécies simpátricas de roedores do 

gênero Proechimys, previamente inferida para a Guiana Francesa (Van Vuuren et al., 2004; 

Steiner et al., 2000). Avaliei aspectos filogeográficos em Proechimys guyannensis e P. cuvieri 

na porção nordeste de sua distribuição, em uma área densamente amostrada desde o norte da 

Guiana Francesa ao sul do estado do Amapá. Este capítulo foi submetido à revista Biological 

Journal of the Linnean Society. No capítulo III estudei os marsupiais do gênero Marmosops. 

Para esse capítulo além das amostras do Amapá, para as espécies M. parvidens e M. pinheiroi, 

avaliei novas áreas amostradas na Amazônia.  

Nos três capítulos busco aumentar o conhecimento sobre pequenos mamíferos não 

voadores do estado do Amapá e sobre a diversidade dessa fauna, visando verificar a 

diversidade intraespecífica e correlacioná-la com os eventos históricos climáticos que 

ocorreram na Amazônia, principalmente na porção oriental.  
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

Este estudo visa contribuir para o conhecimento da distribuição e diversidade de 

pequenos mamíferos não voadores no Estado do Amapá, bem como, melhorar o entendimento 

sobre a diversidade molecular em dois gêneros abundantes e amplamente distribuídos no 

estado: Proechimys e Marmosops.  

Objetivos específicos 

I) Avaliar ocorrência, riqueza e variabilidade genética de pequenos mamíferos não 

voadores no estado do Amapá; 

II) Caracterizar a estruturação e variabilidade genética em duas espécies de roedores 

equimídeos, Proechimys cuvieri e Proechimys guyannensis, na porção leste da região Guiana;  

III) Verificar aspectos filogenéticos do gênero Marmosops e filogeográficos em 

Marmosops pinheiroi e Marmosops parvidens. 
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Abstract 

Until recently the region of the Amapá State represented a significant gap in our knowledge of 

the mammalian diversity in Amazonia. Here we summarize results of inventories and scientific 

collections concerning non-volant small mammal species found in terra firme forest, savannah 

and flooded environments for Amapá, comprising 41 species. We present distribution maps and 

relative abundance of these species for different environments in Amapá. Using Bayesian 

analysis, we evaluate the genetic variability and taxonomic position of species. The Amapá fauna 

of small mammals is composed of species characteristic of Amazonian savannahs such as 

Sigmodon alstoni and Zygodontomys brevicauda, as well as forest species such as Neacomys 

dubosti and Marmosa lepida. We recorded 26 species in savannah environments, 31 in forests 

and 14 species in flooded areas. Seven species were found in all three environments: Caluromys 

philander, Didelphis imperfecta, D. marsupialis, Marmosa murina, Oecomys bicolor, 

Proechimys cuvieri and P. guyannensis. We recorded P. guyannensis and M. pinheiroi, two 

species associated with riverine forests, and Zigodontomys brevicauda, as species showing 

higher relative abundance in savannah. Marmosops parvidens, Hylaeamys megacephalus and 

Proechimys guyannensis were the species with the highest relative abundance for forest. 

Marmosa murina was the species with the highest relative abundance in flooded environments. 

We evaluate the geographic variability and genetic distance for 28 of these species. The fauna of 

small mammals in Amapá is highly diverse and presents intraespecific genetic variability. We 

recorded a common pattern of genetic structuring for seven species of the Jari River: Proechimys 

guyannensis, P. cuvieri, Hylaeamys megacephalus, Marmosops parvidens, M. pinheiroi, 

Monodelphis touan and Makalata didelphoides. The formation of the different vegetation 

domains that house the current diversity of small mammals, as well as the genetic variability of 

the species, are associated with the historical-climatic and geological processes that formed the 

environmental mosaic present in the state of Amapá. These events may have acted as promoters 

of the diversity found in small mammals, allied to the distribution and life history of these 

organisms. 

 

Keywords: Savannah, Didelphidae, Cricetidae, Echimyidae, Cytochrome B 
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Resumo 

Até recentemente o estado do Amapá representava uma lacuna no conhecimento da diversidade 

da Amazônia. Nesse trabalho sumarizamos resultados de inventários e consultas em coleções 

cientificas apresentando 41 espécies de pequenos mamíferos distribuídas em floresta de terra 

firme, savanas e ambientes inundáveis. Empregando análise bayesiana procuramos verificar o 

status filogenético e taxonômico das espécies registradas, e a variabilidade genética. A fauna de 

pequenos mamíferos do estado do Amapá é composta por espécies características de savanas 

amazônicas como Sigmodon alstoni, e Zygodontomys brevicauda, bem como, por espécies de 

ambientes florestais como Neacomys paracou e Oecomys rutilus. Registramos 26 espécies nos 

ambientes de savana, 31 em floresta e 14 espécies em ambientes inundáveis, sete delas comuns 

nos três ambientes: Caluromys philander, Didelphis imperfecta, D. marsupialis, Marmosa 

murina, Oecomys bicolor, Proechimys cuvieri e P. guyannensis. Registramos P. guyannensis e 

M. pinheiroi, duas espécies associadas às matas de galeria, e Zygodontomys brevicauda, como 

espécies com maior abundância relativa em savanas. Marmosops parvidens, Hylaeamys 

megacephalus e Proechimys guyannensis foram as espécies com maior abundância relativa em 

floresta. Marmosa murina foi a espécie com maior abundância relativa em ambientes inundáveis. 

Avaliamos a variabilidade genética e distância genética de 28 espécies registradas no estado do 

Amapá. A fauna de pequenos mamíferos do estado do Amapá apresenta alta diversidade e 

estruturação genética entre às margens do rio Jari, como evento comum entre sete espécies: 

Proechimys guyannensis, P. cuvieri, Marmosops parvidens, M. pinheiroi, Monodelphis touan, 

Hylaeamys megacephalus e Makalata didelphoides. Tanto a formação dos diferentes domínios 

vegetais, que abrigam a diversidade de pequenos mamíferos atual, quanto a variabilidade 

genética das espécies, estão associadas aos processos histórico-climáticos e geológicos que 

formaram o mosaico ambiental presente no estado do Amapá. Esses eventos podem ter atuado 

como promotores da diversidade verificada em pequenos mamíferos, aliados à distribuição e 

história de vida desses organismos. 

 

Palavras chave: Savana, Didelphidae, Cricetidae, Echimyidae, Citocromo B. 
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Introdução  

O conhecimento sobre a fauna de pequenos mamíferos não voadores na Amazônia ainda é 

fragmentado e limitado, com áreas geográficas melhor conhecidas que outras (Voss & Emmons 

1996; Lim et al. 2005). Os mais significativos estudos sobre a diversidade de pequenos 

mamíferos não voadores na Amazônia são relativamente recentes e raros (Voss et al. 2001; 

Patton et al. 2000), assim como, o entendimento sobre o limite das espécies (Patton & Costa 

2003), distribuição (Lim et al. 2005) e relações filogeográficas (Costa 2003). Do mesmo modo, o 

conhecimento sobre a fauna de mamíferos não voadores no estado do Amapá até recentemente 

se resumia a poucas abordagens sobre sua diversidade em estudos pontuais.  

Carvalho (1962) compilou resultados de coletas depositadas nas coleções Museu 

Paraense Emilio Goeldi, Museu Nacional do Rio de Janeiro e Museu Territorial de Macapá. 

Esses exemplares, tombados no extinto Museu Territorial de Macapá, não se encontram mais no 

Estado. Esse autor apresentou uma lista de 60 espécies de mamíferos silvestres, desconsideramos 

de sua compilação uma sinonímia para Marmosa murina (M. murina guianensis). Nunes (2001) 

listou 22 espécies de pequenos mamíferos não voadores para uma área de savana, no município 

de Tartarugalzinho. Silva et al. (2013) apresentou uma lista, contemplando diversas áreas 

amostradas no Estado, com 181 espécies de mamíferos. Nessa lista os autores registraram 39 

espécies de pequenos mamíferos não voadores. Silva et al. (2013) apresentaram cinco novas 

ocorrências de pequenos mamíferos, dentre os 15 novos registros de mamíferos para o Estado, 

incluindo Isothrix sinnamariensis. Este também configurou o primeiro registro desta espécie 

para Brasil. Tais registros evidenciam o baixo conhecimento desta fauna para o Estado.   

O estado do Amapá constitui grande parte da porção oriental da região de endemismo 

Guiana, é delimitado pelo rio Amazonas, o Oceano Atlântico e os rios Jari no Sul e Oiapoque ao 

norte, fazendo divisa com a Guiana Francesa. A maior parte do Estado é composta por rochas 

cristalinas de origem no Proterozóico, que são principalmente granitos e gnaisses formados entre 

3,5 e 0,8 bilhões de anos atrás (Schubert & Huber 1990). A região costeira por outro lado é 

composta por áreas sedimentares formadas durante o Quaternário (Bezerra et al. 2015). Sob esse 

mosaico de diferentes formações geológicas encontramos diferentes domínios vegetacionais, 

aproximadamente 70% da área do Estado é coberta por florestas ombrófilas densas (ZEE 2002), 

também conhecidas como floresta de terra firme. Esta formação florestal se distribui 

principalmente nas regiões sul, central e noroeste do Amapá, principalmente sobre as formações 

geológicas mais antigas (IBGE 2006) (Figura 1). 
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Figura 1. Mapas da cobertura vegetacional, à esquerda, e identificação das eras geológicas de ocorrência no estado 

do Amapá, à direita.  

As regiões mais conservadas do Estado incluem as Serras do Tumucumaque e do 

Iratapuru que são cobertas por florestas ombrófilas. Na faixa costeira, encontramos as florestas 

ombrófilas densas aluviais, também conhecidas como florestas de várzea, perfazendo 

aproximadamente 5% das florestas do Estado (ZEE 2002). Ambientes que sofrem inundação, 

periódica ou sazonalmente, denominados pelo mapa de vegetação do IBGE (2004) como 

formações pioneiras, compreendem campos de várzea e mangues e também se encontram nesta 

faixa. Em uma faixa entre os ambientes costeiros e as extensas áreas de floresta distribui-se o 

cerrado florestado, arborizado e parque, formando um mosaico de ambientes. A heterogeneidade 

ambiental tem sido considerada como fator determinante na distribuição das espécies de diversos 

taxa e em diferentes escalas (von May et al. 2010). 

A complexidade de formação da fauna amazônica é evidenciada pelos padrões de 

distribuição da diversidade genética que indicam que as relações entre as áreas geográficas 

seriam resultantes de uma mistura de diferentes eventos históricos (Cracraft 1988; da Silva & 

Patton 1993; 1998; Patton et al. 2000; Costa 2003). Steiner & Catzeflis (2004) encontraram 

monofilia em marsupiais didelphídeos (Marmosa murina, M. demerarae, Marmosops parvidens, 

M. pinheiroi e Monodelphis touan (utilizando a sinonímia brevicaudata) na região Guiana. 

Estudos moleculares realizados com pequenos mamíferos não voadores usando amostras, ou 
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com enfoque, na região Guiana encontraram estruturação nesta região, verificada em marsupiais 

dos gêneros Metachirus, Marmosops e Marmosa e espécies de roedores equimídeos como 

Makalata macrura e Mesomys hispidus (Patton et al. 2000; Patton & Costa 2003, Steiner & 

Catzeflis 2004). Demonstrando que a região Guiana representa uma unidade biogeográfica. Estes 

estudos não incluíram amostras do estado do Amapá. Apenas recentemente, alguns estudos tem 

utilizado amostras deste Estado (Pavan et al. 2012 & 2014).  

Neste contexto buscamos clarear aspectos sobre a diversidade das espécies de pequenos 

mamíferos não voadores do estado do Amapá e a ocorrência dessas espécies nos principais 

domínicos vegetacionais. Utilizando dados, de ocorrência e de abundância relativa, obtidos no 

Estado buscamos esclarecer como as espécies desta fauna se distribuem. Empregando o gene 

mitocondrial Citocromo B (CITB) buscamos demonstrar a variabilidade genética e estruturação 

intraespecífica existente na fauna de pequenos mamíferos não voadores, e deflagrar a presença 

de diversidade críptica.  

Material e métodos 

Área de estudo 

A maior parte do Estado é recoberta por floresta ombrófila densa. Esta fisionomia florestal 

contempla formações vegetais diferenciadas como Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta 

Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa Montana, Floresta Ombrófila Densa 

Aberta e Floresta Ombrófila Densa das Terras baixas (mapa do IBGE 2004). Nestas formações 

ocorrem várias espécies de madeira de lei como: acapu (Vouacapoua americana), maçaranduba 

(Manilkara huberi), jarana (Holopyxidium sp.), piquiá (Caryocar villosum), angelim rajado 

(Pithecolobium racemosum), sucupira (Bowdichia sp.), jutaí (Hymenaea courbaril), cupiúba 

(Goupia glabra), louro-vermelho (Ocotea rubra), amapá doce (Parahancornia amapa), ipê 

(Tabebuia sp.), mandioqueira (Qualea sp.) e cumaru (Dipteryx sp.), sobressaindo-se o angelim 

(Dinizia sp.). Na porção sul do estado encontram-se florestas com domínio da castanha-do-pará 

(Bertholletia excelsa). 

Entre o domínio das florestas ombrófilas densas e a faixa litorânea situam-se as savanas. 

Segundo Ratter et al. (1996), as savanas no Amapá possuem muitas semelhanças fisionômicas 

com o cerrado do Brasil Central. As savanas do Amapá, em comparação com as demais áreas de 

savanas disjuntas da Amazônia, apresentaram maior riqueza, com reduzido número de espécies 

ameaçadas, invasoras e exóticas (Costa-Neto 2014).  
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No estado do Amapá a savana ocorre de norte a sul e é o ecossistema que sofre maior 

pressão ambiental. As savanas são cortadas de norte a sul pela BR 156, e sua ocorrência está na 

porção com maior aglomeração populacional. Atualmente, presenciamos a expansão dos plantios 

de soja, ocorrência de fogo anualmente, além de uma extensa área com silvicultura (Eucalyptus 

spp.) já estabelecida. Cerca de 1.350 hectares já haviam sido desmatados no início desta década 

(SEMA 2011). 

Na faixa costeira encontramos um complexo ecossistema aquático com vastos campos que 

sofrem inundação durante o inverno e, porções de terra (ilhas) que permanecem sempre secas 

durante todo o ano (ZEE 2002). Estes ambientes são tratados no mapa do IBGE de 2004 como 

ambientes pioneiros, são também chamados de campos inundáveis e mangues. Os campos 

inundáveis são de aparência bastante uniforme com presença constante de macrófitas e 

gramíneas na superfície e árvores de médio porte nas bordas de regos e córregos, que são mais 

evidentes no verão. Na porção mais interior da faixa costeira do Estado encontramos uma grande 

área de campos periodicamente inundáveis e inundados, compostos por espécies herbáceas de 

Gramineae, Cyperaceae, Lentibulariaceae, Alismataceae, Nymphaceae e arbustivas (Costa Neto 

et al. 2002).  

A vegetação costeira na porção atlântica do Estado do Amapá apresenta predomínio de 

manguezais com domínio de extensos siriubais (Avicennia germinans), com árvores em torno de 

30 metros de altura, formando bosques maduros e abertos, além das espécies Rhizophora mangle 

e R. harrisonia (Costa-Neto et al. 2002). Segundo estes autores, associadas aos bosques de 

manguezais, com porte arbóreo a herbáceo, encontram-se espécies de floresta ombrófila aberta.  

Compilação de dados e identificação da fauna de pequenos mamíferos não voadores  

Para organizar a lista mais completa de espécies de pequenos mamíferos não voadores (famílias 

Didelphimorphia, Cricetidae e Echimyidae), no estado do Amapá, utilizamos dados coletados no 

estado do Amapá e depositados na Coleção Científica Fauna do Amapá (CCFA) do Instituto de 

Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). Complementarmente 

consultamos o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZUSP), Museu Nacional do 

Rio de Janeiro (MN), Coleção de Mamíferos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), e Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, (MNHN). As localidades dos 

exemplares analisados podem ser encontradas na Figura 02 e na Tabela 01.  

A identificação das espécies foi baseada principalmente em Patton et al. (2000), Voss et al. 

(2001), Weksler et al. (2006), Voss & Jansa (2009), Weksler & Percequillo (2011). A taxonomia 
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de marsupiais seguiu principalmente Gardner (2008), Pavan et al. (2012, 2014) para o gênero 

Monodelphis e Voss & Jansa (2009) para o gênero Marmosa. Para roedores seguimos Patton et 

al. (2015). Realizamos comparações morfológicas com espécimes depositados nos museus 

citados acima, comparação de medidas corpóreas e/ou medidas cranianas. Também utilizamos 

dados cariotípicos, obtidos pelo Laboratório de Citogenética da Universidade Federal do Pará, e 

sequências dos genes CITB e citocromo Oxidase I (COI) para confirmação de identificações 

moleculares dos espécimes.  
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Figura 2. Mapa do Amapá com a localização dos registros de pequenos mamíferos não voadores realizados no 

estado entre agosto de 2004 a outubro de 2012. Domínio de florestas é representado pela cor verde, savanas pela cor 

laranja e ambientes inundáveis em amarelo. Os números indicam a posição geográfica das localidades amostradas 

que podem ser encontradas na Tabela 01 
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Tabela 1. Posição das amostras no mapa, localidades das amostras, município e coordenadas em 

graus decimais. 

Ponto na  

Figura 01 
Localidade das amostras Município Latitude Longitude 

          1 
Rio Anotaie, Parque Nacional Montanhas (PNM) do 

Tumucumaque 
Oiapoque 3,4974 -52,1800 

2 Vila Velha do Caciporé Oiapoque 3,2289 -51,2306 

3 Rio Amapá Grande, Floresta Nacional (FN) do Amapá  Calçoene 2,1475 -51,1914 

4 Rio Anacuí, PNMT 
Pedra Branca do 

Amapari 
1,8447 -52,7411 

5 Rio Amapari, PNMT 
Pedra Branca do 

Amapari 
1,6013 -52,4902 

6 Rio Mutum, PNMT 
Pedra Branca do 

Amapari 
1,3900 -52,9300 

7 Igarapé Santo Antônio, FN do Amapá Ferreira Gomes 1,1278 -51,8796 

8 Igarapé do Braço, FN do Amapá Ferreira Gomes 1,3081 -51,5879 

9 Foz do Rio Falsino, Rio Araguari, FN do Amapá Ferreira Gomes 0,9281 -51,5975 

10 Cachoeira do Capivara, rio Amapari Serra do Navio 1,0010 -52,0432 

11 Serra do Navio Serra do Navio 0,9667 -52,0333 

12 Terezinha, Rio Amapari Serra do Navio 0,8825 -52,0220 

13 Assentamento Nova Canaã, Rio Araguari, Porto Grande Porto Grande 0,7069 -51,4211 

14 Porto Platon, Campo Verde, Km11 Porto Grande 0,7022 -51,4512 

15 Cachoeira Caldeirão, Rio Araguari Ferreira Gomes 0,7947 -51,3634 

16 Ferreira Gomes Ferreira Gomes 0,8747 -51,2185 

17 Fazenda Chamflora, Rio Tracajatuba Ferreira Gomes 1,0252 -51,1616 

18 Horto São Bento, Amcel Tartarugalzinho 1,3024 -50,7674 

19 
Fazenda Esperança, entorno da Reserva Biológica (RB) 

do Lago Piratuba 
Tartarugalzinho 1,4584 -50,7387 

20 Lago dos Botos, entorno RB do Lago Piratuba Tartarugalzinho 1,3458 -50,5635 

21 Fazenda Itapoã Amapá 1,6195 -50,94166 

22 Estação Ecológica (EE) Maracá Jipioca Amapá 2,0366 -50,4687 

23 Fazenda Macarry, entorno da RB do Lago Piratuba Amapá 1,7218 -50,5766 

24 Lago Maresias, RB do Lago Piratuba Amapá 1,7615 -50,3097 

25 Vila Sucuriju, RB do Lago Piratuba Amapá 1,6583 -49,9674 

26 Rio Araquiçaua, RB do Lago Piratuba Amapá 1,4871 -49,8833 

27 Lago Piratuba, RB do Lago Piratuba Amapá 1,6805 -50,1494 

28 Igarapé Tabaco, RB do Lago Piratuba Cutias do Araguari 1,3212 -50,2784 

29 Rio Macacoari, Foz Lago Novo Itaubal 1,1813 -50,5600 

30 Horto Matapi, AMCEL Porto Grande 0,4844 -51,2465 

31 Rio Maruanum Macapá 0,1687 -51,2140 

32 Macapá Macapá -0,0276 -51,0996 

33 Ilha de Santana, em frente ao porto Santana -0,0707 -51,1548 

34 Rio Vila Nova, próximo à BR 156 Santana 0,1507 -51,5748 

35 Rio Vila Nova, Floresta Estadual (FE) do Amapá Mazagão 0,4525 -51,9280 

36 Pedra Branca do Amapari 
Pedra Branca do 

Amapari 
0,8442 -51,8860 

37 
Rio Cupixi, Reserva do Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) do Rio Iratapuru 

Pedra Branca do 

Amapari 
0,5823 -52,3322 

38 Alto Rio Branco Laranjal do Jari -0,2915 -51,6466 
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Ponto na  

Figura 01 
Localidade das amostras Município Latitude Longitude 

39 BR 156, Vilarejo Maracá, próximo ao rio Maracá Mazagão -0,1509 -51,7438 

40 
Castanhal da Colocação Marinho, Reserva Extrativista 

(RE) do Rio Cajari 
Laranjal do Jari -0,5989 -52,2426 

41 
BR 156 entre as comunidades Marinho e Martins, RE 

do Rio Cajari 
Laranjal do Jari -0,5835 -52,2712 

42 
BR156, 15 km antes da sede municipal de Laranjal do 

Jari 
Laranjal do Jari -0,7262 -52,3879 

43 
Igarapé Baliza, Reserva do Desenvolvimento 

Sustentável (RDS) do rio Iratapuru 
Laranjal do Jari -0,3078 -52,4515 

44 Cachoeira Santo Antônio, rio Jari Laranjal do Jari -0,6239 -52,5176 

45 Itacará, Rio Jari  Laranjal do Jari -0,5054 -52,6779 

46 Margem direita do rio Jari, RDS do Rio Iratapuru Laranjal do Jari -53,1100 -0,2800 

47 Rio Mapaone, PNM do Tumucumaque  Laranjal do Jari 2,1933 -54,5875 

Confecção dos mapas sobre ocorrência e distribuição da variabilidade genética em 

pequenos mamíferos não voadores  

Para a elaboração de mapas de ocorrência de pequenos mamíferos no estado do Amapá 

compilamos todos os resultados obtidos nas coleções estudadas para gerar mapas para as 

espécies. Nesse mapa identificamos os três maiores domínios florestais com a intenção de 

verificar a ocorrência das espécies de pequenos mamíferos no mosaico de ambientes existentes 

no Estado (Fig. 1).  

 Elaboramos também mapas de distribuição com a localização dos clados revelados pelas 

análises filogenéticas. Nesses mapas utilizamos vetores em shapefile de IUCN (2016) para a 

distribuição das espécies. Com exceção de Monodelphis touan e Oligoryzomys messorius que 

criamos vetores em shapefile adaptados na distribuição de Pavan et al. (2012) e Weksler & 

Bonvicino (2015). 

Para nossas amostras utilizamos as coordenadas registradas em campo. Para as amostras 

obtidas em coleções, cujos registros não estavam acompanhados de coordenadas, utilizamos o 

software Google Earth para localizar as coordenadas geográficas mais próximas possível, da área 

de coleta. Usamos como referência a localidade citada no livro de tombo ou GenBank.  

Confeccionamos os mapas utilizando o programa ARCGIS versão 10.0. Utilizamos vetores 

em formato shapefile de vegetação cedido pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do 

Amapá (SEMA).  

Riqueza e abundância relativa de pequenos mamíferos no estado do Amapá 

Para verificar a riqueza das assembleias de pequenos mamíferos nas diferentes fitofisionomias 

presentes no estado do Amapá utilizamos amostras coletadas durante o período de agosto de 
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2004 à outubro de 2012. Parte desses dados pode ser encontrado em Silva (2008), Castro (2012) 

e Silva et al. (2013). Para a amostragem de pequenos mamíferos não voadores utilizamos os 

seguintes métodos de coleta: armadilhas de contenção viva, de interceptação e queda, arma de 

fogo ou de pressão e coletas à mão. Para as espécies capturadas, registramos peso e medidas 

externas: comprimento total, cauda, orelha e pata posterior. Para cada inventário realizado foram 

coletados os dez primeiros exemplares de cada espécie. O material testemunho de todos os 

inventários e respectivas amostras de tecidos estão depositados no acervo de mamíferos da 

Coleção Científica Fauna do Amapá (CCFA) do Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA, Macapá, num total de aproximadamente 1.367 

exemplares. Este material encontra-se preservado na forma de pele e crânio, e uma parte em 

meio líquido (álcool etílico 70%).  

Utilizamos para comparar riqueza e abundância relativa por domínio florestal de pequenos 

mamíferos no estado Amapá os resultados dos 24 inventários realizados. Nesses inventários 

utilizamos metodologia padronizada. Informações sobre localidades, métodos e esforço amostral 

são encontradas na Figura 02 e Mat. Supl. S1.  

Consideramos riqueza o número de espécies encontradas em cada área amostrada. 

Calculamos a abundância relativa das espécies dividindo o número total de indivíduos 

amostrados de cada espécie pelo número total de indivíduos registrados na área inventariada 

(Magurran, 2004) (Mat. Supl. S2). Realizamos uma ordenação das áreas inventariadas baseada 

na abundância relativa das espécies de pequenos mamíferos não voadores por meio do 

Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS). NMDS é uma técnica de ordenação 

não linear considerada como um método efetivo para analisar dados ecológicos em assembleias 

(McCune & Grace 2002). Nós utilizamos dados de abundância relativa nas ordenações das áreas 

inventariadas e o índice de Bray-Curtis como medida de dissimilaridade. A ordenação foi feita 

com os pacotes vegan (Oksanen et al. 2015) e BiodiversityR (Kindt & Coe 2005).  

Análises moleculares  

Com a intenção de verificar a variabilidade e distância genética intra e interespecífica analisamos 

sequências entre 600 e 800 pares de base (pb) do gene CITB de sete gêneros de marsupiais e oito 

de roedores. Selecionamos gêneros amplamente distribuídos no estado, com ocorrência nas 

principais formações vegetacionais, como os marsupiais Didelphis, Marmosa, Marmosops e 

Monodelphis, e os roedores Hylaeamys, Neacomys, e Proechimys. E espécies raras e/ou com 

incertezas taxonômicas. Neste grupo encontram-se todas as espécies do gênero Oecomys de 

ocorrência no estado do Amapá, assim como, espécies os roedores Euryoryzomys macconnelli, 
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Zygodontomys brevicauda, Mesomys hispidus, Isothrix sinnamariensis, espécies do gênero 

Makalata, e os marsupiais Cryptonanus sp., Marmosa lepida, Didelphis imperfecta, Philander 

opossum e Metachirus nudicaudatus. 

Sequenciamos, portanto amostras de 28 espécies, procedentes do Amapá e norte do 

estado do Pará, tombadas no acervo de mamíferos da CCFA (IEPA). Sequenciamos também 

amostras dos estados brasileiros do Amazonas, Pará e Roraima, da região Guiana, depositados na 

coleção de tecidos de Mamíferos do INPA e, amostras da Guiana Francesa da coleção de tecidos 

de mamíferos do Instituto Pasteur da Guiana Francesa (IPG). 

Extraímos o DNA das amostras de tecidos preservados em etanol 95%. Utilizamos dois 

métodos de extração: o protocolo de extração por fenol/clorofórmio otimizado por Sambrook et 

al. (1989), e Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega) seguindo o protocolo do 

fabricante. Amplificamos o gene CITB com a reação em cadeia da Polimerase usando os primers 

MVZ05 e MVZ16 (Smith & Patton 1993) para a maioria das espécies. Para o gênero 

Monodelphis, além dos primers anteriores, utilizamos IECOSF e IECOSR (Pavan et al. 2012). 

Para o gênero Proechimys utilizamos H6 (CCTCAGAATGATATTTGTCCTC), H8 e L15 

(Steiner et al. 2000), L2 (TACCATGAGGACAAATATC) para as porções iniciais e finais do 

gene e desenvolvemos os primers PROR (TTACACAYATTTGYCGAGAYG) e PROF 

(GGGTGRAATGGRATTTTGTCTGA) para a porção central. 

Amplificamos as sequências com os seguintes ciclos: desnaturação a 94
o
C por 5 min, em 

seguida 30 ciclos de desnaturação a 94
o
C por 30 segundos, pareamento a 48

o
C por 30 s, e 

extensão a 72
o
C por um minuto; seguido de uma extensão a 72

o
C por dez minutos para a maioria 

das espécies de roedores e marsupiais estudados. Apenas para espécies do gênero Proechimys 

utilizamos temperatura de 45
o
C para pareamento. Alinhamos as sequências manualmente usando 

MEGA versão 6.0 (Kumar et al. 2012).  

Adicionalmente usamos sequências disponíveis no Laboratório Europeu de Biologia 

Molecular (EMBL) - GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) (GenBank) para todas 

as espécies que avaliamos a variabilidade e divergência genética. Apenas as sequências com 

localidade disponível foram incorporadas ao estudo. Sequências gentilmente cedidas por E. M. 

Cardoso (Neacomys paracou), Y. L. Leite (Makalata), T. A. Flores (gênero Oecomys), F. M. 

Catzeflis (gêneros Oecomys e Makalata) e B. de Thoisy (Cryptonanus) compuseram a matriz de 

análise das respectivas espécies. As sequências utilizadas para as 28 espécies constam do 

Apêndice Capítulo 1. 

Para resgatar a relação filogenética entre as amostras do estado do Amapá com outras 

localidades utilizamos o método de Inferência Bayesiana (BI) no programa MrBayes versão 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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3.2.1 (Ronquist et al. 2012). Selecionamos o melhor modelo de substituição através do programa 

jModelTest versão 3.7 (Darriba et al. 2012) baseado no critério de informação Akaike (AIC). 

Rodamos 10
7
 gerações de cadeias de Markov (MCMC) e excluindo 25% das rodadas iniciais 

(‘burn in’) para gerar a probabilidade posterior (PP). A convergência da análise foi verificada no 

programa Tracer 1.6 (Rambaut et al. 2014) e os resultados foram considerados satisfatórios com 

ESS (estimated sample size) maiores que 200. Estimamos o número de haplótipos (h), o número 

de sítios polimórficos (S) e informativos para parcimônia usando DnaSP v.5 (Librado & Rozas 

2009). Para averiguar a divergência genética entre os clados identificados nas análises 

filogenéticas utilizamos Kimura dois parâmetros (2P), com valores obtidos com 1.000 repetições 

de bootstrap e distribuição gama, implementado por MEGA versão 6.0.  

Resultados 

Riqueza e ocorrência de pequenos mamíferos não voadores no estado do Amapá 

Registramos para o estado do Amapá 41 espécies de pequenos mamíferos não voadores, sendo 

15 espécies de marsupiais da família Didelphidae, e 26 de pequenos roedores, pertencentes às 

famílias Cricetidae (18) e Echimyidae (08) (Tabela 2). Para a compilação dessa lista, utilizamos 

dados coletados em inventários utilizando metodologia semelhante (Mat. Supl. S1) e consultas às 

coleções científicas. Por meio dos inventários realizados por mim e colaboradores no estado do 

Amapá no período de agosto de 2004 a outubro de 2012, registramos 37 espécies. Esses 

exemplares encontram-se depositados na coleção de mamíferos da Coleção Científica Fauna do 

Amapá, do IEPA. Quatro espécies foram registradas exclusivamente por meio das consultas aos 

museus: Chironectes minimus, Hyladelphys kalinowskii, Pseudoryzomys simplex e Holochilus 

sciureus.  

Registramos 32 espécies em floresta de terra firme e 29 em savana, incluindo espécies de 

campos abertos e de ambientes com vegetação arbórea, como mata ripária e capões de mata 

(Tabela 2). Registramos também nove espécies com ocorrência em ambientes inundados. O 

estado do Amapá possui extensa área de floresta de terra firme, estando a savana localizada entre 

esta área de mata e a região costeira, onde predominam os ambientes inundados (Fig. 1). A fauna 

de pequenos mamíferos não voadores do Amapá possui representantes desses três ecossistemas 

principais. O roedor Holochilus sciureus espécie característica de ambientes inundados (Fig. 

3B). Espécies exclusivas de savanas amazônicas incluem os roedores Sigmodon alstoni e 

Zygodontomys brevicauda e o marsupial Cryptonanus sp. (Fig. 3A e 3C). Como espécie 
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associada a ambientes abertos como Pseudoryzomys simplex, registrada em uma área de savana 

em contato com campos inundados (Fig. 3A). 

Espécies principalmente associadas à floresta de terra firme também foram registradas 

como Marmosa lepida, espécie encontrada em apenas duas localidades, e roedores do gênero 

Neacomys (Fig. 4A e 3D). Duas espécies deste gênero foram registradas, N. paracou, 

amplamente registrada de norte a sul no estado, N. dubosti, mais raro, registrado apenas em uma 

localidade, em floresta de terra firme na bacia do rio Araguari. A espécie N. paracou também foi 

capturada em área de transição entre savana e floresta, na mata ciliar do rio Araguari (Fig. 3D). 

Encontramos espécies raras com menos de cinco registros no Estado, como o marsupial 

Chironectes minimus na Serra do Navio, no Igarapé do Ouro próximo à sede municipal (Fig. 

4B). Uma visualização foi efetuada durante inventário realizado na RE do rio Cajari, no entanto 

para os mapas de ocorrência utilizamos apenas registros com exemplares testemunho, 

depositados em coleção (Fig. 2). Os marsupiais Gracilinanus emiliae e Marmosa lepida foram 

registrados em floresta de terra firme (Fig. 3C e 4A). A espécie G. emiliae também ocorre em 

savana, onde registramos também outro marsupial de tamanho e hábitos aparentemente similares 

H. kalinowskii. Esses dois pequenos marsupiais são associados à capões de mata e florestas 

ripárias (Fig. 3C).  

Também raros no Estado os roedores sigmodontíneos Pseudoryzomys simplex e 

Hylaeamys yunganus foram registrados apenas em savanas (Figs. 3A e 5B). Enquanto os 

roedores sigmodontíneos Neacomys dubosti e os equimídeos Isothrix sinnamariensis e Echimys 

chrysurus foram registrados apenas em floresta de terra firme (Fig.3D e 4C). As espécies 

Holochilus sciureus e Nectomys rattus, adaptadas a ambientes inundados, também foram raras 

no Estado. Holochilus sciureus foi registrada em um fragmento de floresta circundado por 

“ressacas”, áreas de inundação do rio Amazonas, e savanas no município de Macapá, e as 

margens do rio Cassiporé no norte do estado. Capturamos N. rattus em floresta de terra firme e 

em mangue (Fig. 3B).  

Os roedores equimídeos Proechimys guyannensis e P. cuvieri, os marsupiais Marmosops 

pinheiroi e M. parvidens e o roedor cricetídeo Hylaeamys megacephalus foram as espécies com 

maior número de registros e mais amplamente distribuídas (Figs. 4C, 4D e 5B). P. guyannensis e 

P. cuvieri foram registradas em floresta de terra firme, savana e ambientes inundáveis (Fig. 4C). 

Enquanto os marsupiais do gênero Marmosops e o roedor Hylaeamys megacephalus não foram 

registrados em ambientes inundáveis. Em áreas de savana, M. pinheiroi estava presente em um 

maior número de localidades do que M. parvidens (Fig. 4D). Dentre os marsupiais registramos 

três espécies do gênero Marmosa: M. lepida, M. murina e M. demerarae, sendo esta última não 



22 

 

 

registrada em ambientes inundados (Fig. 4A). Duas espécies pertencentes ao gênero Didelphis 

ocorrem no estado, as mucuras D. marsupialis amplamente registrada e D. imperfecta encontrada 

principalmente em ambientes costeiros (Fig. 4B). Monodelphis touan distribui-se por todo o 

Estado, incluindo a região costeira. Metachirus nudicaudatus e Philander opossum ocorrem em 

floresta e savana. Essas espécies foram registradas em simpatria em várias localidades no Amapá 

(Fig. 5D). Registramos Caluromys philander associada a ambientes abertos, ocorrendo em 

savanas e ambientes inundados. Embora, com menos registros também foi capturada em floresta 

de terra firme (Fig. 4D).  

Entre os roedores da família Echimyidae, encontramos Makalata didelphoides 

amplamente distribuída pelas áreas de floresta. Para essa espécie, também obtivemos um registro 

em área de transição entre floresta de terra firme e savana, às margens do rio Araguari e em 

ambientes inundáveis na Fazenda São Bento. Consideramos duas espécies ainda não descritas 

como válidas neste estudo Makalata sp.1 e Makalata sp.2. Registramos Makalata sp.1, apenas 

em ambientes inundados na região costeira do Estado. Makalata sp.2 é conhecido até o momento 

apenas para uma localidade, Itacará, às margens do rio Jari. Makalata sp1 e Makalata sp.2 são 

simpátricas com M. didelphoides na localidade Itacará, às margens do rio Jari, e Fazenda São 

Bento (Fig. 5C). Registramos Mesomys hispidus principalmente em floresta, realizamos apenas 

um registro em ambiente inundado no norte do Estado (Fig. 4C). 

Para roedores sigmodontíneos, Oecomys foi o gênero com maior diversidade registrado 

no Amapá. Seis espécies do gênero Oecomys estão distribuídas entre os diferentes domínios 

florestais, principalmente na região costeira. Registramos Oecomys auyantepui e O. rutilus em 

ambientes de savana e floresta de terra firme. Oecomys bicolor ocorre em floresta, savana e 

ambientes inundados. Oecomys rex em floresta de terra firme e ambientes inundados. 

Consideramos também como válidas, duas outras espécies neste gênero ainda não descritas, 

tratadas aqui como: Oecomys sp.1 e Oecomys sp.2. Registramos Oecomys sp.1 no Sul do Estado, 

às margens do rio Jari, na RE Cajari e Horto Matapi, em área de savana. Oecomys sp.2 conhecida 

para duas localidades às margens do rio Jari, Fazenda São Bento, rio Apurema, e Caiena na 

Guiana Francesa. No sudeste do estado registramos simpatria entre cinco espécies em dois 

pontos amostrados às margens do rio Jari, das seis espécies com ocorrência no Estado, apenas O. 

rutilus não foi registrada nestas localidades (Fig. 5A). 
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Figura 3. Ocorrência no Amapá das espécies Zygodontomys brevicauda, Sigmodon alstoni e Pseudoryzomys 

simplex (A), Neusticomys oyapocki, Holochilus sciureus e Nectomys rattus (B), Cryptonanus sp., Gracilinanus 

emiliae e Hyladelphys kalinowskii (C) e Neacomys paracou, N. dubosti e Oligoryzomys messorius (D). Floresta de 

terra firme aparece na coloração cinza claro, savana em chumbo e ambientes inundados em branco. Triângulos 

identificam localidades com amostras sequenciadas para o gene mitocondrial CITB. 

A B 

C 
D 
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Figura 4. Ocorrência no Amapá das espécies Marmosa murina, M. demerarae e M. lepida (A), D. marsupialis, D. 

imperfecta e C. minimus (B), Proechimys cuvieri, P. guyannensis, Mesomys hispidus e Echimys chrysurus (C) e 

Marmosops pinheiroi, M. parvidens e Caluromys philander (D). Floresta de terra firme em coloração cinza claro, 

savanas em chumbo e ambientes inundados em branco. Triângulos identificam localidades com amostras 

sequenciadas para o gene mitocondrial CITB. 

C 

A B 

D 



25 

 

 

 

Figura 5. Ocorrência no Amapá das espécies Oecomys auyantepui, O. bicolor, O. rex, O. rutilus, O. sp.1 e O. sp.2 

(A), Hylaeamys megacephalus, H. yunganus e E. macconnelli (B) e Makalata didelphoides, M. sp.1 e M. sp.2 (C) e 

Monodelphis touan, P. opossum e M. nudicaudatus (D). Floresta de terra firme em cinza claro, savanas em chumbo 

e ambientes inundados em branco. Triângulos identificam localidades com amostras sequenciadas para o gene 

mitocondrial CITB. 

  

A B 

C D 
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Tabela 2. Lista de espécies de pequenos mamíferos não voadores registradas no estado do 

Amapá e formação vegetacional onde foram registradas: savana, floresta de terra firme e 

ambientes inundáveis. 

Classificação Taxonômica Formação Vegetacional 

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae 
 

Caluromys philander (Linnaeus, 1758) Savana e floresta de terra firme 

Chironectes minimus (Zimmermann, 1780) Floresta de terra firme 

Cryptonanus sp. Voss, Lunde e Jansa, 2005 Savana 

Didelphis imperfecta Mondolfi e Perez-Hernandez, 

1984 

Savana, floresta de terra firme e ambientes 

inundáveis 

Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758) Savana e floresta de terra firme 

Gracilinanus emiliae (Thomas, 1909) Savana e floresta de terra firme 

Hyladelphys kalinowskii (Hershkovitz, 1992) Savana e floresta de terra firme 

Marmosa demerarae (Thomas, 1905) 
Savana, floresta de terra firme e ambientes 

inundáveis 

Marmosa lepida (Thomas, 1888) Floresta de terra firme 

Marmosa murina (Linnaeus, 1758) 
Savana, floresta de terra firme e ambientes 

inundáveis 

Marmosops parvidens (Tate, 1931) Savana e floresta de terra firme 

Marmosops pinheiroi (Pine, 1981) Savana e floresta de terra firme 

Metachirus nudicaudatus (St. Hilaire, 1803) Savana e floresta de terra firme 

Monodelphis brevicaudata (Erxleben, 1777) 
Savana, floresta de terra firme e ambientes 

inundáveis 

Philander opossum (Linnaeus, 1758) Floresta de terra firme 

RODENTIA 

Cricetidae 
Formação Vegetacional 

Euryoryzomys macconnelli (Thomas, 1910) Savana e floresta de terra firme 

Holochilus sciureus Wagner, 1842 Savana e ambientes inundados 

Hylaeamys megacephalus (Fischer, 1814) Savana e floresta de terra firme 

Hylaeamys yunganus Thomas 1902 Savana 

Neacomys dubosti Voss, Lunde e Simmons, 2001 Floresta de terra firme 

Neacomys paracou Voss, Lunde e Simmons, 2001 Floresta de terra firme 

Nectomys rattus Pelzeln, 1883 Floresta de terra firme e ambientes inundáveis 

Neusticomys oyapocki (Dubost e Peter, 1978) Floresta de terra firme 

Oecomys auyantepui Tate, 1939 Floresta de terra firme 

Oecomys bicolor (Thomas, 1860) Savana e floresta de terra firme 

Oecomys rex Thomas, 1910 Savana e floresta de terra firme 

Oecomys rutilus Anthony, 1921 Savana e floresta de terra firme 

Oecomys sp.1 Thomas, 1906 
Savana, floresta de terra firme e ambientes 

inundados 

Oecomys sp.2 Thomas, 1906 Savana e floresta de terra firme 

Oligoryzomys messorius (Thomas, 1901) Savana 

Pseudoryzomys simplex Hershkovitz, 1962 Savana 

Sigmodon alstoni (Thomas, 1881) Savana 
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Classificação Taxonômica Formação Vegetacional 

Zygodontomys brevicauda (J.A. Allen e Chapman, 

1893) 
Savana 

Echimyidae Formação Vegetacional 

Echimys chrysurus (Zimmermann, 1780) Floresta de terra firme 

Isothrix sinnamariensis (Vié, Volobouev, Patton e 

Granjon, 1996) 
Floresta de terra firme 

Makalata didelphoides (Desmarest, 1817) 
Floresta de terra firme, ambientes inundados e 

savana 

Makalata sp.1 Husson, 1978 Ambientes inundados 

Makalata sp.2 Husson, 1978 Floresta de terra firme 

Mesomys hispidus (Desmarest, 1817) Floresta de terra firme e ambientes inundados 

Proechimys cuvieri Petter, 1978 
Floresta de terra firme, savana e ambientes 

inundados 

Proechimys guyannensis (E. Geoffroy, 1803) Savana e floresta de terra firme 

Abundância relativa de pequenos mamíferos não voadores no estado do Amapá 

Analisamos a abundância relativa de 30 espécies de pequenos mamíferos amostradas em 24 

inventários, sendo 16 em floresta de terra firme, cinco em savanas e três em ambientes inundados 

(Fig. 6); espécies com menos de quatro registros foram desconsideradas nas análises. 

Registramos 22 espécies em floresta de terra firme, sendo que o marsupial M. parvidens e 

o roedor Hylaeamys megacephalus foram as espécies com maior abundância relativa nesses 

ambientes. Registramos 19 espécies em savanas; as espécies com maiores valores de abundância 

relativa nesses ambientes foram os roedores Zygodontomys brevicauda, Oligoryzomys messorius 

e P. guyannensis. Proechimys guyannensis é uma espécie associada principalmente às matas de 

galeria e capões de florestas, enquanto Z. brevicauda e Oligoryzomys messorius utilizam áreas 

abertas. Registramos nove espécies com ocorrência em ambientes que sofrem inundação 

periódica, sendo o marsupial Marmosa murina a espécie com maior abundância relativa neste 

ambiente (Fig. 6).  

Encontramos uma distinção leve entre a fauna de pequenos mamíferos em ambientes de 

floresta e savana por meio da ordenação-NMDS (Fig. 7). Registramos 14 espécies comuns entre 

floresta e savana o que pode justificar esta proximidade. Ambientes inundados foram claramente 

ordenados distantes das áreas de floresta e savanas (Fig. 7). Estas áreas apresentaram um menor 

número de espécies que as demais áreas. Makalata sp.1, foi a segunda espécie com maior 

abundância relativa neste ambiente, atrás apenas de M. murina (Fig. 6). 
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Figura 6. Abundância relativa das espécies de pequenos mamíferos. Nome das espécies aparece ao final de cada 

linha. Sites ordenados de acordo com o tipo de vegetação F = floresta de terra firme, S = savana e IN = ambientes 

inundados. A identificação dos sites pode ser encontrada no Mat. Supl. S2.  
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Dentre as cinco espécies com maior abundância relativa, duas delas, Proechimys 

guyannensis e P. cuvieri, ocorrem nos três ambientes, floresta de terra firme, savana e ambientes 

inundáveis. Enquanto Marmosops parvidens, M. pinheiroi e Hylaeamys megacephalus não 

foram registradas em ambientes inundáveis (Fig. 6). O marsupial M. pinheiroi foi mais 

abundante e com maior número de pontos de ocorrência em savana, enquanto M. parvidens foi 

mais abundante e com maior número de registros em floresta de terra firme (Fig. 6). O roedor P. 

cuvieri foi mais abundante em floresta e P. guyannensis em savana.  

Monodelphis touan teve uma maior abundância relativa em cerrado, um pouco menor em 

floresta de terra firme e não foi registrada em ambientes inundados (Fig. 6). D. marsupialis 

apresenta-se com maior abundância relativa na floresta de terra firme, embora tenha sido 

relativamente abundante em ambientes inundáveis (Fig. 6). Encontramos maior abundância 

relativa para D. imperfecta em ambientes inundados e menor em floresta de terra firme. Esta 

espécie foi registrada principalmente na região costeira (Fig. 5B e 6). As espécies com menor 

abundância relativa foram Sigmodon alstoni e Cryptonanus sp., ambas exclusivas de savana, 

seguidas por Mesomys hispidus, Oecomys sp.1, Oecomys sp.2 e O. rex (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Figura 7. Ordenação dos inventários realizados através do escalonamento multidimensional não métrico (NMDS) 

stress=0,148, usando índice de Bray-Curtis, ordenando abundância relativa das espécies em áreas de floresta, 

savanas e ambientes inundáveis.  

Variabilidade genética nos pequenos mamíferos do estado do Amapá 

Família Didelphidae  

Marmosa murina, M. lepida e M. demerarae 

Sequenciamos 700 pb de 27 amostras do gênero Marmosa: Marmosa murina (24 

sequências, 6 haplótipos), M. lepida (1) e M. demerarae (10 sequências, 6 haplótipos) para o 

estado do Amapá. Incluindo as sequências obtidas no GenBank (55) e amostras sequenciadas 

para este trabalho com distribuição na região Guiana, dos estados do Pará (6), Amazonas (4) e 

Roraima (4) no Brasil, e Guiana Francesa (1) formou-se uma matriz com 90 sequências (Fig. 8, 

Tab. 01 - Apêndice Cap. I). Encontramos 160 sítios variáveis e 140 foram informativos para 

parcimônia. Utilizamos o modelo evolutivo HKY+G. 

A reconstrução filogenética recuperou estruturação em Marmosa murina com a formação 

de três clados com suporte acima de 0,90 de inferência bayesiana (BI) (Fig. 8). Os haplótipos do 

Amapá foram resgatados em um clado que reúne haplótipos amplamente distribuídos na região 

Guiana (BI 0,96) (I). O outro clado reúne haplótipos do sul do rio Amazonas, na área de contato 

entre Amazônia e cerrado (II) (BI 0,92). Os haplótipos da região Sudeste do Brasil estão 
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reunidos no terceiro clado (BI 0,90) (III). A distância genética entre os clados I e II foi de 3,5 %, 

e entre o clado que agrupa clados I e II e clado III foi 3,9% (Fig. 8). 

A análise filogenética revelou dois clados em Marmosa lepida (BI 1), com distância 

genética de 2,0% entre os clados (Fig. 8). O haplótipo de Igarapé Santo Antônio no Amapá 

agrupou-se com uma amostra da Guiana e uma amostra de Loreto no Peru, em região de florestas 

(BI 0,99) (clado I), enquanto a amostra andina do Peru formou outro clado (II). Nossa análise 

revelou três clados em M. demerarae om alto suporte em todos os clados. No entanto, os 

haplótipos da região Guiana se agruparam em um clado (I). Haplótipos de localidades ao sul do 

rio Amazonas se agruparam em dois outros clados: Cerrado do Brasil Central (II) e Sudeste (III) 

em uma configuração semelhante a M. murina. Quando comparamos clado I com II e III 

registramos distância genética de A maior distância genética entre os clados foi de 4,1 % e entre 

II e III de 3,2 % (Fig. 8). 
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Figura 8. Análise Bayesiana usando CITB de espécimes do gênero Marmosa (esquerda). Enraizamos a árvore 

utilizando Caluromys phylander e Thyllamys venustus. Probabilidade posterior Bayesiana aparece em negrito sob os 

nós e abaixo, distância genética calculada com Kimura dois parâmetros. Mapas com a localização dos clados, à 

direita, para Marmosa murina (topo), M. demerarae (meio) e M. lepida (abaixo). Fundo cinza representa a 

distribuição conhecida das espécies segundo IUCN (2016).  

Marmosops parvidens e M. pinheiroi 

Sequenciamos 750 pb de 31 amostras (17 haplótipos) de Marmosops pinheiroi do estado do 

Amapá (Fig. 9). Além das amostras do Amapá sequenciamos amostras do Pará, ao norte do rio 

Amazonas (6), Amazonas (2), Roraima (1) e incluímos sequências disponíveis no GenBank (10) 

completando 50 sequências. Sequenciamos nove amostras de M. parvidens (sete haplótipos) do 

estado do Amapá. Além das amostras do Amapá, sequenciamos amostras do estado do 

Amazonas (8), do Pará ao norte do rio Amazonas (3) e da Guiana Francesa (2). Obtivemos 11 

sequências no GenBank. Analisamos, portanto, 31 sequências (18 haplótipos) de Marmosops 

parvidens.  
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Uma matriz com 81 sequências das duas espécies contendo 750 pb foi utilizada para 

gerar a filogenia. Encontramos 86 sítios variáveis e 76 informativos para parcimônia. Utilizamos 

o modelo evolutivo HKY+I+G. 

A análise bayesiana revelou, com suporte máximo, dois clados em M. parvidens. Um 

deles agrupa haplótipos da Guiana, incluindo as amostras do Amapá (I). O outro clado agrupa 

amostras em uma localidade no estado do Amapá, Itacará, às margens do rio Jari (II). A maior 

distância genética verificada, entre os clados mais distantes, foi de 3,7 % (Fig. 9, Tab. 02 - 

Apêndice Cap. I).  

Em M. pinheiroi foram revelados quatro clados, todos com suporte máximo. O clado I é 

formado por haplótipos da região Guiana, com exceção dos haplótipos do Amapá. Esses se 

reúnem em dois outros clados, os clados II e III. O clado II agrupa os haplótipos de duas 

localidades às margens do rio Jari. O clado III agrupa amostras que se estendem de norte a sul no 

Amapá. Seu clado irmão, o clado IV, reúne amostras provenientes do sul do rio Amazonas, 

Santana do Araguaia, no estado do Pará e Caxias no Maranhão. A maior distância verificada 

entre esses quatro clados foi de 4,8% (Fig. 9).  

Monodelphis touan 

Sequenciamos 730 pb de seis amostras do estado do Amapá (4 haplótipos) e uma da Guiana 

Francesa. Com estas sequências compomos uma matriz com 40 sequências (20 haplótipos), 34 

obtidas no GenBank (Tab. 03 - Apêndice Cap. I).  

Nossa análise recuperou dois clados em M. touan um com distribuição ao norte (0,93 PP) 

e outro ao sul do rio Amazonas (1 PP). No clado ao norte do rio Amazonas encontramos três 

clados internos, um deles apenas com haplótipos do Sul do Amapá, região do rio Jari (0,98 PP) 

(clado III) e outro unindo haplótipos das savanas da região costeira do Amapá (0,95 PP) (II). O 

outro clado agrupa amostras de localidades a oeste do estado do Amapá, todas de floresta de 

terra firme, com haplótipos da Guiana Francesa e Suriname (I). O clado ao sul do rio Amazonas 

(IV) reúne amostras dos municípios Marabá, Anapu e Portel no leste do estado do Pará. A 

distância genética entre os clados I e o clado que agrupa II e III foi de 1,6%. Entre os clados 

norte e sul do rio Amazonas foi de 1,9% (Fig. 10). 
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Figura 9. Análise Bayesiana utilizando CITB de espécimes do gênero Marmosops, para enraizamento utilizamos 

Caluromys phylander e Thyllamys venustus (acima). A probabilidade posterior Bayesiana aparece sob os nós e 

abaixo a distância genética calculada com Kimura dois parâmetros. Mapas com a localização dos clados, em M. 

parvidens (abaixo e à esquerda) e M. pinheiroi (abaixo e à direita). A distribuição conhecida das espécies segundo 

IUCN (2016) é representada em cinza claro.   
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Figura 10. Análise Bayesiana com haplótipos de CITB de espécimes de Monodelphis touan enraizada com 

Caluromys phylander e Didelphis marsupialis (esquerda).  A probabilidade posterior Bayesiana está em negrito sob 

os nós e abaixo distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa com a localização dos clados identificados na 

análise (direita). A distribuição conhecida da espécie seguindo Pavan et al. (2012) aparece em cinza claro. 

Didelphis marsupialis e D. imperfecta 

Sequenciamos 750 pb de 16 amostras (9 haplótipos) de Didelphis marsupialis e 05 (3 haplótipos) 

de D. imperfecta para o estado do Amapá. Sequenciamos também amostras dos estados do 

Amazonas (12), Roraima (4) e Pará (5) e obtivemos 12 sequências no GenBank com um total de 

64 sequências (46 haplótipos) (Fig. 11, Tab. 04 - Apêndice Cap. I). Utilizamos também duas 

sequências de D. albiventris para uma primeira avaliação do posicionamento filogenético entre 

as três espécies do gênero que ocorrem no norte do Brasil. Essa é a primeira análise molecular 

incluindo D. imperfecta.  

Em Didelphis marsupialis a árvore filogenética revelou com suporte máximo, dois 

clados, um com distribuição ao norte do rio Amazonas e outro ao sul. O clado ao norte do rio 

Amazonas (0,97 PP) reuniu haplótipos desde a margem direita do rio Negro, incluindo a Serra do 

Apiaú em Roraima, Suriname, Guiana Francesa e Amapá (clado I) com distância genética de 

1%. O clado ao sul do rio Amazonas (0,98 PP) reuniu amostras do Pará e Tocantins (clado II). A 

divergência máxima entre os clados norte e sul é de 1,5%. A análise filogenética resgatou as 

sequências de D. imperfecta em um clado com suporte (0,93 PP). Em nossa análise D. 

imperfecta se associa a D. marsupialis com suporte baixo (0,85 PP) com distância genética 
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utilizando Kimura 2P, de 4,6%. D. albiventris forma um terceiro ramo, com suporte máximo, e 

distância genética de 6,2% (Fig. 11). 

Philander opossum 

Sequenciamos 800 pb de 09 amostras do estado do Amapá (2 haplótipos) e uma do Pará ao norte 

do rio Amazonas. Criamos uma matriz com 20 sequências (12 haplótipos), incluindo 

adicionalmente 11 sequências obtidas no GenBank (Tab. 05 - Apêndice Cap. I). Encontramos 83 

sítios variáveis, 37 foram informativos para parcimônia. 

Para Philander opossum a análise bayesiana recuperou dois clados, com suporte máximo. 

O primeiro clado reúne haplótipos do norte do rio Amazonas, onde estão aninhados os haplótipos 

do Amapá, Guiana e Guiana Francesa; estes apresentam distância genética máxima de 2% (Fig. 

12). O segundo aninha dois outros clados, um agrupando amostras do Peru e rio Juruá no estado 

do Amazonas. O outro clado reúne amostras do sul do rio Amazonas, desde Santana do Araguaia 

passando pelo Mato Grosso e Tocantins até o Paraguai. A distância genética entre os clados do 

Oeste e Sul da Amazônia foi de 3,2%, e desses em relação ao clado do norte do rio Amazonas foi 

de 5,0 %.  

Metachirus nudicaudatus 

Sequenciamos 814 pb de três amostras (três haplótipos) do Amapá. Analisamos 07 sequências (7 

haplótipos), 03 sequenciados por nós e 04 obtidos no GenBank (Tab. 06 - Apêndice Cap. I). 

Encontramos 191 sítios variáveis, 99 foram informativos para parcimônia. A análise Bayesiana 

recuperou haplótipos do Amapá em um clado separado (0,99 BI), com distância genética muito 

elevada (11%) em relação as demais amostras provenientes do sul do rio Amazonas (Tocantins) 

e do oeste da Amazônia (Peru) e da Mata Atlântica. A distância entre o Tocantins e essas duas 

últimas áreas é elevada (9,5%) (Fig. 13).  
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Figura 11. Análise Bayesiana com CITB de Didelphis marsupialis, D. imperfecta e D. albiventris enraizada com 

Caluromys phylander e Glironia venusta (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana é encontrada em negrito 

sob os nós e abaixo distância genética calculada com Kimura 2P. Mapas com a localização dos clados identificados 

para D. marsupialis (direita acima) e das sequências analisadas neste estudo para D. imperfecta (direita abaixo). A 

distribuição conhecida das espécies segundo IUCN (2016) aparece em cinza claro.  
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Figura 12. Análise Bayesiana com CITB de espécimes de Philander opossum enraizada com Caluromys phylander 

e Didelphis marsupialis (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada sob os nós e abaixo a 

distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa com a distribuição dos clados inferidos pela análise bayesiana à 

direita, fundo cinza claro representa a distribuição conhecida da espécie segundo IUCN (2016).  

  

Figura 13. Análise Bayesiana com sequências de CITB de espécimes de Metachirus nudicaudatus enraizada com 

Caluromys phylander e Didelphis marsupialis (esquerda). A probabilidade posterior bayesiana aparece em negrito 

sob os nós e abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa à direita apresenta a localização dos clados 

identificados na análise Bayesiana, fundo em cinza claro representa a distribuição conhecida da espécie segundo 

IUCN (2016).  

Cryptonanus sp.  

Sequenciamos 728 pb de um espécime do Amapá e um da Guiana Francesa. Além dos dois 

exemplares sequenciados, cinco sequências de quatro espécies do gênero Cryptonanus (C. 

agricolai, C. chacoensis, C. unduaviensis e C. guahybae) foram obtidas no GenBank (Tab. 07 - 

Apêndice Cap. I). Encontramos 162 sítios variáveis, 93 informativos para parcimônia. 

Recuperamos através da análise Bayesiana quatro clados. O haplótipo do Amapá se agrupou com 
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o da Guiana Francesa com suporte máximo. Encontramos distância genética máxima de 12,8% 

comparando Cryptonanus sp. com as demais espécies do gênero (Fig. 14).  

 

 

Figura 14. Análise Bayesiana com haplótipos de CITB de espécimes do gênero Cryptonanus, enraizada com 

Gracilinanus agilis e Marmosops pinheiroi (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada em 

negrito sob os nós e abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Localização das amostras do gênero 

Cryptonanus (direita), a distribuição (em cinza) das espécies: C. agricolai, C. chacoensis, C. unduaviensis e C. 

guahybae, seguiu IUCN (2016).  

Família Cricetidae 

Euryoryzomys macconnelli  

Sequenciamos 790 pb de três espécimes (3 haplótipos) do Amapá. Analisamos 8 exemplares, três 

sequenciados por nós e cinco obtidos no GenBank (Tab. 08 - Apêndice Cap. I). Verificamos 100 

sítios variáveis e 74 informativos para parcimônia. A análise Bayesiana resgatou dois clados com 

suporte máximo (Fig. 15) e muito divergentes. Os haplótipos do Amapá foram agrupados em um 

clado com haplótipos de Manaus que apresentou distância genética máxima de 2.8%. Os 

exemplares do Peru se associaram a haplótipos dos rios Urucu e Juruá, formando um clado com 

distância genética de 4.5% (Fig. 14). Encontramos valores elevados de distância genética em 

Euryoryzomys macconnelli, alcançando 10,2% entre as amostras do Peru e do Amapá, extremos 

da distribuição da espécie (Fig.15).  
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Figura 15. Análise Bayesiana com sequencias de CITB de espécimes de Euryoryzomys macconnelli, enraizada com 

H. megacephalus e E. russatus (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada em negrito sob 

os nós e abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa à direita identifica clados verificados na 

análise Bayesiana. Distribuição segundo IUCN (2016) identificada com fundo cinza claro. 

Hylaeamys megacephalus  

Sequenciamos 790 pb de 10 amostras (4 haplótipos) de Hylaeamys megacephalus. Incluímos 

estas sequências em uma matriz com 26 sequências obtidas no GenBank, seis gentilmente 

cedidas por A. F. Machado e, duas amostras sequenciadas por nós para o estado do Pará, 

completando 46 sequências (32 haplótipos) (Tab. 09 - Apêndice Cap. I). Verificamos 174 sítios 

variáveis e 151 informativos para parcimônia.  

A análise Bayesiana resgatou dois clados com suporte máximo (Fig. 16), um com 

haplótipos distribuídos ao norte do rio Amazonas (I), na região Guiana, que possui um clado 

interno (II) que reúne amostras de uma localidade às margens do rio Jari com Ilha de Santana, 

localidade na foz do rio Amazonas. O outro clado ao sul do rio Amazonas é formado por dois 

clados, um reunindo as amostras no cerrado do Brasil Central (IV) e outro reúne amostras a no 

oeste da Amazônia (III). Dentro dos clados externos a distância genética encontrada foi de 2,5% 

e 3,9%, respectivamente, enquanto que entre os mesmos distância genética foi de 6,9 % (Fig. 

16).  
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Figura 16. Análise Bayesiana com haplótipos de CITB de espécimes de Hylaeamys megacephalus, enraizada com 

Hylaeamys yunganus e Euryoryzomys russatus (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada 

em negrito sob os nós e abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa com clados identificados à 

direita. Distribuição da espécie em fundo cinza claro segundo IUCN (2016). A probabilidade posterior Bayesiana 

pode ser encontrada em negrito sob os nós e abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa com 

clados identificados à direita. Distribuição da espécie em fundo cinza claro segundo IUCN (2016). 

Neacomys paracou  

Sequenciamos 800 pb de um espécime de Neacomys paracou do estado do Amapá. Montamos 

uma matriz com 42 exemplares, dois sequenciados por nós, um do Amapá e um do Amazonas, 

09 sequências do estado do Amapá gentilmente cedidas por E.M. Cardoso e 29 sequências 

obtidas no GenBank (Tab. 10 - Apêndice Cap. I). Verificamos 147 sítios variáveis, 120 são 

informativos para parcimônia.  

A análise Bayesiana resgatou três clados (Fig. 17) pouco diferenciados. Um deles 

formado por haplótipos de apenas uma localidade no Suriname (BI 1). Os haplótipos do Amapá 

foram distribuídos em dois clados, um (II) que reúne haplótipos do centro e sul do Estado, com 

amostras do Suriname e Guiana Francesa (BI 1). O terceiro clado (III) reúne haplótipos de quatro 

localidades no Sul do Estado, incluindo duas localidades às margens do rio Jari, esse clado não 

apresentou suporte. A maior distância genética entre todos os três clados foi de 3,7%. 
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Figura 17. Análise Bayesiana com CITB de Neacomys paracou, enraizada com Hylaeamys megacephalus e 

Oligoryzomys messorius (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana encontra-se em negrito sob os nós e, 

abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa (direita) identifica clados inferidos pela análise 

Bayesiana. Distribuição segundo IUCN (2016) está identificada em cinza claro no fundo do mapa. A probabilidade 

posterior Bayesiana encontra-se em negrito sob os nós e, abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. 

Mapa (direita) identifica clados inferidos pela análise Bayesiana. Distribuição segundo IUCN (2016) está 

identificada em cinza claro no fundo do mapa. 

Oecomys auyantepui, Oecomys bicolor, Oecomys rex, Oecomys rutilus, Oecomys sp.1 e 

Oecomys sp.2 

Sequenciamos 700 pb de 38 amostras (27 haplótipos) de seis espécies de Oecomys: O. 

auyantepui (10), O. bicolor (17), O. rex (7), O. rutilus (8), Oecomys sp.1 (5) e Oecomys sp.2 (8), 

com ocorrência para o estado do Amapá. Além das amostras do Amapá, também sequenciamos 

sete do estado do Pará e seis do Amazonas, no Brasil e, três da Guiana Francesa. Sequências 

foram gentilmente cedidas por F.M. Catzeflis (2) e T. A. Flores (8), 21 sequências foram obtidas 

no GenBank (Tab. 11 - Apêndice Cap. I). Assim analisamos 87 sequências (68 haplótipos) do 

gene CITB. Encontramos 95 sítios variáveis, 88 informativos para parcimônia. 

A análise bayesiana revelou o posicionamento basal de O. rex. Oecomys sp.2 foi 

resgatada próxima a O. rex, essas duas espécies possuem distância genética de 5,5 %, a menor 

verificada entre as espécies do gênero com ocorrência no Amapá. Oecomys sp. foi resgatada 

como espécie irmã de O. bicolor com distância genética entre elas de 7,0 %. A distância entre O. 

sp.1 e O. sp.2 foi de 9,0 %. As maiores distâncias genéticas entre as espécies foram verificadas 

entre O. bicolor e O. auyantepui, e entre essa mesma espécie e O. rex (tabela 3). As duas 

espécies mais distantes filogeneticamente de O. bicolor, junto com O. sp.2 
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Para O. bicolor nossa análise resgatou dois clados, um deles composto por haplótipos da 

região Guiana (I) separada com suporte máximo do clado formado com amostras do Peru (II). A 

maior distância genética verificada entre todos os haplótipos do clado I foi de 3,4%, enquanto 

que entre esse clado e o clado do Peru foi de 3,6% (Fig. 18).  

A análise bayesiana revelou para O. rutilus dois clados; um deles (I) reúne amostras da 

Guiana Francesa até Santa Izabel do rio Negro no extremo da distribuição da espécie. O outro 

clado (II) formado apenas por um exemplar do rio Mutum no Amapá. Para O. auyantepui a 

análise filogenética recuperou dois clados, um clado (I), com suporte máximo, no norte da 

Guiana Francesa e o outro (II) reúne haplótipos de Óbidos e Mamiá no Pará. Os haplótipos do 

Amapá não foram recuperados em clados nessa espécie. A despeito do pequeno número de 

sequências avaliadas foi resgatado para O. rex dois clados. Um deles reunindo amostras do sul 

do Amapá (0,99 PP) e o outro agrupando amostras da mesma região com um haplótipo da 

Guiana Francesa. A maior distância genética entre as amostras de O. rex foi de 0,7% (Fig. 18). 

Zygodontomys brevicauda 

Sequenciamos 800 pb de 6 espécimes (2 haplótipos) de Zygodontomys brevicauda do estado do 

Amapá. Analisamos 19 exemplares, 6 sequenciados por nós e 13 obtidos no GenBank Tab. 12 - 

Apêndice Cap. I). Verificamos 133 sítios variáveis e 123 informativos para parcimônia. A 

análise resgatou os espécimes do Amapá em um clado (I), com suporte máximo, reunindo 

haplótipos de quatro localidades de savana no estado. Tendo como clado irmão, com distância 

genética de 1,8%, o formado por haplótipos da Venezuela (Fig. 19). Na Venezuela, foi revelada 

a presença de um segundo clado (0,99 PP) que juntamente com haplótipos do Panamá e 

Colômbia apresentam distância genética de 3,2% em relação aos haplótipos de 

Amapá+Venezuela. Ainda no Panamá, o clado IV apresentou a maior distância genética 

verificada entre todos os haplótipos 6,8%. 
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Figura 18. Análise Bayesiana com sequências de CITB de seis espécies pertencentes ao gênero Oecomys enraizada 

com Hylaeamys megacephalus e Rhipidomys mastacalis (acima e à direita). A probabilidade posterior Bayesiana 

pode ser encontrada em negrito e, abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Localização das amostras 

sequenciadas e clados verificados nas espécies Oecomys bicolor, O. sp.1 e O. sp.2, O. auyantepui, O. rutilus e O. 

rex. Fundo em cinza claro identifica a distribuição das espécies segundo IUCN (2016). 
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Tabela 3. Distância genética calculada por Kimura 2P entre espécies de Oecomys utilizando 

sequências do gene CITB. Todos os valores são apresentados em porcentagem. 

 
O. bicolor O. auyantepui O. sp.1 O. rutilus O. sp.2 

O. auyantepui 10,5 
    

O. sp.1 7,0 9,9 
   

O. rutilus 9,5 10 8,8 
  

O. sp.2 8,2 9,3 9,0 9,7 
 

O. rex 10,1 9,6 9,5 9,9 5,5 

 

 

Figura 19. Análise Bayesiana com haplótipos de CITB de Zygodontomys brevicauda, enraizada com Hylaeamys 

megacephalus e Rhipidomys mastacalis (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada em 

negrito sob os nós e, abaixo desses a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa identifica clados 

verificados na análise Bayesiana (direita). Distribuição segundo IUCN (2016) é identificada em cinza claro. 
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Família Echimyidae 

Isothrix sinnamariensis 

Sequenciamos 800 pb de um espécime do Amapá e obtivemos mais quatro sequências no 

GenBank (Tab. 13 - Apêndice Cap. I). Verificamos 133 sítios variáveis e 123 informativos para 

parcimônia. Apesar do pequeno número de amostras verificamos a formação de distintos clados 

em Isothrix sinnamariensis, com distância genética máxima entre clados de 2,2%. O haplótipo 

da Guiana se separou dos demais com suporte máximo, as amostras de Sinnamary também 

formam um clado com suporte alto (BI 0,99) (Fig. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análise Bayesiana com CITB de amostras de Isothrix sinnamariensis, enraizada com Proechimys 

guyannensis e Mesomys hispidus (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada em negrito 

sob os nós e, abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa (à direita) identifica os clados verificados 

na análise Bayesiana. Distribuição segundo IUCN (2016) está identificada em cinza claro. 
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Makalata didelphoides, Makalata sp.1 e Makalata sp.2 

Sequenciamos 800 pb de três espécimes (3 haplótipos) do Amapá. Além desses, acrescentamos 

32 sequências gentilmente cedidas por Y. Leite e três por F.M. Catzeflis (Tab. 14 - Apêndice 

Cap. I). Acrescentamos ainda duas sequências obtidas no GenBank. Verificamos 269 sítios 

variáveis e 221 informativos para parcimônia.  

Recuperamos estruturação no gênero Makalata. Makalata didelphoides, com distribuição 

em todo estado do Amapá, forma um clado com um exemplar da Guiana Francesa, com distância 

genética de 1,4%. Estes divergem de um exemplar de Santa Cruz na Bolívia com distância 

genética de 7,8%. Um segundo agrupamento com suporte máximo reúne um exemplar do rio 

Xingu com duas espécies ainda não descritas. Makalata sp.1 com distribuição em áreas 

inundadas na costa do Amapá e em Caiena na costa da Guiana Francesa e Makalata sp.2 com 

amostras registradas apenas em duas localidades às margens do rio Jari. Estas duas espécies se 

distanciam geneticamente uma da outra usando Kimura 2P em 7,3% e do exemplar do rio Xingu 

em 8,2%. A distância genética entre essa tríade e Makalata didelphoides é de 10,8% (Fig. 21). 

Mesomys hispidus 

Sequenciamos 798 pb de um espécime de ambiente de floresta do Amapá. Com este exemplar e 

mais 10 sequências obtidas no GenBank, analisamos 11 exemplares (Tab. 15 - Apêndice Cap. I), 

e verificamos 296 sítios variáveis sendo 203 informativos para parcimônia.  

Pela análise bayesiana resgatamos os haplótipos de Mesomys hispidus em quatro clados. 

O clado I formado pelo haplótipos da Venezuela Mawarinuma. Um clado foi formado agrupando 

as amostras da região Guiana, onde está inclusa nossa amostra do Amapá (clado II); esse se 

associa ao clado (III) do rio Urucu, no estado do Amazonas. O haplótipo da Foz do Falsino, 

Amapá, compõe uma linhagem com distância genética de 7% das amostras do rio Urucu e 7,8% 

da Venezuela (Fig. 22). A distância genética entre os clados formados pela região Guiana e 

haplótipos do rio Juruá (clado IV) foi de 8,3%.  
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Figura 21. Análise Bayesiana com CITB de espécies do gênero Makalata, com ocorrência no estado do Amapá, 

enraizada com Phyllomys lamarum e Echimys chrysurus (à direita). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser 

encontrada em negrito sob os nós e, abaixo a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa identifica os clados 

em M. didelphoides recuperados na análise Bayesiana e as amostras analisadas de Makalata sp.1 e Makalata sp.2 

(acima e à esquerda). Distribuição de M. didelphoides segundo IUCN (2016) é identificada em cinza claro.  

Proechimys cuvieri e P. guyannensis  

Sequenciamos 790 pb de 32 amostras (27 haplótipos) de Proechimys guyannnensis e 25 (23 

haplótipos) de P. cuvieri procedentes do Amapá. Além das amostras do Amapá, sequenciamos 

10 amostras de duas localidades no estado do Pará, e obtivemos 35 sequências no GenBank, 

todas procedentes da Guiana Francesa. Analisamos 80 exemplares (69 haplótipos) (Tab. 16 - 

Apêndice Cap. I) e verificamos 144 sítios variáveis e 113 desses informativos para parcimônia.  

A análise bayesiana resgatou quatro clados em P. guyannensis. O clado I reúne amostras da 

Guiana Francesa e apenas um exemplar do Amapá proveniente do rio Anotaie, afluente do rio 

Oiapoque (0,94 PP). O clado II (0,91PP) reúne amostras de sul a norte no estado do Amapá. O 

clado III é formado por amostras do rio Jari e do alto rio Vila em área de floresta. Como clado 

irmão desse último clado, o clado IV reúne amostras de duas localidades no estado do Pará ao 
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norte do rio Amazonas. O clado, formado pelos clados interno III e IV, está unido ao clado II 

(Amapá) (0,99 PP) e possuem distância genética de 4,1%. A distância entre esse clado e o I foi 

de 4,5% (Fig. 23).  

A análise bayesiana revelou quatro clados em Proechimys cuvieri. O clado I no norte da 

Guiana Francesa. Esse é clado irmão do clado II (0,91 PP) que reúne amostras da Guiana 

Francesa e Amapá (0,91 PP). O clado III reúne amostras do rio Jari, sudeste do Amapá e 

Baramita na Guiana. O clado IV reúne amostras em duas localidades do rio Jari, com duas outras 

localidades no sudeste do Amapá (1 PP). A distância genética entre o clado IV e o restante dos 

clados é de 3,80% (Fig. 23).  

 

 

Figura 22. Análise Bayesiana com sequências de CITB de Mesomys hispidus enraizada com Makalata macrura e 

Mesomys stimulax (esquerda). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada em negrito sob os nós e, 

abaixo destes a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapa à direita identifica os clados verificados na 

análise bayesiana (direita). Distribuição segundo IUCN (2016) em cinza claro. 
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Figura 23. Análise Bayesiana com haplótipos de CITB de Proechimys guyannensis e P. cuvieri, enraizada com 

Trichomys apereoides e Myocastor coypus (acima). A probabilidade posterior Bayesiana pode ser encontrada em 

negrito sob os nós e, abaixo destes a distância genética calculada com Kimura 2P. Mapas identificam os clados 

verificados na análise bayesiana em P. guyannensis (à direita abaixo) e P. cuvieri (à esquerda abaixo). Distribuição 

segundo IUCN (2016) está identificada em cinza claro.  
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Discussão 

Conservação e distribuição da fauna de pequenos mamíferos no estado do Amapá 

O conhecimento da fauna é de suma importância para a definição de padrões biogeográficos 

(Crisci et. al. 2003; Silva 2005), para o estabelecimento de estratégias conservacionistas 

(Löwenberg-Neto & Carvalho 2004), definição de áreas prioritárias para a conservação (Myers 

et al. 2000), uso e manejo da terra e definição de indenizações por danos ambientais e/ou 

compensação por perda de áreas devido a obras de infraestrutura (Souza 2000), por exemplo. A 

porção brasileira da região Guiana, até recentemente, era pobremente conhecida quanto à fauna 

de pequenos mamíferos não voadores (Lim et al. 2005). Esta realidade vem sendo alterada por 

estudos recentes (Bezerra et al. 2009; Gettinger et al. 2012; Ardente et al. 2013; Silva et al. 

2013; Mendes-Oliveira et al. 2015) que propiciam um panorama mais acurado sobre a 

distribuição e composição da fauna desta complexa região do ponto de vista ambiental na 

Amazônia.  

Até 2006, especificamente para o estado do Amapá, poucos estudos sobre a fauna de 

pequenos mamíferos haviam sido desenvolvidos (Carvalho 1962; Nunes 2001; Peracchi et al. 

1984). Estudos recentes têm contribuído com novas ocorrências e reduzido vazios amostrais no 

extremo oriente da Amazônia (Martins 2006, 2008; Silva 2008, Silva et al. 2013; Castro & 

Michalski 2015). Silva et al. (2013) compilou uma lista de 181 espécies para o Estado, onde 39 

espécies eram pequenos mamíferos não voadores, com seis novas ocorrências para esse grupo. 

Neste estudo acrescentamos duas outras espécies para o Amapá totalizando 41 espécies de 

pequenos mamíferos não voadores compilada por meio de inventários realizados no Amapá, nos 

últimos doze anos, e consultas à coleções científicas. Em relação à lista de Lim et al. (2005), que 

apresenta 44 espécies das famílias Didelphidae, Cricetidae e Echimyidae. Nossa lista abrange 41 

espécies dessas, número bastante expressivo, demonstrando a importância do Amapá, que 

representa o extremo oriente da Amazônia, para a manutenção das comunidades de pequenos 

mamíferos não voadores nessa região de endemismo. 

Dentre as espécies registradas para o Amapá, cinco ainda não foram descritas: Oecomys 

sp.1, Oecomys sp.2, Makalata sp.1, Makalata sp.2 e Cryptonanus sp. (Flores 2010; Silva et al. 

2013; Baglan & Catzeflis 2014). Atualmente estamos descrevendo Oecomys sp.2 de ocorrência 

registrada no sudeste do Estado, em Laranjal do Jari, na Fazenda São Bento, município de 

Tartarugalzinho, e em Caiena na Guiana Francesa. E, Makalata sp.2 registrada às margens do rio 

Jari. Dentre as 41 espécies registradas, 15 pertencem à família Didelphidae, 18 à família 

Cricetidae e 8 à família Echimyidae (Tab. 2). 
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A fauna de pequenos mamíferos do Amapá inclui também espécies raras em inventários 

como Hyladelphys kalinowskii e Neusticomys oyapocki (D´Ástua 2006; Miranda et al. 2012). 

Inclui também espécies recentemente registradas para o Estado como os marsupiais como 

Marmosa lepida, Hyladelphys kalinowskii, Didelphis imperfecta, Cryptonanus sp. e 

Gracilinanus emiliae, e o roedor Isothrix sinnamariensis, cujo registro no estado do Amapá 

configurou nova ocorrência para o Brasil (ver Silva et. al. 2013).  

Dado a heterogeneidade de habitat, a fauna de pequenos mamíferos do Amapá inclui 

também espécies associadas a floresta como às pertencentes ao gênero Neacomys, a áreas abertas 

como Sigmodon alstoni, Zygodontomys brevicauda e Cryptonanus sp. e, a ambientes inundados 

como Holochilus sciureus e Makalata sp1. Estes dois últimos ambientes, savana e ambientes 

inundáveis costeiros, são os ambientes sob pressão mais intensa no Estado. As áreas de savana 

vêm sofrendo um processo de substituição por monocultura, principalmente soja (IBGE 2016), e 

os ambientes costeiros inundáveis tem sido alvo da expansão da criação de bubalinos (SEMA 

2014). Ambos ambientes sofrem com queimadas intensas durante o período de seca.  

Riqueza, diversidade e abundância relativa de pequenos mamíferos nos diferentes 

formações vegetais do estado do Amapá 

O estado do Amapá possui três domínios florestais dispostos distintamente, e praticamente em 

paralelo, depositados sobre diferentes formações geológicas (IBGE 2004). Estas formações 

abrigam vegetação distinta (Costa-Neto et al. 2002; Amaral et al. 2008; Costa-Neto 2014) que 

por sua vez, influenciam a ocorrência de espécies. Quando comparamos as assembleias de 

pequenos mamíferos inventariadas em 24 áreas no estado do Amapá, encontramos diferenças 

entre elas, utilizando como indicativo a abundância relativa das espécies. 

Dentre os locais amostrados os ambientes inundados apresentaram maior distinção que 

savanas e floresta de terra firme. Marmosa murina, espécie amplamente distribuída em 

ambientes florestais (Voss et al. 2001) foi a mais abundante em ambientes inundados. As 

distinções entre floresta de terra firme e savana foram menores e, se caracterizaram 

principalmente por diferenças na abundância relativa das espécies e no maior número de 

especialistas de áreas abertas em savanas. Principalmente porque não destinamos nossa 

comparação à áreas abertas e sim às espécies em todos os ambientes incluindo capões de mata, 

mata ripária e campos abertos em diferentes fitofisionomias (Costa-Neto, 2014). Estudos em 

ambientes de cerrado no centro-oeste e sudeste do Brasil verificaram elevada riqueza nesses 

ambientes (Lyra-Jorge et al. 2001; Bonvicino et al. 2005; Carmignotto 2005; Godoi et al. 2010).  
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Os ambientes de savanas e florestas apresentaram elevado número de espécies comuns 

aos dois ambientes principalmente utilizando áreas florestais. As espécies de áreas abertas foram 

exclusivas em savanas. Tais como Sigmodon alstoni e Zygodontomys brevicauda, roedores 

típicos das savanas amazônicas (Voss 1992; Bonvicino et al. 2009; Voss et al. 2015). Espécies 

associadas a ambientes abertos, com ampla distribuição, como Pseudoryzomys simplex (Voss et 

al. 2015) também foi registrado. Outras duas espécies foram exclusivamente registradas nesse 

ambiente em nosso estudo: O. messorius e Hylaeamys yunganus. Oligoryzomys messorius é 

associada por Weksler & Bonvicino (2015) a altitudes elevadas na região Guiana, no entanto, 

nossos registros foram realizados em dois locais de savana na porção costeira. Em Ferreira 

Gomes, às margens do rio Araguari, próximo à sede municipal e, no Horto Matapi na cidade de 

Porto Grande. Os registros de Nunes (2001), embora tenham sido realizados em savanas, foram 

próximos à campos inundados na Fazenda São Bento no município de Tartarugalzinho com 

altitude de 09 metros acima do nível do mar (IBGE 2016). Hylaeamys yunganus, tem sido 

registrado em uma gama de ambientes, incluindo vegetação aberta, variando em altitude do nível 

do mar à altas elevações (Percequillo 2015). 

Apenas duas espécies foram registradas exclusivamente em floresta de terra firme, 

Neacomys dubosti e Marmosa lepida. Weksler & Bonvicino (2015) também associam essa 

espécie a floresta de terra firme. Registramos seu congênere N. paracou, também considerada 

espécie de floresta de terra firme (Leite 2006; Voss et al. 2001), em mata ciliar em área de 

transição de savana para floresta. Apenas um indivíduo de N. paracou foi capturado nesse 

ambiente, no município de Porto Grande (Fig. 3). O marsupial Marmosa lepida, embora pouco 

conhecido devido ao baixo número de exemplares capturados, é considerado como espécie 

florestal (Gardner 2008). 

A maioria das espécies se distribui em ambientes de floresta e savana. As espécies 

Marmosops parvidens, M. pinheiroi, Hylaeamys megacephalus, Proechimys cuvieri e P. 

guyannensis foram as espécies mais abundantes nos inventários realizados. Hylaeamys 

megacephalus é comumente encontrada como espécie mais frequente em inventários em áreas 

tropicais (Rocha et al. 2011). Espécies do gênero Proechimys também constam entre as espécies 

mais capturadas em inventários de pequenos mamíferos (Patton et al. 2000). As espécies P. 

guyannensis, M. pinheiroi e H. megacephalus, além de estarem entre as cinco espécies mais 

comuns nos inventários, também apresentaram elevada abundância relativa, tanto em savanas 

quanto em floresta.  

Dentre essas espécies apenas H. megacephalus era conhecidamente uma espécie que 

utiliza ambientes abertos. Essa espécie possui ampla distribuição, com ocorrência em cerrado no 
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Brasil central (Percequillo 2015; Rocha et al. 2011) sendo conhecida também em savanas 

amazônicas (Nunes 2001). Marmosops pinheiroi era conhecida apenas em floresta (Gardner 

2008; Voss et al. 2001), mas, recentes estudos no Maranhão (Nascimento et al. 2015) e sul do 

Pará (Rocha et al. 2015a) registraram essa espécie em cerrado. Nossos resultados em áreas de 

savana registraram M. pinheiroi entre as espécies mais abundantes. P. cuvieri foi registrado em 

ambientes alterados na Amazônia brasileira (Malcolm 1991, Voss et al. 2001), em nossos 

inventários registramos esta espécie principalmente em floresta de terra firme conservadas. 

Embora tenhamos registrado P. cuvieri em todos os ambientes amostrados, incluindo savanas e 

ambientes inundáveis. Registramos menor abundância relativa para P. cuvieri, em ambientes de 

savanas, quando comparado com P. guyannensis. Encontramos P. guyannensis como a segunda 

espécie com maior abundância relativa em inventários de savanas, e apesar dessa espécie ter sido 

considerada como espécie associada à floresta pristina em estudos realizados na Amazônia 

Oriental (Voss et al. 2001; Hoey et al. 2004). Inventários já registravam essa espécie em savanas 

amazônicas em Roraima (Barnett & Cunha 1994; Cordeiro 1999) e no Amapá (Nunes 2001).  

Nunes (2001) estudando assembleias de pequenos mamíferos não voadores em savanas 

amazônicas encontrou a maior diversidade nas áreas amostradas no Amapá. Essa autora 

encontrou também maior similaridade das savanas do Amapá com as de Roraima, quando 

comparadas com cerrados ao sul do rio Amazonas. Encontramos as savanas amapaenses 

abrigando espécies associadas a formações abertas como Sigmodon alstoni, Zygodontomys 

brevicauda que se distribuem pelas savanas amazônicas e áreas antropizadas (Bonvicino et al. 

2003; Patton et al. 2015) e Cryptonanus sp. O gênero Cryptonanus por sua vez, não era 

conhecido para a região norte sendo recentemente registrado para o Amapá (Silva et al. 2013) e 

Guiana Francesa (Baglan & Catzeflis 2014). Assim como, espécies associadas a florestas como 

as dos gêneros Proechimys e Marmosa. 

As espécies compartilhadas entre savanas e florestas na Amazônia, são espécies de ampla 

distribuição e de hábitos generalistas e ressaltam a importância das matas de galeria como 

hábitats que conectam os ambientes (Nunes 2001). Costa (2003) postula que as matas de galeria 

no cerrado do Brasil central podem ter desempenhado papel importante nos processos de 

dispersão, conectando a fauna de pequenos mamíferos da Floresta Atlântica e Floresta 

Amazônica. O papel das matas ciliares como corredores proporcionando dispersão de mamíferos 

entre a floresta amazônica e o cerrado foi postulado por diferentes autores (Redford & Fonseca 

1986, Nitikman & Mares 1987, Mares et al. 1989, Johnson et al. 1999; Costa 2003). No entanto, 

as savanas amazônicas são pouco estudadas, mas a presença em nossos resultados de espécies 

associadas à matas ripárias como Proechimys guyannensis, Marmosops pinheiroi, Marmosa 
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murina e Hylaeamys megacephalus revela que as savanas amazônicas são caracterizadas por 

assembleias com maior número de espécies generalistas. Nunes (2001) também verificou essa 

característica para as savanas amazônicas estudadas. Lacher & Alho (2001), postulam que zonas 

de amplo contato entre o Cerrado e a Floresta Amazônica apresentam elevada riqueza devido a 

integração da fauna e vegetação dos dois Biomas. As assembleias de pequenos mamíferos nas 

savanas do Amapá apresentam espécies características de savanas associadas a espécies 

amazônicas. Boss (2009) encontrou resultados semelhantes estudando a comunidade de aves no 

Amapá, a autora associa esse resultado à característica das savanas desse estado que ocorrem em 

manchas isoladas circundadas principalmente por florestas.  

Embora o estado do Amapá apresente-se como um dos estados da Amazônia brasileira 

proporcionalmente mais conservado, nos últimos anos os impactos sobre áreas naturais tem 

aumentado. As áreas de savanas são os ecossistemas sob maior pressão, com a expansão dos 

plantios de soja (IBGE 2016) e, incidência de fogo criminoso. Esses ambientes pouco 

conhecidos quanto a fauna de pequenos mamíferos (Barnett & Cunha 1994, Bonvicino et al. 

2005) estão sendo alterados antes de termos conhecido sua diversidade e sua real contribuição 

para a origem e manutenção dessa fauna. Nossos estudos demonstram a importância dos 

cerrados para a manutenção da diversidade de pequenos mamíferos na região fornecendo habitats 

para as espécies de áreas abertas e florestais que exploram áreas de mata. A distribuição de 

pequenos mamíferos é diferenciada em decorrência da paisagem, variando em composição e 

abundância, demonstrando que a diversidade de espécies está atrelada à diversidade de habitats 

(Lyra-Jorge, 2001). Nesse contexto é importante que ações conservacionistas sejam destinadas às 

áreas de savana no estado do Amapá por se caracterizarem em ambientes exclusivos que abrigam 

fauna específica e integram ambientes.  

Diversidade molecular de pequenos mamíferos não voadores do estado do Amapá 

Avaliamos a divergência genética (Kimura 2P) em espécies de pequenos roedores e marsupiais, 

e encontramos altos valores de divergência no estado do Amapá, e encontramos altos valores de 

divergência intraespecífica, acima de 2,7%. Verificamos valores abaixo de 2% apenas para as 

espécies Didelphis marsupialis, D. imperfecta, Isothrix sinnamariensis e O. rex. Isothrix 

sinnamariensis era conhecida de apenas três localidades na região Guiana, no rio Chokidar na 

Guiana (Lim et al. 2006), rio Sinnamary na Guiana Francesa, localidade tipo (Vié et al. 1996), 

Guiana e Suriname (Lim & Joemratie 2011) e, o registro no estado do Amapá (Silva et al. 2013). 

Nossa amostragem de O. rex e D. imperfecta é pequena e geograficamente limitada, 

necessitando de uma avaliação mais ampla para um cenário real da divergência genética nessas 
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espécies. Nosso resultado para D. marsupialis é similar aos resultados de Patton et al. (2000), 

que indicam grande capacidade de dispersão da espécie relacionada a baixa estruturação 

genética.  

 Em relação a outros marsupiais, para M. touan encontramos valores modestos de 

diversificação genética intraespecífica, de 2,7%, quando comparado com Metachirus 

nudicaudatus (11% este estudo, 13% em Patton et al. 2000) que provavelmente representa um 

complexo de espécies. No entanto, apesar dos baixos valores de distância genética em M. touan 

encontramos estruturação geográfica bastante evidente. No roedor Mesomys hispidus, 

encontramos valores de 8,3% entre todas as amostras e de 7.0% entre o clado do Amapá e seu 

grupo irmão. Patton et al. (2000) encontraram valores mais elevados provavelmente devido a 

amostragem utilizada mais ampla utilizada em seu trabalho. 

Distâncias genéticas entre 2,0 e 11 % são sugeridas por Bradley & Baker (2001) como 

indicativo de diferenciação intra ou interespecífica havendo necessidade de estudos 

complementares que visem elucidar se as linhagens identificadas configuram espécies válidas. 

Frequentemente têm-se encontrado elevados valores de divergência genética em pequenos 

mamíferos (Patton et al. 2000; Costa 2003; Nascimento et al. 2015), e, comumente são descritas 

novas espécies em revisões taxonômicas ou na realização de inventários (Voss et al. 2013; 

Rocha et al. 2011; Percequillo et al. 2005; Weksler & Bonvicino 2005). Consideramos neste 

estudo cinco espécies ainda não descritas que apresentaram distância genética acima de 5%: 

Oecomys sp.1 primeiramente citado em Flores (2010) como distinta das espécies do gênero com 

ocorrência para a área onde a espécie foi coletada; O. sp.2, Cryptonanus sp. (F.M. Catzeflis, C.R. 

Silva e B. de Thoisy em processo de descrição) e Makalata sp.1 (C.R. Silva, G. Yack-Ximenes e 

Y.L.R. em processo de descrição) e Makalata sp.2, encontradas também por Duque et al. (2010) 

que avaliou amostras amostras do estado do Amapá em filogenia molecular.  

Alguns estudos demonstraram que a região Guiana possui alto grau de endemismo e 

distintos padrões filogeográficos (Voss & Emmons 1996; Voss et al. 2001). No entanto, vazios 

amostrais em território brasileiro eram tidos como fatores que dificultam avaliações mais 

acuradas sobre a diversidade de pequenos mamíferos (Steiner & Catzeflis 2004; Lim & 

Engstrom 2005). Steiner & Catzeflis (2004) sugeriram que um aumento nas amostragens nas 

regiões do Pará, Amapá e Roraima auxiliariam no entendimento dos padrões filogeográficos 

entre as espécies na região Guiana. Nós apresentamos resultados para o estado do Amapá com 

amostragens nos três domínios florestais que compõem a cobertura florestal deste estado. Para 

auxiliar no entendimento da diversidade genética nesta região utilizamos amostras dos estados 

do Amazonas, Pará e Roraima.  
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A monofilia em amostras da região Guiana foi atestada para diferentes espécies (Patton et 

al. 2000; Steiner & Catzeflis 2004), e nossos resultados concordam com estes estudos. 

Recuperamos monofilia para as amostras da Guiana em espécies amplamente distribuídas na 

América do Sul como Didelphis marsupialis, Marmosa murina, Philander opossum, Metachirus 

nudicaudatus, Euryoryzomys macconnelli, Hylaeamys megacephalus, Oecomys bicolor, 

Zygodontomys brevicauda e Proechimys cuvieri.  

O rio Amazonas configura barreira geográfica para a distribuição de espécies de primatas 

(Wallace 1852, Ayres & Clutton-Brock 1992; Gregorin et al. 2010) e roedores (Bonvicino et al. 

2008). Estruturação genética em espécies cuja distribuição ocorre em ambas as margens desse 

rio foi verificada em Hylaeamys megacephalus (Machado 2015), Marmosa murina (Faria et al. 

2013) e Didelphis marsupialis (Patton et al. 2000). Incluindo as amostras do estado do Amapá na 

porção leste da distribuição, dessas espécies, reforçamos esses resultados. Verificamos 

estruturação em M. touan também, cuja distribuição, ocorre na porção oriental da Amazônia em 

ambos os lados do rio Amazonas.  

O rio Amazonas aparentemente segrega populações de Marmosops pinheiroi, exemplares 

desta região foram identificados como a subespécie woodalli por Pine (1981) posteriormente 

considerada conspecífica de Marmosops pinheiroi (Voss et al.; 2001). Recuperamos uma forte 

relação entre populações ao norte e ao sul da foz do rio Amazonas e leste do rio Xingu. O clado 

formado por haplótipos do estado do Amapá forma um clado irmão com haplótipos de São Felix 

do Araguaia (Rocha et al. 2015b) e Caxias no Maranhão (Nascimento et al. 2015). A relação 

entre espécies ao sul e ao norte do rio Amazonas havia sido recuperada por Nascimento et al. 

(2015) e Diaz-Nieto et al. (2016) para Marmosops pinheiroi. Com a inclusão dos haplótipos do 

estado do Amapá, estes foram recuperados como clado irmão das amostras a leste do rio Xingu. 

Ayres & Clutton-Brock (1992) encontraram maior similaridade faunística, estudando primatas, 

entre ambas as margens do rio Amazonas quanto mais próximo da foz desse rio.  

A formação do atual curso do rio Amazonas está relacionada a eventos resultantes do 

soerguimento da Cordilheira dos Andes (Hoorn et al. 2010), com intensa deposição de 

sedimentos entre 10 e 2 milhões de anos atrás. O processo de formação do atual curso do rio 

Amazonas e de seus tributários (Hoorn et al. 2010; Latrubesse 2010; Ribas et al. 2012) pode ter 

atuado sobre linhagens biológicas de formas distintas ao longo de seu curso, influenciado pela 

distribuição das espécies e pelo período de especiação das mesmas. O estado do Amapá devido 

as diferentes formações geológicas representa uma interessante área para estudos filogeográficos. 

Pois temos no Estado a presença de formações geológicas muito antigas, formando o escudo das 

Guianas (Schubert & Huber 1990), com rochas datando em 1 bilhão de anos atrás (Huber 1995). 
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Estas formações estão em contato com sedimentos do Mioceno e com recentes formações 

costeiras que datam do Pleistoceno (Bezerra et al. 2015). O vale do rio Jari se formou durante o 

Cenozoico e desagua no estuário do rio Amazonas. Rossetti et al. (2012) encontrou sedimentos 

muito recentes, do Holoceno, na foz do rio Amazonas.  

Patton et al. (2000) demonstraram que no rio Juruá diferentes espécies de pequenos 

mamíferos apresentaram padrões filogeográficos concordantes, apresentando estruturação 

associada a paleobacias correspondentes ao alto e baixo curso do rio, mas, não às suas margens 

opostas. O rio Araguaia atua como barreira geográfica para espécies do gênero Rhipidomys, 

espécie de roedor arborícola, mas não para Hylaeamys megacephalus (Rocha et al. 2014). Este 

rio também atua como barreira para marsupiais didelfídeos (Rocha et al. 2015). Depreende-se 

que diferentes fatores atuam sobre a diversificação das espécies de pequenos mamíferos. 

Aspectos como hábitos de vida, alimentação, estratégia reprodutiva podem ser definitivos para a 

resposta que as espécies apresentam aos eventos que possam atuar como isoladores ou 

promotores de diversificação (Matocq et al. 2000; Rocha et al. 2014). Ou ainda, que uma 

combinação de fatores definiu a diversidade que encontramos hoje (Costa 2003). 

Embora não tenha sido encontrado um padrão geral para a estruturação de todos os 

pequenos mamíferos avaliados, encontramos congruência para algumas espécies. Como a 

estruturação na região do rio Jari para as duas espécies de Marmosops, nas duas espécies de 

Proechimys, e para Makalata didelphoides e Monodelphis touan. As amostragens, em dois 

pontos do rio Jari, Cachoeira Santo Antônio onde atualmente situa-se a usina hidrelétrica de 

mesmo nome e Itacará. O rio Jari que nasce na porção mais antiga do Escudo das Guianas, nas 

Montanhas do Tumucumaque, em rochas datando do Proterozóico, corre em uma porção 

intermediária de formações geológicas do Cenozóico possui sua foz em formações bastante 

recentes do Neógeno e Quaternário (Fig. 01). Provavelmente esse mosaico geológico tenha 

criado condições que levaram a estruturação congruente entre marsupiais e roedores equimídeos 

verificados em amostras coletadas às margens do rio Jari no sul do Amapá. Avila-Pires et al. 

(2012) encontrou estruturação também em duas espécies de lagartos (Kentropyx calcarata e 

Gonatodes humeralis). Estudos com outros grupos animais auxiliarão no esclarecimento de 

estruturação de espécies de vertebrados na região do rio Jari.  

Acreditava-se em uma diversificação mais antiga para os marsupiais do neotrópico (Costa 

2003; Steiner & Catzeflis 2004). No entanto, Jansa et al. (2014) inferem períodos mais recentes 

para esta diversificação. As modernas datações para roedores equimídeos tem revelado que o 

Plioceno foi um importante período na diversificação do grupo (Galewski et al. 2005; Fabre et 

al. 2014). Esses eventos de especiação mais recentes são condizentes, em alguns casos, com 
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alterações climáticas do Pleistoceno. E, principalmente, com eventos geológicos recentes na foz 

do rio Amazonas (Ribas et al. 2012; Rossetti et al. 2012) que contribuíram, junto a eventos 

climáticos, para o cenário de mosaico que forma o estado do Amapá.  

A diversidade genética se reflete neste mosaico de ambientes do Estado. A diversificação 

do gênero Makalata no estado do Amapá constitui exemplo emblemático, Makalata sp.1 está 

restrita aos ambientes costeiros, Makalata sp. 2 às margens do rio Jari. Makalata didelphoides, 

por sua vez, ocorre na porção interna do Estado, principalmente, sobre as áreas de florestas do 

escudo das Guianas. Em nossas análises não encontramos um padrão filogeográfico comum para 

as 28 espécies estudadas. No entanto, encontramos como evento comum entre sete espécies 

(duas espécies de Proechimys, duas espécies de Marmosops, Monodelphis touan, Hylaeamys 

megacephalus e Makalata didelphoides) a estruturação às margens do rio Jari. O estado do 

Amapá possui distintos ambientes que se refletem na diversidade de pequenos mamíferos não 

voadores. A dinâmica história evolutiva dessa região, principalmente na porção costeira e foz do 

rio Amazonas (Rossetti & Góes, 2008; Rossetti et al. 2012) foi de extrema importância no 

estabelecimento da diversidade intra e inter específica verificada.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Tabela S1. Locais amostrados, data do estudo, coordenada do local de amostragem, fitofisionomia estudada, métodos e esforços empregados em 

inventários de pequenos mamíferos no estado do Amapá entre o período de 2004 a 2012 (adaptado de Silva et al. 2013). 

Inventário Data 

Coordenada 

Domínio florestal 

Esforço amostral 

Número de 

exemplares 

coletados Latitude Longitude 

Armadilha 

(armadilhas* 

noite) 

Pitfall traps 

(baldes*noite) 

Busca ativa (espingarda 

de pressão e coletas à 

mão) 

rio Anotaie/ Parna 

Tumucumaque 
29/07 a 17/09/2005 3,2203 -52,0279 Floresta de terra firme 1500 700 60 h 8 

Rio Amapá Grande/ Flota 

do Amapá 
10 a 20/09/2012  2,1475 -51,1914 Floresta de terra firme 2000 600 60 h 11 

rio Anacui/ Parna 

Tumucumaque 
22/02 a 13/03/2006 1,8447 -52,7411 Floresta de terra firme 1500 700 62 h 34 

rio Amapari/ Parna 

Tumucumaque 
11 a 29/09/2004 1,5957 -52,4920 Floresta de terra firme 1800 792 55,40 h 21 

Rio Mutum / Parna 

Tumucumaque 
21/10 a 13/11/2006 1,3900 -52,9300 Floresta de terra firme 1500 700 60 h 33 

Igarapé Santo Antonio 

/Flona do Amapá 
25/02 a 17/03/2005 1,1278 -51,8795 Floresta de terra firme 1640 720 62 h 23 

Igarapé do Braço /Flona 

do Amapá 
23/ 07 a 15/08/2004 1,3080 -51,5879 Floresta de terra firme 1500 700 60 h 31 

Foz do Rio Falsino, Rio 

Araguari/ FN do Amapá 

24/10/2010 a 

05/11/2010 
0,9670 -51,6193 Floresta de terra firme 1500 800 - 92 

Rio Tracajatuba, Ferreira 

Gomes 
24/01 a 07/02/2006 1,0252 -51,1616 Savana e mata ciliar 1500 700 60 12 

Cachoeira Caldeirão, rio 

Araguari 

01 a 11/04/2009; 21/07 

a 02/08/2009 
0,7947 -51,3634 Savana e mata ciliar 4000 1600 130 126 

Ferreira Gomes, rio 

Araguari 

09 a 19/04/2009 e 

26/07 a 03/08/2009 
0,8434 -51,2034 Savana e mata ciliar 3500 1600 100 88 

Horto São Bento, rio 

Aporema 

24/05 a 12/06/2008 e 

26/11 a 06/12/2008 
1,3024 -50,7674 

Campos inundáveis e 

ilhas de floresta de 

várzea 

2950 
Ambiente 

inundáveis 
130 59 



71 

 

 

Inventário Data Coordenada Domínio florestal Esforço amostral Número de 

exemplares 

coletados 
Lago Maresias, Rebio 

Piratuba 
17 a 22/11/2006 1,7615 -50,3096 Mangue 600 

Ambientes 

inundáveis 
34 16 

rio Araqueçaua, Rebio 

Piratuba 
23 a 27/11/2006 1,4871 -49,8833 Mangue 750 

Ambientes 

inundáveis 
17 10 

Horto Matapi, rio Matapi 

27/03 a 06/04/2008; 30/04 

a 10/05/2008; 30/08 a 

08/09/2010; 27/10 a 

05/11/2008 

0,4844 -51,2465 

Savana, mata ciliar e 

silvicultura 

(Eucaliptus spp.)  

4200 3880 228,3 126 

Rio Mapaone, Parna 

Tumucumaque 
05 a 22/01/2005 2,0645 -54,5223 Floresta de terra firme 1.65 700 62 h 14 

rio Cupixi/ RDS Iratapuru 21/07 a 8/08/2005 0,5823 -52,3322 Floresta de terra firme 1560 720 60 h 25 

Rio Vila Nova/ Flota do 

Amapá 
25/09 a 05/10/2012 -0,4525 -51,9280 Floresta de terra firme 2000 600 60 h 29 

Igarapé Baliza/ RDS 

Iratapuru 
21/04 a 17/05/2005 -0,3077 -52,0012 Floresta de terra firme 1640 720 60 h 10 

BR 156/ Vila Nova 07 a 14/03/2010 -0,4134 -51,2034 
Savana com mata de 

galeria 
2880 1440 227 35 

BR 156/ Resex Cajari 25/02 a 04/03/2010 a -0,5835 -52,2712 Floresta de terra firme 2880 1440 220 63 

Vila do Marinho, Resex 

Cajari 

19/03 a 05/04; 11 a 

23/06; 06 a 17/09; 06 a 

17/12/2007 

-0,5989 -52,2426 Floresta de terra firme 4000 1400 240 132 

Cachoeira Santo Antonio, 

rio Jari 

23/10 a 02/11/2007;  

04 a 23/04/2008 e  

15 a 28/02/2009 

-0,6238 -52,5176 Floresta de terra firme 4940 3212 162 126 

Itacará, rio Jari 
09/2008 e 24/02 a 

09/03/2009 
-0,5053 -52,6779 Floresta de terra firme 4480 2112 144 56 

rio Jari, RDS Iratapuru 8 a 25/11/2004 -0,2800 -53,1100 Floresta de terra firme 1500 792 64 h 3 
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Tabela S2. Resultados dos inventários de pequenos mamíferos não voadores realizados em floresta, savanas e campos inundados no estado do 

Amapá entre agosto de 2004 a outubro de 2012. Números após as localidades identificam a posição na Fig. 1. Na coluna vegetação: S = Savana, 

IN = ambientes inundados e F= floresta. Localidades com a posição na Fig. 1 entre parênteses: HM - Horto Matapi (30), SB - Fazenda São Bento 

(18), MAP - rio Mapaone (47), IS - Ig. Sto Antônio, CU - rio Cupixi, MU - rio Mutum, FC = Fazenda Chamflora, AN - rio Anacui, AR - rio 

Araquiçaua, MA - Marinho (40), CAS - Cach. Sto Antonio (44), CC - Cach. Caldeirão (15), FG - Ferreira Gomes (16), IB - Ig. do Braço (8), AG 

- rio Amapá Grande (3), BR - BR156 – Resex Cajari ( 40), JA - rio Jari – RDS Iratapuru (45), VNF - Vila Nova – Flota (35), VN - rio Vila Nova 

(34), FF - Foz do rio Falsino (9), AM - rio Amapari (5), AN - rio Anotaie (1), IT - Itacará (45). 

 

Espécie 

Locais Amostrados/ Ponto na Figura 2/ Inventário Identificada na Figura 6 

HM/ FSB/ MAP/ ISA/ CUP/ RAG/ MU/ FC/ AN/ MAR/ AR/ MA/ CSA/ CC/ FG/ IB/ BR/ JAR/  VNF/ VN/ FAL/ AM/ ANO/ ITA/ 
Núm.

total 30/ 18/ 47/ 7/ 37/  F10 6/ 17/ 4/ 24/ 26/ 40/ 44/ 15/ 16/ 8/ 41/ 46/ 35/ 34/ 9/ 5/ 1/ 45/ 

S4 IN1 F14  F6 F13 F9 F15 S2 F11 IN2 IN3 F3 F2 S1 S3 F5 F1 F8 F16 S5 F4 F10 F12 F7 

GR   1                                           
 

1 

CP   6           1             3         4       
 

14 

EM 1     2 4   1   1     6 3   1   1   2   3 1   1 27 

HM 2     1     1   2     20 5 13 4 3 3 1     28 8   4 95 

MD 4   3     2 1   1     8 4 5     2   2 1 6     4 45 

MM 6 23 1             1 3 1 2 3 5   1       2     2 50 

MP 3     4 3 1 1   4     25 9 3 8 8 12   1   40     6 129 

MPI 10     2 1 1 1 3       2 18 12 19 1 6     6 2     9 94 

MN 1   2   5             7   10     3   3   2   1 
 34 

MT 2       3   1   2     6 4 9 4 2 1 1   2 2 3   1 43 

NP       1     2         16 11       6   3   14     7 60 

OAU                       1 1 1 3   4   4   16     3 33 

OR                       1 3       1             4 9 

ORU             1   1     1 1 1 1   2   1   11     
 20 

OA                         1   1   1             3 6 

DI 6 3                   1   1 1       1         
 

13 

GE                             1                 
 

1 

MDI 1 2     1 1 4   4       4 19   1     1   8   4 11 61 
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Espécie 

Locais Amostrados/ Ponto na Figura 2/ Inventário Identificada na Figura 6 

HM/ FSB/ MAP/ ISA/ CUP/ RAG/ MU/ FC/ AN/ MAR/ AR/ MA/ CSA/ CC/ FG/ IB/ BR/ JAR/  VNF/ VN/ FAL/ AM/ ANO/ ITA/ 
Núm.

total 30/ 18/ 47/ 7/ 37/  F10 6/ 17/ 4/ 24/ 26/ 40/ 44/ 15/ 16/ 8/ 41/ 46/ 35/ 34/ 9/ 5/ 1/ 45/ 

S4 IN1 F14  F6 F13 F9 F15 S2 F11 IN2 IN3 F3 F2 S1 S3 F5 F1 F8 F16 S5 F4 F10 F12 F7 

OBI 5 4   6                 4 3 10   1     3 2     1 39 

OB 1                         1                     2 

PC 1 6 1 3     11   5     12 12 1   6 1 1   3 9 6 1 5 84 

PG 13 1 3 4 4 4 4 8         1 21 5 6     1 1 15 1 1   97 

ZB 28                         5 5                   38 

ML       1                 1                       2 

NR                     2   1                       3 

NO                         16           2   3     1 22 

PO 4 1 5           6     1 6           1 3   1 1 1 30 

DM     1 3 1   3   8   1 14 5   2 2       1 1 1 1 4 48 

IS                       1                         1 

MH                     1 2       1         2     2 8 

M1   4               9 3                           16 

OM 21 1                       1           2         25 

CR 1             1             3         1         6 

GE                           1 1           1       3 

SA                             3                   3 

M1                   1                             1 

ND                                         3       3 

HY                                       1         1 

Espécies: MP - M. parvidens; MPI – M. pinheiroi, PG – P. guyannensis, HM – H. megacephalus, PC – P. cuvieri, MDI – M. didelphoides, NP – N. paracou; MM – M. 

murina; DM – D. marsupialis; MT – M. touan; MD – M. demerarae; ZB – Z. brevicaudata; MN - M. nudicaudatus; NO – N. oyapocki; OAU - O. auyantepui; OB - O. 

bicolor; PO - P. opossum; OM – O. messorius; EM – E. macconnelli; M1 – Makalata sp1; ORU – O. rutilus; MH – M. hispidus; SA – S. alstoni; ND – N. dubosti; NP – N. 

paracou; GE – G. emiliae; M2 – Makalata sp2; IS – I. sinnamariensis; HY - H. yunganus. 
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RESUMO 

 

Os ratos de espinho, gênero Proechimys, tem a maior diversidade de espécies dentro da 

família Echimyidae, bem como variabilidade genética atestada por artigos anteriores. A 

distribuição do gênero inclui toda a América do Sul, e América Central até o Panamá. 

Avaliamos a diversidade genética de Proechimys guyannensis e Proechimys cuvieri, usando 

sequências do gene CITB, em uma área densamente amostrada no nordeste da Amazônia, 

onde são encontrados em simpatria em diferentes ambientes. Análises filogenéticas, 

Bayesiana e de Verossimilhança, identificaram quatro clados distribuídos pela área estudada. 

A análise filogenética usando relógio molecular relaxado demonstrou que os clados de 

haplótipos se diversificaram no Plio-Pleistoceno em ambas as espécies. A rede de haplótipos 

resgatou agrupamentos consistentes com as análises filogenéticas, evidenciando grande 

compartilhamento de haplótipos em P. guyannensis na porção norte da área estudada. 

Inferimos fluxo gênico entre haplótipos da área estudada, registrando intercâmbio bilateral 

entre as regiões norte, centro e sul. Não identificamos rios como barreiras para as espécies, 

pois, os clados identificados incluem espécimes em ambas as margens dos principais rios. 

Através da análise Bayesian skyline plot recuperamos expansão demográfica para as duas 

espécies nos últimos 10 mil anos. As intensas alterações pleistocênicas aliadas à geografia da 

região estudada provavelmente atuaram como condutores na diversificação que detectamos 

nas duas espécies de roedores do gênero Proechimys em uma porção relativamente pequena 

da distribuição dessas espécies. P. cuvieri e P. guyannensis apresentam estruturação na parte 

oriental da região Guiana, mais acentuada em P. guyannensis. As maiores distâncias genéticas 

verificadas em P. guyannensis, associada a agrupamentos mais estruturados são indicativos de 

que estudos mais aprofundados de sistemática e ecologia devem ser direcionados para essa 

espécie.  

 

PALAVRAS CHAVE: Guiana – CITB – roedores –Plioceno- variabilidade genética. 
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ABSTRACT 

 

The spiny rats, genus Proechimys, have the highest species diversity within the Echimyidae 

family, as well genetic variability identified by previous studies. The genus distribution 

includes all South America until the Panamá. In this study, we evaluate the phylogeographic 

histories of the Proechimys guyannensis and Proechimys cuvieri using cytochrome b, in a 

densely sampled area in north-eastern Amazon where they are found in sympatry in different 

environments. Bayesian and Maximum Likelihood phylogenetic analysis were congruent for 

each species studied and recovered four clades in the area of the study. Bayesian phylogenetic 

analysis using a relaxed molecular clock showed that these clusters of haplotypes diversified 

during Plio-Pleistocene for both species. Apparently, the rivers of the region do not act as 

barriers for species, the clades identified include specimens on opposite banks of the sampled 

rivers. Bayesian skyline plot analysis showed demographic expansion in the two species over 

the last 10,000 years. The Pleistocene changes combined to the geographic changes in the 

region probably acted as drivers in the diversification that we detected in these two spiny rats 

in a relatively small portion of the species distributions. Proechimys cuvieri and P. 

guyannensis show structure in the eastern part of the Guyana region. Greater genetic distances 

observed in P. guyannensis, associated with structured groupings, are indicatives that more 

detailed studies of systematics and ecology should be directed to this species. 

 

KEYWORDS: Guiana – mtDNA – rodents –Pliocene – genetic variability. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muitos estudos têm analisado a alta diversidade de espécies amazônicas (Dixon e Soini, 1986; 

Voss & Emmons, 1996; Lim & Engstrom, 2005), processos de diversificação (da Silva & 

Patton, 1998; Ribas, et al. 2012; Lynch-Alfaro, et al., 2014) e endemismo (Wallace, 1852; 

Haffer, 1969; Cracraft, 1985). Os padrões de distribuição das espécies na Amazônia, bem 

como a variabilidade genética intra e interespecíficas registradas, são bastante complexos, 

variando entre táxons e demonstrando respostas diferentes aos eventos históricos ocorridos 

(Patton, da Silva & Malcolm, 2000; Costa, 2003; Fouquet, et al., 2012). Wallace (1852) foi o 

primeiro naturalista a desenvolver uma teoria explicando os padrões observados na 

Amazônia, sugerindo que grandes rios criam barreiras entre as populações e, assim, 

promovem a especiação alopátrica. Esta é chamada de "hipótese da barreira fluvial" e tem 

sido confirmada por numerosos autores que trabalharam principalmente com aves e primatas 

(Ayres & Clutton-Brock, 1992; Peres, Patton & da Silva, 1996; Aleixo, 2004; Ribas et al., 

2012). No entanto, estudos com pequenos mamíferos (da Silva & Patton, 1998; Matocq, 

Patton & da Silva, 2000; Patton, da Silva & Malcom, 2000; Rocha et al., 2014) ou sapos 

(Gascon, Lougheed & Bogart, 1998; Fouquet et al., 2012) não conseguiram atestar o mesmo 

padrão. Uma teoria alternativa (chamada "hipótese dos refúgios do Pleistoceno") propõe que 

as mudanças climáticas no Pleistoceno e Holoceno resultaram em mudanças na cobertura 

vegetal que afetaram a conectividade da paisagem e o contato das populações animais 

(Haffer, 1997; Haffer & Prance, 2001). No entanto estudos palinológicos, geomorfológicos 

(Colinvaux, De Oliveira & Bush, 2000) e modelagem climática (Mayle et al., 2004) têm 

sugerido que as mudanças climáticas e de vegetação durante este período não foram 

significativas o suficiente para produzir fragmentação da floresta amazônica, formando um 

mosaico de fragmentos florestais "refúgios” isolados por áreas de vegetação aberta em seu 

entorno.  

Estudos filogeográficos com pequenos mamíferos não voadores têm defendido que vários 

eventos atuaram no processo de diversificação das espécies (Patton & Costa, 2003; Costa, 

2003). Vários fatores devem ser considerados como, por exemplo, a ecologia e história de 

vida das mesmas (Matocq et al., 2000; Rocha et al., 2014). A alta diversidade de espécies, 

ampla distribuição e o baixo conhecimento sobre a biologia e ecologia das mesmas são fatores 

que dificultam estudos mais conclusivos. O gênero Proechimys apresenta a maior diversidade 

dentro da família Echimyidae, bem como variabilidade morfológica e genética inter e 
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intraespecífica, dificultando a delimitação geográfica e taxonômica das espécies (Patton et al., 

2000; Patton & Leite, 2015). Vinte e duas espécies são atualmente identificadas no gênero 

Proechimys, distribuídas em 10 grupos de espécies (Patton & Leite, 2015; Bonvicino, Otazu, 

Vilela, 2005; Weksler et al., 2001). Duas espécies ocorrem em simpatria na porção oriental da 

Amazônia: Proechimys cuvieri Petter, 1978 é considerado monotípico e compõe o grupo 

longicaudatus, e Proechimys guyannensis (E. Geoffroy, 1803) é também considerada 

monotípica (Patton & Leite, 2015). Entretanto, esses autores enfatizaram que essa espécie é 

altamente variável, constituindo um grupo de espécie denominado guyannensis. Ambas as 

espécies demonstraram variabilidade cariotípica e molecular (Bonvicino et al., 2005; Eler et 

al., 2012; Steiner, Sourrouille & Catzeflis, 2000; Weksler et al., 2001). Proechimys cuvieri 

tem uma ampla distribuição, incluindo ambas as margens ao longo do rio 

Solimões/Amazonas, do Peru à foz do rio Amazonas, incluindo toda a região Guiana (Patton 

& Leite, 2015). P. guyannensis possui uma distribuição restrita a região Guiana (Weksler et 

al., 2001; Patton & Leite, 2015). A distribuição das duas espécies pode ser vista na Figura 1. 

Patton et al. (2000) identificaram quatro diferentes clados em P. cuvieri baseado no gene 

mitocondrial citocromo B (CITB). Esses clados compartilham caracteres morfológicos 

básicos para identificação e cariótipos com mesmo número diplóide, mas, com diferentes 

números fundamentais (Eler et al., 2012; Maia & Langguth, 1993; Silva et al., 2012). Um 

desses clados se distribui pela região Guiana a leste do baixo rio Negro e ao longo de ambas 

as margens da porção oriental do rio Amazonas. Proechimys guyannensis é encontrado em 

toda região Guiana e apresenta variabilidade cariotípica e molecular (Bonvicino et al., 2005; 

Machado et al., 2005; Silva et al., 2012; Weksler et al., 2001). Bonvicino et al. (2005) 

registrou diferentes formas cariotípicas para P. guyannensis no estado do Amazonas e sugeriu 

que essas formas representavam diferentes linhagens evolutivas. Steiner et al. (2000) 

demonstraram que, P. cuvieri e P. guyannensis, embora de difícil identificação morfológica 

em campo, são claramente diferentes por vários caracteres cranianos e da morfologia dos 

dentes. Usando amostras para ambas as espécies de diferentes localidades na Guiana 

Francesa, Steiner et al. (2000) e Van Vuuren, Chopelet & Catzeflis (2004) resgataram maior 

diversidade genética em P. cuvieri e estruturação mais consistente em P. guyannensis. A 

partir desta estruturação os autores sugeriram expansão populacional recente de P. 

guyannensis na Guiana Francesa. 

Proechimys guyannensis e P. cuvieri são comumente encontradas como espécies mais 

abundantes em inventários de pequenos mamíferos não voadores realizados na porção oriental 

da região Guiana, mais precisamente entre a margem esquerda do rio Amazonas, no estado do 
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Amapá, e o rio Maroni, limite entre Guiana Francesa e Suriname (Steiner et al., 2000; Silva et 

al., 2013). Esses ratos de espinho terrestres ocorrem em vários habitats, incluindo floresta de 

terra firme, ambientes que sofrem inundação, florestas secundárias e savana (Voss, Lunde & 

Simmons, 2001; Silva et al., 2013), são encontradas em florestas de galeria e fragmentos de 

florestas circundados por savanas ou campos que sofrem inundação. Proechimys guyannensis 

e P. cuvieri ocorrem em simpatria e em alguns casos em sintopia (Steiner et al., 2000). 

Inventários realizados no estado do Amapá (Silva C.R., em preparação) registraram estes 

ratos de espinho entre as cinco espécies mais capturadas e em ambientes de savana P. 

guyannensis esteve entre as espécies com elevados valores de abundância relativa. Sendo 

assim, as duas espécies de ratos de espinhos de ocorrência no nordeste amazônico, 

Proechimys guyannensis e P. cuvieri, se mostram como bons modelos para estudos de 

variabilidade genética.  

Neste estudo utilizamos o gene mitocondrial CITB para caracterizar a diversidade genética 

intraespecífica em P. guyannensis e P. cuvieri na parte oriental da Guiana. O gene CITB tem 

sido amplamente utilizado em estudos de variabilidade genética e filogenenias (Lara, Patton 

& da Silva, 1996; Faulkes, Abbott & O 'Brien, 1997; Leduc, Perrin & Dizon, 1999) e mesmo 

na proposição de novas espécies (Voss et al., 2013; Rocha et al., 2011). O DNA 

mitochondrial é amplamente utilizado como ferramenta para a reconstrução da história das 

populações e espécies por ser relativamente fácil de amplificar, haplóide, tipicamente não 

recombinante e altamente variável entre e dentro de espécies (Nabholz, Glemin & Gautier, 

2007; Hurst & Jiggins, 2005).  

Nosso objetivo nesse estudo, avaliando uma porção intensamente inventariada da 

distribuição das duas espécies de ratos de espinhos (P. guyannensis e P. cuvieri), é verificar 

os fatores que atuaram na promoção da variabilidade genética buscando correlacionar com a 

história evolutiva do nordeste da Amazônia.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

ÁREA DE ESTUDO 

 

A Guiana Francesa e os estados do Amapá e Pará, ao norte do rio Amazonas, no Brasil, são 

parte da porção oriental da região Guiana, que é uma região conservada com grandes porções 

de florestas incluídas em uma rede de áreas protegidas ou unidades de conservação, tanto no 

território francês, quanto no brasileiro (Drummond, Dias & Brito, 2008; Gond et al, 2009; 

Santos & Barreto, 2012). 

A maioria das áreas de florestas encontra-se na parte oeste da área de estudo, 

estabelecidas em rochas de origem do Precambriano (ter Steege et al., 2006). Savanas 

isoladas são também encontradas em toda a área estudada (Ab'Saber, 2002; Gond et al, 2009; 

Sanaiotti, Bridgewater & Ratter, 1997) localizada entre as florestas da porção interior e os 

ambientes costeiros. A faixa costeira do sudeste do Estado do Amapá está sob a influência do 

rio Amazonas, apresenta domínio de ambientes que sofrem inundação periódica, com 

presença de ilhas lacustres e lagos (IBGE, 2004). Do norte do Rio Araguari até a Guiana 

Francesa, a faixa costeira tem áreas de mangue intercaladas com campos inundados, que 

sofrem influência do Oceano Atlântico (Fig. 1). A parte brasileira da área de estudo, apresenta 

maiores impactos, representados principalmente pelo desmatamento e ocupação desordenada 

em ambientes costeiros no Amapá e nas áreas estudadas do estado do Pará (Soares-Filho et 

al., 2005). Bem como, o avanço das plantações de soja em áreas de savana no estado do 

Amapá (IBGE, 2015). Na Guiana Francesa as principais ameaças são a mineração (Hammond 

et al., 2007, Alvarez-Berrios & Aide, 2015), e o desmatamento, principalmente na costa norte 

(Gond et al. 2009). 

 

AMOSTRAS  

 

Sequenciamos 1100 pb do gene CITB para 37 amostras de Proechimys cuvieri e 51 de P. 

guyannensis provenientes do leste da região Guiana. Essas amostras são oriundas de 25 

localidades para P. guyannensis e 29 para P. cuvieri entre o norte da Guiana Francesa aos 

estados brasileiros do Amapá e Pará ao norte do Amazonas. As espécies foram sintópicas em 

12 localidades (Fig. 1). Sequenciamos ainda, 800 pb, para dez amostras distribuídas no Brasil, 
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estados do Amazonas e Roraima, Venezuela e Peru (Fig. 1). Essas sequências foram utilizadas 

apenas nas análises filogenéticas. Acrescentamos 32 sequências (16 para cada espécie), 30 

delas da Guiana Francesa e duas de Baramita, Guiana (Fig. 1), disponíveis no Laboratório 

Europeu de Biologia Molecular (EMBL) - GenBank (números de acesso: AJ251400 - 

AJ251403; AJ251395 - AJ251399, AY206622 - AY206633; AY206600 AY206610). Ao todo 

analisamos 130 sequências de P. cuvieri e P. guyannensis. Espécimes, locais e números de 

acesso no EMBL-GenBank estão listados no Material Suplementar (Mat. Supl. S1.) 

 

SEQUENCIAMENTO 

 

O DNA foi extraído de tecidos conservados em solução de etanol 95% usando NucliSENS 

easyMAG (bioMérieux Craponne, França). Também usamos o Kit de Purificação de DNA 

genômico (Promega) de acordo com o protocolo do fabricante. O gene mitocondrial CITB foi 

amplificado em três fragmentos sobrepostos utilizando iniciadores (primers) internos e 

externos. Nós amplificamos a primeira parte (medindo 400-500 pb) utilizando o par de primers 

H6 (5'TCTTCCATGAGGACAAATATC3') e L15 (5'TCTCCATTTCTGGTTTACAAGAC3'), 

a parte final (medindo 400-500 pb) com o par de primers H8 (Steiner et al., 2000) e L2 (5' 

TACCATGAGGACAAATATC'). Um fragmento intermediário medindo aproximadamente 

400 pb foi amplificado utilizando os iniciadores PRO 197F 

(5'TTACACAYATTTGYCGAGAYG3') emparelhado com PRO 665R 

(5'GGGTGRAATGGRATTTTGTCTGA3'), elaborados para este estudo. Amplificações foram 

realizadas como 40 µL de reação, utilizando Platinum Taq (Life Technologies Corp.) com 4,0 

µL de cada primer, 5 µL de tampão de reação, 3 µL de MgCl
2
 50 mM, 5 µL de mistura de 

dNTP, 0,5 µL de polimerase, 2,0 µL de DNA, e 16,5 µL de H
2
O. A reação da polimerase em 

cadeia (PCR) compreendeu desnaturação inicial a 94 ° C durante 3 min, 30 ciclos de 

amplificação de desnaturação a 94° C durante 30 seg., emparelhamento a 45° C durante 1 min e 

extensão a 72° C durante 2 min. terminando com 72 ° C durante 10 min. 

Os produtos de PCR foram enviados para a purificação e sequenciamento genômico por 

Beckman Coulter (Takeley, Reino Unido). As sequências foram alinhadas e verificadas 

manualmente usando o software MEGA 6.0 (Tamura et al., 2013). Nós não observamos códons 

de parada, as taxas de transição e transversão foram normais, indicando que não temos Numts 

em nossas sequências (Triant & DeWoody, 2007).  
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Figura 1. Localidades das espécies de Proechimys: P. cuvieri (círculos pretos), P. guyannensis (círculos 

brancos) e simpatria entre as duas espécies (triângulos). Distribuição das espécies segundo Patton & Leite (2015) 

estão identificadas com fundo em cinza para P. cuvieri e contorno verde para distribuição de P. guyannensis. Os 

números identificam a posição geográfica das amostras: (1) Baramita, (2) St Anne, (3) St Jean, (4) Sparouine, (5) 

Awala, (6) Angoulème, (7) Piste St Ellie, (8) Sinnamary, (9) Petit Saut, (10), Trinité, (11) Macouria, (12) 

Caiena, (13) Piste Belizon, (14) Nouragues, (15) Pic Matecho, (16) Saül, (17) Mapaone, (18) Saint Georges, (19) 

rio Anotaie, (20) rio Amapá Grande, (21) rio Anacuí, (22) rio Amapari, (23) rio Mutum, (24) Igarapé Santo 

Antonio, (25) Igarapé do Braço, (26) rio Falsino, (27) Faz. Chamflora, (28) Ferreira Gomes, (29) Cachoeira 

Caldeirão, (30) Fazenda São Bento, (31) Horto Matapi, (32) rio Cupixi, (33) rio Vila Nova-floresta, (34) rio Vila 

Nova-savana, (35) Ilha de Santana, (36) rio Jari, (37) Vila Marinho, (38) Itacará, (39) Cachoeira Santo Antônio, 

(40) Porto do Sabão, (41) Vila Jatuarana, (42) Vila Mamiá, (43) rio Jatapu, (44) Lago Meduinim, (45) Ig. 

Porongaba, (46) Barro Vermelho, (47) Pico da Neblina, (48) rio Tiquié, (49) S. do Apiaú, (50) Venezuela. 
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RECONSTRUÇÃO FILOGENÉTICA E DATAÇÃO MOLECULAR 

 

Realizamos uma reconstrução filogenética com o principal objetivo de explorar as relações 

interespecíficas de P. guyannensis e P. cuvieri no nordeste da Amazônia. Para a análise 

filogenética utilizamos apenas haplótipos exclusivos para cada localidade. Para outgroups nas 

análises filogenéticas utilizamos sequências do EMBL-GenBank: Mesomys hispidus (L23385, 

L23395), Makalata didelphoides (L23356, L23363), Thrichomys apereoides (AY083332, 

AY083341) e Myocastor coypus (AF422919, EU544663). 

Utilizamos para a reconstrução filogenética os métodos de Inferência Bayesiana (IB) e 

máxima verossimilhança (ML). Para escolha do melhor modelo de evolução utilizamos 

jModelTest versão 3.7 (Darriba et al., 2012). O modelo HKY+G apresentou melhor valor de 

AIC. A árvore filogenética através do método de IB foi reconstruída no programa MrBayes 

versão 3. 2.1 (Ronquist et al., 2012), através do modelo evolutivo HKY+G, gerando 10
7
 

gerações de cadeias de Markov (MCMC) e excluindo 25% das rodadas iniciais (‘burn in’). A 

análise ML foi inferida usando RAxML na CIPRES Ciência Gateway (Stamatakis, Hoover & 

Rougemont, 2008). Suportes dos nós foram estimados com 100 repetições. Estimamos o 

tempo de divergência entre as linhagens através do modelo de relógio molecular relaxado não 

correlacionado (Lognormal relaxed clock - uncorrelated) e modelo de especiação de Yule 

(Yule Process pure-birth) (Drummond et al., 2002) no Programa BEAST version 1.6.2 

(Drummond & Rambaut, 2007). A taxa de substituição utilizada foi de 3,6% de 

divergência/Ma derivada de Fabre et al. (2014). Utilizamos os seguintes tempos de 

divergência inferido por estes autores para espécies de equimídeos: tempo de divergência 

entre [Mesomys + Makalata] e [Myocastor + Trichomys + Proechimys] definida como 17,1 

Myr + / - 1,1; divergência entre [Myocastor + Trichomys] e [Proechimys spp.] definido como 

15,4 Myr +/- 0,9 utilizamos esta data como critério de informação para calibração do ancestral 

comum mais recente (MRCA - most recent common ancestor), considerando uma distribuição 

normal. Usamos o modelo evolutivo HKY+G, gerando 10
7 

gerações de cadeias de Markov 

(MCMC) e excluindo 25% das rodadas iniciais (‘burn in’). Utilizamos TRACER 1.6 para 

avaliar a convergência das análises e parâmetros estimados, consideramos relevante tamanho 

estimado da amostra (ESS) ≥ 500 (Rambaut et al., 2014). 

 



85 

 

 

VARIABILIDADE GENÉTICA E ESTRUTURA DAS POPULAÇÕES 

 

Geramos a rede de haplótipos utilizando o programa Network 4.6.1.2, método median-joining 

(MJ) (Bandelt, Forster & Rohl, 1999) para avaliar os padrões de estrutura e distribuição 

geográfica dos haplótipos de P. guyannensis e P. cuvieri.  

Para inferência do número de clusters (k) e classificação das amostras foi utilizado o 

Programa BAPS5 (Análise Bayesiana de Estrutura Populacional; Corander, Siren & Arjas, 

2008; Corander & Tang, 2007) para cada espécie. Rodamos o modelo misto utilizando o 

número máximo possível de clusters k de 1 a 20. Repetimos a análise quatro vezes, e, em 

seguida, a análise para definir as populações pré-identificadas (mistura) foi realizada 

utilizando 200 interações, 400 referências individuais e 20 interações por indivíduo. 

Utilizamos uma matriz de p-distância com valores não corrigidos calculada por MEGA 6.0 

(Tamura et al., 2013) para verificar diferenças entre clados e entre margens dos principais 

rios. Comparamos os clusters identificados pelo BAPS5 e os seguintes interflúvios: 

Oiapoque-Maroni; Araguari-Oiapoque, Jari-Araguari e Jari-Trombeta.  

Usamos o conjunto de dados completo para realizar estas análises. 

 

FLUXO GÊNICO ENTRE POPULAÇÕES  

 

As populações avaliadas pelo programa Migrate 3.2.1 foram estabelecidas se orientando pelas 

análises genéticas realizadas, as quais apresentaram resultados semelhantes (Beerli & 

Felsenstein, 2001). Com este programa estimamos as taxas de migração entre os agrupamentos, 

e o tamanho das populações, baseado em modelos coalescentes. Usamos uma cadeia longa de 

permutação com 500.000 passos para 120 amostras do conjunto de dados. 

 

DEMOGRAFIA HISTÓRICA 

 

Usamos os testes Fs de Fu (Fu, 1997), D de Tajima (Tajima, 1989) e o R2 (Ramos-Onsins & 

Rozas, 2002) para testar desvios da neutralidade. Realizamos os testes com o Programa DNA 

Sequence Polymorphism (DNASP) version 5.0 (Librado & Rozas, 2009). Significância foi 

determinada após 10.000 simulações coalescentes. Analisamos todo nosso conjunto de dados 
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para cada espécie, agrupamentos identificados pelo BAPS5 e, avaliamos as amostras separadas 

pelos principais interflúvios da região (Maroni-Oiapoque; Oiapoque-Araguari; Araguari-Jari; 

Jari-Trombetas).  

Usamos análise Bayesiana Skyline Plot (BSP) executada pelo programa BEAST 1.6.2 

(Drummond & Rambaut, 2007) para inferir a demografia histórica, dos agrupamentos em 

ambas as espécies, ao longo do tempo. Rodamos 10
7
 MCMC, excluindo 25% das rodadas 

iniciais (‘burn in’). O tamanho da amostra, bem como, a estimativa dos parâmetros e a 

convergência das cadeias de Markov foram determinadas usando o TRACER versão 1.6 

(Rambaut et al., 2014). Inferimos a dinâmica populacional para os agrupamentos com mais de 

10 sequências.  

 

RESULTADOS 

RELAÇÕES FILOGENÉTICAS EM Proechimys guyannensis E P. cuvieri 

 

A reconstrução filogenética de P. guyannensis e P. cuvieri recuperou o monofiletismo de 

ambas as espécies (Fig. 2). Nosso conjunto de dados da porção oriental da região Guiana 

também formou clados monofiléticos para P. guyannensis (clado C) e P. cuvieri (clado M) 

(Fig. 1 e 2). A reconstrução filogenética recuperou em P. guyannensis clados distribuídos do 

Norte para o Sudeste na área de estudo (clado C). As amostras dos estados brasileiros de 

Roraima e Amazonas e Venezuela foram recuperadas no clado I. No clado C as amostras se 

organizaram em quatro clados internos: haplótipos da Guiana Francesa e norte do Amapá 

(clado D); região Central do Amapá (E); sudeste do Amapá (G) e duas localidades no Pará (H). 

Esses clados foram estatisticamente suportados (PP e ML) com exceção do clado D que possui 

apenas baixo suporte pela análise ML (Fig. 2). Para P. cuvieri foram recuperados cinco clados 

(Fig. 2), dois clados no norte da Guiana Francesa (P e R), um clado que agrupa haplótipos do 

centro norte da Guiana Francesa ao rio Araguari no Amapá (S), sudeste do Amapá e Pará, 

incluindo a amostra da Guiana, Baramita (T) e haplótipos do Rio Jari associados aos da Ilha de 

Santana, na foz do rio Amazonas (U). Esses clados foram estatisticamente suportados por PP e 

bootstrap (Fig. 2). Nós inferimos uma divergência entre P. guyannensis e P. cuvieri no 

Mioceno tardio, em torno de 5,88 Ma (95% HPDI: 5,75-12,15). A diversificação dos clados 

distribuídos na parte oriental da região de Guiana ocorreu no Plioceno cerca de 3,29 Ma (95% 
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HPDI: 1,80-5,05) para P. guyannensis e, mais recente para P. cuvieri 2,72 Ma (95% HPDI: 

1,47 - 3,81 Ma). 

 

Figura 2. Árvore filogenética Bayesiana calibrada, baseada no gene CITB, de Proechimys guyannensis e P. 

cuvieri com modelo HKY + I + G (análise ML resultou em topologia similar). Suporte estatístico para 

probabilidade posterior (PP) e bootstrap estão identificados em círculos ao lado dos nós, divididos em dois, 

primeira metade representa resultados de PP e a outra valores de bootstrap; cor preta identifica 1 PP e 100 

bootstrap, em chumbo valores de PP entre 0,99 e 91-99 bootstrap, cinza escuro identificam valores de PP entre 

0.96-0.98 PP e 80-90 bootstrap e cinza claro identificam valores de 0.90-0.95 PP e 70-80 bootstrap. A letra B 

identifica clado que reúne as amostras de P. guyannensis. A letra J identifica clado que reúne as amostras de P. 

cuvieri. Cada terminal é identificado pela amostra e país de origem, precedido pelo estado no caso do Brasil. 

Agrupamentos recuperados pelo BAPS estão identificados depois dos terminais para P. guyannensis (G1, G2, 

G3, G4) e P. cuvieri (C1, C2, C3, C4). Datação inferida é encontrada acima dos nós.  
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ESTRUTURA GENÉTICA DAS POPULAÇÕES 

 

Ambas as espécies apresentaram alta diversidade de haplótipos e baixa diversidade nucleotídica 

(Tabela 1), 67 sequências resultaram em 43 haplótipos, 155 sítios polimórficos e 101 sítios 

informativos para parcimônia para P. guyannensis e 55 sequências resultaram em 45 

haplótipos, 140 sítios polimórficos e 94 desses informativos para parcimônia para P. cuvieri 

(Mat. Supl. S1). 

Os haplótipos de P. guyannensis foram recuperados através da análise BAPS em quatro 

agrupamentos (G1, G2, G3 e G4). Esses agrupamentos são correspondentes aos clados 

recuperados na árvore filogenética (Fig. 2). Os haplótipos na parte norte da área de estudo, 

incluindo amostras de Guiana Francesa e um local no estado do Amapá, rio Anotaie afluente do 

rio Oiapoque, formaram o agrupamento G1. Haplótipos distribuídos na região central do estado 

do Amapá, principalmente na bacia do Rio Araguari, foram recuperados no agrupamento G2. 

Haplótipos da região sudeste da área de estudo, das localidades rio Jari e alto rio Vila Nova 

formaram o grupo G3; G4 reuniu amostras em duas localidades entre o rio Jari e o rio 

Trombetas (Fig. 2). A rede de haplótipos recuperou os agrupamentos identificados pelo BAPS, 

resultando em quatro grupos separados por mais de 20 passos mutacionais. A disposição 

geográfica mostra agrupamentos distribuídos de norte a sul. Grande compartilhamento de 

haplótipos foi observado na localidade Caiena (Fig. 1) em G1, onde 16 amostras 

compartilharam o haplótipo 1 (H1, Fig. 3), esse padrão não foi mantido em outros 

agrupamentos, onde tivemos limitado ou ausente compartilhamento de amostras.  

A análise de agrupamentos recuperou quatro agrupamentos em P. cuvieri (C1, C2, C3 e C4) 

que correspondem aos clados recuperados na árvore filogenética (Fig. 2), exceto para os dois 

primeiros clados (P e R). Estes clados formaram o agrupamento C1, e inclui os haplótipos do 

extremo norte da Guiana Francesa entre o rio Maroni e o rio Sinnamary. Haplótipos 

distribuídos desde a parte central da Guiana Francesa até a porção central do Amapá, rio 

Araguari formam o agrupamento C2. Haplótipos da região sudeste foram recuperados em um 

agrupamento com um haplótipo da Ilha de Santana, na foz do rio Amazonas formando o 

agrupamento C3. Por último o agrupamento C4 reúne amostras de Curuá, afluente do rio 

Trombetas, com haplótipos do Rio Jari e Baramita, Guiana (Fig. 4). A rede de haplótipos 

também resgatou topologia semelhante à árvore de haplótipos, embora os dois primeiros grupos 

(A e B) formaram um único agrupamento (C1) como na análise BAPS. Os agrupamentos em P. 
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cuvieri demonstraram menos passos mutacionais distanciando-os, de 6 a 13. Houve pouco 

compartilhamento de haplótipos e elevado número de haplótipos únicos (Fig. 4).  

Observamos maior distância genética para ambas as espécies, quando comparamos os 

agrupamentos do BAPS, valor de p-distance variando 3,35-4,23% (Tabela 2) em P. 

guyannensis. Os valores foram menores quando comparadas as regiões de interflúvio (0,84 a 

1,48%). Embora não tenhamos encontrado altos valores de distância genética entre as regiões 

interfluviais para P. cuvieri (valores p distância variaram entre 2,53-1,72%), eles ainda eram 

menores do que os valores registrados entre agrupamentos (3,04-2,41%, Tabela 2).  

 

FLUXO GÊNICO  

 

Registramos migração bilateral em todas as regiões testadas, o maior número de 

migrantes em P. guyannensis foi da região centro, bacia do rio Araguari, para a região sul- 

Rio Jari, foz do rio Amazonas e Pará. Portanto, essa região recebeu o maior número de 

migrantes, pois o segundo maior valor de migrantes foi da região norte, do rio Oiapoque até o 

rio Maroni, para o Sul. Os menores valores foram de norte para centro e centro para norte.  

Para P. cuvieri os maiores valores de migrantes foram da região norte para centro e do 

centro para o norte. O número de migrantes doados pelas outras regiões foi bastante 

equilibrado e em números menores (Tabela 3).  
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Figura 3. Mapa (topo) com as localidades de P. guyannensis. Cores dos círculos representam as regiões na área 

de estudo: Norte, da bacia do rio Oiapoque ao rio Maroni (ciano); Centro, bacia do rio Araguaia (vermelho); 

Sudeste, incluindo bacia do rio Jari e do rio Vila Nova (amarelo); e estado do Pará (laranja). A rede de 

haplótipos (abaixo) possui comprimento dos ramos correspondentes ao número de passos mutacionais, que estão 

demonstrados sob os ramos. Tamanho dos círculos corresponde ao número de indivíduos compartilhando o 

mesmo haplótipo. Cores dos círculos correspondem às identificadas no mapa. As letras H (1-45) identificam os 

haplótipos listados na Tabela S1. Círculos em preto correspondem aos vetores médios. Os agrupamentos 

identificados pelo BAPS estão circundados e identificados com as letras G1, G2, G3 e G4 no mapa e na rede de 

haplótipos.  
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Figura 4. Mapa (topo) com as localidades de P. cuvieri. Cores dos círculos representam as regiões na área de 

estudo: Nordeste - Baramita Guiana (rosa), Norte, da bacia do rio Oiapoque ao rio Maroni (ciano); Centro, bacia 

do rio Araguaia (vermelho); Sudeste, incluindo bacia do rio Jari, do rio Cajarí, e foz do rio Amazonas (amarelo); 

e estado do Pará (laranja). A rede de haplótipos (abaixo) possui comprimento dos ramos correspondentes ao 

número de passos mutacionais, que estão demonstrados sob os ramos. Tamanho dos círculos corresponde ao 

número de indivíduos compartilhando o mesmo haplótipo. Cores dos círculos correspondem as cores das regiões 

identificadas no mapa. As letras H (1-46) identificam os haplótipos listados na Tabela S1. Círculos em preto 

correspondem aos vetores médios. Os agrupamentos identificados pelo BAPS estão circundados e identificados 

com as letras C1, C2, C3 e C4 no mapa e na rede de haplótipos.  
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Tabela 1. Diversidade de haplótipos (Hd), diversidade de nucleotídeos (π) e número de indivíduos (N) para 

clusters identificados pela BAPS, regiões interfluviais, e todo o conjunto de dados de P. guyannensis e P. 

cuvieri. 

 

Amostras 

P. guyannensis  

 Amostras  

Hd π N P. cuvieri Hd π N 

C1 0,7660  0,00416   35 G1 0,9333 0,01523 9 

C2 0,9860 0,01358 21 G2 0,9800 0,01089 22 

C3  0,6667 0,00239 3 G3 1,0000 0,01023 5 

C4  1,0000 0,01225 7 G4 1,0000 0,02015 10 

Oiapoque-Maroni 0,7524 0,00391 36 Oiapoque-Maroni 0,9819 0,01697 22 

Oiapoque-Araguari  0,9714 0,01453 15 Oiapoque-Araguari 0,9487 0,01122 11 

Araguari-Jari  0,9818 0,02175 11 Araguari-Jari 1,0000 0,01868 12 

Jari-Curuá 1,0000 0,01225 7 Jari-Curuá 1,0000 0,01399 4 

Todas as amostras 0,921 0,02378 67 Todas as amostras 0,9935 0,02015 49 
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Tabela 2. Matriz de distância genética (p-distance), com base em sequências do gene CITB, comparadas entre 

grupos recuperados pelo BAPS: P. guyannensis (G1, G2, G3, G4) e P. cuvieri (C1, C2, C3, C4) e entre as 

regiões interfluviais da área de estudo: Marroni-Oiapoque; Oiapoque-Araguari; Araguari-Jari e Jari-Trombetas. 

 

Espécies P. guyannensis P. cuvieri 

Agrupamentos 
G1 

M-O 

G2 

O-A 

G3 

A-J 

G4 

J-T 

C1 

M-O 

C2 

O-A 

C3 

A-J 

C4 

J-T 

G1          

G2 3,35    1,84    

G3  3,55 3,75   3,04 3,17   

G4 4,23 3,90 3,54  2,52 2,39 2,41  

Marroni-Oiapoque (M-O)         

Oiapoque-Araguari (O-A) 1,3    2,06    

Araguari-Jari (A-J) 1,48 0,84   2,02 2,53   

Jari-Trombetas (J-T)  1,17 1,18 1,37  2,11 2,21 1,2  

 

Tabela 3. Migração estimada utilizando o software Migrate para Proechimys guyannensis e P. cuvieri. As 

amostras na área de estudo foram distribuídas em três regiões: Norte (do rio Oiapoque à Guiana), Centro (bacia 

do rio Araguari no Amapá) e Sudeste (foz do rio Amazonas, rio Jari e Pará). O sinal + após o nome da região 

indica a população que recebeu migrantes. Os valores mais elevados de migração estão em negrito. 

 

Clusters 
P. guyannensis P. cuvieri 

Norte+ Centro+ Sul+ Norte+ Centro+ Sul+ 

Norte  21,7 82,60 - 258,00 59,90 

Centro 33,70  195,40 620,00  59,10 

Sul 46,50 50,70  58,80 61,90  
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DEMOGRAFIA HISTÓRICA 

 

Encontramos significância ao executar os testes estatísticos R2 de Ramos-Onsinz, D de 

Tajima e o Fs de Fu para o agrupamento G1 em P. guyannensis (Tabela 4). Ao avaliar os 

agrupamentos, formados pela análise de agrupamento, para G1 foram encontrados valores 

significativos para os três testes (Fs de Fu: -4.572, D de Tajima: -2.3781 e R2: -2,3781). 

Quando avaliamos todo o conjunto de dados não encontramos valores significativos. Valores 

significativos com o uso do teste R2 foram registados em G4 (Tabela 4). Encontramos 

resultados similares quando avaliamos o conjunto de dados separados de acordo com as 

regiões de interflúvio. Todos os testes apresentaram valores significativos para a região do 

interflúvio Oiapoque-Maroni que tem os haplótipos similares ao agrupamento G1 (Fs de Fu: -

4.168, D de Tajima: -2.3200 e R2: -0,0617).  

Em P. cuvieri quando avaliamos todo o conjunto de dados o único desvio da neutralidade 

verificado foi Fs de Fu (Tabela 4). Ao considerar amostras de acordo com os agrupamentos, 

encontramos valores de Fs significativos para C2 e C4 e valores significativos de R2 para C1 

e C3. Encontramos valores significativos de R2 e Fs para Araguari-Jari ao avaliar interflúvios 

(Tabela 4).  

Ao reconstruir a demografia histórica das espécies verificamos expansão em ambas. Sendo 

a mais recente registrada em G1 de Proechimys guyannensis a partir dos últimos 30 mil anos. 

Nos agrupamentos G2 a expansão iniciou-se levemente a partir de 85 mil anos, se 

intensificando também nos últimos 27 mil anos. Sinais de expansão populacional foram 

encontrados em P. cuvieri para os últimos 80.000 anos nos dois agrupamentos estudados (Fig. 

5). Com mais elevada expansão nos últimos 20 mil anos no agrupamento C2 e a partir de 40 

mil anos em C3 (Fig. 5). 
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Tabela 4. Valores de R2 (Ramos-Onsins & Rozas, 2002), Fs (Fu, 1997), e D (Tajima, 1989) para agrupamentos 

recuperados pelo BAPS (P. guyannensis G1, G2, G3, G4 e P. cuvieri C1, C2, C3, C4), para os interflúvios na 

área de estudo e para toda a amostra.  

Amostras 
P. guyannensis P. cuvieri 

R2 Fs D R2 Fs D 

(C1) Norte 0,0540 -4,572  -2,3781 0,0891 2,1151 1,4896 

(C2) Centro 0,0920 -3,865 -1,3065 0,0996 -5,2179 -0,7393 

(C3) Sul  0,4710 NA NA 0,1164 -0,1557 -0,8402 

(C4) Sudeste  0,1088 -1,0338 -0,401 0,1061 -4,3862 -0,7344 

Oiapoque-Maroni 0,0617 -4,1685 -2,3200 0,1248 -2,1899 -0,1120 

Oiapoque-Araguari  0,1031 -0,5804 -1,4987 0,1248 -0,3258 -0,4981 

Araguari-Jari  0,1723 -0,2322 0,50703 0,0994 -3,1061 -0,9444 

Jari-Trombetas 0,1088 -1,0338 -0,4010 0,3315 0,8572 -0,1120 

Todas as amostras 0,0807 -3,9034 -0,7231 0,0728 -16,8535 -1,1118 

 

 

Figura 5. Bayesiana Skyline Plots demonstrando a evolução demográfica e para os dois maiores agrupamentos 

de P. guyannensis, G1 (A) e G2 (B) e para P. cuvieri C2 (C) e C3 (D).  
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DISCUSSÃO 

DIVERSIFICAÇÃO EM P. guyannensis e P. cuvieri NO NORDESTE DA AMAZÔNIA 

 

O surgimento dos gêneros modernos de Echimyidae (Trinomys, Thrichomys, Myocastor, 

Proechimys, Mesomys, Isothrix e Makalata) foi inferido para o Mioceno médio (Galewski et 

al., 2005; Upham & Patterson, 2012; Fabre et al., 2014), as filogenias desses estudos, 

utilizando diferentes marcadores moleculares, recuperaram o monofiletismo do gênero 

Proechimys. Galewski et al. (2005) em sua análise filogenética encontrou o gênero Proechimys 

dentro de um clado que aninha espécies de hábitos terrestres: Hoplomys, Myocastor e 

Trichomys. 

Patton et al. (2000) avaliaram divergência genética, usando sequências de CITB, em 

amostras de P. cuvieri dos estados brasileiros do Amazonas e Pará, e localidades no Peru, 

Venezuela e Guiana Francesa. Estes autores resgataram a monofilia entre as amostras da região 

Guiana. Nossas análises filogenéticas, utilizando CITB, resgataram um clado no nordeste da 

Guiana separando-o de amostras de outras regiões da Amazônia para P. cuvieri, e de outras 

regiões da Guiana para P. guyannensis (Fig. 2). Bonvicino et al. (2005), utilizando o mesmo 

gene e dados cariotípicos em P. guyannensis, observaram um clado com amostras da porção 

nordeste da Guiana (Guiana Francesa) separado de outras localidades no estado brasileiro do 

Amazonas e na Venezuela. 

Inferimos diversificação no Plio-Pleistoceno para o clado formado no leste da região da 

Guiana; P. guyannensis, em 3,29 Ma (HPDI 95% 1,5-5,0) e P. cuvieri em 2,72 Ma (HPDI 95% 

1,6-4,1). No entanto, para os quatro agrupamentos que se distribuem de norte a sul nessa 

região, em ambas as espécies, a divergência intraespecífica ocorreu no Pleistoceno (Fig. 2). O 

período de diversificação em ambas as espécies no leste da Guiana foi consistente com intensas 

mudanças ocorridas nessa região, como na foz do rio Amazonas, a formação de seu atual curso 

e tributários; e a formação de porções da costa do Amapá (Hoorn et al., 2010; Latrubesse et al., 

2010; Ribas et al., 2012; Bezerra et al., 2015; Rossetti et al., 2012). Durante o Pleistoceno 

também houve redução na temperatura com consequente expansão de vegetação seca 

(Latrubesse et al., 2007, Anhuf et al., 2006) e formação de refúgios florestais (Haffer, 1969; 

Fouquet et al., 2012). A despeito do limitado tamanho de nossa área de estudo, esses 

fenômenos atuaram de forma distinta de norte a sul da área atuando na promoção da 

diversificação de P. cuvieri e P. guyannensis. 
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VARIABILIDADE GENÉTICA E DEMOGRAFIA HISTÓRICA EM P. guyannensis E 

P. cuvieri 

 

A diversidade genética de P. guyannensis foi atestada através de variação cariotípica 

(Bonvicino et al.;2005; Machado et al. 2005; Eler et al. 2012) e variação morfológica (Patton 

& Leite, 2015). Encontramos estrutura genética em nossa amostra de P. guyannensis, com 

uma clara associação entre a estrutura de nossa rede de haplótipos e a distribuição geográfica 

das amostras nos quatro agrupamentos identificados (G1, G2, G3 e G4).  

Van Vuuren et al., (2004) retratou baixa diversidade molecular e perda de haplótipos em 

amostras de P. guyannensis das regiões de Cayena e Petit Saut na Guiana Francesa. Os 

autores sugerem uma recente expansão populacional para as populações estudadas. Com a 

expansão da amostragem no nordeste amazônico, recuperamos um agrupamento (G1), que 

une amostras do norte da Guiana Francesa ao rio Oiapoque, com alto compartilhamento de 

haplótipos. Neste agrupamento encontramos um haplótipo (H1) sendo compartilhado pela 

maioria das amostras de Caiena, na Guiana Francesa, e tendo praticamente um haplótipo 

central (H35) formando uma estrutura em star-like, que pode evidenciar colonização recente 

(Conroy & Cook, 2000; Van Vuuren et al., 2004).  

A Guiana Francesa está completamente inserida no Escudo das Guianas, na região 

sugerida por Haffer (1969) como único refúgio florestal no nordeste da Amazônia, a data de 

diversificação inferida para este clado é congruente com as oscilações climáticas do 

Pleistoceno (1,52 Ma; +- 0,5-3,5 Ma). Devido ao elevado compartilhamento de haplótipos 

verificado nessa área é possível, portanto, que tenha sido resultado de uma expansão 

populacional seguida de fragmentação, estando, portanto, a formação do agrupamento G1 

associada à formação de um refúgio de floresta úmida. Resgatamos um agrupamento (C1) 

para P.cuvieri também no norte da nossa área de estudo na região entre os rios Maroni e 

Mana, no norte da Guiana Francesa. Pela nossa estimativa a diversificação em C1 ocorreu por 

volta de 2,18 Ma (+-1,5-3,3 Ma) em período condizente com as alterações climáticas do 

Pleistoceno (Haffer & Prance, 2001). Assim como em G1, C1 também pode ser resultado de 

isolamento genético em fragmentos florestais provocados durante períodos de intensa 

alteração da vegetação natural (Haffer 1969; Fouquet et al. 2012).  

Rios não têm sido encontrados como propulsores de diferenciação genética entre roedores 

na Amazônia (da Silva & Patton, 1998; Patton et al., 2000). As espécies Proechimys steerei e 

Proechimys simonsi foram encontradas em ambas as margens do rio Juruá, e não foram 
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observadas evidências que demonstrassem que o rio atuava como uma barreira para o fluxo 

gênico entre elas provavelmente por tratar-se de um rio meandrítico e sujeito a forte efeito 

sazonal ao longo do ano (Matocq et al., 2000; Patton et al., 2000). Não encontramos 

evidência de que os rios atuaram como barreira para a dispersão de P. guyannensis e P. 

cuvieri em nossa área de estudo. Haplótipos distribuídos em ambas às margens dos principais 

rios na área de estudo (Oiapoque, Araguari e Jari) foram reunidos em um mesmo 

agrupamento (Figs. 3 e 4). A distância genética também foi menor entre margens dos rios do 

que entre agrupamentos (Tabela 03). Esta região, nordeste amazônico, tem uma severa 

estação seca (deSouza et al., 2009), durante a qual o surgimento de rochas expostas e ilhas são 

comuns, no curso dos rios, o que pode propiciar a dispersão através das margens. Além dos 

rios serem meandríticos em alguns trechos. 

Fouquet et al. (2012) estudando a filogeografia de anfíbios na porção oriental da região 

Guiana, região similar ao nosso estudo, não encontrou os rios da região como barreiras para 

anfíbios mas, encontrou divergência genética, entre agrupamentos de pequenas rãs, associada 

com o baixo curso de alguns rios (Oiapoque, Maroni, Approuague). Para Proechimys cuvieri 

e P. guyannensis não verificamos alterações entre trechos dos rios. O rio Jari no sul do estado 

do Amapá possui nascente no Escudo das Guianas (Lujan & Ambruster, 2011) e desagua no 

rio Amazonas. As amostras ao longo desse rio se agruparam em C4 (Fig. 4), em P. cuvieri, 

esse agrupamento reúne amostras no baixo e alto Jari e de Baramita na Guiana. É possível que 

o contato entre espécimes da Guiana e do baixo Jari tenha sido propiciado por dispersão 

através desse rio, durante um período em que a região costeira ainda estava em formação. 

Atualmente estima-se que a foz do rio Amazonas seja bastante recente com formações do 

Pleistoceno tardio, há sedimentos da região costeira do estado do Amapá que datam de menos 

de 500 Ma (Bezerra et al. 2015).  

Ainda às margens do rio Jari, em simpatria com C4, registramos C3 em P. cuvieri e G3 em 

P. guyannensis. Esses agrupamentos na árvore filogenética tiveram data de diversificação 

inferida para o Pleistoceno. O mais recente agrupamento foi G3 de P. guyannensis datado em 

aproximadamente 300 Ma (+- 0,1-1,5 Ma). O rio Jari como dito acima desagua na região da 

Foz do rio Amazonas, essa região tem sido palco de intensas alterações nos últimos 2,5 Ma 

(Rossetti & Goes, 2008; Figueiredo et al., 2009; Hoorn et al., 2010). A área amostrada no 

baixo rio Jari configura o encontro entre sedimentos recentes da porção costeira do estado do 

Amapá, do Quaternário, com uma porção de rochas do Paleozóico das quais seguem as 

antigas rochas do pré-Cambriano (IBGE, 2004). Esse mosaico de formações rochosas pode ter 

tido ação vicariante durante períodos causando isolamento entre populações de ratos de 
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espinhos. Ávila-Pires et al. (2012) encontrou estruturação em Kentropyx calcarata, nessa 

espécie foi verificado a formação de clados com suporte estatístico em amostras na região do 

rio Jari. O papel desempenhado por rios na diferenciação de mamíferos na Amazônia é 

complexo e depende de atributos das espécies, além da geografia e história de formação do 

sistema de drenagem. 

P. cuvieri e P.guyannensis apresentaram a maior expansão demográfica nos últimos 20 mil 

anos quando as temperaturas do planeta estavam aumentando e iniciava-se o fim do Último 

Máximo Glacial (UMG) (18,000±1000 14C yr BP). Embora não seja consenso quanto as 

florestas foram reduzidas, ou deslocadas durante o UMG (Anhuf et al., 2006), postula-se que 

alterações ocorreram e redução na temperatura e nas florestas também (Latrubesse et al. 2010, 

Bush et al., 2002). No nordeste da Amazônia provavelmente houve uma expansão da 

vegetação aberta (florestas secas ou savanas) durante o UMG (Bush et al., 2002; Anhuf, et al. 

2006). É possível que os ratos de espinhos, P. cuvieri e P. guyannensis, tenham se beneficiado 

do aumento da temperatura e consequente da expansão de florestas posteriormente a esse 

período se refletindo na expansão demográfica verificada.  

 

CONCLUSÃO 

As intensas alterações climáticas ocorridas no Pleistoceno aliadas à evolução da paisagem 

da região estudada provavelmente foram condutores na diversificação que detectamos nas 

duas espécies de roedores do gênero Proechimys, em uma porção relativamente pequena da 

distribuição dessas espécies. P. cuvieri e P. guyannensis apresentaram estruturação na parte 

oriental da região Guiana, mais acentuada em P. guyannensis. As maiores distâncias genéticas 

verificadas em P. guyannensis, associada a agrupamentos mais estruturados são indicativos de 

que estudos mais aprofundados de sistemática e ecologia devem ser direcionados para essa 

espécie.  
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

 

Figura S1. Árvore filogenética obtida por inferência Bayesiana com suportes de nó. Cada terminal é identificado 

pelo país de origem, Estado foi incluído em amostras brasileiras. Clusters recuperados por BAPS são 

identificados depois dos terminais de P. guyanensis (G1, G2, G3, G4) e P. cuvieri (C1, C2, C3, C4). Cores dos 

ramos identificam as regiões das amostras: Noroeste - Baramita, Guiana (rosa); Norte - da bacia do rio Oiapoque 

ao Rio Maroni (ciano); Centro - bacia do Rio Araguari (vermelho); Sul - bacia do rio Jari e bacia do rio Vila 

Nova (amarelo), e Pará - Mamiá e Jatuarana (laranja). 
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Figura S2. Árvore filogenética obtida por máxima verossimilhança com suporte de nós. Cada terminal é 

identificado pelo país de origem, e pelo estado no caso do Brasil. Agrupamentos recuperados pelo BAPS são 

identificados depois dos terminais de P. guyanensis (G1, G2, G3, G4) e P. cuvieri (C1, C2, C3, C4). Cores dos 

ramos identificam as regiões das amostras: Noroeste, Baramita localização, Guiana (rosa); Norte, da bacia do 

Oiapoque Rio ao Rio Maroni (ciano); Centro, bacia do Rio Araguari (vermelho); Sul do Estado do Amapá 

incluindo a bacia do rio Jari (amarelo), Vilas Mamiá e Jatuarana no Estado do Pará (laranja). 
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Tabela S1. Lista de localidades mostradas na Figura 1, espécies, vegetação dominante, coordenadas geográficas (latitude e longitude em graus 

decimais), haplótipos (para amostras da porção oriental da Guiana) e números de vouchers. Números de acesso no GenBank foram XXXX para 

XXXX (em processo de submissão) para Proechimys guyannensis um XXXX para XXXX (em processo de submissão) para Proechimys cuvieri. 

Locais 

Fig. 1 
Localidade Vegetação Long Lat 

Haplotype (haplótipo/ identificação) 

P. guyannensis P. cuvieri 

1 Baramita, Barima-Waini, Guiana Floresta -60,48 7,36   
H37 (PCU2336), H38 

(PCU2340) 

2 
Sainte Anne, Saint Laurent du Maroni, 

Guiana Fancesa 
Floresta -53,95 5,47   H15 (F0101), H27 (M397) 

3 Saint Jean de Maroni, Guiana Francesa Floresta -54,00 5,00   H33 (PCU1757-V-824) 

4 Sparouine, Apatou, Guiana Francesa Floresta -54,03 5,27 H27 (M281)   

5 Awala, Awala-Yalimapo, Guiana Francesa 
Vegetação de transição e floresta 

ripária 
-53,91 5,73 

H20 (M302-H0205), H21 

(M299-H0202), H22 

(M309-H0212), H23 

(M310-H0213), H24 

(M312-H0215) 

 

6 Angoulème, Mana, Guiana Francesa Floresta -53,66 5,41   H26 (M358) 

7 
Piste de Saint Elie, Sinnamary, Guiana 

Francesa 
Floresta -53,03 5,32   H24 (M267) 

8 Sinnamary, Guiana Francesa Floresta -53,03 5,12   
H21 (M180), H22 (M181), H23 

(M183) 

9 Petit Saut, Guiana Francesa Floresta -53,06 5,06 

H33 (PCA1394; 

PCA1762; PCA1832-V-

873; V-815-A081) 

H31 (PCU1561), H32 

(PCU1750- V-816) 

10 Trinité, Guiana  Francesa Floresta -53,36 4,56   H34 (PCU1833-V849) 

11 Macouria, Guiana Francesa 
Savana, vegetação de transição, 

floresta ripária 
-52,48 5,02 

H35 (PCA1990), H36 

(PCA1991) 
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Locais 

Fig. 1 
Localidade Vegetação Long Lat 

Haplotype (haplótipo/ identificação) 

P. guyannensis P. cuvieri 

12 Cayenne, Guiana Francesa 
Savana, vegetação de transição, 

floresta ripária 
-52,00 2,00 

Hd 1 (M632-A0530; M654-

A0554; M662-A0563, 

M673-A1002, M685-A1014, 

M690-A1019; M631-A0515, 

M699-A1028; M703-A1032, 

M712-A1041, M438-G1266; 

PCA2656, PCA2725, 

PCA2715; PCA3292); Hd 2 

(M635-A0541), Hd16 

(M1551-F0521; A1038) 

  

13 Piste de Bélizon, Régina, Guiana Francesa Floresta -52,33 4,42   H25 (M356) 

14 Les Nouragues, Régina, Guiana Francesa Floresta -52, 70 4,09 Hd46 (T2010) 
H35 (PCU1856-V879), H36 

(PCU2271) 

15 Pic Matecho, Guiana Francesa Floresta -53, 03 3,73 H37 (PCA2476) 
H39 (PCU2475), H40 

(PCU2479) 

16 Saül, Guiana Francesa Floresta -52, 92 4,55 
H3 (M821), H28 

(PCA2477) 

H41 (PCU2484), H42 

(PCU2519) 

17 

Rio Mapaone , Parque Nacional Montanhas 

do Tumucumaque, Laranjal do Jari, Amapá, 

Brasil 

Floresta -54,59 -2,19   H6 (IEPA662-AP64) 

18 Saint Georges de l´Oyapock, French Guiana Floresta -51,80 3,90   H8 (M1550; C1103) 

19 
Rio Anotaie, Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, Oiapoque, Amapá, Brasil 
Floresta -52,03 3,22 H9 (IEPA900-AP153) H2 (IEPA834-AP154) 

20 
Rio Amapá Grande, Flota do Amapá, 

Amapá, Brasil 
Floresta -51,19 2,15 

Hd19 (IEPA3726-RAG5), 

41 (IEPA3725-RAG4), 42 

(IEPA 3727-RAG6) 

  

21 

Rio Anacui, Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, Serra do Navio, Amapá, 

Brasil   

Floresta -52,65 1,84   
H4 (IEPA2078-AP247), H5 

(IEPA3104-AP257) 

22 

Rio Amapari, Parque Nacional Montanhas 

do Tumucumaque, Serra do Navio, Amapá, 

Brasil 

Floresta -52,49 1, 60   H44 (IEPA503-TU12) 

23 
Rio Mutum, Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque, Pracuúba, Amapá, Brasil 
Floresta -52,93 1,39   H3 (IEPA874-AP173) 
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Locais 

Fig. 1 
Localidade Vegetação Long Lat 

Haplotype (haplótipo/ identificação) 

P. guyannensis P. cuvieri 

24 
Igarapé Santo Antonio, Flona do Amapá, 

Serra do Navio, Amapá, Brasil 
Floresta -51,88 1,13 Hd11 (IEPA668-AP72) H7 (IEPA502-AP76) 

25 
Igarapé do Braço, Flona do Amapá, Amapá, 

Brasil 
Floresta 

-

51,588 
1,308 HD19 (IEPA164-FL110) H16 (IEPA172-FL126) 

26 
Foz do rio Falsino, Flonado Amapá, Porto 

Grande, Amapá, Brasil 
Floresta -51,62 0,97 

H25 (IEPA3506-KC109), 

H26 (IEPA3451-KC93) 

H19 (IEPA3305-KC29; 

IEPA3303-KC27), H20 (3442-

KC81) 

27 
Rio Tracajatuba, Ferreira Gomes, Amapá, 

Brasil 
Savana e floresta ripária -51,16 1,03 Hd10 (IEPA2093-AP215)   

28 Ferreira Gomes, rio Araguari, Amapá, Brasil Savana e floresta ripária -51,20 0,88 

H17 (IEPA2364-FG26) 

H18 (IEPA2365-FG27) 

H13 (IEPA2382-FG44) 

  

29 
Cachoeira Caldeirão, rio Araguari, Porto 

Grande, Amapá, Brasil 

Savana, vegetação de transição 

floresta ripária 
-51,32 0,86 

H12 (IEPA3367-CA1), 13 

(IEPA3039-CAL50), 14 

(IEPA3051-CAL65) 

  

30 
Fazenda São Bento, rio Apurema, 

Tartarugalzinho, Amapá, Brasil 
Campos inundados -50,77 1,30 H5 (IEPA2551-AM56) 

H1 (IEPA2557-AM70, 

IEPA2562-AM80, IEPA2574-

AM97) 

31 Horto Matapi, Porto Grande, Amapá, Brasil Savana, floresta ripária, silvicultura -51,25 0,48 

H4 (IEPA2558-AM74); 6 

(IEPA2604-AMT32), 7 

(IEPA2606-AMT34) 

  

32 

Rio Cupixi, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do rio Iratapuru, Laranjal do 

Jari, Amapá 

floresta -52,33 0,58 
Hd8 (IEPA899 AP141; 

IEPA2059-AP120) 
  

33 
Rio Vila Nova, FE do Amapá, Mazagão, 

Amapá, Brasil 
floresta -52,01 0,46 

Hd43 (IEPA3705-

RVN14), 44 (IEPA3712-

RVN21), 45 (IEPA3692-

RVN12) 

  

34 Rio Vila Nova, Mazagão, Amapá, Brasil Savana, floresta ripária, -51,58 0,13 
Hd47 (IEPA3235-

VLN11) 
  

35 Ilha de Santana, Santana, Amapá, Brasil Savana, floresta ripária, -51,15 -0,07   Hd17 (IEPA3820-IS24) 

36 
Rio Jari, Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do rio Iratapuru, Laranjal do 
floresta -53,11 -0,28   HD43 (IEPA2081-RDS12) 
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Locais 

Fig. 1 
Localidade Vegetação Long Lat 

Haplotype (haplótipo/ identificação) 

P. guyannensis P. cuvieri 

Jari, Amapá, Brasil 

37 
Vila Marinho, Reserva Extrativista do Rio 

Cajari, Laranjal do Jari, Amapá, Brazil 
floresta -52,24 -0,56   

H9 (1621-CAJ83), H10 (1606-

CAJ93) 

38 
Itacará, rio Jari, Laranjal do Jari, Amapá, 

Brasil 
floresta -52,68 -0,51   

H18 (IEPA2740-IT25), H46 

(2770-UHE69) 

39 
Cachoeira Santo Antônio, rio Jari, Laranjal 

do Jari, Amapá, Brasil 
floresta -52,52 -0,62 Hd15 (IEPA2403-CSA17) 

H11(IEPA2404-CSA25,), H13 

(IEPA2072-CST36), H14 

(IEPA2736-CST47), H45 

(IEPA1511-UHE17) 

40 Porto Sabão, rio Jarí, Almeirim, Pará, Brasil floresta -52,53 -0,62   H12 (IEPA2728-CST25) 

41 Vila Jatuarana, Prainha, Pará, Brasil Campinarana -53,67 -1,59 

Hd38 (IEPA3003-

PR102), Hd39 

(IEPA3464-PRA8), Hd40 

(IEPA2406-PRA22) 

  

42 Vila Mamiá, Curuá, Pará, Brasil floresta -55,15 -1,55 

Hd29 (IEPA1804-MM5), 

Hd30 3952 MM109), 

Hd31 (1807-MM36), 

Hd32 (3245-MM37) 

H28 (IEPA1806-MM8), H29 

(IEPA3192-MM57), H30 

(IEPA3194-MM59) 

43 Rio Jatapu, Amazonas, Brasil floresta -58,21 -2,46 CRB617   

44 
Lago Meduinim, rio Negro, Amazonas, 

Brasil 
floresta -61,28 -1,79   JLP16804 

45 
Barro Vermelho, rio Juruá, Amazonas, 

Brasil 
floresta -68,77 -6,47   MVZ190697 

46 Amazonas, Peru floresta -77,82 -3,04   JLP8380 

47 
Comunidade Colina, rio Tiquié, Amazonas, 

Brasil 
floresta -68,63 0,05   VCSV73 

48 Pico da Neblina, Roraima, Brasil floresta -65,92 0,62 INPA2533   

49 Serra do Apiaú, Roraima, Brasil floresta -62,42 2,62 SAM03   

50 Bolivar, Venezuela savana -63,57 6,35 MVZ160094   
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RESUMO 

 

Marmosops é um gênero da família Didelphidae com grande diversidade, são conhecidas 

atualmente 19 espécies que se distribuem do Panamá ao Sudeste do Brasil. Duas espécies 

simpátricas ocorrem no leste da Amazônia, Marmosops parvidens e M. pinheiroi. Neste 

estudo utilizamos amostras de uma ampla área na Amazônia brasileira visando melhorar o 

conhecimento sobre a diversidade genética dessas espécies. Direcionamos esforços para 

verificar as relações filogeográficas de Marmosops parvidens e M. pinheiroi e a relação 

filogenética dessas com outras 16 espécies do gênero. Neste estudo apresentamos o mais 

completo conjunto de sequências do gene CITB e IRBP para o gênero Marmosops. As 

análises Bayesiana e de Verossimilhança resgataram topologias semelhantes recuperando a 

monofilia em Marmosops. Análises filogeográficas identificaram agrupamentos amparados 

em probabilidade bayesiana e bootstrap para as espécies M. parvidens e M. pinheiroi. A 

datação molecular, através de relógio molecular relaxado, recuperou uma diversificação 

intraespecífica datada para o Pleistoceno. Recuperamos estruturação em três agrupamentos 

para M. parvidens distribuídos ao norte do rio Amazonas/Solimões e em sete para M. 

pinheiroi distribuídos ao norte e ao sul desse rio. Eventos vicariantes relacionados à 

reconfiguração do sistema de drenagem, inclusive da região da foz, da bacia Amazônica, 

provavelmente atuaram na diversificação dos agrupamentos ao sul do rio Amazonas e na 

região do estado do Amapá. É possível que a fragmentação da vegetação em decorrência das 

alterações ambientais no Pleistoceno tenha tido um papel importante para os agrupamentos 

das duas espécies no escudo das Guianas. 

 

Palavras chave: rio Amazonas, Didelphidae, CITB, IRBP, filogeografia. 
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ABSTRACT 

 

Marmosops is a genus of the Didelphidae family with high richness of species, comprising 19 

species. It is distributed from Panama to the southeast of Brazil. In East Amazon, two species 

are sympatric, Marmosops parvides and M. pinheiroi. In this study, we sampled specimens 

throughout the know range of these species in the Amazon, to evaluate the genetic diversity. 

We directed our efforts to reconstruct phylogeographic patterns of M. parvides and M. 

pinheiroi, and also we evaluate the phylogenetic relationship of these two species within the 

genus Marmosops. In this study we put together sequences of cytochrome b and IRBP genes. 

Bayesian and Likelihood analyses were used to verify the systematic position, both analyses 

recovered the same topology, and in both species, we found genetic lineages. Our time tree, 

based on a relaxed molecular clock, suggest that the intraspecific diversification occurred 

during the Pleistocene. We recovered three groups of M. parvidens in the north bank of the 

Amazon River, and seven different lineages were found in M. pinheiroi throughout the 

Amazon basin. Vicariants events related to the reconfiguration of Amazon basin drainage 

system probably acted as drivers in the diversification of lineages found in the south bank of 

the Amazon River and Amapá region. Also, it is possible that the fragmentation of the 

vegetation during the climatic cycles of Pleistocene had an important role for the structure 

found in both species in the Guiana shield. 

 

 

 

 

Palavras chave: Amazon, Didelphidae, Cytocromo B, IRBP, phylogeography. 
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INTRODUÇÃO 

O gênero Marmosops Matschie 1916 figura entre os mais especiosos da família Didelphidae 

(Gardner 2008; Diaz-Nieto et al. 2016) com as recentes descrições das espécies M. pakaraima 

(Voss et al. 2013), M. ojastii (Garcia et al. 2014), M. chucha e M. magdalenae (Diaz-Nieto e 

Voss 2016), passou a compreender 19 espécies válidas (Voss et al. 2001; Gardner e Creighton 

2008; Voss e Jansa 2009; Voss et al. 2013; García et al. 2014; Diaz-Nieto e Voss 2016). De 

hábitos principalmente escansórios, são pequenos marsupiais associados a ambientes 

florestais, mas, podem ser encontrados em ambientes abertos e de altitude (Gardner 2008; 

Nascimento et al. 2015). Com exceção de M. invictus (Goldman 1912), que é endêmica do 

Panamá, todas as outras espécies são encontradas na América do Sul (Mustrangi e Patton 

1997; Pine 1981; Voss et al. 2001). O maior número de espécies é encontrado na Amazônia: 

M. bishopi (Pine, 1981), M. caucae (Thomas 1900), M. neblina Gardner 1990; M. noctivagus 

(Tschudi 1845), M. pakaraima Voss et al. 2013, M. parvidens (Tate 1931) e M. pinheiroi 

(Pine 1981). Podem ser registradas em simpatria (Diaz-Nieto et al. 2016; Voss et al. 2013, 

Silva et al. 2013). Marmosops incanus (Lund 1840) e M. paulensis (Tate 1931) são 

endêmicas da Floresta Atlântica. Marmosops ocellatus (Tate 1931) é conhecida apenas para a 

Bolívia. M. carri (Allen e Chapman 1897) é conhecida para o norte da Venezuela e Trinidad e 

Tobago. E, as espécies M. chucha Diaz-Nieto e Voss, 2016, M. creightoni Voss, Tarifa e 

Yensen 2004, M. handleyi (Pine 1981), M. juninensis (Tate 1931) e M. magdalenae (Diaz-

Nieto e Voss 2016) possuem distribuição principalmente andina. M. ojastii (Garcia et al. 

2014) ocorre na Venezuela desde o nível do mar até áreas montanhosas com 1850 m de 

altitude. M. fuscatus (O. Thomas 1896) é conhecida para a Venezuela, na região da 

Cordilheira Mérida. 

Dada a ampla distribuição e elevada riqueza de espécies, Marmosops é um ótimo 

objeto de estudo para o entendimento dos processos de diversificação no Neotrópico, no 
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entanto, a falta de compreensão dos limites das espécies, bem como, das relações 

filogenéticas dentro do gênero dificultam a acurácia dos resultados. O gênero Marmosops foi 

objeto de estudos taxonômicos que buscaram delimitar e definir espécies (Mustrangi e Patton 

1997; Patton et al. 2000; Voss et al. 2001; Voss et al. 2004; Nascimento et al. 2015; Diaz-

Nieto et al. 2016; Diaz-Nieto e Voss 2016). Muitos avanços foram obtidos, no entanto, com o 

aumento das amostragens, do número de localidade e de exemplares, principalmente na 

Amazônia Oriental, ainda são possíveis novos arranjos taxonômicos.  

Marmosops parvidens primeiramente reconhecida por Pine (1981) como contendo 

cinco subespécies, há quase duas décadas foi tida como complexo de espécies (Mustrangi e 

Patton 1997; Patton et al. 2000), mais recentemente, foi considerada monotípica (Gardner e 

Creighton 2008). Marmosops pinheiroi, descrita como uma das subespécies de M. parvidens 

por Pine (1981), foi considerada como espécie válida por Voss et al. (2001). Essas duas 

espécies ocorrem em simpatria na Amazônia Oriental. Marmosops parvidens possui 

distribuição conhecida na região de endemismo Guiana, região limitada a leste pelo rio Negro, 

norte pelo canal do Cassiquare e sul pelo rio Amazonas, estendendo até Belém (Voss et al. 

2001; Gardner 2008). Até recentemente a distribuição de M. pinheiroi se limitava ao leste da 

Amazônia, da Venezuela à Altamira nas margens do rio Xingu (Gardner 2008). 

Recentemente, dois estudos ampliaram a distribuição desta espécie para o sul do Pará e leste 

do Maranhão (Nascimento et al. 2015; Rocha et al. 2015). O recente estudo de Diaz-Nieto et 

al. (2016) avaliou a diversidade de espécies no gênero Marmosops, utilizando o modelo geral 

Yale coalescente (LGMYC) com os genes mitocondrial CITB e o nuclear BRCA, e revelou 

uma história evolutiva complexa sugerindo subgêneros, Sciophanes e Marmosops. 

Marmosops parvidens e M. pinheiroi estão inclusas no subgênero Schiophanes, que possui M. 

parvidens como espécie tipo e reúne espécies com ampla distribuição pela Amazônia, região 

andina e América Central (Diaz Nieto e Voss 2016).  
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Marmosops parvidens e M. pinheiroi, ocorrem em simpatria em ambientes variados 

sendo registradas em floresta de terra firme, savanas e áreas antropizadas (Voss et al. 2001; 

Silva et al. 2013; Nascimento et al. 2015; Rocha et al. 2015). Ambas possuem variabilidade 

genética intraespecífica inferida com o uso de marcadores moleculares (Patton e Costa 2003; 

Patton et al. 2000). Muito semelhantes morfologicamente, as espécies M. parvidens e M. 

pinheiroi são dificilmente identificáveis por caracteres externos (Voss et al. 2001), mas, 

apresentam elevado grau de diversidade genética (16%, Steiner e Catzeflis 2004; 12,1% Voss 

et al. 2013). De ampla distribuição no leste da Amazônia, são bons candidatos para o 

desenvolvimento de estudos filogeográficos.  

Neste estudo reunimos dados moleculares inéditos, de áreas inventariadas na 

Amazônia, aos dados de literatura formando o mais completo conjunto de dados do gene 

Citocromo B (CITB) para o gênero Marmosops. Abordamos, portanto, as relações 

filogenéticas entre 18 espécies do gênero, apenas M. juninensis não consta das análises. 

Adicionalmente investigamos aspectos filogeográficos em M. parvidens e M. pinheiroi com o 

intuito de verificar estruturação, tempos de diversificação utilizando CITB e o gene nuclear 

Interphotoreceptor Retinoid Binding Protein (IRBP), e eventos promotores dessa 

diversificação para essas espécies de distribuição simpátricas no leste da Amazônia.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo corresponde à área de distribuição geográfica das 18 espécies do 

gênero Marmosops (Gardner 2008), que possuem distribuição desde o Panamá ao Sudeste do 

Brasil, incluindo os países Peru, Equador, Colombia, Venezuela, Trinidad e Tobago, Guiana, 

Suriname, Guiana Francesa e Bolívia (Figuras 1, 2 e 3).  



121 

 

 

Amostras utilizadas  

Sequenciamos 95 amostras de tecidos das espécies: Marmosops pinheiroi, M. 

parvidens, M. bishopi, M. ocellatus, M. incanus e M. noctivagus distribuídas da Guiana 

Francesa, Bolívia, Peru e Brasil com exemplares dos estados do Amapá, Roraima, Pará e 

Amazonas (Figuras 1, 2, 3 e Tabela 1). Os espécimes estão depositados nas coleções de 

mamíferos do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Instituto de Ciências da Evolução da 

Universidade de Montpellier (ISEM) e Muséum d'Histoire Naturelle de Genebra (MHNG). 

Adicionalmente amostras de tecidos foram cedidas pelas coleções de tecidos de mamíferos do 

Instituto Pasteur da Guiana Francesa (IPFG) e Laboratório de Evolução e Genética Animal da 

Universidade Federal do Amazonas (LEGAL/UFAM). 

Para as 96 amostras, de tecidos musculares das seis espécies, indicadas acima geramos 

95 sequências dos gene mitocondrial CITB e 32 do gene nuclear IRBP. Para um melhor 

entendimento sobre a diversidade genética das duas espécies sequenciamos o gene nuclear 

IRBP de amostras representativas dos clados formados nas filogenias utilizando CITB de 

Marmosops parvidens e M. pinheiroi. Sequenciamos complementarmente o gene IRBP para 

mais duas espécies: M. bishopi e M. ocellatus. Adicionalmente utilizamos sequências, de 

ambos os genes, disponíveis no banco de dados digital: EMBL-Genbank (Genbank) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Utilizamos sequências de 18 das 19 espécies 

conhecidas atualmente para o gênero, apenas Marmosops juninensis não consta de nossas 

análises, totalizando 202 sequências de CITB e 50 sequências de IRBP de 12 espécies 

(Figuras 1, 2, 3 e Tabela 1) com intenção de posicionar nossas amostras filogeneticamente 

dentro da nova taxonomia do gênero (Diaz-Nieto et al. 2016; Diaz-Nieto e Voss 2016). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
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Figura 1. Localização das sequências utilizadas para as espécies do gênero Marmosops 

distribuídas no norte e oeste da América da Sul e Panamá na América Central. Os números 

correspondem às localidades listadas na Tabela 1, onde consta a identificação das amostras 

utilizadas e os genes sequenciados para as amostras.  
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Figura 2. Localização das amostras utilizadas para as espécies Marmosops parvidens, 

Marmosops pinheiroi e Marmosops pakaraima. Os números correspondem às localidades 

listadas na Tabela 1, onde consta também identificação das amostras e genes sequenciados 

para cada amostra.  
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Figura 3. Localização das sequências utilizadas para as espécies Marmosops incanus e 

Marmosops paulensis com distribuição na Floresta Atlântica, estados brasileiros de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia. Os números correspondem às localidades 

listadas na Tabela 1, onde consta identificação das amostras utilizadas e os genes 

sequenciados para as amostras.  
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Tabela 1. Sequências de Marmosops parvidens, Marmosops pinheiroi e grupos externos 

utilizados neste estudo. Amostras sequenciadas apenas para o gene IRBP estão identificadas 

com *, sequenciadas os genes CITB e IRBP estão identificadas com **. As demais amostras 

foram sequenciadas apenas para o gene CITB. Na coluna localidade, números entre 

parenteses correspondem às localidades mapeadas nas Figuras 1, 2 e 3. Todos os espécimes 

voucher e amostras de tecidos sequenciados neste estudo estão preservados nas seguintes 

coleções: IEPA, Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá 

(Macapá, Brasil); INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Manaus, Brasil); 

CTGA, Coleção de tecido do Laboratório de Genética da Universidade Federal do Amazonas 

(Manaus, Brasil); MHNG, Museu de História Natutal de Genebra (Genebra, Suiça); ISEM, 

Instituto de Ciências da Evolução (Montpellier, França). 

Localidade LAT LONG Espécie GenBank Identificação da Amostra 

Panamá, Darien (9) 8,16 -77,30 M. invictus KT437867 USNM 337962 

Trinidad e Tobago, Rio Grande (3) 10,68 -61,01 M. carri KT437698 AMNH 188353 

Colômbia, Antióquia, Valdivia (10) 7,16 -75,41 M. chucha KT437727 FMNH 69822 

Colômbia, Finca Villa Nueva (11) 7,08 -75,44 M. handleyi KT437747 (KU171211*) CTUA 415 (JFD162) 

Colômbia, Finca El Bosque (12) 7,07 -75,42 M. handleyi KT437728; KT437745 
FMNH 69823;  

CTUA 413 

Colômbia, Finca El Bosque (12) 7,07 -75,42 M. caucae KT437746 CTUA 427 

Colômbia, Santander, P. Parra (13) 6,66 -73,89 M. magdalena KT437742 ICN 18788 

Colômbia, Gómez Plata (14) 6,58 -75,19 M. chucha KT437710 CTUA 434 (CACE004) 

Colômbia, Samaná (15) 5,70 -74,92 M. chucha KT437730 FMNH 70925 

Colômbia, Vereda San Roque (16) 5,66 -74,78 M. chucha KT437807 MHNUC 750 

Colômbia, Vereda Montebello (17) 5,58 -74,92 M. chucha KT437808 MHNUC 986 

Colômbia, Boyacá, Muzo (18) 5,50 -74,16 M. magdalena KT437731 FMNH 70926 

Colômbia, Amazonas, Letícia (52) -0,68 -72,13 M. bishopi KT437741 ICN 18338 

Venezuela, Falcon, La Pastora (1) 11,20 -68,61 M. fuscatus KT437875 USNM 442719 

Venezuela, Serrania de San Luis (2) 11,18 -69,70 M. fuscatus KT437763 AMNH 276509 

Venezuela, Carabobo, Falcon (4) 10,61 -68,40 M. ojastii KT437868 USNM 371299 

Venezuela, Aragua (5) 10,35 -67,68 M. carri KT437721 EBRG 27001 (EGC137) 

Venezuela, La Laguna (6) 10,20 -63,53 M. carri KT437871 USNM 406931 

Venezuela, Trujillo (7) 9,35 -70,30 M. carri KT437869; KT437870 
USNM 372933; USNM 

372934 

Venezuela, Merida (8) 8,60 -71,13 M. fuscatus KT437706  BMNH 1903.1.5.2 

Guiana, Cuyuni-Mazaruni (19) 5,37 -61,82 M. pakaraima KC954769 (KU171213*) ROM:MAM:115841  

Guiana, Mount Ayanganna (21) 5,28 -60,75 M. pakaraima KC954768  ROM:MAM:115129  

Guiana, Mount Wokomung (23) 4,42 -59,771 M. pakaraima KC954770 
MZUSP 29173  

(F 47080) 

Suriname, Brokopondo (24) 4,48 -55,03 M. parvidens 
AJ606427; AJ606429; 

KC954758 

ROM114322; 

ROM114299; F41219;  

F 54669  

Suriname, Brokopondo (24) 4,48 -55,03 M. pinheiroi AJ606432 ROM 114318  

Guiana, Potaro-Siparuni, Turtle 

Mountain (26) 
4,73 -58,71 M. pinheiroi KC954763 (AJ257677*) 

ROM:MAM:116974 

(F43900) 

Guiana, Potaro-Siparuni, Iwokrama (29) 4,40 -58,53 M. pinheiroi AJ606433  ROM F-44687 

Guiana, Karanambo, Takutu-Upper 

Essequibo (31) 
2,92 -58,73 M. parvidens 

AJ487008; KC954760 

(AF257680*) 
T 2259; FN 33439 

Suriname, Sipaliwini (28) 4,33 -57,06 M. pinheiroi KC954764  
USNM:MAMM: 

549294 (F54337) 

Suriname, Sipaliwini (28) 4,33 -57,06 M. parvidens KC954759  ROM:MAMM 97938 

Suriname, Nickerie (35) 2,03 -56,13 M. pinheiroi KC954766  
USNM:MAMM: 

545543 (TK10169) 

Guiana Francesa, Paracou (20) 5,33 -52,91 M. parvidens AJ606425; AJ606426 
ISEM V-1399;  

ISEM V-1581 
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Localidade LAT LONG Espécie GenBank Identificação da Amostra 

Guiana Francesa, Sparouine (22) 5,26 -54,03 M. parvidens Este estudo MHNG1984-023** 

Guiana Francesa, Saint Eugene (25) 4,85 -53,06 M. parvidens AJ487007 T 2161 

Guiana Francesa, Cacao (27) 4,54 -52,48 M. parvidens Este estudo MHNG1979:046 

Guiana Francesa, Les Nouragues (30) 4,09 -52,70 M. parvidens 
KC954762;  

KC954761 

ISEM V-1633;  

ISEM T-3832  

Guiana Francesa, Les Nouragues (30) 4,09 -52,70 M. pinheiroi AJ606430  ISEM V-955 

Brasil, Amapá, rio Amapá Gr. (34) 2,14 -51,19 M. pinheiroi Este estudo  IEPA3731 

Brasil, Amapá, rio Mutum (36) 1,39 -52,93 M. pinheiroi Este estudo IEPA821 

Brasil, Amapá, Ig. do Braço (37) 1,30 -51,58 M. parvidens Este estudo IEPA160 

Brasil, Amapá, Ig. Sto Antônio (38) 1,12 -51,87 M. parvidens Este estudo IEPA1755; IEPA505* 

Brasil, Amapá, rio Tracajatuba (39) 1,02 -51,16 M. pinheiroi Este estudo IEPA827 

Brasil, Amapá, Foz do rio Falsino (40) 0,96 -51,70 M. parvidens Este estudo 

IEPA3284; IEPA3291; 

IEPA3405; IEPA3418; 

IEPA3436**; IEPA3512 

Brasil, Amapá, Foz do rio Falsino (40) 0,96 -51,70 M. pinheiroi  Este estudo IEPA3421 

Brasil, Amapá, Ferreira Gomes, rio 

Araguari (41) 
0,87 -51,19 M. pinheiroi Este estudo 

IEPA2390**; IEPA2346; 

IEPA2348; IEPA2339; 

IEPA2343; IEPA2350; 

IEPA2361; IEPA2377; 

IEPA2379; IEPA2792 

Brasil, Amapá, rio Anacui (42) 0,84 -56,13 M. parvidens Este estudo IEPA1752; IEPA824 

Brasil, Amapá, Porto Grande, Cach. 

Caldeirão, rio Araguari (44) 
0,81 -51,31 M. pinheiroi Este estudo 

IEPA2506**; IEPA2507; 

IEPA2509; IEPA3084 

Brasil, Amapá, Horto Matapi (46) 0,48 -51,24 M. pinheiroi Este estudo IEPA2579; IEPA1770 

Brasil, Amapá, rio Cupixi (45) 0,58 -52,33 M. parvidens Este estudo IEPA674 

Brasil, Amapá, rio Vila Nova (48) 0,13 -51,53 M. pinheiroi Este estudo 
IEPA3227; IEPA3234; 

IEPA3932** 

Brasil, Amapá, Itacará, rio Jari (49) -0,50 -52,60 M. parvidens Este estudo 
IEPA2620**, 

IEPA2623**, IEPA2741 

Brasil, Amapá, Itacará, rio Jari (49) -0,50 -52,60 M. pinheiroi Este estudo 

IEPA2612**; 

IEPA2622**; IEPA2615; 

IEPA2619; IEPA2621 

Brasil, Maranhão, Caxias (75)  -4,88 -43,40 M. pinheiroi  

KR911952; KR911953; 

KR911954; KR911955; 

KR866141 

UFPB9037; UFPB9012; 

UFPB9040; UFPB9097; 

UFPB9011 

Brasil, Pará, Almeirim, rio Jari (50) -0,57 -52,60 M. pinheiroi Este estudo IEPA1767**; TAG2202** 

Brasil, Pará, Rio Trombetas (53) -1,44 -56,76 M. parvidens Este estudo 

SISTROM649; 

SISTROM551**; 

SISTROM650 

Brasil, Pará, Belém (54) -1,45 -48,48 M. pinheiroi KC954767 USNM 545543 

Brasil, Pará, Curuá, Vila Mamiá (55)  -1,55 -55,15 M. pinheiroi Este estudo 
IEPA1809; IEPA2458; 

IEPA2804 

Brasil, Pará, Prainha (56) -1,59 -53,66 M. pinheiroi Este estudo IEPA1793**; IEPA3001** 

Brasil, Pará, margem esquerda do rio 

Xingu (59)  
-1,77 -52,33 M. pinheiroi Este estudo 

CGB212; CGB231; 

CGB210** 

Brasil, Pará, rio Tapajós, margem direita 

(67) 
-2,53 -54,86 M. pinheiroi Este estudo 

SISTAPM353; INPA6835; 

(CTGA422)**; CTGA449; 

SISTAPM221; 

INPA6915** 

Brasil, Pará, rio Tapajós, margem 

esquerda (68) 
-2,74 -55,21 M. pinheiroi Este estudo 

CTGA397; CTGA423; 

SISTAPM238; CTGA259 

CTGA310; 

SISTAPM278** 

Brasil, Pará, Altamira (72)  -3,65 -52,36 M. pinheiroi  KC954765 CM:M:63506 (MDC589) 

Brasil, Pará, Stana do Araguaia (87) -9,33 -50,34 M. pinheiroi KR190442 FSF 133 

Brasil, Roraima, Serra de Apiaú (32) 2,83 -61,07 M. pinheiroi Este estudo SAM30** 

Brasil, Amazonas, Urucara (33) 2,52 -57,75 M. parvidens Este estudo EC11 
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Localidade LAT LONG Espécie GenBank Identificação da Amostra 

Brasil, Amazonas, C. Neblina (43) 0,84 -66,41 M. neblina KT437767 
USNM 560732 

(ALG14410) 

Brasil, Amazonas, Serra do Tapirapecó 

(47)  
0,39 -65,83 M. pinheiroi Este estudo 

MNRJ56846; 

MNRJ56848** 

Brasil, Amazonas, Médio Japurá (57)  -1,72 -69,13 M. bishopi Este estudo SISJAPM783 (CTGA783)** 

Brasil, Amazonas, Médio Japurá (57) -1,72 -69,13 M. parvidens Este estudo 
SISJAPM705 

(CTGA705)** 

Brasil, Amazonas, SI. rio Negro (58) -1,75 -63,21 M. bishopi Este estudo SISSISM127** 

Brasil, Amazonas, L. Meduiním (60) -1,79 -61,28 M. pinheiroi Este estudo INPA4146** 

Brasil, Amazonas, rio Uatumã (61) -1,82 -59,47 M. parvidens Este estudo AFP335 

Brasil, Amazonas, Rio Jaú (62)  -2,08 -62,12 M. noctivagus Este estudo INPA4376; INPA4308 

Brasil, Amazonas, Rio Jaú (63)  -2,21 -62,43 M. noctivagus Este estudo INPA4144; INPA4145 

Brasil, Amazonas, rio Jatapu (65) -2,46 -58,21 M. parvidens Este estudo 

SISJATM1**; 

SISJATM13; SISJATM18; 

SISJATM37; SISJATM50 

Brasil, Amazonas, rio Jatapu (65) -2,46 -58,21 M. pinheiroi Este estudo SISJATM10 

Brasil, Amazonas, rio Cueiras (69)  -2,75 -60,44 M. parvidens Este estudo EE192** 

Brasil, Amazonas, Ilhazinha (71)  -3,28 -66,23 M. bishopi KT437811 
MVZ 191188 

(MNFS1757) 

Brasil, Amazonas, Manicoré (77) -5,04 -61,20 M. pinheiroi Este estudo JBO2** 

Brasil, Amazonas, rio Purus (78) -5,73 -63,21 M. bishopi Este estudo; KT437760 
SISPURM155;  

MVZ 190283 

Brasil, Amazonas, rio Purus (78) -5,73 -63,21 M. ocellatus Este estudo SISPURM149** 

Brasil, Amazonas, rio Purus (78) -5,73 -63,21 M. pinheiroi Este estudo SISPURM180** 

Brasil, Amazonas, Rio Juruá (81) -6,46 -68,76 M. bishopi KT437765 MPEG 28041 (JUR476) 

Brasil, Amazonas, Rio Juruá (82) -6,80 -70,73 M. caucae KT437757 
MVZ 190272 

(JLP 15450) 

Brasil, Amazonas, Penedo (83) -6,83 -70,75 M. noctivagus Este estudo INPA2931 

Brasil, Amazonas, Condor (85) -7,74 -70,89 M. ocellatus KT437759 MVZ 190267 (JLP15633) 

Brasil, Acre, Igarapé Porongaba (86) -8,66 -72,78 M. caucae KT437809 
MVZ 190270 

(MNFS1067) 

Brasil, Acre, Igarapé Porongaba (86) -8,66 -72,78 M. ocellatus KT437810 
MVZ 190269 

(MNFS1319) 

Brasil, Bahia, Andaraí, Fazenda Santa 

Rita (90) 
-12,80 -41,26 M. incanus GU112904, KT437783 

LPC201; MVZ197435 

(LPC31) 

Brasil, E. Santo, Cariacica (105) -20,28 -40,52 M. incanus GU112906 LPC 1080 

Brasil, E. Santo, Santa Tereza (103) -19,96 -40,54 M. incanus GU112902 YL 444 

Brasil, Minas Gerais (104) -20,62 -41,91 M. paulensis KT437880 YL 19 

Brasil, Minas Gerais (106) -22,89 -46,08 M. paulensis KT437814 MP 405 

Brasil, Minas Gerais, Caratinga (102) -19,83 -41,83 M. incanus 
AY233784*, 

AY233785*; Este estudo 

MAM201;MAM202; 

MVZ 182771 

Brasil, Minas Gerais, Sta Barbara (104) -20,08 -43,50 M. incanus GU112900 LC 49 

Brasil, Minas Gerais, Turmalina (97) -17,13 -42,76 M. incanus GU112905 LC 81 

Brasil, Rio de Janeiro (107) -22,37 -43,18 M. paulensis 
KT437798; KT437800; 

KT437801 

MZUSP 29169 

(MAM481); MZUSP 

29184; MZUSP 29185  

Brasil, Rio de Janeiro, Ibicui (109) -22,95 -44,03 M. incanus GU112903 LPC 954 

Brasil, São Paulo (111) -24,28 -48,23 M. paulensis KC954772 JLP 16216 

Brasil, São Paulo (110) -23,89 -46,35 M. paulensis KT437720 EEB 1021 

Brasil, São Paulo (112) -24,51 -48,48 M. paulensis KT437761 MVZ 183244 (JLP183244) 

Equador, Napo, P. Nacional Yasuní (51) -0,65 -76,45 M. noctivagus KT437724 (AF257676)* ROM 105316 (F 37644);  

Equador, Morona-Santiago (70)  -2,90 -78,39 M. noctivagus KT437714 QCAZ 8833 (DFA410) 

Peru, Amazonas, Cordillera El Condor 

(73) 
-3,88 -78,43 M. caucae KT437840; KT437841 

FMNH 203324, FMNH 

203325 

Peru, Cusco, Amaybamba (91) -13,03 -71,59 M. noctivagus Este estudo MVZ 173930 

Peru, Cusco, Paucartambo (92) -13,16 -71,61 M. noctivagus Este estudo MVZ 171408 

Peru, Loreto, San Jacinto (64) -2,31 -75,86 M. bishopi KT437844 KU 157969; KU 157971 
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Localidade LAT LONG Espécie GenBank Identificação da Amostra 

Peru, Loreto, Teniente Lopez (65) -2,55 -76,11 M. bishopi KT437847 KU 157969; KU 157971 

Peru, Loreto, Iquitos (74) -3,96 -73,41 M. bishopi KT437863 TTU 101239 (TK75131) 

Peru, Loreto, Rio Galvez (76) -4,94 -74,46 M. bishopi KT437855; KT437856 
FMNH 169800;  

FMNH 169801  

Peru, Loreto, Rio Galvez (76) -4,94 -74,46 M. noctivagus 

AF257696*; AF257699*; 

AF257700*; AF257704*; 

AJ606421; KT437846; 

KT437853 (AF257702*) 

RSV2131; RSV2224; 

RSV2225; RSV2294; 

AMNH 27275; KU 

157967 (RMT4068); 

AMNH 272782 

(RSV2242) 

Peru, Loreto, Rio Galvez (76) -4,94 -74,46 M. ocellatus KT437848 KT437850 
MUSM 13284; AMNH 

272760 

Peru, San Martim, Bella Vista (84) -7,74 -76,37 M. noctivagus KT437837 
FMNH 203327 

(PMV2353) 

Peru, San Martim, Bella Vista (84) -7,74 -76,37 M. ocellatus 
KT437778; KT437780; 

KT437818 

UMMZ 176449 

(LLW869); UMMZ 

176464; AMNH 261265 

Peru, San Martim, Bella Vista (84) -7,74 -76,37 M. caucae KT437859 TTU 84923 (TK104151) 

Peru, San Martin, Rioja (79) -5,75 -77,52 M. bishopi 
KT437838; KT437839 

(KU171207*) 

FMNH 203509 

(PMV2361); FMNH 

203328 

Peru, San Martin, Rioja (79) -5,75 -77,52 M. noctivagus KT437779 UMMZ 176459 (LLW879) 

Bolivia, Chijchijpa, Río Yarisa (96) -16,15 -67,78 M. noctivagus Este estudo AMNH 268936 

Bolivia, Chuquisaca, rio Limon (101) -19,55 -64,13 M. ocellatus KT437824 MSB 63275 (NK21845) 

Bolivia, La Paz, Hidr. Saynani (95) -16,11 -68,08 M. creightoni KT437722 CBF 6552 (EY1705) 

Bolivia, La Paz, La Reserva (94) -15,71 -67,51 M. bishopi KT437830 AMNH 268938 

Bolivia, La Paz, La Reserva (94) -15,71 -67,51 M. creightoni KT437740 CBF 7641 

Bolivia, Pando (88) -11,71 -61,88 M. ocellatus KT437821 MSB 57002 (NK14140) 

Bolivia, Pando, Santa Cruz (89) -12,21 -68,40 M. ocellatus KT437719 (KU171212*) USNM 581979 (ECH7) 

Bolivia, Santa Cruz, El Refugio (93) -14,76 -61,03 M. bishopi KT437770 LHE 1498 

Bolivia, Santa Cruz, El Refugio (93) -14,76 -61,03 M. ocellatus KT437772 
USNM 584467 

(LHE1573) 

Bolivia, Santa Cruz, rio Ariruma (99) -18,33 -64,21 M. ocellatus KT437825 MSB 67021 

Bolivia, San Rafael de Amboró (98) -17,60 -63,60 M. bishopi KT437817 MSB 55843 (NK12946) 

Bolivia, Santa Cruz, Tita (100) -18,41 -62,16 M. ocellatus KT437823 MSB 58511 

Obtenção de sequências 

O DNA foi extraído de tecidos preservados em etanol 95% com o NucliSENS 

EasyMag robot (Biomérieux, Craponne, France) ou Wizard Genomic DNA Purification Kit 

(Promega) seguindo os protocolos dos fabricantes. Para amplificação do CITB, utilizamos os 

primers MVZ05 e MVZ16 (Smith e Patton 1993). Realizamos as amplificações utilizando um 

volume final de 40 μL, contendo: 16.5 µL de ddH
2
O; 3 µL de 50 mM MgCl

2
; 5 µL de dNTP 

mix (2,5 mM); 5 μL de 10X Tampão; 4 μL de cada primer (0,5 μM); 0,5 μL Platinum Taq 

(Life Technologies Corp.) e 2μl de DNA genômico. A PCR (reação em cadeia da polimerase) 

foi realizada em termociclador compreendendo denaturação inicial de 94 °C por 3 min, 30 
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ciclos de amplificação com denaturação a 94 °C por 30 segundos, anelamento em 51°C por 1 

min e extensão a 72 °C por 2 min. A reação de sequenciamento foi feita através do método 

desenvolvido por Sanger et al. (1977) utilizando 2 μL dos produtos amplificados e 

purificados, 3,2 μL de ddH
2
O, 0,3 μL de Big Dye Terminator Cycle Sequencing Kit (Applied 

Biosystems), 2,5 μl de tampão de Big Dye e 2 μL de primer (10 μM). As reações foram 

colocadas em termociclador nas seguintes condições: 96 ºC por 1 minuto, 30 ciclos de: 96 ºC 

por 10 segundos, 50 ºC por 10 segundos e 60 ºC por 4 minutos.  

As amplificações do gene IRBP foram obtidas utilizando os primers 746E, 1313D, 

119A, 878F, 477J e 878F que amplificam fragmentos do gene seguindo Jansa e Voss (2000). 

Realizamos as amplificações utilizando um volume final de 25 μL, contendo: 12,8 µL de 

ddH
2
O; 1 µL de MgCl

2
 50 μM; 2 µL de dNTP mix (2,5 mM); 5 μL de 10X Tampão; 1 μL de 

cada primer (0,2 μM); 0,5 μL de Platinum Taq (Life Technologies Corp.) e 2μl de DNA 

genômico. A PCR foi realizada em termociclador compreendendo denaturação inicial de 94 

°C por 5 min, 6 ciclos de amplificação com denaturação a 90 °C por 30 segundos, 58 °C por 

54 segundos, 72 °C por 45 segundos, diminuindo 1 °C por ciclo, 30 ciclos de 94 °C x 30s, 52 

°C x 45s e extensão com 72 °C por 5 min. O produto amplificado foi purificado e sequenciado 

na Helixxa Serviços Genômicos (Paulinia, SP), usando os mesmos primers utilizados para a 

amplificação. As sequências foram alinhadas e checadas manualmente, com o uso do 

programa MEGA 5.1 (Tamura et al. 2013), para presença de espaçamentos ou códons de 

parada.  

Posicionamento filogenético e datação molecular  

Com intuito de entender as relações filogenéticas entre as espécies de Marmosops, e 

verificar a estruturação de Marmosops parvidens e M. pinheiroi, realizamos uma reconstrução 

filogenética utilizando sequências do gene mitocondrial CITB de dezoito espécies (Tabela 

01). Utilizamos os métodos Inferência Bayesiana (BI) e Máxima Verossimilhança (ML). Para 
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selecionar o melhor modelo de partição no gene CITB utilizamos o Programa PartitionFinder 

V.0.9 (Lanfear et al. 2012).  

Com a base de dados completa reconstruímos a árvore filogenética através do método 

Inferência Bayesiana (BI) no Programa MrBayes, 3.2.1 (Ronquist et al. 2012). Utilizamos 10
8 

gerações cadeias de Markov (MCMC), amostradas a cada 1000 gerações. Inferimos a análise 

ML pelo Programa RAxML na plataforma CIPRES Web server (Stamatakis et al. 2008). 

Suporte para nós foram estimados para ML com 100 réplicas de bootstrap. Para essas análises 

utilizamos uma matriz com 202 sequências de CITB, as sequências na maioria variaram entre 

750 e 800 pares de base (pb). Sequências menores entre 190 e 450 pb foram utilizadas para 

espécies raras como M. ojastii, M. magdalena, M. chucha e M. invictus. Sequências de 

holótipos, como M. paulensis, e extremo de distribuição, como M. carri em Trinidade e 

Tobago, obtidas por Diaz-Nieto et al. (2016). Para constituir grupo externo nas análises 

filogenéticas utilizamos sequências de Thylamys pusillus (HM583417, HM583419) e 

Thylamys pallidior (AY803304).  

Utilizamos a análise *Beast implementada pelo programa BEAST, version 1.8.1 

(Heled e Drummond 2010; Drummond et al. 2012) para estimar a árvore de espécies e o 

tempo de divergência, essa análise foi implementada com os genes CITB e IRBP. Para essa 

análise utilizamos sequências dos genes CITB e IRBP para 12 espécies: Marmosops bishopi, 

M. caucae, M. creightoni, M. fuscatus, M. handleyi, M. incanus, M. neblina, M. noctivagus, 

M. ocellatus, M. pakaraima, M. parvidens, M. paulensis e M. pinheiroi. Empregamos o 

modelo Yule process indicado para análises com mais de uma espécie (Drummond et al. 

2012). Utilizamos relógio molecular relaxado (uncorrelated lognormal relaxed-clock rate) e 

pontos de calibração obtidos em Jansa et al. (2014) [ver Material Suplementar]: (i) 

divergência de [Marmosops pinheiroi + M. parvidens] e [M. noctivagus + M. caucae 

(sinônimo junior de M. impavidus) + M. incanus] definido como 9,4 MYA +/- 5,4; e (ii) 
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divergência de [M. pinheiroi] e [M. parvidens] definido como 2,7 MYA +/- 2,3. Empregamos 

relógio molecular relaxado e distribuição normal. Utilizamos 10
8
 gerações de cadeias de 

Markov (MCMC) amostradas a cada 1000 gerações.  

Examinamos a convergência das análises bayesianas usando Tracer 1.5 (Rambaut e 

Drummond 2007). Para ambas as análises a convergência foi aceita com ESS (effective 

sample sizes) ≥ 200 para todos os parâmetros. A máxima credibilidade dos clados foi 

calculada com o TreeAnnotator 1.6.2 a partir de 25% de árvores, juntamente com intervalos 

de máxima densidade posterior (HPDI). Para essa análise utilizamos uma matriz com 43 

sequências para ambos os genes, com 1300 pb para o gene IRBP e 800 pb para o CITB.  

Variabilidade genética e estruturação das populações de Marmosops pinheiroi e M. 

parvidens 

Para avaliar variabilidade e diversidade genética e estruturação das populações utilizamos 

38 sequências do gene CITB (32 haplótipos), de Marmosops parvidens provenientes de 18 

localidades e 72 sequências (58 haplótipos) de 30 localidades de M. pinheiroi. 

Para avaliar a estruturação e os padrões de distribuição geográfica das populações de M. 

pinheiroi e M. parvidens geramos uma rede de haplótipos, no programa Network 4.6.1.3 pelo 

método de Median-joining-MJ (Bandelt et al. 1999).  

Inferimos o número de agrupamentos (k), utilizando CITB, através do programa BAPS5 

(Bayesian Analysis of Population Structure) (Corander et al. 2008; Corander e Tang 2007). 

Inicialmente rodamos o modelo de mistura usando o número máximo de agrupamentos k 

possíveis, de 1 a 20. Repetimos quatro vezes a análise para confirmar os resultados. Então 

realizamos a análise definindo as populações pré-identificadas (admixture) usando 200 

interações, 400 referências individuais e 20 interações por indivíduos.  
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A matriz de divergência genética p-distance não corrigido foi obtida pelo MEGA 6.0 

(Tamura et al. 2013) para os agrupamentos identificados pelo BAPS5 para M. pinheiroi e M. 

parvidens e para as demais 16 espécies utilizadas na análise filogenética.  

Demografia histórica 

Investigamos a demografia histórica para os agrupamentos identificados pelo BAPS com 

mais de 10 indivíduos através da análise Bayesiana Skyline Plot (BSP) também no BEAST 1.8 

(Drummond et al. 2012). Este método estima a dinâmica populacional ao longo do tempo e 

permite uma avaliação nos padrões históricos de mudança na Ne (tamanho efetivo da 

população) através das Cadeias de Markov Monte Carlo (Drummond et al. 2005). Nós rodamos 

10
7
 gerações, com as primeiras 10 mil gerações descartadas (‘burn in’). O resultado foi 

visualizado no programa Tracer 1.5 (Rambaut e Drummond, 2007).  

RESULTADOS 

Relações filogenéticas em Marmosops 

As duas árvores filogenéticas obtidas, pela inferência Bayesiana (BI, Figura 4) e máxima 

verossimilhança (ML; Apêndice Capítulo 3), apresentaram resultados semelhantes e ambas 

resgataram a monofilia do gênero Marmosops. Nossa reconstrução filogenética BI resgatou 

dois grandes clados (A e B), dividindo as espécies dentro dos dois subgêneros propostos por 

Diaz-Nieto et al. (2016): Sciophanes e Marmosops. Obtivemos suporte entre 99 e 1, pelo 

método BI, para os dois subgêneros e para as dezoito espécies avaliadas (Figura 4). Embora as 

relações entre as espécies não apresentaram suporte em todos os nós. Pelo método ML os 

suportes foram mais baixos, resgatamos valores de bootstrap entre 75 e 84 para a maioria das 

espécies (Apêndice Capítulo 3).  

Na topologia resgatada para o gênero Marmosops (Figura 4), em ambas as análises 

filogenéticas empregadas, formaram-se dois grandes clados. O clado A agrupando as espécies: 
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M. parvidens, M. pakaraima, M. pinheiroi, M. chucha, M. magdalena, M. ojastii, M. bishopi, 

M. carri, M. fuscatus, M. handleyi e M. invictus. Dentro do clado A, resgatamos como clado 

basal o que aninha M. carri, M. fuscatus, M. handleyi e M. invictus (clado D). O clado C, reúne 

dois clados irmãos, o clado G que agrupa as espécies M. bishopi, M. ojastii, M. magdalena e M. 

chucha e o clado G que reúne as espécies que ocorrem na região Guiana (M. parvidens, M. 

pakaraima e M. pinheiroi). 

O clado B agrupa as espécies que se distribuem na Amazônia Ocidental e a leste dos Andes 

(M. noctivagus, M. creightoni, M. ocellatus, M. caucae e M. neblina) unidas às espécies da 

Floresta Atlântica (M. incanus e M. paulensis). O clado composto por exemplares de M. 

paulensis, foi recuperado como o clado basal dentro do clado B (0,99 BI) e consiste na única 

diferença entre as topologias resgatadas pelas análises BI e ML. M. incanus compõe o clado 

basal (bootstrap 84) pela análise ML (Apêndice Capítulo 3).  

As análises filogenéticas recuperaram a monofilia para M. parvidens e M. pinheiroi (Figura 

4 e 5). Recuperamos quatro clados em M. parvidens (A, C, D e E). A e C identificam clados a 

leste e a oeste na região Guiana. O clado A agrupa haplótipos da Guiana, de três localidades no 

estado do Pará, Prainha, Curuá, e rio Trombetas, e os rios Jatapu e Uatumã no estado do 

Amazonas. Porção oeste da região Guiana. O clado C, agrupa haplótipos do Suriname, Guiana 

Francesa e todo o estado do Amapá, na porção leste. O clado D agrupa haplótipos de ambas as 

margens do rio Jari, na localidade Itacará. E, o clado E é formado por um haplótipo do rio 

Japurá a oeste do rio Negro e norte do rio Solimões/Amazonas, fora da área de distribuição da 

espécie (Figura 5 e 7). 

Com uso dos dois métodos filogenéticos (BI e ML) recuperamos oito clados intraespecíficos 

em M. pinheiroi (F, G, I, J, K, L, M e N). Dois clados principais reuniram amostras 

amplamente distribuídas em dois clados H e O. O clado H agrupa haplótipos distribuídos ao 

norte do rio Amazonas (clados F, G e I) com três localidades ao sul do rio Amazonas, margem 
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direita do rio Xingu (Altamira), rio Araguaia (São Felix) e Maranhão (Caxias) (clado J). O 

clado J foi recuperado como clado irmão do clado I, que reúne haplótipos do estado do Amapá. 

O clado G, formado por haplótipos procedentes de ambas as margens do rio Jari, foi recuperado 

como clado irmão do clado F que reúne as demais amostras da região Guiana. O segundo clado 

(O) recuperou a relação entre as amostras ao sul do rio Amazonas e oeste do rio Xingu. Um 

clado interno (K) agrupa dois outros clados formados pelos haplótipos da margem esquerda do 

rio Xingu e haplótipos da margem direita do rio Tapajós, ambos com suporte (PP 1 e 84 de 

bootstrap). Outro clado (L) recuperou as amostras da margem esquerda do rio Tapajós. Ainda 

compõe o clado O dois haplótipos de duas localidades do rio Purus que formam os clados M e 

N (Figura 5 e 8).  

A divergência entre os dois grandes clados ocorreu no Mioceno aproximadamente 8,93 

milhões de anos atrás (Ma) (95% HPDI: 6,01-10,69 Ma). A separação das espécies da região 

Guiana das demais espécies do clado foi inferida para o Plioceno Médio há aproximadamente 

5,23 milhões de anos atrás (Ma) (95% HPDI: 3,30-8,53Ma) (Figura 6). M. pinheiroi e M. 

pakaraima+M. parvidens tiveram uma divergência mais recente no Plioceno inferior, há 

aproximadamente 3,64 milhões de anos atrás (Ma) (95% HPDI: 2,70-5,23 Ma). A divergência 

interna para as duas espécies, M. parvidens e M. pinheiroi, ocorreu principalmente durante o 

Pleistoceno. A divergência entre M. pakaraima e M. parvidens foi inferida para 3,01 Ma 

(95% HPDI: 2,40-3,68 Ma), já as datas de diversificação intraespecífica de M. parvidens e de 

M. pinheiroi foram recuperadas para um período muito similar. A diversificação 

intraespecífica em M. parvidens foi inferida para 2,68 Ma (95% HPDI: 1,28-3,40 Ma) e em 

M. pinheiroi para 2,82 Ma (95% HPDI: 1,48-3,70 Ma), quando essa espécie se divide em duas 

linhagens principais. O clado de M. pinheiroi ao sul do rio Amazonas é um pouco mais antigo 

(1,23 Ma) (95% HPDI: 0,34-2,59 Ma), que o clado ao norte do rio Amazonas (1,03 Ma) (95% 

HPDI: 0,32-2,50 Ma), que agrega também o clado com haplótipos a leste do rio Xingu 
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(Figura 6). A árvore de espécies (*Beast) recuperou clados congruentes com as análises 

filogenéticas (BI e ML), além de uma relação não verificada anteriormente entre os clados 

formados pelos haplótipos do Amapá e do rio Jari (PP 93) (ver Figuras 5 e 6). 

 

Figura 4. Inferência bayesiana do gênero Marmosops usando CITB. Círculos nas cores: 

preto, chumbo, cinza e branco; identificam probabilidade posterior (PP) e bootstrap conforme 

legenda no canto superior esquerdo. Os terminais estão identificados pelas espécies, análise 

com terminais identificados pelas amostras pode ser vista no Apêndice 3. Clado F pode ser 

visto em detalhe na figura 5. 
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Figura 5. Detalhe do clado F da Inferência Bayesiana do gênero Marmosops usando CITB, 

extraído da Figura 4. Círculos nas cores: preto, chumbo, cinza e branco; identificam 

probabilidade posterior (PP) e bootstrap conforme legenda no canto inferior esquerdo. Os 

clados formados em M. parvidens estão identificados pelas letras A, C, D e E. As letras F, G, 

I, J, K, L, M e N identificam os clados em M. pinheiroi. Cada terminal é identificado pelo 

número das localidades identificadas na Figura 2 e Tabela 1. A barra à direita demonstra os 

agrupamentos identificados pelos BAPS para M. parvidens (em tons de verde): Pa1 = Guiana; 

Pa2 = rio Jari e Pa3 = rio Japurá e M. pinheiroi (em tons de azul e violeta): Pi1 = Guiana 

(menos Amapá); Pi2 = rio Jari, Pi3 = Amapá; Pi4 = Leste do rio Xingu; Pi 5 = Oeste do rio 

Xingu; Pi6 = Margem esquerda do rio Tapajós; Pi7 = rio Purus. 
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Figura 6. Árvore de espécies (*Beast) utilizando o gene mitocondrial CITB e o nuclear IRBP 

para o gênero Marmosops. Acima dos nós, datações inferidas para a divergência entre os 

agrupamentos ou espécies. Abaixo suporte para os nós. Os terminais estão identificados pelas 

espécies, e em M. parvidens também pelo agrupamentos; Pa1, Pa2 e Pa3 e em M. pinheiroi: 

Pi1, Pi2, Pi3, Pi4, Pi5, Pi6 e Pi7.  

A rede de haplótipos para M. parvidens revelou resultados semelhantes aos obtidos pelas 

análises filogenéticas e, compatíveis, com os resultados obtidos com BAPS (Figuras 5 e 9). 

Os agrupamentos formados pelas amostras do leste e oeste da região Guiana se distanciaram 

por apenas cinco passos mutacionais, menor que entre haplótipos dentro de cada agrupamento 

e juntas correspondem ao agrupamento Pa1 identificado pelo BAPs. O agrupamento Jari está 

posicionado entre os agrupamentos rio Japurá e Guiana, distante mais de 30 passos 

mutacionais de cada um (Figura 9).  

A rede de haplótipos de M. pinheiroi revelou oito agrupamentos que se distanciam mais de 

30 passos mutacionais entre si. Além daqueles identificados pelo BAPS, um agrupamento 

adicional foi formado por amostras do nordeste do estado do Amazonas e sudeste de Roraima, 
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localidades Serra do Apiaú e rio Jatapú que constam do agrupamento Pi1 (Figura 10). Os 

agrupamentos ao norte e ao sul do rio Amazonas, apresentam-se mais próximos entre si. As 

amostras à leste do rio Xingu (sul do Pará e Maranhão - Pi4) que estão associadas ao 

agrupamento Amapá (Pi3) conforme verificado nas análises filogenéticas e BAPS (Figura 

10).  

A divergência média (p-distance) entre as espécies alcançou máxima entre M. paulensis e 

M. parvidens (Pa3) (18,68%) e mínima entre M. carri e M. fuscatus (Pa3) (1,68%). A 

distância genética entre os agrupamentos recuperados pelo BAPS para M. parvidens variou 

entre 3,93% e 8,60%, o menor valor de distância foi entre Pa1 (Guiana) e Pa2 (rio Jari) e a 

maior entre Pa2 e Pa3 (rio Japurá) (Tabela 2). Entre os clados de M. pinheiroi os valores 

foram ainda mais expressivos, com os menores valores obtidos quando comparamos os 

agrupamentos ao sul (Pi4, Pi5, P6 e Pi7) e ao norte (Pi1, Pi2 e Pi3) do rio Amazonas. Com 

exceção de Pi4 (leste do Xingu) cuja menor distância genética com outros agrupamentos foi 

obtida quando comparada com Pi3 (Amapá), com valor de 4,08%. A maior distância genética 

foi verificada entre Pi2 (Guiana) e Pi6 (Tapajós-ME), 9,70% e a menor entre Pi7 (Purus) e Pi6 

de 2,69% (Tabela 3).   
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Figura 7. Distribuição dos agrupamentos identificados pelo BAPS para Marmosops 

parvidens: Pa1 - região Guiana; Pa2 - as margens do rio Jari e Pa3 - rio Japurá. 

 

 

Figura 8. Distribuição dos agrupamentos identificados pelo BAPS para M. pinheiroi: Pi1 - 

região Guiana com exceção das amostras do estado do Amapá; Pi2 - rio Jari; Pi3 – estado do 

Amapá; Pi4 - médio rio Xingu e Santana do Araguaia no Pará e, Caxias no Maranhão; Pi5 

margem esquerda da foz do rio Xingu e margem direita do rio Tapajós; Pi6 - margem 

esquerda do rio Tapajós e Pi7 - rio Purus e Manicoré. 
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Figura 9. Rede de haplótipos de Marmosops parvidens. O comprimento dos ramos 

corresponde às substituições de nucleotídeos, representadas por estruturas ovais pretas ao 

longo dos ramos. Círculos pretos representam os vetores médios. Tamanho dos círculos 

coloridos corresponde ao número de indivíduos compartilhando o mesmo haplótipo (entre 1 e 

3). As cores dos círculos correspondem às cores dos agrupamentos apresentados na Figura 5.  
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Figura 10. Rede de haplótipos de Marmosops pinheiroi. O comprimento dos ramos 

corresponde às substituições de nucleotídeos, representadas por estruturas ovais pretas ao 

longo dos ramos. Círculos em preto representam os vetores médios. Tamanho dos círculos 

coloridos corresponde ao número de indivíduos compartilhando o mesmo haplótipo (entre 1 e 

3). As cores dos círculos correspondem às cores dos agrupamentos apresentados na Figura 5. 
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Demografia histórica 

Com a realização de Bayesiana Skyline Plot (BSP) encontramos estabilidade populacional 

em Pa1 para M. parvidens (Figura 11). Não foi possível avaliar a demografia populacional no 

agrupamento Pa2 (rio Jari) e Pa3 (rio Japurá) devido ao baixo número de sequências. 

Encontramos expansão populacional em Marmosops pinheiroi nos agrupamentos Pi1 

(Guiana) e Pi3 (Amapá) (Figura 12). Resgatamos uma sutil expansão por volta de 0,50 Ma em 

Pi1 e uma expansão mais acentuada por volta de 0,80 Ma em Pi3 (Figura 12). Não foi 

possível avaliar separadamente os agrupamentos ao sul do rio Amazonas (Pi4, Pi5, Pi6 e Pi7) 

e Pi2 ao norte, devido ao baixo número de amostras que compõem cada um desses 

agrupamentos.   

 

Figura 11. Bayesiana skyline plot demonstrando a variação demográfica através do tempo 

(milhões de anos atrás, Mya) em Marmosops parvidens para o agrupamento Pa1 (região 

Guiana) que apresentou mais de dez haplótipos. 
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Figura 12. Bayesiana skyline plots (BSP) demonstrando variação demográfica através do 

tempo (milhões de anos atrás, Mya) para os agrupamentos em M. pinheiroi, com mais de dez 

haplótipos, Pi1 (região Guiana menos Amapá - A) e Pi3 (Amapá – B).  
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Tabela 2. Matriz de distância genética (Kimura 2P) baseado em sequências do gene CITB, 

comparado entre agrupamentos resgatados pelo BAPS para M. parvidens: Pa1 - Guiana, Pa2 – 

rio Jari e Pa3 - rio Japurá e M. pinheiroi (em negrito): Pi1 - Guiana menos Amapá, Pi2 – rio 

Jari, Pi3 – Amapá, Pi4 – rio Xingu MD, São Felix e Maranhão, Pi5 – Xingu-Tapajós; Pi6 – 

rio Tapajós ME; Pi7 - rio Purus; com as demais espécies do gênero.  

 M. parvidens M. pinheiroi 

Grupos Pa1 Pa2 Pa3 Pi1 Pi2 Pi3 Pi4 Pi5 Pi6 Pi7 

Pa2 3,9  
 

       

Pa3 7,2 7,6         

Pi1 12,1 13,57 13,85        

Pi2 12,6 12,25 10,7 5,4       

Pi3 9,2 9,2 13,86 6,0 5,7      

Pi4 9,6 9,6 12,00 5,5 4,4 4,1     

Pi5 10,3 11,31 10,34 7,7 10,01 9,5 6,11    

Pi6 8,9 12,1 10,4 7,6 10,10 10,36 6,62 3,6   

Pi7 11,0 9,1 9,0 8,7 8,3 5,0 6,0 3,2 2,7  

M. pakaraima 6,7 5,9 5,8 11,76 8,3 8,1 9,4 8,1 6,4 8,0 

M. neblina 15,16 15,80 13,7 14,8 15,6 14,64 12,2 13,5 13,9 14,6 

M. caucae 14,0 13,6 15,1 14,62 11,4 13,68 14,2 13,20 13,5 14,5 

M. noctivagus 15,41 9,8 14,0 15,00 10, 7 11,6 8,8 13,97 12,2 11,0 

M. paulensis 18,3 17,5 18,9 15,2 12,1 15,12 12,8 13,2 13,2 13,9 

M. incanus 14,64 13,2 14,34 13,6 13,7 15,4 14,0 13,8 12,2 13,0 

M. bishopi 12,0 12,19 13,5 11,4 11,6 11,74 9,7 10,66 10,1 13,8 

M. fuscatus 14,9 13,7 16,4 14,6 14,5 15,7 13,3 14,2 15,4 13,4 

M. chucha 15,5 13,4 16,1 12,5 12,6 12,1 8,6 12,1 12,4 10,5 

M. creightoni 11,8 9,9 15,3 11,5 11,6 11,9 10,0 10,5 12,2 10,5 

M. handleyi 14,7 14,0 16,1 16,6 17,2 16,7 15,8 13,7 13,0 13,7 

M. magdalena 16,0 14,1 14,1 11,8 9,8 12,4 8,6 10,9 13,8 12,5 

M. neblina 18,9 17,7 19,3 13,6 15,6 13,7 12,2 11,3 13,9 11,3 

M. ocellatus 13,8 13,1 13,5 12,7 13,2 13,6 11,8 11,9 13,9 11,7 

M. ojastii 12,9 12,6 13,7 15,1 14,0 16,0 13,2 12,9 14,6 14,5 

M. carri 14,1 8,6 15,7 15,8 15,8 16,6 14,2 13,9 14,7 14,3 

Thyllamys 19,5 19,10 12,10 14,4 14,8 17,2 14,2 15,8 16,1 16,0 
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Tabela 3. Diversidade haplotídica (Hd), diversidade nucleotídica (π) e número de indivíduos 

(N) para os agrupamentos identificados pelo BAPS em M. parvidens e M. pinheiroi.  

 

  Espécie Hd π N 

Toda amostra M. parvidens 0,984 0,0304 38 

(Pa1) Guiana M. parvidens 0,9708 0,0165 34 

(Pa2) Jari M. parvidens 0,9818 0,0122 3 

(Pa3) Japurá  M. parvidens 1 0,0153 1 

Toda amostra M. pinheiroi 0,9908 0,0658 67 

(Pi1) Guiana  M. pinheiroi 1 0,0123 27 

(Pi2) Jari  M. pinheiroi 0,977 0,03 3 

(Pi3) Amapá M. pinheiroi 1 0,0054 29 

(Pi4) Xingu-Maranhão  M. pinheiroi 0,9048 0,0217 7 

(Pi5) Tapajós-Xingu M. pinheiroi 0,9333 0,0658 5 

(Pi6) Tapajós-ME M. pinheiroi 0,8571 0,006 3 

(Pi7) Purus M. pinheiroi 0,9048 0,0217 2 

 

DISCUSSÂO  

Filogenia e diversidade do gênero Marmosops 

Marmosops Matschie 1916 é um gênero monofilético de pequenos marsupiais (Voss e 

Jansa 2009), é o segundo gênero mais diverso da família Didelphidae. Atualmente são 

conhecidas 19 espécies em Marmosops (Diaz-Nieto e Voss 2016; Gardner 2008), o mesmo 

número de espécies verificado em Marmosa (Voss et al. 2014) e três espécies a menos que o 

gênero Monodelphis com 22 espécies (Pavan et al. 2014). Diaz-Nieto et al. (2016) avaliaram 

a diversidade de espécies do gênero Marmosops utilizando GMYC (General Mixed Yule 

Coalescente), com base em CITB, e sugeriram que o gênero pode conter até 37 espécies, esses 

autores recomendaram revisão sistemática utilizando indicadores morfológicos e moleculares 

para a definição de espécies crípticas. Incluímos novas amostras para a Amazônia brasileira e 

recuperamos a monofilia do gênero Marmosops, as relações filogenéticas verificadas aqui 

foram, na maioria, condizentes com as recentes filogenias (Diaz-Nieto et al. 2016; 

Nascimento et al. 2015). 
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A diversificação mais antiga inferida em nossa árvore foi no Mioceno superior quando se 

separaram os dois grandes clados A e B. Dentro desses clados as diversificações se deram no 

Plioceno, as espécies M. pinheiroi, M. parvidens e M. pakaraima se diversificaram em 3,6 Ma 

(95% HPDI: 3,01-8,58). No clado B verificamos as diversificações mais recentes, em menos 

de 1 Ma entre M. neblina e M. caucae e entre M. noctivagus e M. creightoni (Figura 4). Jansa 

et al. (2014) também encontraram a diversificação mais antiga desse gênero no Mioceno e 

entre as espécies atuais no Plioceno. Em nosso estudo inferimos uma diversificação mais 

antiga em M. parvidens e M. pinheiroi em 3,64 Ma enquanto Jansa et al., (2014) dataram em 

2,7 Ma, provavelmente devido às diferenças de amostras, genes e análises. A diversificação 

intraespecífica em M. pinheiroi foi inferida em nossa análise para aproximadamente 2,65 Ma 

e M. parvidens a partir de 2,67 Ma (95% HPDI: 2,80-2,38), sendo a formação dos clados 

internos nas duas espécies tendo ocorrido no Pleistoceno, palco de importantes alterações 

climáticas e geográficas na área de ocorrência das duas espécies (Figura 6).  

Diaz-Nieto et al. (2016) nomearam dois clados recuperados em uma dicotomia basal em 

sua análise como os subgêneros Marmosops e Sciophanes, esses são correlatos aos nossos 

clados A e B (Figura 4). O clado A resgatado em nossa análise, equivale ao subgênero 

Sciophanes, reúne espécies em três clados internos (F, G e D). O clado F reuniu espécies da 

região Guiana e sudeste da Amazônia e possui como clado irmão, o clado G que reúne 

espécies do noroeste e norte da América do Sul e M. bishopi que possui ampla distribuição no 

Amazonia ocidental (Diaz-Nieto e Voss 2016) (Figuras 1 e 2). A topologia resgatada em 

nossa análise filogenética foi semelhante à encontrada por Diaz-Nieto et al. (2016), realizada 

com CITB+BRCA (breast canceractivating 1). No entanto, em análise LGMYC utilizando 

apenas CITB esses autores resgataram o clado formado pelas espécies da região Guiana como 

basal enquanto em nosso estudo resgatamos o clado D (M. invictus, M. handley, M.  
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fuscatus, M. carri) como basal (Figura 4). É possível que a inserção de novas sequências em 

nossa análise tenha resultado em uma topologia distinta.  

O clado B, subgênero Marmosops por Diaz-Nieto et al. (2016), reúne espécies com 

distribuição do extremo oeste da Amazônia à espécies da Floresta Atlântica (Figuras 1 e 3). 

Este clado, ao contrário do clado A (Diaz-Nieto e Voss 2016), não foi submetido à uma 

revisão sistemática até o presente. Neste clado estão inclusas espécies com elevada distância 

genética, ampla distribuição e estruturação como M. noctivagus (ver Diaz-Nieto et al. 2016).  

M. noctivagus possui distância genética máxima de 7,3%, verificada entre amostras do 

Equador e do Peru. Nossas amostras do rio Jaú no estado do Amazonas possuem distância 

genética das amostras de Loreto no Peru de 4,2% (Apêndice Capítulo 3). Diaz-Nieto et al. 

(2016) sequenciaram o holótipo de M. neblina (USNM 560732, Tabela 1) e questionaram a 

validade do nome sugerindo que possa tratar-se de sinônimo junior de M. caucae. Em nossas 

análises (Figura 3, Apêndice Capítulo 3) este haplótipo formou o clado irmão dos outros 

haplótipos que consideramos como caucae, seguindo Diaz-Nieto e Voss (2016). Além do 

posicionamento filogenético consideramos as distâncias genéticas acima de 10% entre o 

haplótipo considerado aqui como M. neblina e as demais sequências consideradas como M. 

caucae. M. caucae anteriormente considerada sinônimo júnior de M. impavidus segundo 

Diaz-Nieto et al. (2011).  

Em nossas análises filogenéticas, baseadas em CITB, M. paulensis foi resgatada como 

basal dentro do clado B e M. incanus como clado irmão das espécies do oeste amazônico. M. 

paulensis foi resgatada como basal em estudos anteriores usando CITB apesar de terem usado 

métodos ou amostras distintas (Mustrangi e Patton 1997; Nascimento et al. 2015). 

Resgatamos a relação entre espécies da Floresta Atlântica e Amazônia ocidental e leste dos 

Andes, também verificada em Jansa et al. (2014) e Diaz-Nieto et al. 2016. A ligação entre as 

Florestas Amazônica e Atlântica pode ter se dado por corredores de vegetação florestal em 
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áreas de cerrado do Brasil Central (Costa 2003) ou pela caatinga no Nordeste brasileiro 

(Batalha-Filho et al. 2012).  

A diversidade intraespecífica no gênero Marmosops foi sugerida em trabalhos anteriores 

devido à alta distância genética e estruturação verificadas em diferentes espécies (Patton et al. 

2000; Steiner e Catzeflis 2004; Nascimento et al. 2015; Diaz-Nieto et al. 2016). Nesse estudo 

resgatamos M. bishopi em um clado com substancial divergência entre sequências. A 

divergência genética intraespecífica verificada em M. bishopi, com uso de P-distance não 

corrigido, foi de até 11%. As sequências obtidas nesse estudo de amostras do rio Japurá 

(SISJAPM783), rio Purus (SISPURM155) e do rio Negro (SISSISM127) apresentaram 

distância genética entre a última e as outras duas de 4%. Diaz-Nieto e Voss (2016) na recente 

revisão do subgênero Sciophanes ressaltaram a elevada distância genética verificada em M. 

bishopi, embora, não tenham conseguido diferenciar os espécimes morfologicamente.  

O subgênero Sciophanes, que corresponde ao nosso clado A, abriga as espécies com 

distribuição na região Guiana, cuja porção brasileira é a menos amostrada em todos os estudos 

do gênero (Voss et al. 2013; Diaz-Nieto et al. 2016; Diaz-Nieto e Voss 2016). Nesse estudo 

apresentamos resultados filogenéticos e de variabilidade genética utilizando amostras obtidas 

em recentes estudos desenvolvidos na Amazônia brasileira. O aumento de amostragem nessa 

região tem resultado na descoberta de espécies novas (Flores 2010; Pavan et al. 2012), além 

de ampliado a distribuição de várias espécies (Leite et al. 2007; Miranda et al. 2012; Silva et 

al. 2013).  

Estruturação e diversificação em Marmosops parvidens e M. pinheiroi 

A região da foz do rio Amazonas tem se revelado, com o aumento de estudos geológicos 

(Figueiredo et al. 2009; Hoorn et al. 2010; Rossetti et al. 2015) e filogeográficos (Lynch-

Alfaro et al. 2014), com uma dinâmica muito interessante que pode ter moldado a evolução da 

paisagem da região (Rossetti et al. 2012) e das espécies (Ribas et al. 2012). Inferimos eventos 



149 

 

 

de diversificação intraespecífica em Marmosops parvidens e M. pinheiroi no Pleistoceno 

período em que grandes mudanças ocorriam na Amazônia Oriental com a formação da foz do 

rio Amazonas (Rossetti et al. 2012; Hoorn et al. 2010).  

Para essas duas espécies a região da foz do rio Amazonas foi palco de diversificação, 

resgatamos em M. parvidens um deles na região do rio Jari. Esse rio também faz parte da 

história evolutiva de M. pinheiroi. Os agrupamentos, Pi2 em Marmosops pinheiroi e Pa2 em 

M. parvidens, foram registrados em uma região que incide sobre uma mancha de rochas de 

origem no Mesozóico (Kotschoubey et al. 1999; IBGE 2004). O rio Jari nasce na porção 

antiga da região Guiana, no Escudo Guianês com formações que datam do Arqueano e 

Proterozóico, e desagua no estuário do rio Amazonas, região formada por sedimentos do 

Quaternário (IBGE 2004), com essa formação cronologicamente intermediária.  

Similar estruturação foi verificada às margens do rio Jari, nas mesmas localidades, em 

Proechimys cuvieri e P. guyannensis (Silva et al., dados não publicados). Avila-Pires et al. 

(2012) verificaram estruturação em haplótipos de Kenntropyx calcarata coletado às margens 

do rio Jari. A Cachoeira Santo Antônio do rio Jari, localidade das coletas de Marmosops, 

Proechimys e K. calcarata, é a borda das rochas do Paleozóico e abaixo da cachoeira  iniciam 

as formações sedimentares do Neogeno e Quaternário até a foz desse rio. Toda a 

diversificação para o clado ao norte do rio Amazonas + leste do rio Xingu, em M. pinheiroi, 

foi inferida para tempos inferiores a 1 Ma.  

O Pleistoceno como período de estruturação das espécies de Marmosops e de Proechimys é 

congruente com as principais alterações na foz do rio Amazonas (Rossetti et al. 2005; Hoorn 

et al. 2010) e provavelmente na foz do rio Jari. O rio Amazonas teve seu curso alterado, com 

o rompimento do Arco do Purus, passando de restrito à porção oriental da Amazônia para 

uma drenagem transcontinental durante o Pleistoceno (Rossetti et al. 2012). A diversificação 

verificada nos clados de M. pinheiroi distribuídos ao sul do rio Amazonas, hoje separados 
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pelos rios Madeira, Tapajós e Xingu, foi inferida a partir de 1,23 Ma com a separação do 

agrupamento Pi7, interflúvio Madeira-Purus. Esse período é coerente com a proposta de 

formação recente da rede de drenagem do rio Amazonas (Ribas et al. 2012). Em M. pinheiroi 

foi recuperada uma diversificação bastante recente nos agrupamentos ao sul ao rio Amazonas, 

a divergência entre os clados distribuídos em ambas as margens do rio Tapajós (Pi5 e Pi6) 

datando de 0,57 Ma [95% HPDI: 0,09-1,53] (Figura 3). Ribas et al. (2012) inferiram um 

evento isolador por volta de 1,3 a 0,8 Ma. É possível considerar que o rio Tapajós possa ter 

tido importante implicação na separação dos agrupamentos Pi5 e Pi6.  

Resgatamos uma relação pelo agrupamento Pi4 formado por haplótipos do leste do rio 

Xingu, ao sul do rio Amazonas com os haplótipos do estado do Amapá (Pi3). Em nossas 

análises (Figura 4) esse agrupamento se comportou como clado irmão de Pi3. Avila-Pires et 

al. (2012) chamam atenção para a distribuição de algumas espécies de lagartos (Arthrosaura 

kockii, Leposoma guianense e Tretioscincus agilis) como indício de uma ligação anterior 

entre os lados norte e sul da Amazônia, na região de sua foz. Essas espécies de lagartos se 

distribuem na região Guiana e ao sul do rio Amazonas apenas na porção leste do rio Xingu 

(Avila-Pires, 1995). Essa distribuição é também verificada em Marmosops parvidens e até 

recentemente em M. pinheiroi, antes de serem coletadas em áreas do escudo brasileiro, e pode 

ser um indicativo de que a formação da atual foz do rio Amazonas separou espécies que 

possuíam distribuição contínua. A inesperada relação recuperada entre os haplótipos ao sul do 

rio Amazonas e leste do rio Xingu em M. pinheiroi com os haplótipos do estado do Amapá é 

um forte indicativo de que essas populações foram separadas em um evento vicariante. 

Espécimes coletados na região de Belem e Altamira foram descritas como a subespécie M. 

parvidens woodalli por Pine (1981) posteriormente considerada conspecífico de Marmosops 

pinheiroi por Voss et al. (2001), Diaz-Nieto et al. (2016) e Diaz-Nieto e Voss (2016). Diaz-

Nieto et al. (2016) recuperaram dois clados formados por haplótipos de Marmosops pinheiroi 
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da região Guiana e, outros pelos haplótipos ao sul do rio Amazonas, que poderiam receber o 

nome e woodali. No entanto, devido a distância genética de 3,9% e à ausência de caracteres 

discriminatórios os autores sugerem que são conspecíficos. Aqui incluímos, além das 

amostras de Belém e Altamira, as amostras das áreas de cerrado de Santana do Araguaia 

(Rocha et al. 2015) e de Caxias no Maranhão (Nascimento et al. 2015) e obtivemos uma 

distância genética de 4,6%.  

Durante o Pleistoceno essa região foi palco de mudanças profundas com a possível 

formação da foz do rio Jari juntamente ao estabelecimento da foz do rio Amazonas (Horn et 

al. 2010), intensa tectônica (Costa et al., 2001; Rossetti e Góes, 2008), variações climáticas 

(van der Hammen e Absy 1994; van der Hammen and Hooghiemstra 2000) e alterações na 

vegetação (Rossetti et al. 2012). Os clados formados na região do escudo das Guianas, Pa1, 

em M. parvidens e Pi1 em M. pinheiroi apresentam sua diversificação entre 1,27 Ma e 1,03 

Ma respectivamente. Haffer (1969) sugeriu um refúgio florestal no nordeste da Amazônia. É 

possível que a diversificação desses clados tenha sido resultado de isolamento genético em 

fragmentos florestais provocados durante períodos de intensa alteração da vegetação natural 

(Haffer 1969; Haffer e Prance, 2002; Fouquet et al. 2012) que repercutiu em expansão 

populacional em períodos mais estáveis (Figura 11).  

CONCLUSÃO 

      Eventos vicariantes associados à reconfiguração da rede de drenagem da bacia 

Amazônica e às mudanças ambientais do Pleistoceno direcionaram a diversificação em 

Marmosops pinheiroi. Atualmente os diferentes agrupamentos no escudo brasileiro se 

distribuem nas regiões de endemismo Xingu, Tapajós e Rondônia. A formação da foz do rio 

Amazonas foi promotora da diversificação dos agrupamentos que atualmente estão 

estabelecidos ao norte e ao sul no leste amazônico. A região do rio Jari foi importante na 

estruturação de ambas as espécies, apresentando agrupamentos identificáveis em todas as 
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análises. Os dois agrupamentos amplamente distribuídos pela região Guiana em ambas as 

espécies possivelmente estão associados às mudanças climáticas e as alterações ambientais, 

principalmente na vegetação, resultado de isolamento e expansão posterior. 

O agrupamento Pa3 - rio Japurá, em M. parvidens, apresenta elevada divergência 

genética e uma distribuição disjunta, com mais de 900 km de distância do ponto limite da 

distribuição da espécie. A fim de avaliar o status taxonômico desse agrupamento, 

recomendamos estudos complementares com emprego de análise morfométrica. Marmosops 

pinheiroi constitui um complexo de espécies, devido ao elevado número de agrupamentos 

perfazendo uma ampla área geográfica, altos valores de distância genética, principalmente 

entre os agrupamentos distribuídos ao norte e ao sul do rio Amazonas, e estruturação 

evidenciada em todas as análises. Devido aos elevados índices de distância genética entre os 

clados ao sul do rio Amazonas, recomenda-se estudos envolvendo morfometria e incluindo 

uma maior abordagem molecular para esclarecimento do posicionamento taxonômico dos 

mesmos. 
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SÍNTESE 

 

Os três capítulos deste trabalho ressaltam a variabilidade genética e a existência de 

espécies crípticas na fauna de pequenos mamíferos no nordeste da Amazônia, em especial, no 

estado do Amapá. Este estudo demonstra a importância do mosaico ambiental existente no 

estado do Amapá e seu entorno, resultado da história geoclimática da região que possui 

influência na diversidade da fauna de pequenos mamíferos. No primeiro capítulo 

apresentamos a fauna de pequenos mamíferos não voadores quanto a sua diversidade e 

ocorrência nas principais formações vegetacionais do Amapá e aspectos da variabilidade 

genética por meio de análises filogenéticas. Nos capítulos 2 e 3 investigamos a filogeografia 

dos dois gêneros mais abundantes dessa fauna: o roedor equimídeo Proechimys e o marsupial 

Marmosops.  

Por meio da amostragem realizada, verificamos que a fauna de pequenos mamíferos 

do estado do Amapá apresenta espécies associadas às florestas, como Neacomys dubosti e 

Marmosa lepida, espécies características de savana, como Zygogontomys brevicaudata, 

Sigmodon alstoni e Cryptonanus sp. e de ambientes inundáveis, como Holochilus sciureus e 

Makalata sp.1. Dentre as espécies mais abundantes, coligidas em 22 inventários realizados no 

Estado, percebe-se que a característica ambiental das savanas amazônicas incrustadas entre 

ambientes florestais garantiu uma fauna com muitas espécies de floresta ocupando as savanas. 

Essas espécies em muitos casos dominam a assembleia, como é o caso de Proechimys 

guyannensis e Marmosops pinheiroi. Em ambientes inundáveis, os resultados demonstraram 

menor riqueza de espécies e Makalata sp.1, conhecida exclusivamente para esses ambientes 

no Estado, e Marmosa murina foram as mais abundantes. Verificamos cinco espécies ainda 

não descritas no Estado, duas delas Cryptonanus sp. e Makalata sp.1 estão em processo de 

descrição. Além dessas, também serão descritas as duas espécies do gênero Oecomys (O. sp.1 

e O. sp.2) e Makalata sp.2.  

Não verificamos congruência nos padrões de estruturação para todas as espécies 

avaliadas; no entanto, resgatamos congruência para sete espécies: Marmosops parvidens, M. 

pinheiroi, Monodelphis brevicaudata, Hylaeamys megacephalus, Proechimys cuvieri, 

Proechimys guyannensis e Makalata didelphoides que mostraram estruturação no sul e 

sudeste do estado do Amapá, envolvendo para todas essas espécies duas localidades às 
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margens do rio Jari. Essa região representa um mosaico de formações geológicas reunindo a 

região costeira geologicamente mais recente, datando do Quaternário (IBGE, 2004), que se 

contrapõe às cabeceiras do rio Jari no escudo das Guianas, do Pré-Cambriano.  

A filogeografia de Proechimys guyannensis e P. cuvieri, a despeito de ter sido 

investigada em uma porção limitada no leste da região Guiana, demonstrou interessante 

estruturação de norte a sul em ambas as espécies. A diversificação intraespecífica em P. 

cuvieri e P. guyannensis ocorreu durante o Pleistoceno, período esse que conjuga alterações 

climáticas e geológicas, ambas repercutindo sobre as condições ambientais da região. As 

alterações geológicas como a formação da foz do rio Amazonas e seu atual curso 

provavelmente influenciaram a formação dos agrupamentos no sul da área de estudo. 

Enquanto ao norte e oeste da área de estudo, agrupamentos associados ao Escudo da Guiana, é 

provável que refúgios de vegetação florestal possam ter sido importantes para a estruturação 

verificada.  

No terceiro capítulo exploramos a filogenia do gênero Marmosops e a filogeografia 

das espécies desse gênero encontradas no estado do Amapá: Marmosops parvidens e M. 

pinheiroi. O gênero Marmosops é um dos mais diversos da Família Didelphidae; neste 

trabalho apresentamos a relação filogenética entre 18 espécies e realizamos análises 

filogeográficas para Marmosops parvidens e M. pinheiroi. Essas análises resgataram 

estruturação em M. parvidens e em M. pinheiroi. Em M. pinheiroi as análises recuperaram 

uma inesperada relação entre os agrupamentos ao norte (estado do Amapá) e ao sul da foz do 

rio Amazonas (leste do rio Xingu), cronologicamente coerente com trabalhos que sugerem 

uma recente história de formação do curso e da foz do rio Amazonas. Possivelmente a 

formação de refúgios florestais durante o Pleistoceno, período em que se deu a estruturação 

intraespecífica de M. parvidens e M. pinheiroi, no escudo das Guianas tenha sido relevante no 

processo de diversificação dos agrupamentos nessa região. Considero M. pinheiroi, cuja 

distribuição geográfica foi ampliada a partir deste estudo, como um complexo de espécies 

com presença de espécie críptica revelada pela grande distância genética verificada entre 

agrupamentos formados ao norte e ao sul do rio Amazonas. 

Conjuntamente, a história recente da região costeira e do atual curso do rio Amazonas, 

na região oriental da Amazônia, desempenhou um importante papel na diversificação 

intraespecífica das espécies de pequenos mamíferos avaliados. Nossos resultados revelam 

também que o mosaico ambiental dessa região, fruto da evolução da paisagem, deve ser 

conservado devido à sua importância para a manutenção da diversidade e variabilidade 

genética da fauna de pequenos mamíferos não voadores ali presentes.  
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APÊNDICE CAPÍTULO 1  

Apresenta as tabelas contendo as localidades das amostras das espécies analisadas, 

identificador da sequência, coordenadas em graus decimais e localidade das espécies: 

Marmosa murina, M. demerarae, M. lepida, Didelphis marsupialis, D. imperfecta e D. 

audita, Marmosops parvidens, M. pinheiroi, Monodelphis touan, Metachirus nudicaudatus, 

Philander opossum, Cryptonanus sp., Hylaeamys megacephalus, Euryoryzomys macconnelli, 

Holochilus rattus, Neacomys paracou, Oecomys bicolor, O. auyantepui, O. rex, O. rutilus, O. 

sp.1, O. sp.2, Makalata didelphoides, M. sp.1, M. sp.2, Mesomys hispidus, Isothrix 

sinnamariensis, Proechimys cuvieri e P. guyannensis. 

 

Tabela 1. Número de tombo/campo das amostras, número de acesso ao GenBank, 

coordenadas em graus decimais e localidades das espécies do gênero Marmosa: M. 

demerarae, M. lepida, M. murina. 

Amostra 
Número de acesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

ISEM V1570 AJ606436 -52,92 5,33 Paracou, GF M. demerarae 

V-1308, V-1320 AJ606437, AJ606447 -52,29 4,91 Caiena, GF M. demerarae 

ROM 104708 AJ606434 -58,72 4,85 Potaro-Siparuni, GUY M. demerarae 

ISEM N-568 AJ606438 -53,22 3,62 Saul, GF M. demerarae 

M6 Este estudo -52,49 4,54 Cacao, GF M. demerarae 

T2083, T2006 AJ487006, AJ487005 -52,70 4,05 Nouragues, GF M. demerarae 

ROM 97932 AJ606435 -58,74 2,92 Essequibo, Guy M. demerarae 

IEPA489 (AP60) Este estudo -54,59 2,19 Amapá, rio Mapaone, BR M. demerarae 

IEPA3309 (KC33), IEPA3514 

(KC117) 
Este estudo -51,70 0,97 Foz do rio Falsino, rio Araguari, AP, BR M. demerarae 

IEPA3385 (CC11) Este estudo -51,32 0,81 Cachoeira Caldeirão, AP, BR M. demerarae 

IEPA2046 (AM115) Este estudo -51,25 0,48 Amapá, Horto Matapi, BR M. demerarae 

CRB2178 EF587291 -65,03 -0,40 Sta. Isabel, AM, BR M. demerarae 

IEPA 2628 (IT20)       Este estudo -52,66 -0,55 Itacará, rio Jari, AP, BR M. demerarae 

IEPA 3795 (UHE171)    Este estudo -52,53 -0,57 Cach. Sto Antonio, rio Jari, AP, BR M. demerarae 

IEPA1225 (CAJ105) Este estudo -51,85 -0,88 
Vila Marinho, Reserva Extrativista do rio 

Cajari, AP, BR 
M. demerarae 

CRB2101 EF587290 -62,97 -1,00 Barcelos, AM, BR M. demerarae 

IEPA3207 (PRA33) Este estudo -53,67 -1,59 Prainha, PA, BR M. demerarae 

RNL100 JF281088 -48,62 -3,71 Goianésia do Para, PA, BR M. demerarae 

RNL88 JF281090 -50,09 -4,11 Novo Repartimento, AP, BR M. demerarae 

BAC352 JF281073  -50,09 -6,38 Canaa dos Carajas, AP, BR M. demerarae 

LPC898 JF281091 -36,07 -8,96 Sao Jose das Lajes, AL, BR M. demerarae 

CRB2791 EF587295 -53,03 -10,85 SJ Xingu, MT, BR M. demerarae 

ROM 107034 HM106376 -60,76 5,28 Potaro-Siparuni, GUY    M. lepida 

IEPA493 (AP74) Este estudo -51,88 1,13 
Ig. Santo Antonio, Flona do Amapá, AP, 

BR 
M. lepida 

MVZ 155245 U34668 -78,31 -4,76 Huampami,  Rio Cenepa, PE M. lepida 
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Amostra 
Número de acesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

MVZ 155245 HM106378 -73,16 -5,26 Loreto, Rio Galvez, PE  M. lepida 

- HM106377  -73,16 -5,26 Loreto, Rio Galvez , PE M. lepida 

T-2192 AJ487001 -53,20 5,45 Iracoubou, GF M. murina 

T-2625, T-2628, T-2629 
AJ486998, AJ486999, 

AJ487000 
-52,68 5,15 Kourou, GF M. murina 

T-2340, T-2100 AJ486993 -52,48 5,02 Macouria, GF M. murina 

T-2704  AJ486995, AJ486995 -52,29 4,91 Caiena, GF M. murina 

ROMF43437 AJ606448 -58,72 4,85 Potaro-Siparuni, GUY M. murina 

T-2471, T-1837 AJ486990, AJ486991 -53,37 4,62 Trinite, GF  M. murina 

T-2361, T2364 AJ486987, AJ486989  -53, 22 3,62 Saul, GF M. murina 

T2284 AJ486997, AJ486994 -52,06 4,51 Kaw, GF M. murina 

T-1919 AJ486992   -52,65 4,25 Petit Saut, GF M. murina 

T-2281, T-2081 AJ486980, AJ486982 -52,70 4,05 Nouragues, GF M. murina 

T-2273 AJ486986   -52,87 3,66 Saut Parare, GF M. murina 

SAM04, SAM20, SAM32 Este estudo -61,08 2,83 Serra de Apiaú, Iracema, RR, BR M. murina 

EC15 Este estudo -57,75 2,53 Urucará, AM, BR M. murina 

JAO2265 KF619577 -61,16 1,83 Roraima, Caracaraí M. murina 

IEPA2803 (AP279) Este estudo -50,31 1,76 Lago Maresias, AP, BR M. murina 

IEPA1091 (AP293), IEPA 1778 

(AP288) 
Este estudo -49,88 1,49 

Rio Araquiçaua, REBIO Piratuba, AP, 

BR 
M. murina 

IEPA2568 (AM 87), IEPA2996 

(AM149), IEPA2997 (AM150) 
Este estudo -50,77 1,30 Fazenda São Bento, AP, BR M. murina 

IEPA2366 (FG28), IEPA2398 

(FG60)    
Este estudo -51,20 0,88 Ferreira Gomes, AP, BR M. murina 

IEPA 2550 (AM55), IEPA2586 

(AMT14) 
Este estudo -51,25 0,48 Horto Matapi, AP, BR M. murina 

INPA5020 (RNL04), INPA5026 

(RNL10), INPA5035 (RNL19), 

INPA5040 (RNL 24), 

INPA5083 (RNL67) 

Este estudo -52,53 -0,74 Monte Dourado, Almeirim, PA, BR M. murina 

SISTROM516 Este estudo -56,76 -1,44 
Porto Trombetas, FLONA Saracá-

Taquera, PA, BR 
M. murina 

CEF32 Este estudo -59,48 -1,83 Balbina, AM, BR M. murina 

SISJATM22, SISJATM40, 

SISJATM41   
Este estudo -58,21 -2,46 

São Sebastião do Uatumã, rio Jatapu, AP, 

BR 
M. murina 

RGR555 JF281047 -50,34 -9,34 Santana do Araguaia, PA, BR M. murina 

UFES:MAM1277 JF281044  
-

49,98 
-9,37 Caseara, TO, BR M. murina 

RGR161, RGR177, RGR258, 

RGR549, UFES:MAM1273 

JF281092, JF281045, 

JF281046, JF281050 

JF281067 

-50,09 -9,47 Pium, TO, BR M. murina 

LPC542 GU112899 -55,92 -9,60 Alta Floresta, MT, BR M. murina 

LPC715 JF281048 -48,64 -11,84 Peixe, TO, BR M. murina 

UHESM2176 JF281049 -48,30 -13,83 Serra da Mesa, GO, BR M. murina 

LPC399, LPC432 JF281056, JF281058 -52,37 -15,58 Barra do Garcas, MT, BR M. murina 

SLF68, SLF72 JF281060, JF281061 -39,26 -17,73 Caravelas, BA, BR M. murina 

SLF6, SLF12 JF281062, JF281063 -39,66 -17,81 Nova Viçosa, BA, BR M. murina 

YL262 JF281066 -40,35 -20,35 Vitoria ES, BR M. murina 



169 

 

 

Amostra 
Número de acesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

SLF175 JF281064   -40,44 -20,39 Viana, ES, BR M. murina 

TK66476 HM583419 -61,75 -21,05 
Boquerón, Parque Nacional Teniente 

Enciso, PAR 
T. pusillus 

YL267 GU112875 -41,35 -20,35 
Vitória, Parque Estadual da Fonte 

Grande, ES, BR 
C. philander 

 

Tabela 2. Número de tombo/campo das amostras, número de acesso ao GenBank, 

coordenadas em graus decimais e localidades de Marmosops parvidens e Marmosops 

pinheiroi. 

Amostra 
Número de acesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

ISEM V-1582; ISEM V-1581 AJ606425; AJ606426 -52,92 5, 25 Paracou, GF M. parvidens 

MHNG-1984,023  -54,03 5,27 Mountagne Sparouine, GF M. parvidens 

 

AJ606427, AJ606429; 

KC954758 
-55,20 4,96 Brownsberg Park, SU M. parvidens 

MNHN 1998-180 AJ487007 -53,07 4,85 Saint Eugene, GF M. parvidens 

MHNG1979:046 Este estudo -52,41 4,68 Cacao, GF M. parvidens 

ROM:MAM:97938 KC954759 -56,03 4,48 Sipaliwini, SU M. parvidens 

ISEM T-3832 KC954761 -52,70 4,09 Nouragues, GF M. parvidens 

AMNH 267817; ROM:97938 AJ487008; KC954760 -58,74 2,92 Karanambo, Takutu-Upper Essequibo, GU M. parvidens 

IEPA160 (FL19) 
Este estudo 

-51,59 1,31 
Ig. do Braço, Flona do Amapá, Porto 

Grande, AP, BR 
M. parvidens 

IEPA1755 (AP88) Este estudo -51,88 1,13 Ig. Santo Antonio, FN do Amapá, AP, BR M. parvidens 

IEPA3284 (KC8); IEPA3291 (KC15);  
Este estudo 

-51,70 0,97 
Foz do rio Falsino, FN do Amapá, Porto 

Grande, AP, BR 
M. parvidens 

IEPA1752 (AP251); IEPA824 

(AP244); 

Este estudo 
-56,13 0,84 

rio Anacui, PNM do Tumucumaque, AP, 

BR 
M. parvidens 

IEPA2620 (IT7); IEPA2623 (IT11); 

IEPA2741 (IT26), 

Este estudo 
-52,61 -0,51 Itacará, rio Jari, AP, BR M. parvidens 

SISJATM01; SISJATM11; 

SISJATM13; SISJATM18 

Este estudo 
-64,89 -0,57 rio Jatapu, AM. BR M. parvidens 

SISTROM649, SISTROM551 Este estudo -56,41 -1,46 rio Trombetas, PA, BR M. parvidens 

INPA4146 Este estudo -61,29 -1,79 Lago Meduiním, AM, BR M. parvidens 

EC11  Este estudo -57,64 -2,38 Urucará, AM, BR M. parvidens 

AFP335 Este estudo -58,10 -2,45 rio Uatumã, AM, BR M. parvidens 

EE192 Este estudo -60,31 -2,59 rio Cueiras, AM, BR M. parvidens 

ROM:F-41348  AJ606432 -55,20 4,96 Browsberg Nature Park, SU M. pinheiroi 

ROM:F-44687  AJ606433 -58,53 4,85 Potaro-Siparuni, SU M. pinheiroi 

USNM:MAMM:545543 KC954766 -57,07 4,33 Sipaliwini, SU M. pinheiroi 

ISEM V-955 AJ606430 -52,70 4,09 Nouragues, GF M. pinheiroi 

IEPA3731 (RAG10) Este estudo -51,19 2,15 rio Amapá Grande, FE do Amapá, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA821 (AP161) 
Este estudo 

-52,93 1,39 
rio Mutum, PNM do Tumucumaque, AP, 

BR 
M. pinheiroi 

IEPA826 (AP212); IEPA827 (AP216); 

IEPA828 (AP211) 

Este estudo 
-51,16 1,03 

Fazenda Chamflora, rio Tracajatuba, AP, 

BR 
M. pinheiroi 

IEPA3421 (KC58) Este estudo -51,70 0,97 Foz do rio Falsino, FN Amapá, AP, BR M. pinheiroi 
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Amostra 
Número de acesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

IEPA2390 (FG52); IEPA2346 (FG8); 

IEPA2348 (FG10); IEPA2339 (FG2); 

IEPA2343 (FG5); IEPA2350 (FG12); 

IEPA2379 (FG41) 

Este estudo -51,20 0,88 Ferreira Gomes, rio Araguari, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA2506 (CAL2); IEPA2507 

(CAL3); IEPA2509 (CAL5); 

IEPA2542 (CAL39) 

Este estudo 

-51,32 0,81 Cachoeira Caldeirão, rio Araguari, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA2579 (AMT6); IEPA2577 

(AMT4); 

Este estudo 
-51,25 0,48 Horto Matapi, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA3227 (VLN3); IEPA3234 

(VLN10), IEPA3230 (VLN6) 

Este estudo 
-51,54 -0,14 rio Vila Nova, Santana, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA674 (AP114) Este estudo   rio Cupixi M. pinheiroi 

IEPA1783 (RC4) Este estudo   RESEX Cajari M. pinheiroi 

IEPA2612 (IT1); IEPA2626 (IT17); 

IEPA2615 (IT4); IEPA2619 (IT6); 

IEPA2621 (IT8); IEPA2762 (UHE54) 

Este estudo 

-52,61 -0,51 Itacará, rio Jari, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA1767 (CST7); TAG2202 Este estudo -52,60 -0,57 Cachoeira Santo Antônio, rio Jari, AP, BR M. pinheiroi 

IEPA1809 (MM10); IEPA2804 (MJ1); 

IEPA2458 (MJ6) 

Este estudo 
-55,15 -1,55 Vila Mamiá, Curuá, PA, BR M. pinheiroi 

IEPA1793 (PRA9); IEPA3001 

(PR100); IEPA3002 (PR101) 
Este estudo -53,67 -1,59 Vila Jatuarana, Prainha, PA, BR M. pinheiroi 

CM:M:63506  KC954765 -52,37 -3,65 Rio Xingu, Altamira, PA, BR M. pinheiroi 

UFPB9037, UFPB9037; UFPB9040; 

UFPB9097 

KR911952, , 

KR911953, 

KR911954, 

KR911955 

-43,41 -4,88 Caxias, MA, BR M. pinheiroi 

- KR190442 -50,34 -9,34 Santana do Araguaia, PA, BR M. pinheiroi 

SAM30 Este estudo 2,83 -61,08 Serra de Apiaú, RR, BR M. pinheiroi 

MNRJ56846; MNRJ56848 Este estudo 0,40 -65,84 Serra do Tapirapecó, RR, BR M. pinheiroi 
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Tabela 3. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades de Monodelphis touan. 

Amostra 
Número de acesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade 

ISEM T-4490 KM071515GU -53,91 5,73 Mana, GF 

M895       Este estudo -53,81 5,6 Javouhey, GF 

ISEM T-4400 KM071514GF -53,91 5,73 Awala, Awala-Yalimapo, GF  

ISEM V-937 AJ606455   -52,48 5,02 Macouria, GF 

ISEM T-2343, ISEM T-2398, 

ISEM T-3309, ISEM T-6283 

KM071518, 

KM071519, 

KM071520, 

KM071521 

-52,29 4,91 Caiena, GF 

ISEM T-5361 KM071522GU -52,41 4,68 Cacao, GF 

ISEM T-2363, ISEM V-540 
KM071524GU, 

AJ606456  
-53,22 3,62 Saul, GF 

IEPA909 (AP252), IEPA913 

(AP266) 

KM071516, 

KM071517 
-52,65 1,84 rio Anacui, PNM Tumucumaque, AP, BR 

IEPA173 (FL127), IEPA165 

(FL119) 

KM071523, 

KM071526 
-51,59 1,31 Igarapé do Braço, FN Amapá, AP, BR 

IEPA3548 (KC157) Este estudo -51,62 0,97 Foz do rio Falsino, rio Araguari, FN Amapá, AP, BR 

IEPA2787 (FG70), IEPA2384 

(FG46), IEPA2396 (FG58) 

Este estudo, 

KM071504, 

KM071508 

-51,20 0,88 Ferreira Gomes, rio Araguari, AP, BR 

IEPA3381 (CC7) KM071507 -51,19 0,87 Cachoeira Caldeirão, Porto Grande, AP, BR 

IEPA1155 (AP16) KM071525 -52,33 0,58 Rio Cupixi, RDS Rio Iratapuru, AP, BR 

IEPA2499 (AM21), IEPA2553 

(AM61) 

KM071503, 

KM071506 
-51,25 0,48 Horto Matapi, AMCEL, AP, BR 

IEPA307 (RDS14) KM071509 -53,11 -0,28 rio Jari, RDS do Rio Iratapuru, AP, BR 

CGB237, CGB238, IEPA2826 

(VN14), IEPA3257 (VLN2) 

Este estudo; este 

estudo, KM071505 
-51,54 -0,14 rio Vila Nova, próximo à BR 156, AP, BR 

IEPA2405 (IT21) KM071512 -52,68 -0,51 Itacará, rio Jari, AP, BR  

IEPA2749 (CSA6), IEPA2750 

(CSA7), IEPA1166 (CST9), 

IEPA2402 (CSA2) 

Este estudo, Este 

estudo, KM071510, 

KM071511 

-52,60 -0,57 Cachoeira Santo Antônio, rio Jari, AP, BR  

IEPA1375 (CAJ118) KM071513 -51,85 -0,88 Castanhal da Colocação Marinho, RE do Rio Cajari, AP 

MPEG41523, MPEG41529, 

MPEG41546 

HQ454159, 

HQ454164, 

HQ454161 

-49,13 -5,41 Portel, PA, BR 

MPEG39779 KM071489 -52,17 -3,19 Anapu, PA 

MPEG41549, MPEG41560, 

MPEG41561 

KM071477, 

KM071485, 

KM071486 

-50,79 -1,94 Marabá, PA 
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Tabela 4. Número de tombo/campo das amostras, número de acesso ao GenBank, 

coordenadas em graus decimais e localidades de Didelphis imperfecta e Didelphis 

marsupialis. 

Amostra 

Accesso 

GenBank Coordenadas Localidade Espécie 

M822 Este estudo -53,22 3,62 Saul, GF D. imperfecta 

M580 Este estudo -52,34 3,18 Camopi, GF D. imperfecta 

IEPA 2884 (AM135)  Este estudo -50,77 1,3 Fazenda São Bento, AP, BR D. imperfecta 

IEPA 2415 (AM6), IEPA2417 

(AM62), IEPA2588 (AMT16) 
Este estudo -51,25 0,48 Horto Matapi, AP, BR D. imperfecta 

INPA 5071 (RNL55), INPA 

5078 (RNL62), INPA 5079 

(RNL63), INPA 5060 (RNL44) 

Este estudo -52,53 -0,74 Monte Dourado, Almeirim, PA, BR D. imperfecta 

IEPA3208 PRA 34) Este estudo -53,67 -1,59 Vila Jatuarana, Prainha, PA, BR D. imperfecta 

FN35021, FN35048 
KT153571, 

KT153572 
-60,48 7,37 Barima-Waini, GUI D. marsupialis 

FN34599 KT153570 -57,37 5,38 Mappena Creek, GUI D. marsupialis 

M1368, M1265 Este estudo -52,48 5,02 Macouria, GF D. marsupialis 

V-3293 (T-6784, M941)  Este estudo -52,35 4,19 Trois Palétuviers, GF D. marsupialis 

SAM014 Este estudo -61,08 2,83 Serra de Apiaú; Iracema, RR, BR D. marsupialis 

IEPA 3101 (AP239), IEPA 

2068 (AP261) 
Este estudo -52,65 1,84 rio Anacui, PNM Tumucumaque, AP, BR D. marsupialis 

IEPA 1308 (AP282) Este estudo -50,31 1,76 Lago Maresias, RB Lago Piratuba, AP, BR D. marsupialis 

IEPA 1309 (AP289) Este estudo -49,88 1,49 rio Araquiçaua, RB Lago Piratuba, AP, BR D. marsupialis 

IEPA 162 (FL121), IEPA 170 

(FL123) 
Este estudo -51,59 1,31 

Igarapé do Braço, Floresta Nacional do 

Amapá, AP, BR 
D. marsupialis 

IEPA 912 (AP84) Este estudo -51,88 1,13 
Igarapé Santo Antonio, Floresta Nacional 

do Amapá, AP, BR 
D. marsupialis 

CGB91 Este estudo -62,08 1,02 
Comunidade Caicuba, margem esquerda, 

rio Jafari, RR, BR 
D. marsupialis 

INPA 2523 (VCSV70), INPA 

2519 (VCSV80), INPA 2520 

(VCSV83) 

Este estudo -66,09 0,61 

Estrada Piçarreira, Parque Nacional do Pico 

da Neblina, margem direita rio Cauaburi, 

AM, BR 

D. marsupialis 

IEPA 3819 (IS23) Este estudo -51,15 -0,07 Ilha de Santana, Santana, AP, BR D. marsupialis 

IEPA 2823 (VLN18) Este estudo -51,54 -0,14 rio Vila Nova, Santana, AP, BR D. marsupialis 

IEPA 2739 (IT13), IEPA 2769 

(UHE68) 
Este estudo -52,66 -0,55 Itacará, rio Jari, AP, BR D. marsupialis 

IEPA 2726 (CST21), IEPA 

2418 (CSA19) 
Este estudo -52,53 -0,57 

Cachoeira Santo Antônio, rio Jari, Laranjal 

do Jari, AP, BR 
D. marsupialis 

IEPA2801 (AP140) Este estudo -52,33 -0,58 
Rio Cupixi, Reserva do Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Iratapuru, AP, BR 
D. marsupialis 

INPA 5069 (RNL53) Este estudo -52,53 -0,74 Monte Dourado, Almeirim, PA, BR D. marsupialis 

CGB84ok Este estudo -62,51 -0,87 
Tucano, Margem esquerda, Rio Jufari, 

Comunidade Caicubi, RR, BR 
D. marsupialis 

CAJ139 Este estudo -51,85 -0,88 
Comunidade Marinho, Reserva Extrativista 

do Rio Cajari, AP, BR 
D. marsupialis 

CGB94 Este estudo -62,1 -1,02 
Comunidade Caicubi, margem esquerda, rio 

Jafari, RR, AP 
D. marsupialis 
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Amostra 

Accesso 

GenBank Coordenadas Localidade Espécie 

SISTRO609 Este estudo -56,41 -1,46 

REBIO Trombetas, comunidade Mãe-Cué, 

margem esquerda do Rio Trombetas, PA, 

BR 

D. marsupialis 

CN146 Este estudo -52,57 -1,51 
ESEC Grão-Pará, porção sul, município de 

Alenquer, Pará, BR 
D. marsupialis 

IEPA2815 (MM4) Este estudo -55,15 -1,55 Vila Mamiá, Curuá, PA, BR D. marsupialis 

INPA 4125 (MNFS2120), 

INPA 4368 (YL156) 
Este estudo -61,39 -1,79 

Lago Meduini, margem esquerda rio Negro, 

AM, BR 
D. marsupialis 

CEF05 Este estudo -59,4 -1,89 Ilha da Serrinha, UHE Balbina, AM, BR D. marsupialis 

CN21 Este estudo -56,72 -1,93 
Flota de Faro, margem esquerda do rio 

Nhamundá, município de Faro, PA, BR 
D. marsupialis 

INPA 4424 (VCSV05), INPA 

4367 (YL136) 
Este estudo -62,12 -2,08 Macaco, margem esquerda rio Jaú, AM, BR D. marsupialis 

EE214, EE204 Este estudo -60,45 -2,76 
Comunidade Boa Esperança, margem 

direita rio Cuieiras, AM, BR 
D. marsupialis 

EE173, EE55, EE249 Este estudo -60,07 -3,06 Manaus, mata da REMAN, AM, BR D. marsupialis 

RGR366 JF281000 -50,34 -9,34 Santana do Araguaia D. marsupialis 

LPC719 JF281001 -48,64 -11,84 Brazil: Tocantins, Peixe D. marsupialis 

RGR552 JF280984 -50,34 -9,34 Santana do Araguaia, PA, BR D. albiventris 

LPC342 JF280988 -47,66 
- 

19,18 
Brazil: Minas Gerais, Nova Ponte D. albiventris 

 

Tabela 5. Número de tombo/campo das amostras, número de acesso ao GenBank, 

coordenadas em graus decimais e localidades de Philander opossum. 

Amostra Accesso GenBank Coordenadas  Localidade 

- AJ487009 -53,06 5,06 Trinite, GF 

- AJ628367 -53,06 5,06 Trinite, GF 

IEPA2547 (AM44) Este estudo -51,25 0,48 Horto Matapi, AP, BR 

IEPA911 (AP62) Este estudo -54,59 2,19 Rio Mapaone, Parna M. Tumucumaque, AP, BR 

IEPA2734 (CST41) Este estudo -52,55 -0,57 Cach. Sto Ant., PA, BR 

IEPA3804 (IS08); IEPA3807 

(IS11) 
Este estudo -0,07 -51,15 Ilha de Santana, Santana, AP, BR 

- JF281026 -6,80 -70,73 Nova Empresa, AM, BR 

- JF281035 -9,34 -50,34 Santana do Araguaia, PA, BR 

- JF281040 -49,98 -9,37 Caseara, TO, BR 

- JF281041 -52,37 -15,58 Barra do Garças, MT, BR 

- JF281042 -52,37 -15,58 Barra do Garças, MT, BR 

INPA JLP16785 JQ388608 -6,80 -70,73 Rio Negro, AM, BR 

- KM188487 -23,55 -57,66 Paraguai 

- KM188489 -73,16 -5,26 Perú. Loreto,  

IEPA3951 (MJ04) Este estudo -55,15 -1,55 Mamiá, PA, BR 

IEPA509 (TU123) Este estudo -52,49 1,60 rio Amapari, PNM Tumucumaque, AP, BR 

IEPA1521 (UHE51) Este estudo -52,60 -0,57 Cach. Sto Ant., AP, BR 

IEPA2831 (VN11) Este estudo -51,54 0,14 Vila Nova, Santana, AP, BR 
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Tabela 6. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais, 

localidades de Metachirus nudicaudatus. 

Identificação da amostra Accesso GenBank Coordenadas Localidade 

IEPA672 (AP155) Este estudo -52,03 3,22 Rio Anotaie, PNM Tumucumaque, AP, BR 

IEPA3555 (KC164) Este estudo -51,62 0,97 Foz do rio Falsino, Rio Araguari, FN Amapá, AP, BR 

IEPA666 (AP118) Este estudo -52,33 0,58 
Rio Cupixi, Reserva do Desenvolvimento Sustentável do 

Rio Iratapuru 

RSV2329 KJ129889   -73,16 -5,26 Loreto, rio Galvez, PU 

RGR54 JF281094 -49,96 -9,29 Caseara, TO, BR 

LPC935 GU112914 -40,78 -19,22 Pancas, ES, BR 

YL268 GU112913 -40,35 -20,35 Vitoria, ES, BR 

 

Tabela 7. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais, 

localidades das espécies Cryptonanus sp., C. unduaviensis, C. guahybae, C. chacoensis e C. 

agricolai. 

Identificação da amostra Accesso GenBank Coordenadas Localidade Espécie 

V-3382 Este estudo 5,30 -52,96 Sinamari, savana Nango, GF Cryptonanus sp. 

IEPA-2355 Este estudo 0,88 -51,20 Ferreira Gomes, AP, BR Cryptonanus sp. 

UUPI167  HQ622148 -2,99 -41,74 EE Uruçuí-Uma, PI, BR C. agricolai 

AMNH 262401  HM583366 -11,72 -61,88 Pando, Independência, BO C. undoaviensis 

TK129269c KM403639 -25,36 -54,58 Alto Paraná, RB Limoy, PG C. chacoensis  

MCNU2808 KM403639 -27,47 -53,95 Três Passos, RS, BR C. guahybae  

UFSC4854 KM403638 -27,62 -48,71 Palhoça, Baix. do Maciambu, SC, BR C. guahybae 

 

Tabela 8. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais, 

localidades de Euryoryzomys macconnelli. 

Amostra Accesso GenBank Coordenadas Localidade 

- AF251527 -70,73 -6,8 Barro Vermelho, rio Juruá, AM, BR 

AMNH272678, AMNH272669 EU579484, GU126538 -73,16 -5,26 Loreto, Rio Galvez, PU 

MNFS 156 U58379 -65,27 -4,85 Alto rio Urucu, AM, BR 

CCM44-2 AF251528 -60,02 -3,12 Manaus, 82 km a Norte, AM, BR 

IEPA3680 (UHE113) Este estudo -52,6 -0,57 Cachoeira Santo Antônio, Rio Jari, AP, BR 

IEPA576 (AP122) Este estudo -52,33 0,58 Rio Cupixi, RDS do Rio Iratapuru, AP, BR 
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Tabela 9 Amostras, número de acesso ao GenBank, Coordenadas em graus decimais, 

Localidades de Hylaeamys megacephalus. 

Identificação da amostra Acesso Coordenadas Localidade 

ROM97979 AF251518 -59,15 7,57 Surama, Rupununi, GUI 

MHNLS8061 EU579499 -61,13 5,03 San Ignácio de Yuruani, Bolivar, VE 

CM76933 AF251517 -56,17 3,93 Geyskes Creek, Saramacca, SU 

IEPA 3100, IEPA 1126 - -52,65 1,84 Rio Anacuí, PNM Tumucumaque, AP, BR 

IEPA573 (AP186) - -52,93 1,39 Rio Mutum, PNM Tumucumaque, AP, BR 

IEPA157 - -51,59 1,31 Ig. Do Braço, FN Amapá, AP, BR 

IEPA 3285, IEPA 3540, IEPA 3297 - -51,62 0,97 Foz do rio Falsino, rio Araguari, FN Amapá, AP, BR 

IEPA 2380 - -51,2 0,88 Ferreira Gomes, rio Araguari, AP, BR 

IEPA571 - -53,11 -0,28 Rio Jari, RDS do rio Iratapuru, AP, BR 

IEPA 3798 - -51,15 -0,07 Ilha de Santana, Santana, AP, BR 

IEPA2771-2772 - -52,66 -0,55 Itacará, rio Jari,  AP, BR 

IEPA 2041 (MM16) - -55,15 -1,55 Vila Mamiá, Curuá, PA, BR 

IEPA3006 - -53,67 -1,59 Vila Jatuarana, Prainha, PA, BR 

IEPA2040 - -58,52 -4,28 BR156 - Cajari, RESEX Cajari, AP, BR 

AL2757 EF455026 -63,47 -8,75 Rio Jamari, RO, BR 

- KR190461 -50,34 -9,34 Santana do Araguaia, PA, BR 

LPC713 KP027757 -48,64 -11,84 Peixe, rio Tocantins, TO, BR 

LPC734 KP027758 -51,93 -12,64 Ribeirão Cascalheira, MT, BR 

MN70000 KF815441 -60,25 -12,72 Vilhena, RO 

MN36738 EF455031 -48,22 -13,52 Serra da Mesa, GO 

MN36172 EF455028 -46,1 -14,48 Mambaí, GO 

MN37814 EF455033 -48,62 -17,73 Ipameri, GO 

GD463 AY275124 -55,7 -24,52 Paraguay, PG 

 

Tabela 10. Amostras, número de acesso ao GenBank, Coordenadas em graus decimais, 

Localidades de Neacomys paracou. 

Identificação da amostra 

Accesso 

GenBank Coordenadas Localidade 

- 

FM210765, 

FM210766, 

FM210767, 

FM210768, 

FM210769  

-55,2 4,96 Brownsberg Nature Park, SU 

- FM210770  -53,25 2,42 Mont Saint Marcel, GF 

- FM210783  -52,06 4,51 Route de Kaw, GF 

- FM210784  -52,70 4,05 Les Nouragens, GF 

IEPA1618, IEPA1619 Este estudo -51,85 -0,88 Vila Marinho, RE do rio Cajari, AP, BR 

IEPA2465, IEPA2466, IEPA2467 Este estudo -52,53 -0,57 Cach. Sto Ant., AP, BR 

IEPA 2469, IEPA 2470 Este estudo -52,66 -0,55 Itacará, rio Jari, AP, BR 

IEPA2029 Este estudo -52,27 -0,58 Próximo à BR 156, RE Rio Cajari 

IEPA578  Este estudo -52,93 1,39 
Rio Mutum, PNM Tumucumaque, AP, 

BR 
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Tabela 11. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades dos espécimes do gênero Oecomys. 

 

Identificação da amostra 

Accesso 

GenBank Coordenadas Localidade Espécie 

 T-4470 Este estudo -54,00 5,3 Angouleme, GF O. auyantepui 

T-1398 AJ496303 -53,07 4,85 Saint-Eugene, GF O. auyantepui 

T-1697, T-2008 
AJ496305, 

AJ496304 
-52,7 4,05 Les Nouragues, GF O. auyantepui 

IEPA3459 (KC101) Este estudo -51,65 0,99 
Foz do rio Falsino, Rio Araguari, FN 

Amapá, AP, BR 
O. auyantepui 

IEPA3693 (RVN1) Este estudo -52,02 -0,47 rio Vila Nova, FE Amapá, BR O. auyantepui 

IEPA3696 (RVN4) Este estudo -52,02 -0,47 rio Vila Nova, FE Amapá, BR O. auyantepui 

IEPA2413 (IT18), IEPA2412 

(IT15 
Este estudo -53,11 -0,28 Itacará, rio Jari, AP, BR O. auyantepui 

IEPA3015 (RSX14), IEPA3214 

(RC28), IEPA3218 (RC32) 
Este estudo -52,27 -0,58 BR 156, RE do Rio Cajari, BR O. auyantepui 

IEPA1532 (UHE20), IEPA3764 

(UHE140) 
Este estudo -52,63 -0,59 Cach. Sto Antônio, rio Jari, AP, BR O. auyantepui 

TAG2035, TAG2499, TAG2753 Este estudo -52,53 -0,74 Monte Dourado, Almeirim, PA, BR O. auyantepui 

CN120 JF759666 -55,51 -1,89 Obidos, FE do Pará, PA, BR O. auyantepui 

V-3326 (F1017), F1022 Este estudo -52,48 5,02 Macouria, GF O. bicolor 

V-1287, V-1288, T-2483 Este estudo -52,29 4,91 Caiena, campo do Tigre, GF O. bicolor 

T-2007 AJ496308 -53,22 3,62 Saul, GF O. bicolor 

T-1694, T-1695 
AJ496306, 

AJ496307 
-52,7 4,05 Les Nouragues, GF O. bicolor 

IEPA3538 (KC143) Este estudo -51,65 0,99 
Foz do rio Falsino, Rio Araguari, FN 

Amapá, AP, BR 
O. bicolor 

IEPA3054 (CAL68) Este estudo -51,19 0,87 Cach. Caldeirão, rio Araguari, AP, BR O. bicolor 

IEPA2395 (FG57), IEPA2388 

(FG50), IEPA2387 (FG49), 

IEPA2383 (FG45), IEPA2358 

(FG20), IEPA2340 (FG1) 

Este estudo -51,2 0,87 Ferreira Gomes, rio Araguari, AP, BR O. bicolor 

IEPA2031 (AM9), IEPA1637 

(AM49) 
Este estudo -51,25 0,48 Horto Matapi, AP, BR O. bicolor 

IEPA3228 (VLN4), IEPA2441 

(VN10) 
Este estudo -51,54 0,14 rio Vila Nova, Mazagão, Amapá O. bicolor 

IEPA3688 (UHE120) Este estudo -52,63 -0,59 Cach. Sto Ant, rio Jari, AP, BR O. bicolor 

RNL26 Este estudo -52,53 -0,74 M. Dourado, Almeirim, PA, BR O. bicolor 

IEPA3254 (MM108) Este estudo -55,15 -1,55 Vila Mamiá, Curuá, PA O. bicolor 

SISJATM21 Este estudo -58,9 -2,05 
rio Jatapu, São Sebastião do Uatumã, 

AM, BR 
O. bicolor 

AFP352 Este estudo -58,1 -2,45 Balbina, rio Uatumã, AM, BR O. bicolor 

MVZ154988, MVZ154990 
JQ312122, 

JQ312123 
-78,31 -4,76 Huampami, Rio Cenepa, PE O. bicolor 

MVZ154999 AF108699 -73,16 -5,26 Río Cenepa, Amazonas, PE O. bicolor 

T-2512 Este estudo -53,22 3,62 Saul, GF O. rex 

  

IEPA3781 (UHE157) 

 

Este estudo -52,65 -0,58 Itacará, rio Jari, AP, BR O. rex 
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IEPA2433 (UHE38), IEPA3749 

(UHE125), IEPA3756 (UHE132) Este estudo -52,53 -0,62 Cach. Sto Antônio, rio Jari, AP, BR O. rex 

 RNL33 Este estudo -52,53 -0,74 Monte Dourado, Almeirim, PA, BR O. rex 

 T-1896 AJ496309     -53,07 4,85 Saint-Eugene, GF O. rutilus 

 

T-1914, T-1915 

AJ496310, 

AJ496311      -52,7 4,05 Les Nouragues, GF O. rutilus 

 T-4372    Este estudo -52,7 4,05 Les Nouragues, GF O. rutilus 

 

T-2104, T-2106 

AJ496312, 

AJ496313        -53,17 3,74 Arataye, GF O. rutilus 

 IEPA2776 (AP245) Este estudo -52,93 1,39 rio Anacui, PNM Tumucumaque O. rutilus 

 

IEPA569 (AP184) Este estudo -51,93 1,39 

rio Mutum, PNM Tumucumaque, AP, 

BR O. rutilus 

 IEPA3440 (KC79), IEPA3529 

(KC134), IEPA3551 (KC160) Este estudo -51,65 0,99 

Foz do rio Falsino, Rio Araguari, FN 

Amapá, AP, BR O. rutilus 

 

SISSISM59     Este estudo -65,47 -0,27 

Rio Darahá, Sta Isabel do rio Negro, 

AM, BR O. rutilus 

 CN123 JF759665   -55,51 -1,89 Obidos, PA, BR O. rutilus 

 IEPA1613 (AM77) Este estudo -50,77 1,3 Faz S. Bento, Tartarugalzinho, BR O. sp1 

 IEPA2414 (IT22) Este estudo -52,68 -0,51 Itacará, rio Jari, AP, BR O. sp1 

 IEPA3219 (RC33) Este estudo -52,27 -0,58 BR 156, RE do Rio Cajari, AP, BR O. sp1 

 IEPA1535 (UHE30), IEPA4053 

(UHE198), IEPA3679 (UHE114), 

IEPA1631 (UHE48) Este estudo -52,51 -0,62 Cach. Sto Antônio, rio Jari, AP, BR O. sp1 

 T-3355 Este estudo -52,29 4,91 Caiena, GF O. sp2 

 IEPA2429 (AM4), IEPA2434 

(AM26), IEPA2408 (AM57), 

IEPA2033 (AM24), IEPA2436 

(AM113) Este estudo -51,25 0,48 Horto Matapi, AP, BR O. sp2 

  

Tabela 12. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades de Zygodontomys brevicauda. 

Identificação da amostra Accesso GenBank Coordenadas Localidade 

AMNH257321 GU126549, EU579521 -63,30 10,41 Sucre, Finca Vuelta Larga, VE 

USNM448665, USNM448665 GU126550, EU579520 -72,52 9,97 Zulia, Mision Tukuko, VE 

TTU76306 EU579519 -68,10 9,97 La Arenosa, VE 

GU397420, GU397418, GU397416 
NK119154, NK119153, 

NK101544 
-81,26 7,63 Isla Coiba, PAN 

AN612 EU652764 -50,98 2,06 
Fazenda Itapoã, km 380 da rodovia AP 156, 

AP, BR 

AN386 EU645578 -51,20 0,88 Fazenda Teimoso, Ferreira Gomes, AP, BR 

IEPA2367 (FG29), IEPA2359 (FG21) Este estudo -51,20 0,87 Ferreira Gomes, rio Araguari, AP, BR  

IEPA2495 (AM10), IEPA2042 (AM8), 

IEPA1635 (AM7), IEPA1626 (AM3) 
Este estudo -51,25 0,48 

Horto Matapi, AP, BR 

 
KM111292 -75,31 7,18 Antióquia, CO 
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Tabela 13. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades de Isothrix sinnamariensis. 

Identificação da amostra Accesso GenBank Coordenadas Localidade 

IEPA1509 Este estudo -51,85 -0,88 Vila Marinho, RE Cajari, AP, BR 

 

AY745732 

  

Sinnamari, GF 

 

AY745731 

  

Sinnamari, GF 

 AY7457341   rio Chokidar, GUI 

 

EU313228 -52,7 4,05 Les Nouragues, GF 

 

Tabela 14. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades de Makalata didelphoides, M. sp.1 e M. sp.2. 

Identificação da amostra 
Accesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

IEPA2777 (AP 145) Este estudo -52,03 3,22 
Rio Anotaie, PNM Tumucumaque, 

AP, BR 
M. didelphoides 

  Este estudo -52,90 2,10 Trois Saut, GF M. didelphoides 

IEPA1146 (AP248), 

IEPA2778 (AP 238), 

IEPA921 (AP 246) 

Este estudo -52,65 1,84 
rio Anacui, PNM Tumucumaque, 

AP, BR 

M. didelphoides 

IEPA910 (AP171), 

IEPA923 (AP172), 

IEPA925 (AP176), 

IEPA926 (AP194) 

Este estudo -52,93 1,39 
rio Mutum, PNM Tumucumaque, 

AP, BR 

M. didelphoides 

IEPA174 (FL128) Este estudo -51,59 1,31 Ig. do Braço, FN Amapá, AP, BR M. didelphoides 

IEPA2779 (CAL 55), 

IEPA2517 (CAL13) 
Este estudo -51,19 0,87 

Cach. Caldeirão, rio Araguari, AP, 

BR 

M. didelphoides 

IEPA2745 (IT31), 

IEPA2773 (UHE72), 

IEPA2613 (IT2), IEPA2614 

(IT3), IEPA2742 (IT27), 

IEPA1506 (IT30) 

Este estudo -52,68 -0,51 Itacará, rio Jari, AP, BR M. didelphoides 

V-1251, V-1566 EU302704 -52,29 4,91 Caiena, GF Makalata sp.1 

IEPA1148 (AP277), 

IEPA1149 (AP278), 

IEPA1151 (AP281), 

IEPA1152 (AP291), 

IEPA2713 (AP283) 

Este estudo -50,31 1,76 
Lago Maresias, RB Piratuba, AP, 

BR 
Makalata sp.1 

IEPA1147 (AP275) Este estudo -50,58 1,72 
Fazenda Macarry, entorno da RB 

Piratuba, AP, BR 
Makalata sp.1 

IEPA1153, IEPA2715 

(AP294) 
Este estudo -49,88 1,49 

rio Araquiçaua, RB Piratuba, AP, 

BR 
Makalata sp.1 

IEPA2462 (AP296) Este estudo -49,88 1,49 
rio Araquiçaua, RB Piratuba, AP, 

BR 
Makalata sp.1 

IEPA2565 (AM83), 

IEPA2571 (AM93) 
Este estudo -50,77 1,30 Fazenda São Bento, Amcel, AP, BR Makalata sp.1 

IEPA2753 (CSA20), 

IEPA1519 (UHE37), 
Este estudo -52,53 -0,57 Cach. St Antônio, rio Jari, AP, BR Makalata sp.2 
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Identificação da amostra 
Accesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

IEPA2461 (CST3), 

IEPA1519 (UHE37) 

IEPA2049 (IT33), 

IEPA2050 (IT34), 

IEPA2629 (IT24), 

IEPA2744 (IT23) 

Este estudo -52,68 -0,55 Itacará, rio Jari, AP, BR Makalata sp.2 

USNM581981 EU313234 -61,91 -13,54 rio Itenez, Santa Cruz, BO Makalata sp. 

JLP15214 L23356 -50,34 

 
 

-9,34 Rio Tocantins, TO Makalata sp. 

 

Tabela 15. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades de Mesomys hispidus. 

Identificação da amostra Accesso GenBank Coordenadas Localidade 

JLP15651, JLP15725, 

MNFS564, MNFS436, 

MNFS568 

L23377, L23385, 

L23391 L23374, 

L23390 

-6,83 -70,08 rio Juruá, AM, BR 

MNFS119, MNFS149, 

MNFS188, MNFS201 

L23365, L23372, 

L23379, L23382 
-4,85 -65,27 Alto rio Urucu, AM, BR 

IEPA3524 Este estudo 0,97 -51,7 Foz do rio Falsino, FN Amapá, AP, BR 

 

Tabela 16. Amostras, número de acesso ao GenBank, coordenadas em graus decimais e 

localidades de Proechimys guyannensis e P. cuvieri. 

Identificação da amostra 
Accesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

PCU2340    AY206623 -60,48 7,36 Baramita, Barima-Waini, Guiana P. cuvieri 

PCU1833    AY206632 -53,03 5,32 Trinité, Saint Elie, GF P. cuvieri 

PCU1757    AY206631 -54,00 5,00 Saint Jean de Maroni, GF P. cuvieri 

PCU1561; V-816   
AY206624; 

AJ251403 
-52,65 4,25 Petit Saut, Sinnamary, GF P. cuvieri 

PCU2484, PCU2519   
AY206628, 

AY206629 
-53,22 3,62 Saul, GF P. cuvieri 

PCU1856, PCU2271    
AY206633, 

AY206625 
-52,70 4,05 Les Nouragues, Régina, GF P. cuvieri 

PCU2475, PCU2479    
AY206627, 

AY206622 
-53,03 3,73 Pic Matecho, GF P. cuvieri 

IEPA834 (AP154) Este estudo -52,03 3,22 rio Anotaie, PNM Tumucumaque, AP, BR P. cuvieri 

IEPA874 (AP173), IEPA876 (AP197), 

IEPA901 (AP189), IEPA902 (AP190), 

IEPA3099 (AP192) 

Este estudo -52,93 1,39 rio Mutum, PNM Tumucumaque, AP, BR P. cuvieri 

IEPA2557 (AM70), IEPA2562 

(AM80), IEPA901 (AP189), IEPA2992 

(AM145) 

Este estudo -51,25 0,48 Faz. São Bento, Tartarugalzinho, AP, BR P. cuvieri 

IEPA662 (AP64) Este estudo -54,59 2,19 rio Mapaone, AP, BR P. cuvieri 

IEPA3104 (AP257) Este estudo -52,65 1,84 rio Anacui, PNM Tumucumaque, AP, BR P. cuvieri 

IEPA503 (TU12) Este estudo -52,49 1,60 rio Amapari, AP, BR P. cuvieri 

IEPA502 (AP76) Este estudo -51,88 1,13 Ig. Sto Antonio, FN Amapá, AP, BR P. cuvieri 
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Identificação da amostra 
Accesso 

GenBank 
Coordenadas Localidade Espécie 

IEPA3281 (KC5), IEPA3305 (KC29), 

IEPA3442 (KC81) 
Este estudo -51,62 0,97 

Foz do rio Falsino, rio Araguari, FN 

Amapá, AP, BR 
P. cuvieri 

IEPA3820 (IS24) Este estudo -51,15 -0,07 Ilha de Santana, Santana, AP, BR P. cuvieri 

IEPA2081 (RDS12) Este estudo -53,11 -0,28 rio Jari, RDS do rio Iratapuru, AP, BR P. cuvieri 

IEPA871 (AP108) Este estudo -52,50 -0,48 Igarapé Baliza, RDS Iratapuru, AP, BR P. cuvieri 

IEPA2740 (IT25), IEPA2770 (UHE69) Este estudo -52,68 -0,55 Itacará, rio Jari, Laranjal do Jari, AP, BR P. cuvieri 

IEPA1511 (UHE17), IEPA2072 

(CST36), IEPA2404 (CSA25), 

IEPA2728 (CST25), IEPA2736 

(CST47) 

Este estudo -52,52 -0,57 Cach. Sto Antonio, rio Jari, AP, BR P. cuvieri 

IEPA1606 (CAJ93) Este estudo -51,85 -0,88 Vila Marinho, RE Rio Cajari, AP, BR P. cuvieri 

IEPA3192 (MM57) Este estudo -55,15 -1,55 Vila Mamiá, Curuá, PA, BR P. cuvieri 

T2010  Este estudo -52,70 4,05 Les Nouragues, Régina, GF P. guyannensis 

      

PCA1832, PCA1394       
AY206610, 

AY206607 
-52,65 4,25 Petit Saut, Sinnamary, GF P. guyannensis 

PCA2725, PCA3292 
AY206608, 

AY206600 
-52,29 4,91 Caiena GF P. guyannensis 

PCA2476, PCA2477       
AY206605, 

AY206606 
-53,03 3,73 Pic Matecho, GF P. guyannensis 

IEPA900 (AP153) Este estudo -52,03 3,22 
Rio Anotaie, PNM Tumucumaque, AP, 

BR 
P. guyannensis 

IEPA875 (AP183) Este estudo -52,93 1,39 rio Mutum, PNM Tumucumaque, AP, BR P. guyannensis 

IEPA3725, IEPA3727 (RAG6) Este estudo -51,19 2,15 rio Amapá Grande, FE do Amapá, AP, BR P. guyannensis 

IEPA2558 Este estudo -50,77 1,30 Horto São Bento, Tartarugalzinho, AP, BR P. guyannensis 

IEPA620 (AP75), IEPA668 (AP72) Este estudo -51,88 1,13 Ig. Santo Antonio, FN do Amapá, AP, BR P. guyannensis 

IEPA3093 (AP206), IEPA2093 

(AP293) 
Este estudo -51,16 1,03 

rio Tracajatuba, Fazenda Chamflora, 

Ferreira Gomes, AP, BR 
P. guyannensis 

IEPA2092 (AP213), IEPA3451 (KC93) Este estudo -51,62 0,97 Foz do rio Falsino, FN Amapá, AP, BR P. guyannensis 

IEPA2365 (FG27), IEPA2364 (FG26) Este estudo -51,20 0,87 Ferreira Gomes, rio Araguari, AP, BR P. guyannensis 

IEPA3039 (CAL50), IEPA3051 

(CAL65), IEPA3367 (CA1) 
Este estudo -51,32 0,81 Cach. Caldeirão, rio Araguari, AP, BR P. guyannensis 

IEPA899 (AP141), IEPA2059 (AP120) Este estudo -52,33 0,58 Rio Cupixi, RDS Iratapuru, AP, BR P. guyannensis 

IEPA2551 (AM56), IEPA2604 

(AMT32), IEPA2606 (AMT34) 
Este estudo -51,25 0,48 Horto Matapi, Porto Grande, AP, BR P. guyannensis 

iepa3692 (RVN12) Este estudo -52,01 0,47 rio Vila Nova, FE do Amapá, AP, BR P. guyannensis 

IEPA3235 (VLN11) Este estudo -51,54 -0,14 rio Vila Nova, próximo à BR 156, AP, BR P. guyannensis 

IEPA1644 (ZB6) Este estudo -51,10 -0,03 PM Zoobotânico, Macapá, AP, BR P. guyannensis 

IEPA2403 (CSA17) Este estudo -52,55 -0,58 Cach. Sto Ant., rio Jari, AP, BR P. guyannensis 

IEPA3245 (MM37), IEPA3952 

(MM109) 
Este estudo -55,15 -1,55 Vila Mamiá, rio Mamiá, PA, BR P. guyannensis 

IEPA2406 (PRA22), IEPA3464 PRA8 Este estudo -53,67 -1,59 Prainha-PA P. guyannensis 
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APÊNDICE CAPÍTULO 3  

Apresenta as árvores filogenéticas realizada com inferência bayesiana e máxima 

verossimilhança com terminais identificados pelas amostras utilizadas para as análises.  

 

Figura 1. Máxima Verossimilhança para espécies do gênero Marmosops baseada no gene 

mitocondrial CITB. Terminais apresentam os acrônimos das amostras. Valores acima dos nós 

representam bootstrap. 
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Figura 2. Inferência Bayesiana para espécies do gênero Marmosops baseada no gene 

miticondrial CITB. Terminais apresentam os acrônimos das amostras. Valores acima dos nós 

representam inferência bayesiana. 


