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RESUMO 

O domínio Mata Atlântica apresenta diferentes formações florestais ligadas a gradientes 

ambientais, topográficos e climáticos. Afastando-se da zona úmida costeira em direção às 

regiões semiáridas do interior da Bahia é possível encontrar remanescentes de Florestas 

Estacionais Semideciduais, severamente fragmentados e ameaçados pela pressão da matriz 

agropecuária (pastagens). Grande parte dos estudos sobre pequenos mamíferos na Bahia 

concentram-se em fragmentos de floresta ombrófila densa e cerca de 1/3 dos munícipios do 

estado não apresentam registros sobre a mastofauna local. O presente estudo teve como 

objetivos caracterizar a composição e a estrutura da comunidade de pequenos mamíferos 

não-voadores (Didelphimorphia e Rodentia) em fragmentos de Floresta Semidecidual da Mata 

Atlântica e pastagens na região centro-sul da Bahia (municípios de Itapetinga e Itambé). Para 

isso, foi elaborada uma lista comentada das espécies amostradas contendo características 

morfológicas externas e crânio-dentárias dos indivíduos desta região. Foram amostrados sete 

remanescentes florestais acima de 85 hectares com fitofisionomias semelhantes entre si e 

sete pastagens em seu entorno. As amostragens foram realizadas em duas campanhas 

(agosto/2018 - inverno e fevereiro/2019 - verão), com duração de sete dias cada uma, através 

do uso de armadilhas de captura viva (nos modelos “Sherman” e “Tomahawk”) e de 

interceptação-e-queda (“Pitfall”), totalizando um esforço amostral de 7.742 armadilhas-noite 

(7.350 armadilhas de captura viva-noite e 392 baldes-noite). Os espécimes coletados foram 

tombados na Coleção de Mamíferos “Alexandre Rodrigues Ferreira” da Universidade Estadual 

de Santa Cruz, Bahia (CMARF - UESC - BA). Ao todo, registramos quatro de marsupiais (250 

indivíduos) e seis espécies de roedores (405). Nenhuma das espécies encontra-se 

classificada como ameaçada de extinção ou como exótica. Dois marsupiais (Gracilinanus 

microtarsus e Marmosops incanus) e um roedor (Rhipidomys mastacalis) parecem responder 

negativamente à conversão de habitat nativo em pastagens nesta região, uma vez que foram 

capturados exclusivamente nos remanescentes florestais. Para cada espécie estudada 

apresentamos a estatística descritiva ou absoluta das variáveis de morfologia externa e 

crânio-dentárias, as características diagnósticas da morfologia externa e crânio-dentária e 

pranchas ilustrando os caracteres cranianos. Para as espécies mais abundantes também 

investigamos a variação sexual e geográfica. Os resultados das análises de dimorfismo sexual 

(DS) demonstraram que os marsupiais, com exceção de M. domestica (n=1), apresentaram 

diferenças significativas para a maioria das variáveis (p< 0,05), sendo os machos maiores que 

as fêmeas. O mesmo ocorreu com os roedores R. mastacalis e N. lasiurus, porém não para 

os roedores C. vivoi., O. nigripes e C. expulsus. O estudo nos ajudou a compreender como se 

estrutura a comunidade de pequenos mamíferos em áreas antropizadas no interior da Bahia 

levando em consideração a riqueza, a abundância e a seleção de habitat das espécies 



presentes. Nos ajudou também a caracterizar as populações locais por meio da análise de 

caracteres morfológicos internos e externos dos indivíduos coletados, contribuindo para a 

redução das lacunas de conhecimentos ecológicos, biogeográficos e taxonômicos. 

Palavras-chave: Inventário. Lista comentada. Marsupiais. Roedores. Morfologia. 

 

  



ABSTRACT 

The Atlantic Forest domain has different forest formations linked to environmental, topographic 

and climatic gradients. Moving away from the coastal wetlands towards the semi-arid regions 

of the interior of Bahia, it is possible to find remnants of seasonal semi-deciduous forests, 

severely fragmented and threatened by pressure from the agricultural matrix (pastures). Most 

of the studies on small mammals in Bahia focus on fragments of dense ombrophilous forest 

and about 1/3 of the state's municipalities do not present records on the local mastofauna. The 

present study aims to characterize the composition and structure of the community of small 

non-volant mammals (Didelphimorphia and Rodentia) in fragments of Semideciduous Forest 

of the Atlantic Forest and pastures in the south-central region of Bahia (Itapetinga and Itambé 

municipalities). For such, we elaborated a commented list on the surveyed species containing 

external morphological and cranio-dental diagnostic characteristics of the individuals of this 

region. Seven forest remnants over 85 hectares and with similar phytophysiognomies, as well 

as seven pastures in their surroundings were sampled. Sampling was carried out in two 

campaigns (August/2018 - winter and February/2019 - summer), lasting seven days each, 

using live (Sherman and Tomahawk) and Pitfall capture traps, totaling a sampling effort of 

7,742 night-traps (7,350 night-live traps and e 392 night-buckets). The collected specimens 

were deposited in the Mammal Collection “Alexandre Rodrigues Ferreira” of the Universidade 

Estadual de Santa Cruz, Bahia (CMARF – UESC - BA). In all, we registered four of marsupials 

(250 individuals) and six species of rodents (405). None of the species is classified in any 

threaten category or as exotic. Two marsupials (Gracilinanus microtarsus and Marmosops 

incanus), and a rodent (Rhipidomys mastacalis) seem to respond negatively to the conversion 

of native habitat to pastures in this region, since they were exclusively captured in the forest 

remnants. For each species studied we present the descriptive or absolute statistics of external 

and cranio-dental variables, diagnostic characteristics of external and cranio-dental 

morphology. For the most abundant species, we also investigated the influence of sexual and 

geographic variation. The results of the analyses of sexual dimorphism (DS) showed that 

marsupials, except M. domestica (n=1), presented significant differences (p <0.05) for the 

majority of the variables, being males larger than females. The same occurred with the rodents 

R. mastacalis and N. lasiurus, but not with the rodents C. vivoi, O. nigripes and C. expulsus. 

This study helped to understand how the community of small mammals is structured in 

disturbed areas in the interior of Bahia, taking into account the richness, abundance and habitat 

selection of the species present. It also helped us to characterize the local populations through 

the analysis of internal and external morphological characters of the individuals collected, 

contributing to the reduction of gaps in ecological, biogeographic and taxonomic knowledge. 

Keywords: Checklist. Inventory. Marsupials. Morphology. Rodents.
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os pequenos mamíferos não-voadores, representados pelos roedores das 

famílias Cricetidae e Echimyidae e marsupiais da família Didelphidae, estão entre os 

grupos mais diversos da mastofauna brasileira, abrangendo 254 espécies, 

correspondendo a 42% das espécies de mamíferos atualmente conhecidas no Brasil 

(PERCEQUILLO et al., 2017; PERCEQUILLO e GREGORIN, 2019). Tal grupo é 

essencial para a manutenção das cadeias tróficas, uma vez que são presas de 

vertebrados maiores (mamíferos, aves e serpentes) (CÁCERES e MONTEIRO-

FILHO, 2007; BERNARDE e ABE, 2010; ROCHA-MENDES et al., 2010) e predadores 

de invertebrados e pequenos vertebrados (VIEIRA, PAISE e MACHADO, 2006; 

CÁCERES e MONTEIRO-FILHO, 2007; PINOTTI, NAXARA e PARDINI, 2011; 

VIEIRA, RIBEIRO e OIB, 2011). Atuam também na dispersão de sementes e de 

fungos micorrízicos (VIEIRA, PAISE e MACHADO, 2006; CÁCERES e MONTEIRO-

FILHO, 2007; CÁCERES e LESSA, 2012), contribuindo para o funcionamento dos 

ecossistemas e restauração de habitats (MOURA, GRELLE e BERGALLO, 2008), 

além de serem vetores em estudos epidemiológicos (SALKELD et al., 2016; 

FEHLBERG et al., 2018; MUYLAET et al., 2019). 

Habitats com alta complexidade estrutural e, consequentemente, alta 

diversidade de microhabitats podem suportar uma maior diversidade de espécies de 

mamíferos de pequeno porte (GRELLE, 2003), que coexistem e compartilham 

recursos em um mesmo ambiente (PASSAMANI e da ROSA, 2015; VIEIRA et al., 

2012). Os pequenos mamíferos são bons indicadores de alterações de habitats e da 

paisagem, pois possuem ciclos de vida relativamente curtos e especificidades em 

relação ao uso de microhabitats. Desta forma, respondem rapidamente à variação na 

qualidade (e.g. estrutura da vegetação e estágio sucessional) e configuração (e.g. 

tamanho, isolamento e quantidade de borda) dos remanescentes florestais, assim 

como em relação ao tipo de ambiente que os circunda (matriz) (PARDINI e UMETSU, 

2006; BANKS-LEITE et al., 2014; BOVENDORP et al., 2018).  

A quantidade de habitat nativo, a estrutura da vegetação e a composição de 

espécies de pequenos mamíferos nos habitat remanescentes está intimamente 
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relacionada às ações antrópicas, uma vez que os seres humanos vêm ao longo de 

anos destruindo os ecossistemas naturais para estruturar núcleos urbanos, extrair 

minerais, ampliar áreas agrícolas, entre outras atividades (RIBEIRO et al., 2009; 

PADOVEZI et al., 2018). No Brasil, estas ações foram intensificadas durante o período 

de colonização, entre os séculos XVI e XIX, ocasionando a perda da vegetação nativa 

e resultando em paisagens com manchas de habitat envoltas por matrizes 

antropizadas com diferentes usos do solo (BECA et al., 2017). A matriz pode ou não 

proporcionar mobilidade das espécies entre as manchas de habitat remanescente, 

dependendo de sua composição, heterogeneidade e dinâmica (KUPFER, 

MALANSON e FRANKLIN, 2006; DRISCOLL et al., 2013). Matrizes com maior 

semelhança em relação à vegetação nativa são mais eficientes para as dispersões de 

espécies entre as manchas, podendo também abrigar parte da biota nativa 

(RUFFELL, BANKS-LEITE e DIDHAM, 2016), enquanto matrizes muito diferentes do 

habitat nativo, como centros urbanos e/ou ambientes abertos, tendem a isolar as 

manchas, intensificando os efeitos da fragmentação e da alteração dos habitats 

(PIRES et al., 2002; UMETSU, 2005; FIDALGO et al., 2007).  

A fragmentação, perda e alteração de habitats afeta negativamente as espécies 

que possuem maior especificidade de habitat, as quais possuem menor capacidade 

de dispersão através dos ambientes antropizados e menor plasticidade no uso dos 

recursos (MIGUET et al., 2016). Contudo, nem todas as espécies respondem da 

mesma maneira à fragmentação e perda de habitats (LAURANCE, 2008), sendo as 

espécies generalistas de habitat ou especialistas de áreas abertas, geralmente 

beneficiadas por esses processos (PARDINI et al., 2010; ESTAVILLO, PARDINI e DA 

ROCHA, 2013; BANKS-LEITE et al., 2014). 

A fragmentação e perda de habitats é uma das maiores ameaças às 

comunidades de pequenos mamíferos terrestres, sobretudo para espécies com 

hábitos estritamente florestais e baixas taxas de dispersão entre fragmentos inseridos 

em uma matriz de ambientes abertos. Estas podem ter suas populações reduzidas, 

culminando na extinção local (PIRES et al., 2002; DE CASTRO e FERNANDEZ, 

2004). Estes processos podem desencadear efeitos seletivos nas comunidades de 

pequenos mamíferos, eliminando as espécies mais sensíveis em favor das espécies 

generalistas (CEBALLOS e EHRLICH 2002; FAHRIG, 2003; FERRAZ et al., 2010). 

Em consequência, a diversidade de espécies e as funções ecológicas tornam-se 
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empobrecidas (DA SILVA e PONTES, 2008; TABARELLI et al., 2010; FLYNN et al., 

2009; MAGIOLI et al., 2015) e ocorre uma homogeneização das comunidades 

biológicas entre os fragmentos de vegetação remanescente, em nível da paisagem 

local e regional (SOLAR et al., 2015).  

A Mata Atlântica está entre os biomas mais ameaçados pelo histórico de 

desmatamento, possuindo atualmente 12,4% (16,2 milhões de hectares) dos 

remanescentes florestais em bom estado de conservação (REBEIRO et al., 2009). 

Nos últimos anos, mesmo com a redução das taxas de desmatamento, a perda de 

florestas continua acontecendo em alguns estados brasileiros, sendo a Bahia o quarto 

estado com os maiores índices de desmatamento da Mata Atlântica entre 2017 e 2018 

(SOS MATA ATLÂNTICA/INPE, 2019). 

O estado da Bahia apresenta grande extensão territorial e ampla diversificação 

de relevo, vegetação e clima (IBGE, 2002; INEMA, 2014a; INEMA, 2014b). Afastando-

se da região costeira em direção ao interior do estado, é possível encontrar diferentes 

formações florestais de Mata Atlântica, classificadas como Florestas do Interior da 

Bahia. Estas sofrem influência das ecorregiões de climas mais seco, como o Cerrado 

e Caatinga, mostrando-se tão heterogênea que é considerada uma ecorregião única 

(WWF, 2019). Entre as 49 ecorregiões existentes no Brasil, as Florestas do Interior da 

Bahia estão entre as 10 prioritárias para a conservação (LIFE, 2015), e dentre as que 

possuem menos de 1% de suas áreas protegidas (WWF, 2019). Estas Florestas são 

compostas por dois tipos de regiões fitoecológicas: as Florestas Estacionais Deciduais 

e Semideciduais (WWF, 2019 INEMA, 2014b). A última, também conhecida por Mata 

Mesófila apresenta duas estações marcadas no ano, uma estação com alta e outra 

com baixa pluviosidade, sendo a última caracterizada pela redução de temperatura e 

pluviosidade durante meses, ocasionando a queda parcial das folhas da vegetação 

arbórea dominante (INEMA, 2014b). Atualmente, esse tipo florestal é o mais 

ameaçado do estado da Bahia (WWF, 2019), principalmente devido à fragmentação 

oriunda do desmatamento e avanço das práticas agropecuárias (INPE, 2013). 

Associado ao constante desmatamento da Mata Atlântica baiana nota-se a 

ausência de pesquisas mastozoológicas em diversas regiões do estado. Segundo 

Cassano e colaboradores (2017), a maior parte dos registros de mamíferos no estado 

se concentra na Mata Atlântica do litoral sul e na Chapada Diamantina, não incluindo 

a maioria das Florestas do Interior da Bahia. Em particular, o conhecimento sobre a 
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mastofauna de pequeno porte ainda está muito aquém do esperado, por ser um grupo 

muito diversificado com algumas espécies raras (GRAIPEL et al., 2017). Neste caso, 

a ausência de estudos pode gerar distribuições geográficas subestimadas ou não 

conhecidas (AURICCHIO e SALOMÃO, 2002), caracterizando-se o chamado déficit 

Wallaceano (LOMOLINO, RIDDLE e BROWN, 2005). Associado ao déficit Wallaceano 

pode-se encontrar, também, o déficit Lineano (BROWN e LOMOLINO, 1998), 

caracterizado pela falta de pesquisas taxonômicas, que não suprem as lacunas de 

conhecimento para os táxons deste grupo na região. Estes déficits associados tendem 

a prejudicar o entendimento dos demais aspectos biológicos das espécies, como as 

características ecológicas, evolutivas e de história natural (COSTA et al., 2005).   

Para que exista a manutenção da biodiversidade e aumento do conhecimento, 

especialmente da mastofauna de pequeno porte, são necessárias ações conjuntas, 

como acréscimo de inventários faunísticos, incentivos à estruturação de coleções 

científicas e laboratórios para receber o material coletado (de VIVO et al., 2014). Além 

da capacitação de profissionais especializados, incentivo aos projetos de educação 

ambiental e políticas públicas que controlem e fiscalizem o desmatamento no Brasil 

(MAGIOLI et al., 2016; GRAIPEL et al., 20017).  

Frente ao cenário exposto acima, identifiquei a necessidade de ampliar o 

conhecimento sobre as espécies de pequenos mamíferos presentes nas formações 

interioranas da floresta Atlântica baiana. Neste trabalho tenho como objetivos: (i) 

elaborar uma lista de espécies de pequenos mamíferos não-voadores para 

fragmentos de floresta semidecidual presentes no interior da Bahia, (ii) caracterizar as 

espécies quanto ao habitat preferencial, hábito locomotor, local de origem (nativa ou 

exótica), endemismo, status de conservação e reportar características reprodutivas e 

ecológicas, (iii) conhecer a diversidade e as espécies presentes nos ambientes 

florestais, comparando-a com a diversidade registrada em ambientes abertos da 

mesma região e dados publicados para outros remanescentes de Florestas 

Estacionais Semideciduais, (iv) elaborar uma lista comentada dos espécimes 

coletados na região de estudo contendo as características diagnósticas de morfologia 

externa e crânio-dentária, (v) analisar a existência de dimorfismo sexual por meio das 

variáveis quantitativas crânio-dentárias. 

O presente estudo está organizado em dois capítulos, o primeiro trabalhará 

questões relacionadas à estrutura da comunidade de pequenos mamíferos não-
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voadores em dois tipos de ambientes (florestal e aberto-pastagens) no interior da 

Bahia, analisando: riqueza, abundância, status de conservação, endemismo, 

especificidade por habitat, tipo de locomoção, entre outros aspectos pertinentes a 

cada espécie já mencionados anteriormente. O segundo capítulo terá o enfoque na 

caracterização das espécies, por meio dos espécimes coletados e depositados na 

Coleção de Mamíferos “Alexandre Rodrigues Ferreira” (CMARF). Neste apresentarei 

uma lista comentada contendo a morfometria linear crânio-dentária e características 

qualitativas de morfologia externa e craniana dos indivíduos pertencentes a cada 

espécie. Realizarei também análises de dimorfismo sexual para as espécies de 

marsupiais e roedores coletadas. 
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Resumo.  

A perda, fragmentação e degradação de habitas, associada principalmente à forte presença humana nos 

ecossistemas, constituem uma das maiores ameaças para a biodiversidade. Muitos desses ecossistemas possuem 

déficit de informação sobre sua biota, o que limita o reconhecimento de quantas e quais espécies estão sofrendo 

declínio local. O estado da Bahia apresenta cerca de 1/3 dos municípios com ausência de registros de mamíferos 

disponíveis. O presente estudo teve como objetivo realizar um inventário de pequenos mamíferos não-voadores 

em regiões de lacunas de amostragem no interior da Bahia. Para isto, o estudo contemplou sete remanescentes de 

Florestas Estacionais Semideciduais severamente fragmentados e a matriz agropecuária (pastagem) em seu 

entorno, nos municípios de Itapetinga e Itambé, no centro-sul do estado. A amostragem foi realizada durante sete 

dias em agosto de 2018 (inverno) e sete dias em fevereiro de 2019 (verão). Registramos um total de 10 espécies e 

655 indivíduos de pequenos mamíferos não-voadores. Quatro espécies pertencem à ordem Didelphimorphia (250 

indivíduos – Didelphis albiventris (121), Gracilinanus microtarsus (25), Marmosops incanus (103) Monodelphis 

domestica (1)) e seis espécies à ordem Rodentia (405 indivíduos - Calomys expulsus (110), Calomys tener (3), 

Cerradomys vivoi (134), Necromys lasiurus (91), Oligoryzomys nigripes (52) e Rhipidomys mastacalis (15)). O 

esforço amostral realizado totalizou 7.742 armadilhas-noite, sendo 5.292 nos remanescentes florestais e 2.450 nas 

pastagens, resultando em um sucesso de captura de 9,4 e 9,2%, respectivamente. O sucesso de captura obtido por 

cada tipo de armadilha foi de 10,63% para as “Shermans”, 8,67% para os “Pitfalls” e 5,70% para as “Tomahawks”. 

Todas as espécies tiveram registros no interior de fragmentos florestais, com exceção de Calomys tener, e quatro 

delas foram capturadas exclusivamente nos ambientes florestais (Rhipidomys mastacalis, Marmosops incanus, 

Gracilinanus microtarsus e Monodelphis domestica). O maior número de capturas (551 espécimes) ocorreu na 

estação com menor pluviosidade (agosto/2018) e ao final das duas campanhas, Cerradomys vivoi apresentou a 

maior abundância relativa (21% dos indivíduos). As espécies registradas nos diferentes ambientes apresentaram 

seleção de habitats de acordo com as referências para cada táxon, com exceção do roedor Cerradomys vivoi, que 

apresentou 86% dos registros em remanescentes florestais. Três das espécies citadas acima (Rhipidomys 

mastacalis, Marmosops incanus e Gracilinanus microtarsus) são arborícolas e foram registradas somente nos 

fragmentos florestais, não transitando em ambientes abertos, como as matrizes de pastagem, representando 

espécies mais sensíveis à fragmentação e perda de habitats florestais. Este resultado aponta a necessidade de 

conectividade entre os fragmentos ainda existentes na região, maior permeabilidade da matriz e impedimento da 

redução da cobertura vegetal nativa, a fim de garantir o limiar de sobrevivência das espécies e possibilitar 

http://nbcgib.uesc.br/ppgzoologia/
mailto:beatris.rosa@hotmail.com
http://www.uesc.br/colecoes_cientificas/index.php?item=conteudo_colecaodemamiferos.php
https://www.uniara.com.br/
https://www.appliedecologylab.org/
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reestruturação de populações. Registramos um alto sucesso de captura nos remanescentes florestais (9,4%) e 

riqueza intermediária se comparados a outros estudos realizados em Florestas Estacionais Semideciduais da Mata 

Atlântica. O presente trabalho contribuiu para o conhecimento dos pequenos mamíferos não-voadores presentes 

em Florestas Semideciduais ainda não estudadas no interior da Bahia, sendo o ponto de partida para estudos 

taxonômicos, ecológicos e biogeográficos.  

Palavras-chave: Floresta Estacional Semidecidual, inventário, marsupiais, pastagens, roedores. 

 

SMALL NON-VOLANT MAMMALS (DIDELPHIMORPHIA, RODENTIA) FROM 

ATLANTIC FOREST OF CENTRAL-SOUTH BAHIA, NORTHEASTERN BRASIL 

Abstract.  
The loss, fragmentation and degradation of habits, mainly associated with the strong human presence in 

ecosystems, created one of the greatest threats to biodiversity. Many of these ecosystems have information about 

their biota, which limit or recognize how many and which species are experiencing local decline. The state of 

Bahia has about 1/3 of the municipalities with no available mammal records. The present study aimed to carry out 

an inventory of small non-volant mammals in poorly sampled regions of the interior of Bahia. We sampled seven 

remnants of Seasonal Semideciduous Forests severely fragmented and the agricultural matrix (pasture) in its 

surroundings in the municipalities of Itapetinga and Itambé, in the center-south of the state. Sampling was carried 

out for seven days in August 2018 (dry season) and seven days in February 2019 (rainy season). Record a total of 

10 species and 655 individuals of small non-flying mammals. Four species belonging to the order Didelphimorphia 

(250 individuals - Didelphis albiventris (121), Gracilinanus microtarsus (25), Marmosops incanus (103) 

Monodelphis domestica (1)) and six species per Rodentia order (405 individuals - Calomys expulsus (110), 

Calomys tener (3), Cerradomys vivoi (134), Necromys lasiurus (91), Oligoryzomys nigripes (52) and Rhipidomys 

mastacalis (15)). The sampling effort carried out totaled 7,742 night-traps, being 5,292 in the remaining forest and 

2,450 in the pastures, resulting in a capture success of 9.4 and 9.2%, respectively. The capture success allowed for 

each type of armor was 10.63% for "Shermans", 8.67% for "Pitfalls" and 5.70% for "Tomahawks". All species 

had records inside forest fragments, except for Calomys tener, and four of them were captured exclusively in forest 

environments (Rhipidomys mastacalis, Marmosops incanus, Gracilinanus microtarsus and Monodelphis 

domestica). The largest number of catches (551 examples) occurred in the season with the lowest rainfall (August 

/ 2018) and at the end of the two campaigns, Cerradomys vivoi shows the highest relative percentage (21% of 

those selected). As species registered in different environments, they presented a selection of habitats according 

to the references for each taxon, except for Cerradomys vivoi rodents, which exhibit 86% of the records in 

remaining forests. Three of the species mentioned above (Rhipidomys mastacalis, Marmosops incanus and 

Gracilinanus microtarsus) are arboreal and were recorded only in forest fragments, not transiting in open 

environments, such as pasture matrices, species most affected by fragmentation and loss of forest habitats. This 

result indicates the need for connectivity between the fragments still existing in the region, greater permeability of 

the matrix and impediment of reducing native vegetation cover, an end of guarantee or limit of feeding of the 

species and possibility of restructuring of the statistics. We recorded a great success of capture in the forest 

remnants (9.4%) and intermediate wealth when compared to other studies carried out in Semideciduous Seasonal 

Forests of the Atlantic Forest. The present work contributed to the knowledge of the small non-volant mammals 

present in Semideciduous Forests not yet studied in the interior of Bahia, being the starting point for taxonomic, 

ecological and biogeographic studies. 

 

Keywords:  Inventory, marsupials, pastures, rodents, Semideciduous Seasonal Forest. 
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Introdução 

A perda, fragmentação e degradação de habitas, constituem uma das maiores ameaças para a biodiversidade 

(Haddad et al. 2015). Essas perturbações decorrentes de ações antrópicas ameaçam espécies pertencentes aos mais 

diversos grupos biológicos, sendo especialmente negativas para espécies que possuem hábitos estritamente 

florestais e baixa capacidade de dispersão em ambientes abertos (Pires et al. 2002, Castro & Fernandez 2004). 

Cerca de 40% da superfície terrestre já teve sua vegetação original transformada para uso humano (Foley et al. 

2011), com perdas mais pronunciadas (70 a 97%) nos hotspots, biomas reconhecidos mundialmente por sua 

elevada biodiversidade e grau de ameaça (Myers et al. 2000). Mesmo com forte presença humana e elevado grau 

de modificação dos ecossistemas, muitos biomas possuem déficit de informação sobre sua biota, o que limita até 

mesmo o reconhecimento de quantas e quais espécies estão sofrendo declínio (Cassano et al. 2017). 

No Brasil, a Bahia figura entre os estados com maior índice de desmatamento recente. Entre 2017 e 2019, 

apresentou o quarto índice para a Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica & INPE 2019) e Caatinga (MMA 2019), e 

o quinto maior índice para o Cerrado (INPE 2019). Neste estado, grandes hiatos de informação sobre a ocorrência 

e distribuição de espécies limitam a interpretação do estado de conservação da biota. Em uma ampla revisão de 

registros de ocorrência de espécies para avaliação do estado de conservação dos mamíferos da Bahia, Cassano et 

al. (2017) apontam que os estudos de mamíferos no estado são fortemente agregados na porção sul do bioma Mata 

Atlântica, especificamente nas florestas úmidas ao longo da costa e na Chapada Diamantina. Segundo esses 

autores, a Caatinga e o Cerrado possuem grandes “gaps” de informação, e cerca de 1/3 dos municípios baianos 

não apresentam registros de mamíferos disponíveis. Em função desse déficit de informações, mais espécies foram 

consideradas com “Dados Insuficientes” (ou seja, não tiveram seu estado de conservação avaliado em função da 

falta de informações) do que incluídas em categorias de ameaça (Cassano et al. 2017).  

A Mata Atlântica do centro-sul Baiano é composta pelo tipo florestal mais ameaçado do estado: as 

Florestas Estacionais Semideciduais, as quais possuem menos de 3% de sua vegetação original em todo território 

brasileiro (INEMA 2014b, WWF 2019). O desmatamento deste tipo florestal na região centro-sul da Bahia está 

associado principalmente às características edafoclimáticas que favorecem as práticas agropecuárias (Costa et al. 

2000, INEMA 2014a), as quais formam uma matriz de alto contraste com o habitat original.  

Os pequenos mamíferos correspondem a 42% da diversidade de mamíferos do país (Percequillo et al. 2017) 

e são cruciais para a manutenção das cadeias tróficas, funcionamento dos ecossistemas e restauração de habitats 

(Pinotti et al. 2011, Vieira et al. 2011, Cáceres & Lessa 2012, Bovendorp et al. 2018). Além disso, são bons 

indicadores das alterações de habitat e da paisagem (Pardini & Umetsu 2006, La Sancha et al. 2020) e importantes 

reservatórios epidemiológicos (Salkeld et al. 2016, Fehlberg et al. 2018, Muylaert et al. 2019). Os municípios de 

Itapetinga e Itambé, localizados na região centro-sul do estado da Bahia, apresentam Florestas Estacionais 

Semideciduais altamente fragmentadas decorrente, principalmente, do aumento das atividades pecuárias e estão 

entre os municípios baianos com ausência de pesquisas para a mastofauna local (inserir referência aqui). Neste 

estudo buscamos: (i) elaborar uma lista de espécies de pequenos mamíferos não-voadores da região mencionada, 

(ii) caracterizar as espécies quanto ao habitat preferencial, hábito locomotor, local de origem (nativa ou exótica), 

endemismo, status de conservação e reportar características reprodutivas e ecológicas, (iii) descrever a diversidade 

e as espécies presentes nos ambientes florestais, comparando-a com a diversidade registrada em ambientes abertos 
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da mesma região e dados publicados para outros remanescentes de Florestas Estacionais Semideciduais da Mata 

Atlântica. 

 

Materiais e Métodos 

Área de estudo e delineamento amostral 

O estudo foi realizado nos municípios de Itapetinga e Itambé (Microrregião de Itapetinga), no centro-sul 

da Bahia (coordenadas 15°12' a 15°24' S e 40°12' a 40°27' O; Fig. 1). Estes apresentam somente 10% de sua 

cobertura vegetal natural (INPE 2013), representada em sua maioria pelas Florestas Estacionais Semideciduais 

altamente fragmentadas, parte do domínio Mata Atlântica (Saiter et al. 2016, INEMA 2014b). A região está 

inserida no Planalto pré-litorâneo (SEI, 2020) e segundo a classificação de Kӧppen-Geiger, apresenta clima 

Tropical Semi-úmido (Aw) com temperatura média anual entre 20 e 29°C e pluviosidade anual entre 800 mm e 

2000 mm (Alvares et al. 2013). A região apresenta duas estações marcadas no ano, a estação com maior 

pluviosidade no verão (média: 99 mm) de novembro a abril, e a estação com menor pluviosidade no inverno 

(média: 44 mm) de maio a outubro (INPE, 2018). As temperaturas médias no verão e no inverno são de 24,8°C e 

22,4°C, respectivamente (Alvares et al. 2013). O inverno é marcado pela queda parcial das folhas da vegetação 

arbórea dominante (IBGE 2004). 

Dezesseis fragmentos florestais foram pré-selecionados com auxílio do Software Google Earth Pro de 

acordo com os seguintes critérios: (1) possuir extensão para comportar um transecto linear de 500 m para instalação 

das estações de captura, mantendo uma distância mínima de 200 m das bordas; e (2) ser adjacente a uma área de 

pastagem, também utilizada nas amostragens. A partir desta pré-seleção sorteamos 12 fragmentos para serem 

visitados, dos quais sete foram disponibilizados pelos proprietários para o desenvolvimento do estudo (Fig. 1). 

Dentro de cada fragmento sorteamos quadrantes para os locais de instalação das armadilhas, mantendo uma 

distância mínima de 200 m da borda. Após selecionado o local de instalação das armadilhas no interior dos 

remanescentes florestais, instalamos as armadilhas na pastagem adjacente mantendo, também, 200 m da borda 

com o fragmento. 

 

Figura 1. Localização das áreas amostrais nos municípios de Itapetinga e Itambé, Centro-Sul da Bahia. 
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Os sete remanescentes florestais amostrados no estudo possuem áreas que variam de 85 a 990 ha e altitude 

entre 280 e 390 m acima do nível do mar. A menor distância entre os fragmentos amostrados foi de 3 km. Os 

remanescentes florestais possuem fitofisionomias semelhantes entre si, com dossel medindo entre 15 e 25 m, 

estrato herbáceo-arbustivo entre 2 e 5 m, presença de cipós, lianas, epífitas, palmeiras, vegetação com espinhos e 

bromélias. As pastagens adjacentes estudadas apresentam predomínio de gramíneas exóticas, com vegetação 

arbustiva esparsa, tendo como enfoque a criação bovina extensiva. 

 

Inventário de pequenos mamíferos não-voadores  

Foram realizadas duas campanhas de amostragem com duração de sete dias cada, uma em agosto de 2018 

(inverno) e outra em fevereiro de 2019 (verão). Em cada uma das sete áreas foram abertos dois transectos de 500 

m, um no remanescente florestal e outro na pastagem adjacente. Em cada transecto foram definidas 25 estações 

amostrais distantes 20 m entre si (Fig. 2A). Em cada estação no interior dos remanescentes florestais foram 

instaladas duas armadilhas (uma “Sherman” - 31 x 8 x 9 cm e uma “Tomahawk” - 46 x 16 x 17cm) dispostas 

alternadamente no solo e no sub-bosque, variando a ordem a cada ponto (Figs. 2B e C). Na pastagem foram 

instaladas armadilhas somente no solo (uma armadilha por estação), uma vez que não existia vegetação arbórea. 

As armadilhas foram iscadas com uma mistura de banana, aveia, fubá de milho, paçoca de amendoim e sardinha, 

renovada sempre que necessário. Adicionalmente, uma linha de armadilhas de interceptação e queda, “Pitfall”, foi 

instalada em cada remanescente florestal, distante 200 m do início do transecto. Em cada linha foram enterrados 

quatro baldes de 60 l distantes 10 m entre si, com lonas plásticas interligando-os (Fig. 2D). Não foi possível instalar 

esse tipo de armadilha nas pastagens devido ao solo ser muito compactado (com formações rochosas) e por 

possíveis conflitos com os proprietários, uma vez que o gado poderia se machucar ao cair nos “Pitfalls”. Assim, o 

esforço amostral total foi de 7.742 armadilhas-noite, sendo 5.292 armadilhas-noite nos remanescentes florestais 

(4.900 armadilhas-noite de esforço realizado pelas armadilhas de contenção viva nos modelos “Sherman” e 

“Tomahawk” e 392 baldes-noite pelos “Pitfalls”) e 2.450 armadilhas-noite nas pastagens (armadilhas “Sherman” 

e “Tomahawk”). 

 

 

Figura 2. Esquema representativo do delineamento amostral e das armadilhas utilizadas no levantamento de pequenos 

mamíferos não-voadores nos municípios de Itapetinga e Itambé, BA. A. Transectos contendo 25 estações de captura (laranja) 

e a localização da linha de Pitfall (azul); B. Exemplo de armadilha de captura do modelo “Sherman”; C. Exemplo de armadilha 

de captura do modelo “Tomahawk”; D. Exemplo de armadilha de interceptação e queda “Pitfall” (Fonte do mapa: Google Maps 

2018). 
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Os espécimes capturados tiveram seus dados biométricos e características morfológicas externas registradas 

em campo. Todos os indivíduos capturados tiveram, sempre que possível, amostras de tecido (alíquotas de fígado, 

músculo da coxa, língua ou orelha) coletadas para compor a coleção de referência na Coleção de Mamíferos 

“Alexandre Rodrigues Ferreira” (CMARF-UESC) (Apêndice I). A maior parte dos indivíduos (n=540) foi coletado 

como material testemunho, sendo todos os espécimes depositados na CMARF-UESC. O material coletado foi de 

extrema importância para a identificação taxonômica dos exemplares, caracterização morfológica das espécies, 

análises de dimorfismo sexual e de variação geográfica, além dos estudos realizados em parceria (análises da 

presença de Tripanosoma spp., Leishmania spp. e Salmonella spp. nas espécies coletadas). Os indivíduos não 

coletados (jovens e fêmeas prenhes) foram marcados com brinco metálico numerado e soltos no local de captura. 

Os procedimentos acima estão autorizados pelo projeto “Pequenos mamíferos não-voadores do Sul da Bahia: 

conhecendo a mastofauna baiana”, PROPP 00220.1100.1645, do qual o presente estudo faz parte (Licença ICMBio 

17131-4) (CEUA-UESC Protocolo nº 028/2018) e seguiram as recomendações de Sikes (2016). 

A identificação das espécies foi realizada por meio de análises qualitativas e quantitativas da morfologia 

externa e crânio-dentária dos indivíduos. Os dados obtidos foram comparados com as características dos 

exemplares presentes na literatura específica para cada táxon. Para a ordem Rodentia foi seguida as chaves de 

identificação em Patton et al. (2015) e a literatura específica para os gêneros Oligoryzomys (Weksler & Bonvicino 

2005, Machado et al. 2011, Weksler et al. 2017, Da Cruz & Weksler 2018, Rivera et al. 2018, Hurtado & D’Elía 

2019), Cerradomys (Percequillo et al. 2008, Tavares et al. 2011, Caccavo & Oliveira 2016) e Rhipidomys (De 

Andrade Costa et al. 2011, Carvalho 2017). A identificação das espécies da ordem Didelphimorphia seguiu Rossi 

et al. (2012) e a literatura específica para as espécies Marmosops incanus (Bezerra & Geise 2015, Abreu-Junior & 

Percequillo 2019) e Gracilinanus microtarsus (Costa et al. 2003, Lóss et al. 2011, Abreu-Junior & Percequillo 

2019).  

Cada espécie foi identificada quanto à: (1) especificidade de habitat (especialista ou generalista) e 

comparada às referências: Patton et al. (2015) e Cáceres (2012), (2) hábito locomotor (terrestre, arborícola ou 

escansorial) e comparada à Paglia et al. (2012), (3) sua origem (nativa ou exótica) (Instituto Hórus 2019), (4) 

endemismo na Mata Atlântica (Graipel et al. 2017) e (5) status de conservação em nível estadual (Bahia 2017), 

nacional (MMA 2018) e internacional (IUCN 2019). Abordamos também aspectos relacionados à reprodução 

como a presença ou ausência da gestação nas fêmeas (e especificamente para marsupiais, a quantidade e o estágio 

de desenvolvimento dos filhotes no marsúpio). 

Análise dos dados 

Realizamos as análises somente com os dados de primeira captura dos indivíduos. Calculamos o sucesso 

de captura dividindo o total de capturas pelo esforço amostral e multiplicado por 100. Calculamos a abundância 

relativa de cada espécie (em porcentagem) pela divisão do número total de indivíduos da espécie pelo número total 

de indivíduos registrados, multiplicado por 100 (Magurran 2004). Analisamos a suficiência amostral através da 

curva de rarefação do número de espécies pelo número acumulado de indivíduos como recomendado por Gotelli 

e Colwell (2001) separadamente para os remanescentes florestais e pastagens. Para obter as curvas e os respectivos 

intervalos de confiança (95%) (Magurran 2004) utilizamos o software EstimateS 9.1.0 (Colwell 2013) com 1.000 

aleatorizações. Por fim, utilizamos o estimador não paramétrico Jackknife de primeira ordem (Jackknife 1) para 

calcular a riqueza esperada, uma vez que várias espécies apresentaram abundância elevada (Burnham & Overton, 
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1978). Todos os cálculos foram realizados para os remanescentes florestais e pastagens separadamente e para os 

diferentes tipos de armadilhas utilizados 

  

Resultados 

Registramos um total de 10 espécies e 655 indivíduos de pequenos mamíferos não-voadores, sendo quatro 

espécies da ordem Didelphimorphia (250 indivíduos) e seis espécies da ordem Rodentia (405 indivíduos). 

Quatrocentos e trinta indivíduos pertencentes a nove espécies foram registrados nos remanescentes florestais e 225 

indivíduos de seis espécies nas pastagens (Tabela 1), o que corresponde a sucessos de captura de 9,4 e 9,2%, 

respectivamente, nos diferentes ambientes.  Nos remanescentes florestais o gambá, Didelphis albiventris, foi a 

espécie com maior número de registros (120 indivíduos – 18,3%), seguida de Cerradomys vivoi (115 indivíduos – 

17,6%) e Marmosops incanus (103 indivíduos – 15,7%). Nas pastagens as espécies mais abundantes foram 

Calomys expulsus (107 indivíduos – 16,3%) e Necromys lasiurus (87 indivíduos – 13,2 %). As espécies R. 

mastacalis, M. incanus, G. microtarsus e M. domestica ocorreram exclusivamente nos remanescentes florestais, 

enquanto Calomys tener foi registrada apenas nas pastagens (Tabela 1). 

Tabela 1 

Espécies capturadas nos remanescentes de Mata Atlântica e pastagens nos municípios de Itapetinga e Itambé, 

região centro-sul da Bahia, Brasil. Nome comum segundo Paglia et al. (2012). Número de indivíduos e abundância 

relativa por ambiente (Pastagem e Floresta) e total em porcentagem. 

 

Entre as 10 espécies registradas, sete foram capturadas majoritária e/ou exclusivamente em ambientes 

florestais (Didelphis albiventris, Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus, Monodelphis domestica, 

Cerradomys vivoi, Oligoryzomys nigripes e Rhipidomys mastacalis) e três majoritária e/ou exclusivamente em 

ambientes abertos (Calomys expulsus, Calomys tener e Necromys lasiurus) (Tabela 1). Todas seguem as 

preferências de habitats já mencionadas em outros trabalhos (Patton et al. 2015, Cáceres 2012), com exceção do 

Cerradomys vivoi, reportada na literatura como uma espécie com preferência por ambientes abertos (Percequillo 

Táxon Nome comum 

Número de indivíduos e Abundância 

relativa  

Floresta Pastagem Total 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA         

 Família Didelphidae         

  Didelphis albiventris Lund, 1840 gambá, saruê 120 (18,3%) 1 (0,2%) 121 (18,5%) 

  Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) cuíca 25 (3,9%) 0 (0%) 25 (3,9%) 

  Marmosops incanus (Lund, 1840) cuíca 103 (15,7%) 0 (0%) 103 (15,7%) 

  Monodelphis domestica (Wagner, 1842) cuíca-de-rabo-curto 1 (0,1%) 0 (0%) 1 (0,1%) 

ORDEM RODENTIA         

 Família Cricetidae         

  Calomys expulsus (Lund, 1841) rato-do-chão 3 (0,5%) 107 (16,3%) 110 (16,8%) 

  Calomys tener (Winge, 1887) rato-do-chão 0 (0%) 3 (0,4%) 3 (0,4%) 

  Cerradomys vivoi Percequillo, Hingst-Zaher & Bonvicino, 2008 rato-do-mato 115 (17,6%) 19 (2,9%) 134 (20,5%) 

  Necromys lasiurus (Lund, 1841) rato-do-mato 4 (0,6%) 87 (13,3%) 91 (13,9%) 

  Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) rato-do-mato 44 (6,7%) 8 (1,2%) 52 (7,9%) 

  Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) rato-da-árvore 15 (2,3%) 0 (0%) 15 (2,3%) 

TOTAL     430 (65,6%) 225 (34,4%) 655 (100%) 
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et al. 2008) e no nosso estudo apresentou 115 de 134 registros (86%) em áreas florestais. Em relação ao hábito 

locomotor, capturamos quatro espécies exclusivamente em armadilhas instaladas no solo (Monodelphis domestica, 

Calomys expulsus, Calomys tener e Necromys lasiurus), sendo as  demais espécies capturadas tanto em armadilhas 

instaladas no sub-bosque como no solo, indo de encontro com as categorias de locomoção (terrestre, escansorial e 

arborícola) mencionadas por Paglia et al. (2012). Entretanto, Cerradomys vivoi, reportado como terrestre por 

Paglia et al. (2012), no nosso estudo apresentou 40 de 115 indivíduos (35%) capturados em armadilhas instaladas 

no sub-bosque dos remanescentes florestais, apresentando características locomotoras escansoriais. Entre as seis 

espécies capturadas nos dois estratos (solo e sub-bosque), somente Gracilinanus microtarsus e Rhipidomys 

mastacalis apresentaram um maior número de capturas no sub-bosque em relação ao solo.  O sucesso de captura 

nas armadilhas de contenção viva “Shermans” e “Tomahawks” foi de 13,4% em agosto de 2018 e 2,9% em 

fevereiro de 2019. Enquanto os “Pitfalls” apresentaram um sucesso de captura de 12,2 e 5,1% para os mesmos 

períodos, respectivamente. Em relação ao sucesso de captura das armadilhas nos diferentes estratos, as armadilhas 

instaladas no sub-bosque apresentaram um sucesso de captura de 6,2% ao final das duas campanhas e as armadilhas 

instaladas no solo 9,2%. 

Não houve registro de espécies exóticas (Instituto Hórus 2019) e endêmicas da Mata Atlântica (Graipel et 

al. 2017). Nenhuma espécie registrada encontra-se ameaçada de extinção a nível estadual (Bahia 2017), nacional 

(MMA 2018) e internacional (IUCN 2019). Um maior número de capturas (551 indivíduos, 81%) foi registrado 

na campanha realizada durante o inverno (agosto/2018). Por outro lado, registramos mais indícios reprodutivos no 

verão: fêmeas de três espécies (D. albiventris, M. incanus e C. vivoi) estavam em período gestacional ou pós-

gestacional (lactantes) e filhotes de C. vivoi nasceram no interior de uma armadilha “Sherman”.  Além disso, no 

inverno, 20 das 34 fêmeas de D. albiventris capturadas apresentaram marsúpio com cinco a 10 filhotes em 

diferentes estágios de desenvolvimento e no verão 18 das 28 fêmeas capturadas apresentaram de três a oito filhotes 

em diferentes estágios de desenvolvimento. 

A curva de rarefação com o estimador de riqueza Jackknife 1 apontou 10 e sete espécies esperadas nos 

remanescentes florestais e nas pastagens, respectivamente. Em ambos os casos o intervalo de confiança incluiu o 

valor observado (Fig. 3). Ou seja, a amostragem realizada foi satisfatória para a compreensão da riqueza de 

espécies presentes, podendo ser esperada uma espécie a mais em cada ambiente com a ampliação do esforço 

amostral. 

 

Figura 3. Curvas de rarefação das espécies de pequenos mamíferos não-voadores por número de indivíduos capturados em 

cada tipo de ambiente nos municípios de Itapetinga e Itambé, BA. Agrupamento das sete áreas amostrais dos remanescentes 
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florestais (em verde) e das pastagens (em vermelho) com os valores de riqueza observada (pontos), de riqueza esperada (linhas 

contínuas) e seus respectivos intervalos de confiança máximo e mínimo de 95% (linhas tracejadas). 

Discussão 

Observamos uma elevada abundância de pequenos mamíferos não-voadores registradas em Itapetinga e 

Itambé, nos dois tipos de ambientes (florestal e pastagem) com diferentes especificidades de habitats (especialistas 

em ambientes florestais e abertos). O sucesso de captura foi elevado quando comparado aos estudos já realizados 

em ecossistemas semelhantes. Especificamente, o sucesso de captura de 9,4% nos remanescentes florestais 

encontra-se acima do sucesso registrado em outros estudos realizados em Florestas Estacionais Semideciduais da 

Mata Atlântica, com valores entre 2,4% e 4,7% (Fonseca & Robinson 1990, Grelle 2003, Rocha & Pádua 2004, 

Melo et al. 2009, Leite & Costa 2018). Já a riqueza de pequenos mamíferos que registramos nos remanescentes 

florestais está dentro da variação encontrada nos estudos em remanescentes de Mata Atlântica Semidecidual em 

diversos estados do Brasil (de 7 a 22 espécies). Por exemplo, estudos em São Paulo registraram de 9 a 13 espécies 

(Rocha & Pádua 2004, Umetsu & Pardini 2007, Sakane et al. 2019), em  Minas Gerais de 8 a 22 espécies (Fonseca 

& Robinson 1990, Paglia et al. 1995, Grelle 2003, Melo et al. 2009, Braga et al. 2016, Geise et al. 2017), no 

Espírito Santo 14 espécies (Leite & Costa 2018) e em Goiás 7 espécies (Bonvicino et al. 2002).   

Os estudos citados acima englobam tanto pequenos fragmentos de Florestas Estacionais Semideciduais 

como matas contínuas em diversos estados do Brasil, porém nenhum pertencente à região nordeste. Como 

mencionamos anteriormente os estudos realizados neste tipo florestal no estado da Bahia e no nordeste do Brasil 

ainda são escassos ou inexistentes. As espécies registradas na maioria destes estudos foram: os marsupiais 

Didelphis albiventris, Marmosops incanus, Gracilinanus microtarsus e os roedores Oligoryzomys nigripes 

Rhipidomys mastacalis, Necromys lasiurus e Calomys tener. Portanto, a composição de espécies registradas por 

nós foi semelhante em grande parte aos estudos analisados.  A exceção está na espécie Cerradomys vivoi, que 

possui distribuição geográfica restrita, com registros na Bahia, Sergipe e Minas Gerais e Calomys expulsus, com 

distribuição mais limitada se comparada a do Calomys tener.  A espécie Akodon cursor foi citada na maioria dos 

estudos e não foi registrada por nós em Itapetinga e Itambé. 

Nossos registros indicam que os remanescentes florestais estudados apresentaram uma maior abundância 

de espécies com preferência por ambientes florestais e poucas capturas de espécies com preferência por ambientes 

abertos (Necromys lasiurus e Calomys expulsus) com exceção do Cerradomys vivoi.  Segundo a literatura, as 

espécies Calomys expulsus, N. lasiurus e C. vivoi possuem preferência por ambientes secos e abertos (Becker et 

al. 2007, Percequillo et al. 2008, Prado & Percequillo 2013), dificilmente sendo registrados no interior de 

remanescentes florestais ou florestas contínuas (Pardini 2004, Paresque et al. 2004, Rocha et al. 2011). Essas 

espécies ocorrem eventualmente em fragmentos de matas alteradas (Bonvicino et al. 2002, Pardini 2004, Moreira 

et al. 2008), como os remanescentes amostrados em nosso estudo. Assim, em comparação com dados de literatura, 

nossos resultados demonstram que os remanescentes florestais estudados são ocupados também por espécies com 

preferência por ambientes abertos, como é o caso do Cerradomys vivoi, sugerindo uma possível interferência das 

matrizes, com longo histórico de domínio por pastagens.  

O rato-do-mato, Cerradomys vivoi, espécie mais abundante neste estudo com predomínio de registros nos 

remanescentes florestais, foi capturado em todos os sítios amostrais, com exceção de uma pastagem. Isto 

demonstra uma relativa plasticidade da espécie, já observada no estudo de Pereira & Geise (2009) na Chapada 

Diamantina (BA), onde C. vivoi foi abundante nas Florestas Semideciduais e em diferentes fitofisionomias do 
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Cerrado.  O elevado número de registros da espécie nos remanescentes florestais sugere perturbação desses 

ambientes, mas também traz questionamento sobre o hábito especialista de áreas abertas descrito na literatura 

(Percequillo et al. 2008). Adicionalmente, a captura de 40 indivíduos (35% dos registros obtidos nos remanescentes 

florestais) em armadilhas instaladas no sub-bosque demonstra que possuem hábito de locomoção escansorial e não 

somente terrestre como descrito por Paglia et al. (2012). 

As espécies de hábitos estritamente florestais registradas em nosso estudo, G. microtarsus, M. incanus e R. 

mastacalis, podem estar regionalmente ameaçadas pela fragmentação do habitat nativo, uma vez que não possuem 

plasticidade para ocupar a matriz de áreas abertas (Pardini 2004, Pardini & Umetsu 2006, Naxara 2008). Todas 

possuem hábitos arborícolas (Paglia et al. 2012) e estiveram ausentes nas pastagens. Os marsupiais M. incanus e 

G. microtarsus foram registrados em quase todos os remanescentes florestais amostrados (seis de sete 

remanescentes), enquanto, R. mastacalis esteve restrito a quatro fragmentos. Uma vez que os remanescentes 

florestais estão envoltos majoritariamente por pastagens, estudos sobre a capacidade dessas espécies se 

dispersarem por ambientes abertos e utilizarem corredores podem auxiliar na manutenção de populações viáveis 

em longo prazo. Cabe mencionar também que a redução dos fragmentos florestais pode prejudicar não somente a 

sobrevivência das assembleias de pequenos mamíferos com baixa capacidade de dispersão em matrizes abertas 

(Grande et al. 2020), mas também promover o aumento de doenças infecto contagiosas como Leishmaniose e 

doença de Chagas nas redondezas. Estudos realizados com os espécimes coletados em Itapetinga e Itambé 

demonstraram que as espécies de pequenos mamíferos presentes nas áreas de amostragem foram positivas para as 

duas doenças (Souza 2020). Portanto, a inexistência destas espécies silvestres hospedeiras faria com que os vetores 

procurassem por novas fontes de alimentos nos arredores, podendo contaminar os animais domésticos e os seres 

humanos.  

Não registramos espécies endêmicas, exóticas e ameaçadas de extinção em nosso estudo. A ausência de 

endemismos provavelmente está associada ao longo processo de antropização e alteração das áreas nativas na 

região, modificando os recursos necessários para que espécies endêmicas se desenvolvessem no local. A ausência 

de espécies exóticas pode estar associada à distância que os sítios amostrais estão do centro urbano mais próximo 

(Itapetinga) e outros assentamentos humanos. Vale ressaltar, a diferença entre espécies exóticas e invasoras, para 

Heger et al. (2013), autores com um ponto de vista puramente ecológico, as espécies nativas podem ser 

consideradas invasoras quando apresentam um padrão de propagação regional, impacto e dominância similar ao 

de espécies exóticas invasoras. Nesse sentido, as espécies abundantes e especialistas de áreas abertas registradas 

no estudo, como é o caso do Cerradomys vivoi seria candidata a se enquadrar como invasora. Mas a falta de áreas 

controle para estabelecimento de um “baseline” para biota regional nos impede de gerar qualquer conclusão.  

As fêmeas de D. albiventris. apresentaram filhotes em diferentes estágios de desenvolvimento tanto no 

inverno quanto no verão, sugerindo que possuem mais de um estro durante sua estação reprodutiva. Segundo a 

literatura, fêmeas de Didelphis podem desenvolver de uma a três proles consecutivas durante uma estação 

reprodutiva (Graipel et al. 2006, Barros et al. 2008), que se inicia geralmente no inverno (julho) (Graipel & Santos-

Filho 2006). A quantidade de proles depende da duração do período chuvoso e da disponibilidade de alimentos 

entre as estações do ano (Cáceres & Graipel 2012). Seguindo essas informações, sugerimos que apesar da região 

de estudo ser caracterizada pela redução de chuva em alguns meses do ano, as fêmeas de D. albiventris 

possivelmente tenham se adaptado a essa situação e desenvolvido mais de um estro em cada estação reprodutiva, 
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visível através da presença de fêmeas com filhotes em diferentes estágios de desenvolvimento durante as duas 

estações do ano. Entretanto, a escassez de informações reprodutivas periódicas limita nossas inferências para D. 

albiventris. 

Os números de capturas mais elevados durante o inverno (estação de menores pluviosidade e temperatura 

nas Florestas Estacionais Semideciduais do bioma Atlântico) registrados em nosso estudo também foram 

observados em outros trabalhos desenvolvidos neste domínio, sugerindo uma resposta tardia de sobrevivência e 

recrutamento das espécies aos benefícios gerados pela maior disponibilidade de recursos alimentares após o último 

período chuvoso (Gentile et al. 2000, Feliciano et al. 2002, D’Andrea et al. 2007, Antunes et al. 2009,  Lemos & 

Gonçalves 2015, Faria et al. 2018). Outro fator que pode estar associado ao maior número de capturas durante a 

estação com baixa pluviosidade é a escassez de recursos alimentares e hídricos neste período, estimulando os 

pequenos mamíferos a buscarem as iscas nas armadilhas. Esta inferência pode ser demonstrada pelo sucesso de 

captura nos diferentes tipos de armadilhas nas duas estações. Durante o inverno (agosto/2018), o sucesso de captura 

nas armadilhas que utilizavam iscas atrativas (“Shermans” e “Tomahawks”) foi superior aos dos “Pitfalls” (13,4 e 

12,2%, respectivamente). Enquanto, no verão (fevereiro/2019), ocorreu o contrário, as armadilhas que utilizam 

iscas atrativas apresentaram menor sucesso de captura em relação aos “Pitfalls” (2,9 e 5,1%, respectivamente), 

sugerindo que as iscas podem ser um atrativo para capturar as espécies de pequenos mamíferos em épocas do ano 

com menor disponibilidade de recursos. 

Nosso estudo é pioneiro ao retratar a assembleia de pequenos mamíferos em Florestas Estacionais 

Semideciduais no estado da Bahia, uma formação florestal altamente reduzida dentro do bioma Atlântico, 

especialmente neste estado. Mostramos que a riqueza e composição de espécies nos remanescentes florestais de 

80 a 990, apresentam similaridade de espécies e quantidade intermediária aos demais estudos realizados em 

remanescentes com o mesmo tipo de formação florestal em outras regiões do Brasil. Entretanto, o nosso trabalho 

apresentou uma espécie diferente das espécies mencionadas na maioria deles, o Cerradomys vivoi, e deixou de 

apresentar espécies comuns, como o Akodon cursor. No contexto observado de fragmentos isolados pela matriz 

de pastagem, algumas espécies florestais de pequenos mamíferos podem não ser viáveis no longo prazo, sendo 

indicados estudos sobre dispersão e uso de corredores para embasamento de futuras ações de conservação regional. 

Por fim, destacamos a necessidade de preservar os resquícios de Florestas Estacionais Semideciduais 

pertencentes em sua maioria a propriedades privadas no interior da Bahia, assim como avaliar a composição, o 

arranjo e a conectividade entre eles  a fim de possibilitar a sobrevivência principalmente das espécies especialistas 

por esse tipo de ambiente, promover a recolonização destes fragmentos por espécies mais sensíveis e garantir a 

manutenção das comunidades de pequenos mamíferos e demais comunidades da fauna e flora da região. O grande 

desafio está na execução e criação de leis que impeçam o desmatamento destes fragmentos, assim como a 

implementação de medidas que atenuem a fragmentação florestal através, por exemplo, de corredores ecológicos 

e da inserção de matrizes mais permeáveis. Essas ações são necessárias, uma vez que estamos tratando de 

ecossistemas extremamente ameaçados, que podem abrigar populações diversificadas de espécies que ocorrem 

desde as florestas úmidas e costeiras da Mata Atlântica até as florestas mais secas do interior da Bahia.  
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APÊNDICE I 

Espécimes de pequenos mamíferos não-voadores (Didelphimorphia e Rodentia) coletados em Itapetinga e Itambé 

(BA) em agosto de 2018 e fevereiro de 2019, com seus respectivos números de tombo na Coleção de Mamíferos 

“Alexandre Rodrigues Ferreira” da Universidade Estadual de Santa Cruz (CMARF-UESC), Ilhéus, Bahia, Brasil. 

Os espécimes com asterisco (*) encontram-se preservados em meio líquido (Álcool 70%) e possuem somente os 

crânios limpos, os demais exemplares encontram-se em meio seco (taxidermizados) com seus respectivos 

esqueletos e crânios.  

DIDELPHIMORPHIA 

Didelphidae:  

Didelphis albiventris (n = 27; 11 fêmeas: CMARF 3356, 3488, 3597, 3599, 3601, 3602, 3603, 3689, 3863, 3888, 

3893. 16 machos: CMARF 3482, 3598, 3600, 3604, 3605, 3747, 3819, 3829, 3851, 3852, 3864, 3872, 3873, 3878, 

3886, 3899). 

Gracilinanus microtarsus (n = 26; 7 fêmeas: CMARF 3397, 3404, 3536, 3738, 3740, 3741, 3809. 18 machos: 

CMARF 3332, 3334, 3393, 3425, 3451, 3455, 3476, 3492, 3502, 3664, 3734, 3735, 3736, 3739, 3803, 3810, 3811, 

3813. sexo desconhecido: CMARF 1794). 

Marmosops incanus (n = 75; 42 fêmeas: CMARF 3318, 3319, 3320, 3329, 3333, 3337, 3339, 3372, 3381, 3388, 

3392, 3400, 3407, 3409, 3427, 3428, 3433, 3435, 3437, 3450, 3464, 3465, 3471, 3497, 3500, 3501, 3504, 3514, 

3516, 3518, 3520, 3522, 3591, 3665, 3737, 3812, 3834, 3849, 3850, 3859, 3861, 3870. 32 machos: CMARF 3317, 

3321, 3330, 3331, 3335, 3336, 3338, 3353*, 3378, 3379, 3380, 3408, 3436, 3438, 3475*, 3515, 3588, 3589, 3590, 

3592, 3593, 3666, 3667, 3668, 3669, 3760, 3783, 3792, 3814, 3831*, 3843, 3857. sexo desconhecido: CMARF 

3858). 

Monodelphis domestica (n = 1; macho: CMARF 3833). 

RODENTIA 

Cricetidae:  

Calomys tener (n = 3; 3 fêmeas: CMARF 3288, 3291, 3730) 

Calomys expulsus (n = 116; 44 fêmeas: CMARF 3286, 3292, 3301*, 3303*, 3322*, 3323, 3346, 3350, 3355, 

3364*, 3368*, 3406*, 3410, 3426*, 3493, 3506, 3524, 3526, 3527, 3537, 3546, 3552, 3563, 3566, 3607*, 3613, 

3615, 3616, 3620, 3638, 3648, 3651, 3663, 3694*, 3703, 3709, 3759, 3778, 3786, 3788, 3795, 3800, 3808 e 3885. 

59 machos: CMARF 3284, 3289, 3294, 3295, 3297*, 3306*, 3308, 3343, 3382, 3383, 3384*, 3385*, 3389*, 3411*, 

3412, 3420, 3446*, 3457, 3458, 3473, 3474, 3481, 3485, 3486, 3511, 3529, 3533, 3539, 3542, 3556, 3558*, 3561, 

3564, 3565*, 3568, 3569, 3574, 3575, 3580, 3609*, 3611, 3624, 3626, 3630, 3662, 3690, 3693*, 3697, 3700, 
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3758, 3784*, 3787, 3796, 3798, 3799, 3802, 3806. 13 sexo desconhecido: CMARF 3287, 3290, 3365*, 3390*, 

3394*, 3447, 3472*, 3478*, 3608*, 3610*, 3695*, 3696 e 3785*). 

Cerradomys vivoi (n = 129; 73 fêmeas: CMARF 3296, 3299, 3300, 3302, 3305, 3307, 3309, 3310, 3349, 3377, 

3387, 3391, 3399, 3401, 3415, 3422, 3424, 3432, 3434, 3439, 3441, 3443, 3448, 3449, 3453, 3456, 3467, 3468, 

3477, 3483, 3487, 3494, 3498, 3505, 3509, 3512, 3513, 3519, 3521, 3530, 3531, 3540, 3544, 3550, 3551, 3559, 

3579, 3594, 3595, 3614, 3622, 3628, 3633, 3635, 3640, 3660, 3661, 3715, 3726, 3727, 3728, 3732, 3761, 3767, 

3832, 3838, 3856, 3862, 3881, 3889, 3892, 3894, 3898. 55 machos: CMARF 3293, 3298, 3304, 3314, 3315, 3316, 

3327, 3340, 3341, 3344, 3371, 3403, 3405, 3413, 3444, 3454, 3469, 3470, 3491, 3503, 3553, 3577, 3596, 3627, 

3629, 3631, 3632, 3634, 3636, 3649, 3655, 3658, 3659, 3719, 3721, 3723, 3724, 3729, 3731, 3733, 3762, 3763, 

3765, 3769, 3770, 3789, 3835, 3836, 3839, 3868, 3871, 3877, 3882, 3883 e 3897. Sexo desconhecido: CMARF 

3560). 

Necromys lasiurus (n = 93; 50 fêmeas: CMARF 3283, 3324, 3326, 3347, 3366*, 3369, 3374, 3398, 3402, 3417, 

3419*, 3423*, 3461, 3479, 3496*, 3507, 3508, 3510, 3532, 3541, 3543, 3557, 3570, 3572, 3573, 3578, 3612, 

3625, 3646, 3647, 3650, 3691*, 3692*, 3705, 3708, 3710, 3712, 3713, 3720*, 3771*, 3775*, 3776*, 3780, 3790, 

3793, 3794, 3797, 3801, 3804, 3841. 40 machos: CMARF 3311, 3312, 3313, 3325, 3328*, 3342, 3354, 3373, 

3376, 3395, 3396, 3414, 3429, 3431, 3452, 3463, 3484, 3495, 3523, 3534, 3538, 3548, 3555, 3571, 3576, 3606, 

3623, 3652, 3653, 3654, 3657, 3704, 3707, 3716, 3717, 3722, 3764, 3774, 3777 e 3782*. Sexo desconhecido: 

CMARF 3772*, 3773* e 3779). 

Oligoryzomys nigripes (n = 55; 24 fêmeas: CMARF 3345, 3351, 3352, 3386, 3416, 3418*, 3421, 3440, 3459, 

3462, 3490, 3499, 3517, 3554, 3618, 3621, 3639, 3641, 3642, 3643, 3645, 3702, 3718, 3807. 30 machos: CMARF  

3348, 3367, 3370*, 3375*, 3430, 3445, 3460, 3466, 3480, 3525, 3535, 3545, 3547, 3549, 3562, 3567*, 3617, 

3619, 3637, 3644, 3656, 3670, 3698, 3699, 3701, 3706, 3711, 3725, 3791, 3805.  sexo desconhecido: CMARF 

3489).  

Rhipidomys mastacalis (n = 15; 6 fêmeas: CMARF 3714, 3860, 3884, 3890, 3891, 3896. 9 machos: CMARF 

3442, 3766, 3768, 3781, 3840, 3842, 3869, 3887 e 3895). 
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CAPÍTULO II 

Características de morfologia externa e crânio-dentária dos pequenos mamíferos não-

voadores (Didelphimorphia, Rodentia) do centro-sul da Bahia, nordeste do Brasil 

Beatris Felipe Rosa1,2, Elson Oliveira Rios1,3, Camila Righetto Cassano1,4 e Martín Roberto del Valle 

Alvarez1,5 

 

1 Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Departamento de Ciências Biológicas (DCB),  Programa de Pós-
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“Alexandre Rodrigues Ferreira” (CMARF) - Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Laboratório de Ecologia 
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Resumo.  
Mesmo com o aumento de estudos taxonômicos e ecológicos de pequenos mamíferos não-voadores 
(Didelphimorphia, Rodentia) nas últimas décadas, muitas espécies ainda carecem de informações 
detalhadas, principalmente em regiões da Bahia ainda não estudadas. O trabalho em questão teve 
como objetivo produzir uma lista comentada detalhando a morfologia externa e crânio-dentária dos 
pequenos mamíferos não-voadores presentes em remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual 
e pastagens nos municípios de Itapetinga e Itambé, centro-sul da Bahia. O estudo foi possível devido 
ao elevado esforço amostral (7.742 armadilhas-noite) realizado na área de estudo, do elevado sucesso 
de captura obtido (9,4% nos remanescentes florestais e 9,2% nas pastagens) e da coleta de 540 
espécimes que encontram-se depositados na Coleção de mamíferos “Alexandre Rodrigues Ferreira” 
(CMARF - UESC) em Ilhéus, BA.  Ao todo capturamos 679 espécimes pertencentes a 10 espécies, sendo 
quatro marsupiais didelfídeos (Didelphis albiventris, Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus e 
Monodelphis domestica) e seis roedores cricetídeos (Calomys expulsus, Calomys tener, Cerradomys 
vivoi, Necromys lasiurus, Oligoryzomys nigripes e Rhipidomys mastacalis). Para cada espécie 
apresentamos a estatística descritiva ou absoluta das variáveis quantitativas externas e crânio-
dentárias, as características qualitativas da morfologia externa e crânio-dentária e pranchas cranianas. 
Investigamos também nas espécies mais abundantes a influência da variação sexual, comparando as 
variáveis quantitativas crânio-dentárias dos machos e das fêmeas. Os resultados obtidos nas análises 
de dimorfismo sexual demonstraram que os marsupiais, com exceção de M. domestica (n=1), 
apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) para mais da metade de suas variáveis entre os sexos, 
sendo os machos maiores que as fêmeas. O mesmo ocorreu com os roedores R. mastacalis e N. 
lasiurus. Para os roedores C. vivoi, O. nigripes e C. expulsus, entretanto, não foi detectado dimorfismo 
sexual significativo nas variáveis crânio-dentárias analisadas. A coleta e depósito de uma quantidade 
significativa de espécimes de uma mesma região servirá de base para estudos futuros em diversas 
linhas de pesquisa, como taxonomia, filogeografia, ecologia, entre outros. 

Palavras-Chave. Lista comentada; Roedores; Marsupiais; Morfologia; Morfometria linear. 
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Papéis Avulsos de Zoologia - http://www.scielo.br/revistas/paz/iinstruc.htm 

External and dental characteristics of small non-volant mammals (Didelphimorphia, 

Rodentia) from south-central Bahia, northeastern Brazil 

Abstract.  
Even with the increase in taxonomic and ecological studies of small non-volant mammals 
(Didelphimorphia, Rodentia) in the last decades, many species still lack detailed information, especially 
in regions of Bahia that have not yet been studied. The work in question aimed to produce a 
commented list detailing the external and cranio-dental morphology of small non-volant mammals 
present in remnants of Seasonal Semideciduous Forest and pastures in the municipalities of Itapetinga 
and Itambé, south-central Bahia. The study was made possible due to the high sampling effort (7,742 
night-traps) carried out in the study area, the high capture success obtained (9.4% in the forest 
remnants and 9.2% in the pastures) and the collection of 540 specimens that they are deposited in the 
collection of mammals “Alexandre Rodrigues Ferreira” (CMARF - UESC) in Ilhéus, BA. In all, we captured 
679 specimens belonging to 10 species, being four didelfid marsupials (Didelphis albiventris, 
Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus and Monodelphis domestica) and six cricetid rodents 
(Calomys expulsus, Calomys tener, Cerradomys vivoi, Necromys lasiurus, Oligoryzomys nigripes e 
Rhipidomys mastacalis). For each species we present the descriptive or absolute statistics of the 
external quantitative and cranio-dental variables, the qualitative characteristics of the external and 
cranio-dental morphology and cranial planks. We also investigated the influence of sexual variation in 
the most abundant species, comparing the cranial-dental quantitative variables of males and females. 
The results obtained in the sexual dimorphism analyzes showed that the marsupials, with the 
exception of M. domestica (n = 1), showed significant differences (p <0.05) for more than half of their 
variables between the sexes, with the males being larger than females. The same occurred with the 
rodents R. mastacalis and N. lasiurus. For the rodents C. vivoi, O. nigripes and C. expulsus, however, no 
significant sexual dimorphism was detected in the analyzed cranio-dental variables. The collection and 
deposit of a significant number of specimens from the same region will serve as a basis for future 
studies in several lines of research, such as taxonomy, phylogeography, ecology, among others. 

Keywords:  Commented list; Linear morphometry; Marsupials; Morphology; Rodents. 

http://www.scielo.br/revistas/paz/iinstruc.htm
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INTRODUÇÃO 

Os pequenos mamíferos não-voadores, representados pelos marsupiais da família Didelphidae 

e pelos roedores das famílias Cricetidae e Echimyidae estão entre os grupos mais diversos da 

mastofauna brasileira, abrangendo 254 espécies, o que corresponde a 42% das espécies de mamíferos 

do país (Percequillo et al. 2017, Percequillo & Gregorin 2020). Estes números vêm crescendo à medida 

que revisões taxonômicas são realizadas, novas espécies são descobertas e táxons anteriormente 

reconhecidos como subespécies ou sinônimos são elevados à categoria de espécies (Burgin et al., 

2018). Entretanto, o conhecimento sobre a mastofauna de pequeno porte ainda está muito aquém do 

esperado, justamente por ser um grupo diversificado e com espécies raras (Graipel et al. 2017). A 

ausência de estudos em diversas regiões do Brasil pode gerar distribuições geográficas subestimadas 

ou não conhecidas (Percequillo et al. 2017), assim como a falta de estudos taxonômicos pode gerar 

lacunas de conhecimento das espécies (Brown & Lomolino 1998). A baixa produção de pesquisas sobre 

morfologia comparada dos pequenos mamíferos pode prejudicar também o entendimento de outras 

áreas relacionadas, como a sistemática, a biologia evolutiva, a ontogenia, entre outras (Webster & 

Sheets 2010).  

A caracterização morfológica externa e crânio-dentária dos pequenos mamíferos, associada à 

caracterização quantitativa vêm sendo aplicada há anos para distinguir padrões de diferenciação entre 

gêneros, espécies e mesmo dentro de um táxon (Lessa et al. 2005). A partir do estudo da variação de 

padrões destes caracteres dentro e entre populações é possível definir limites entre unidades 

evolutivas independentes na natureza. Essas unidades podem ser identificadas por meio de 

populações que compartilham características morfológicas e continuidade no espaço geográfico (Reis 

et al. 2002). Assim, entender aspectos de variação morfológica craniana intraespecífica como 

ontogenia, dimorfismo sexual e variação geográfica são passos importantes para posteriores 

comparações entre diferentes táxons (Manduca 2008). Além da caracterização qualitativa da 

morfologia externa e interna dos pequenos mamíferos, os métodos comumente utilizados para 

quantificar as estruturas crânio-dentárias são a morfometria linear (tradicional) e a geométrica 
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(Fruciano et al. 2011). Portanto, o objetivo do presente estudo foi caracterizar morfologicamente a 

comunidade de pequenos mamíferos não-voadores presentes em paisagens fragmentadas da Mata 

Atlântica na região centro-sul da Bahia, contendo o tipo florestal mais ameaçado do estado, as 

Florestas Estacionais Semideciduais (WWF, 2019). Para isso, realizamos um esforço amostral 

significativo a fim de conseguir uma série representativa de exemplares de uma mesma localidade e 

possibilitar a realização de análises qualitativas e quantitativas robustas envolvendo as espécies 

amostradas. Com base em 540 indivíduos coletados apresentamos uma lista comentada das 10 

espécies de pequenos mamíferos não-voadores oriundos de remanescentes de Floresta Estacional 

Semidecidual e pastagens da região centro-sul da Bahia.  A lista contém informações qualitativas e 

quantitativas da morfologia externa e crânio-dentária das espécies coletadas. As medidas de 

morfologia externa e crânio-dentárias foram utilizadas em análises de morfometria linear e de 

estatísticas descritivas, caracterizando morfometricamente cada uma das espécies na região de 

estudo. Apresentamos também resultados de testes de dimorfismo sexual para as espécies de 

marsupiais e roedores mais abundantes, utilizando as variáveis quantitativas crânio-dentárias. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A área de estudo compreende sete pares de sítios amostrais localizados nos municípios de 

Itapetinga e Itambé (Microrregião de Itapetinga), no centro-sul do estado da Bahia, entre 15°12' a 

15°24' S e 40°12' a 40°27' O (Fig. 1). Os pares são formados por sete remanescentes de Florestas 

Estacionais Semideciduais pertencentes ao bioma Mata Atlântica (Saiter et al. 2016) e áreas de 

agropecuária bovina (pastagens) em seu entorno. Segundo a classificação de Kӧppen-Geiger, a região 

apresenta clima Tropical Semi-úmido (Aw) com duas estações marcadas no ano. Sendo o inverno, de 

maio a outubro, caracterizado por uma menor pluviosidade mensal (44 mm) e temperatura média 

mais baixa (22,4°C) e o verão, de novembro a abril, por apresentar pluviosidade mensal e temperatura 
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média mais elevadas (99 mm e 24,8°C, respectivamente). A temperatura média anual para a região 

varia entre 20 e 29°C e a pluviosidade entre 800 mm e 2000 mm (Alvares et al. 2013).  

Os remanescentes florestais selecionados para o estudo possuem áreas que variam de 85 a 990 

hectares, altitude entre 280 e 390 metros acima do nível do mar, e fitofisionomias semelhantes entre 

si. 

 

Figura 1. Localização das áreas amostrais nos municípios de Itapetinga e Itambé, Centro-Sul da Bahia. Mapa 

extraído de Rosa et al. (2020). 

  

 A amostragem foi realizada em duas campanhas com o intervalo de seis meses, a primeira em 

agosto de 2018 (inverno) e a segunda em fevereiro de 2019 (verão), com duração de sete dias cada. 

Utilizamos as armadilhas de interceptação e queda (“Pitfalls”) e as armadilhas de captura viva 

(“Sherman” e “Tomahawk”). O esforço amostral total foi de 7.742 armadilhas-noite, sendo 5.292 

armadilhas-noite nos remanescentes florestais e 2.450 armadilhas-noite nos pastos. 

O estudo em questão faz parte do Projeto: “Pequenos mamíferos não-voadores do Sul da 

Bahia: conhecendo a mastofauna baiana” (PROPP 00220.1100.1645), o qual apresenta diversas frentes 

de estudo e parcerias, justificando a coleta de 540 indivíduos ao final das duas campanhas de campo 

nas áreas amostradas. Coletamos espécimes adultos e jovens, de ambos os sexos, e de todos os sítios 
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amostrais (Licença ICMBio 17131-4). Os espécimes foram depositados na Coleção de Mamíferos 

“Alexandre Rodrigues Ferreira” (CMARF-UESC). Todos os procedimentos de captura, manipulação e 

eutanásia foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UESC Protocolo nº 

028/2018) e seguiram as recomendações de Sikes (2016). 

Identificação das espécies 

As espécies foram identificadas por meio de análises qualitativas e quantitativas da morfologia 

externa e crânio-dentária dos indivíduos. Os dados obtidos foram comparados com as características 

dos exemplares presentes na literatura de cada táxon. Para a análise qualitativa, observamos nos 

exemplares taxidermizados (via seca) e preservados em álcool 70% (via úmida) as seguintes 

características de morfologia externa: (1) coloração, textura e quantidade da pelagem dorsal, ventral, 

lateral, da cabeça, da cauda, das orelhas, dos membros e dos pés; (2) quantidade e comprimento das 

vibrissas; (3) desenvolvimento relativo dos olhos; (4) formato das orelhas; (5) comprimento dos dígitos 

e das garras; (6) comprimento, coloração e quantidade dos tufos de pelos ungueais; (7) coloração e 

desenvolvimento das almofadas dos pés e mãos, baseados nos trabalhos de Rossi et al. (2012) para 

marsupiais e para roedores utilizamos estudos específicos para cada táxon (por exemplo, para o 

gênero Oligoryzomys (Weksler & Bonvicino 2005, Machado et al. 2011, Weksler et al. 2017, Da Cruz & 

Weksler 2018),  para Cerradomys (Percequillo et al. 2008, Tavares et al. 2011, Caccavo & Oliveira 2016) 

para Rhipidomys (De Andrade Costa et al. 2011, Carvalho 2017) e para Calomys (Bonvicino et al. 2000, 

2003 e 2010). O tamanho corporal (pequeno, médio ou grande) de cada espécie foi comparado aos 

trabalhos de Patton et al. (2015) para roedores e Cáceres (2012) para marsupiais. As características 

crânio-dentárias foram analisadas separadamente nas duas ordens. Nos marsupiais foram analisados 

os seguintes caracteres qualitativos: (1) formato dos ossos nasais; (2) quantidade de forâmens 

lacrimais; (3) características da região interorbital; (4) processo pós-orbital do crânio e do arco 

zigomático; (5) padrão de fenestração do palato; (6) contato entre os ossos na lateral do crânio; (7) 

características da bula auditiva (formato da bula e desenvolvimento da ATA); (8) características da 

margem dorsal do forâmen magnum; (9) altura e formato dos pré-molares na dentição superior e 
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inferior e (10) presença de cúspides acessórias nos caninos (Mustrangi & Patton 1997; Voss & Jansa 

2003, 2009). Nos roedores avaliamos: (1) presença de tubo rostral; (2) orientação da placa zigomática; 

(3) formato da região interorbital, (4) tamanho do forâmen incisivo, fossa mesopterigóide e placa 

parapterigóide; (5) fenestração e desenvolvimento da fossa mesopterigóide, (6) orientação dos 

incisivos superiores, (7) morfologia dos molares, (8) características da bula auditiva e (9) padrão de 

circulação carótida (Percequillo 1998, Weksler 2006, Costa et al. 2007 e Machado et al. 2011).  

A análise quantitativa também se baseou em dois tipos de mensurações, as medidas de 

morfologia externa e crânio-dentárias. Estas foram extraídas apenas de indivíduos adultos, que no caso 

dos roedores foram representados por espécimes com os três molares superiores eclodidos e dos 

marsupiais com a dentição completa (P3M4 e p3m4). A classificação etária dos marsupiais didelfídeos 

seguiram Voss et al. (2001), enquanto os roedores cricetídeos foram divididos em 5 classes levando 

em consideração a erupção e o desgaste da superfície oclusal dos molares superiores, segundo Tribe 

(1996). A classe etária 0 é caracterizada pelo terceiro molar superior (M3) não aparente ou em 

processo de eclosão. A classe 1 é marcada pelo leve desgaste do esmalte da superfície do segundo 

molar superior (M2) deixando aparente a dentina somente nas cúspides linguais e não nos lofos e 

cumes. Na classe etária 2, a dentina é visível na maioria dos lofos mas não no centro dos cumes. Na 

classe etária 3, a dentina é visível e confluente entre todas as cúspides. Na classe etária 4 a dentina é 

completamente visível e confluente ainda sendo possível distinguir as coroas. E na classe etária 5, a 

dentina do M2 fica totalmente exposta e não possui mais esmalte interno e cúspides. A análise dos 

molares foi feita com auxílio de um microscópio digital (1000x de aumento) com registros fotográficos 

da série molar de todos os indivíduos coletados. Utilizamos somente os exemplares das classes 2 a 5 e 

quando os molares apresentaram um grau de desgaste intermediário incluímos o indivíduo na classe 

etária mais alta. As medidas de morfologia externa foram registradas durante as campanhas de campo, 

após a eutanásia dos espécimes, por meio de paquímetro digital e régua de metal e englobam: 

comprimento corporal (CC), comprimento da cauda (CA), comprimento da orelha (OR), comprimento 

do pé com e sem unha (PE_C e PE_S, respectivamente), em milímetros, e o peso (P) em gramas, obtido 
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por meio de Pesolas®. Estas medidas fizeram parte da estatística descritiva ou absoluta para cada 

espécie, porém não foram incluídas nas demais análises estatísticas (de Vivo & Carmignotto 2012). As 

medidas crânio-dentárias englobam 25 variáveis para a ordem Rodentia (Familia Cricetidae) e se 

basearam nos trabalhos de Voss (1988), Musser et al. (1998), Percequillo (1998) e (2003), e até 19 

variáveis para a ordem Didelphimorphia (Familia Didelphidae) (Mustrangi e Patton 1997, Patton et al. 

2000, Voss et al. 2001, 2004 e Rossi et al. 2010). As 25 variáveis para a ordem Rodentia são: 

comprimento total do crânio (CTC), comprimento côndilo-incisivo (CCI), comprimento côndilo-

zigomático (CCZ), comprimento do diastema (CDI), comprimento do forâmen incisivo (CFI), largura do 

forâmen incisivo (LFI), comprimento dos molares superiores (CMS), Largura do M1 (LM1), espessura 

dos incisivos (EI), largura dos incisivos (LI), comprimento do nasal (CN), largura do rostro (LR), 

comprimento do rostro (CR), largura zigomática (LZ), largura da placa zigomática (LPZ), menor largura 

interorbital (LIO), comprimento da fossa orbital (CFO), comprimento palatino (CP), comprimento da 

ponte palatal (CPP), largura do palato ósseo (LPO), altura da caixa craniana (ACC), largura da caixa 

craniana (LCC), largura do interparietal (LIP), comprimento do interparietal (CIP), e largura do côndilo 

occipital (LCO) (Figs. 2A e B). As 19 variáveis para a ordem Didelphimorphia são: largura do rostro (LR), 

largura do nasal (LN), menor largura do interorbital (LIO), constrição pós-orbital (CPO), largura do 

zigomático (LZ), largura da caixa craniana (LCC), comprimento do nasal (CN), comprimento do rostro 

(CR), comprimento côndilo-basal (CCB), comprimento palatino (CP), comprimento da maxila dentária 

(CMD), comprimento dos dentes molares superiores (CMS), altura do canino (AC1), largura do primeiro 

molar superior (LM1), largura palatal – M3 superior (LPM3), largura palatal – M4 superior (LPM4), 

largura do basicrânio (LBC), comprimento do basioccipital (CBO) e largura côndilo-occipital (LCO) (Figs. 

3A e B). 
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Figura 2. Figura ilustrativa das 25 variáveis crânio-dentárias utilizadas para obter a estatística descritiva das 

espécies da ordem Rodentia depositadas na CMARF, em Ilhéus, BA. A. Vista dorsal e ventral do crânio de 

Cerradomys vivoi, ilustrando 20 variáveis mensuradas. B. Vista lateral crânio de C. vivoi, ilustrando cinco variáveis 

mensuradas.  
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Figura 3. Figura ilustrativa das 19 varáveis crânio-dentárias utilizadas para obter a estatística descritiva 

das espécies da ordem Didelphimorphia.  A. Vista dorsal e ventral do crânio de Gracilinanus microtarsus, 

ilustrando 18 variáveis mensuradas. B. Vista lateral do crânio de G. microtarsus, ilustrando uma das 

variáveis mensuradas. 

 

Para o gênero Oligoryzomys registramos três variáveis crânio-dentárias adicionais, 

utilizadas por Machado et al. (2011), a fim de compararmos os dados entre congêneres: largura 

da bula auditiva (LBA), comprimento póstero palatal (CPP1) e distância entre as bordas labiais 

do primeiro molar superior esquerdo e direito (DM1).  

As variáveis crânio-dentárias foram utilizadas tanto para apresentar a estatística 

descritiva ou absoluta de cada espécie, como para integrar as análises estatísticas pertinentes.  
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Análise dos dados 

Para analisar a existência de dimorfismo sexual (DS) a partir das variáveis quantitativas 

crânio-dentárias nas espécies estudadas, utilizamos inicialmente o teste de Shapiro-Wilk (1965) 

com o intuito de verificar a normalidade dos dados. As medidas que apresentaram distribuição 

normal (p>0,05) foram testadas posteriormente com o teste t de Student, enquanto aquelas 

que não apresentaram distribuição normal dos dados (p<0,05) foram testadas através do teste 

não paramétrico Mann Whitney – Wilcoxon (Conover 1971). Entretanto, antes de utilizarmos os 

testes mencionados separamos os indivíduos adultos em diferentes classes etárias e por meio 

de uma análise de agrupamento observamos se havia diferença entre as classes etárias 

consideradas. Caso houvesse diferença entre as classes etárias, os testes para DS seriam 

realizados separadamente por classes e caso não encontrássemos diferenças significativas, estes 

seriam analisados agrupando-se todas as classes etárias. Quando o número de indivíduos por 

classe etária foi muito baixo (n<5), assumimos que a diferença entre as classes etárias não 

poderia ser analisada, portanto o teste de DS foi realizado agrupando-se todas as classes etárias. 

Cabe mencionar que as análises foram realizadas somente com os indivíduos que apresentaram 

todas as variáveis crânio-dentárias registradas. As análises estatísticas foram realizadas no 

software PAST – Palaeontological Statistics versão 2.17 (Hammer et al. 2001). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao final das duas campanhas de campo (agosto/2018 e fevereiro/2019) em Itapetinga e 

Itambé, BA capturamos 679 indivíduos, sendo 540 coletados e depositados na CMARF em Ilhéus, 

Bahia. Reconhecemos 10 espécies de pequenos mamíferos não-voadores, sendo quatro 

pertencentes à ordem Didelphimorphia (Família Didelphidae) e seis à ordem Rodentia (Familia 

Cricetidae) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Espécimes coletados nos remanescentes de Mata Atlântica e matriz de pastagem nos municípios 
de Itapetinga e Itambé, BA e depositados na CMARF, Ilhéus, BA. Nome comum segundo Paglia et al. 
(2012).  

 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DAS ESPÉCIES 

 

Ordem Didelphimorphia 

Família Didelphidae 

Subfamília Didelphinae 

Tribo Didelphini 

 

Didelphis albiventris Lund, 1840 

 
O gênero Didelphis é composto por seis espécies (D. albiventris, D. aurita, D. imperfecta, 

D. marsupialis, D. pernigra e D. virginiana), em sua maioria, com ampla distribuição geográfica. 

Destas, cinco ocorrem na América do Sul, e quatro no Brasil (D. marsupialis, D. imperfecta, D. 

aurita e D. albiventris). As duas últimas apresentam grande distribuição geográfica no país, 

sendo que Didelphis aurita ocorre em áreas florestadas, desde a costa leste no estado da Paraíba 

até o Rio Grande do Sul, estendendo-se também para o interior do Brasil, até leste do Paraguai. 

Táxon Nome comum Espécimes coletados (n) 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA     

 Família Didelphidae   

  Didelphis albiventris Lund, 1840 gambá, saruê 27 

  Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) Cuíca 26 

  Marmosops incanus (Lund, 1840) Cuíca 75 

  Monodelphis domestica (Wagner, 1842) cuíca-de-rabo-curto 1 

ORDEM RODENTIA     

 Família Cricetidae   

  Calomys expulsus (Lund, 1841) rato-do-chão 116 

  Calomys tener (Winge, 1887) rato-do-chão 3 

  Cerradomys vivoi Percequillo, Hingst-Zaher & Bonvicino, 2008 rato-do-mato 129 

  Necromys lasiurus (Lund, 1841) rato-do-mato 93 

  Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) rato-do-mato 55 

  Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) rato-da-árvore 15 

TOTAL   540  
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Didelphis albiventris ocupa tanto formações abertas quanto florestais e sua área de distribuição 

abrange todos os domínios brasileiros. Na Mata Atlântica pode ocorrer em simpatria com D. 

aurita em algumas localidades. Didelphis marsupialis possui ampla distribuição na bacia 

Amazônica e Didelphis imperfecta apresenta distribuição restrita ao norte de Roraima no Brasil, 

estendendo-se ao norte pelo Suriname, Guiana Francesa, Guiana e Venezuela (Melo & 

Sponchiado 2012). 

As espécies de Didelphis são facilmente distinguidas entre si pelos caracteres 

morfológicos externos, como coloração das orelhas e da pelagem corporal. Recentemente 

espécies deste gênero tiveram o status taxonômico validado por meio dos caracteres 

morfológicos, morfométricos e das análises moleculares (Cerqueira & Lemos 2000, Lemos & 

Cerqueira 2002, Patton & Costa, 2003).  

Os espécimes capturados em nosso estudo apresentaram caracteres morfológicos 

externos e internos e medidas cranianas características de Didelphis albiventris. Levando em 

consideração que D. aurita e D. albiventris ocorrem em simpatria em algumas localidades da 

Mata Atlântica, apresentaremos algumas características de fácil identificação. Os espécimes de 

D. albiventris apresentam orelhas brancas no ápice e a base negra, coloração facial branca com 

máscara facial e faixa rostral mediana negra e terceiro pré molar superior pequeno com sulco 

profundo na região póstero-labial da coroa. Enquanto, os espécimes de D. aurita apresentam 

orelhas totalmente negras, coloração facial negra ou grisalha com marcas faciais pouco 

conspícuas e terceiro pré molar superior grande e arredondado, com sulco na região póstero-

labial da coroa pouco desenvolvido ou ausente (Rossi et al. 2012).  

Material testemunho: n = 27; 11 fêmeas: CMARF 3356, 3488, 3597, 3599, 3601, 3602, 3603, 

3689, 3863, 3888, 3893; 16 machos: CMARF 3482, 3598, 3600, 3604, 3605, 3747, 3819, 3829, 

3851, 3852, 3864, 3872, 3873, 3878, 3886, 3899.  
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Identificação da espécie 

Caracterização da morfologia externa: Didelphis albiventris possui tamanho grande (média dos 

espécimes adultos examinados: CC= 347 mm, CA= 316 mm, PE_S= 43 mm, PE_C= 46 mm, OR= 

62 mm e P= 797 g; veja Tabela 2). A pelagem dorsal apresenta coloração grisalha, sendo a 

metade basal dos pelos de coloração creme ou branca, e a metade apical dividida em preto com 

pontas creme ou branca. A pelagem é densa, moderadamente longa, macia e com aspecto 

despenteado. A cabeça possui pelagem branca com uma faixa central de pelos pretos que se 

estende da região posterior das orelhas até a região mediana dos olhos, e uma faixa de pelos 

pretos do rinário até a base das orelhas passando pelos olhos. A pelagem da lateral do corpo é 

semelhante ao dorso, porém com menor quantidade de pelos pretos; apresenta limite bem 

definido com o ventre que é de coloração inteiramente creme ou branca. A pelagem dos 

membros é curta e de coloração preta salpicada com poucos pelos brancos.  As vibrissas são 

relativamente densas e atingem a base das orelhas, que são de formato ovalado, com base de 

cor preta e borda despigmentada nos adultos e poucos pelos curtos brancos dorsalmente. Nos 

jovens as orelhas possuem uma faixa de coloração preta somente na região central e a base e 

as bordas são despigmentadas. As mãos e os pés possuem pelagem curta de coloração preta e 

almofadas bem desenvolvidas e de coloração preta. Os dígitos III possuem comprimento 

semelhante aos dígitos II e IV, os pelos ungueais são pretos, ralos e não se estendem além das 

garras que são longas. A cauda possui comprimento em geral semelhante ao comprimento da 

cabeça e corpo, possui porção preênsil, não apresenta distinção da coloração dorsal e ventral, 

sendo a base da cauda de coloração preta e coberta com pelagem semelhante à do dorso, e a 

metade distal da cauda despigmentada. Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Os ossos nasais são curtos em relação ao 

tamanho do crânio, com região anterior não ultrapassando os primeiros incisivos alveolares, e 

região posterior com maior amplitude. Os indivíduos de D. albiventris possuem dois forâmens 
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lacrimais e região interorbital marcada por uma crista sagital muito desenvolvida. Existe o 

processo pós-orbital do crânio formado pelo osso frontal, e o processo do arco zigomático 

formado pelo osso jugal. A fenestração do palato contém: os foramens incisivos, palatais 

póstero-laterais e oval secundário e as fenestras maxilo-palatina e palatina. O forâmen incisivo 

é curto e não chega a ultrapassar o canino superior (C1). Existe o contato entre os ossos 

alisfenóide e parietal na lateral do crânio. A bula auditiva é comprimida lateralmente e não 

apresenta projeção do processo timpânico do alisfenóide. Forâmen Magnum com margem 

dorsal sem parte supraoccipital. O último pré-molar superior possui tamanho maior que o 

segundo pré-molar (P3>P2), enquanto nos pré-molares inferiores o segundo pré-molar é maior 

que o terceiro (p2>p3).  O canino superior C1 não possui cúspides acessórias (Figura 4).  
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Figura 4. Crânio e mandíbula de Didelphis albiventris (CMARF 3598; macho; CCB = 87,71 mm). Crânio em 

vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 2. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Didelphis 

albiventris coletados em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

Variáveis Total Fêmeas Machos 

PESO 797.17 ± 187.31 (450 - 1100) 15 648.57 ± 189.22 (450 - 980) 7 901.2 ± 96.46 (760 - 1100) 8 

CC 347.47 ± 29.15 (278 - 395) 19 323.42 ± 33.34 (278 - 367) 7 361.5 ± 14.19 (345 - 395) 12 

CA 316.36 ± 38.46 (236 - 380) 19 302.71 ± 37.88 (250 - 342) 7 324.33 ± 38.8 (236 -380) 12 

OR 62.47 ± 4.73 (52 - 70) 19 60.57 ± 3.40 (55 - 64) 7 63.58 ± 5.16 (52 - 70) 12 

PE_C 46.97 ± 3.58 (40 - 54.5) 19 44.85 ± 3.02 (40 - 49) 7 48.2 ± 3.38 (41 - 54.5) 12 

PE_S 43.13 ± 3.34 (36 - 50) 19 41.5 ± 3.07 (36 -45) 7 44.08 ± 3.23 (37- 50) 12 

LR 11.95 ± 1.12 (9.49 - 14.33) 19 11.06 ± 1.00 (9.49 - 12.30) 7 12.48 ± 0.85 (11.33 - 14.33) 12 

LN 12.78 ± 1.72 (9.66 - 16.18) 19 11.61 ± 1.65 (9.66 - 14.77) 7 13.46 ± 1.41 (11.87 - 16.18) 12 

CR 32.58 ± 2.72 (28.13 - 38.07) 17 30.71 ± 2.03 (28.13 - 34.21) 7 33.77 ± 2.47 (30.56 - 38.07) 10 

CN 39.62 ± 2.97 (36.34 - 44.67) 17 37.73 ± 1.4 (36.34 - 40.01) 7 40.83 ± 3.12 (36.62 - 44.67)10 

CPO 9.7 ± 0.47 (8.91 - 10.94) 19 9.78 ± 0.54 (9.38 - 10.94) 7 9.66 ± 0.43 (8.91 - 10.55) 12 

LCC 23.4 ± 1.59 (20.68 - 25.85) 19 22.38 ± 1.41 (20.92 - 24.92) 7 24 ± 1.41 (20.68 - 25.85) 12 

LZ 46.2 ± 5.29(38.35 - 57.39) 19 40.82 ± 3.25 (38.35 - 45.48) 7 49.34 ± 3.28 (44.71 - 57.39) 12 

CP 49.52 ± 3.13 (44.43 - 55.25) 19 46.85 ± 2.35 (44.43 - 50.01) 7 51.08 ± 2.42 (46.99 - 55.25) 12 

LPM3 25.87 ± 1.32 (23.59 - 27.94) 19 25.72 ± 1.09 (23.92 - 26.95) 7 25.96 ± 1.47 (23.59 - 27.94) 12 

LPM4 25.83 ± 1.05 (24.45 - 28.02)19 25.5 ± 0.57 (24.92 - 26.29) 7 26.03 ± 1.24 (24.45 - 28.02)12 

LBC 13.58 ± 1.13 (12.07 - 16.61) 19 13.11 ± 1.19 (12.07 - 15.27) 7 13.87 ± 1.03 (12.98 - 16.61) 12 

CBO 9.91 ± 1.08 (7.06 - 11.82) 19 9.19 ± 1.22 (7.06 - 10.60) 7 10.34 ± 0.75 (8.9 - 11.82) 12 

LCO 13.61 ± 0.68 (12.17 - 14.75) 19 13.37 ± 0.77 (12.17 - 14.67) 7 13.75 ± 061(12.87 - 14.75) 12 

CCB 84.41 ± 6.4 (73.68 - 96.45) 19 78.64 ± 4.60 (73.68 - 84.94) 7 87.77 ± 4.68 (80.67 - 96.45) 12 

CMD 32.97 ± 1.48 (30.61 - 35.89) 19 31.62 ± 0.67 (30.61- 32.37) 7 33.77 ± 1.21 (31.56 - 35.89) 12 

CMS 15.5 ± 0.55 (14.74 - 16.67) 19 15.29 ± 0.44 (14.74 - 15.83) 7 15.62 ± 0.59 (14.84 - 16.67) 12 

LM1 3.35 ± 0.33 (2.5 - 3.86) 19 3.45 ± 0.18 (3.26 - 3.83) 7 3.29 ± 0.39 (2.5 - 3.86) 12 

 

Dos 27 espécimes de Didelphis albiventris coletados somente 19 apresentaram dentição 

completa (P3M4/p3m4) e tiveram suas medidas registradas (Tabela 2). Para analisar a existência 

de dimorfismo sexual utilizamos somente os indivíduos que apresentaram todas as variáveis 

registradas, no caso de D. albiventris 10deles. Em seguida testamos a normalidade dos dados 

por meio do teste de Shapiro-Wilk e quatro variáveis não apresentaram normalidade (CN, CPO, 

LPM4 e LM1), sendo assim, para verificar o DS utilizamos para estas variáveis o teste não 

paramétrico de Mann Whitney e para as demais o teste t de Student. Os resultados dos testes 
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demonstraram que 10 das 17 variáveis crânio-dentárias apresentaram diferença significativa 

entre os sexos, sendo os machos de D. albiventris maiores que as fêmeas (Tabela 3). Este 

resultado vai de encontro ao estudo de Ástua (2010), o qual descreve que 50 a 60% dos 

marsupiais didelfídeos, incluindo esta espécie, apresentam dimorfismo sexual de tamanho (DST) 

e de forma (DSF) do crânio, sempre os machos sendo maiores que as fêmeas, como observamos 

nos indivíduos de D. albiventris coletados em Itapetinga e Itambé, BA.  

Tabela 3. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo) de 17 medidas crânio-

dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Didelphis albiventris de Itapetinga e Itambé, com os resultados 

do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de significância. Os valores estatisticamente 

significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores referentes ao teste de Mann Whitney estão 

representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas (n: 7) Machos (n: 12) Teste P 

LR 11.06 ± 1.00 (9.49 - 12.30) 12.48 ± 0.85 (11.33 - 14.33) -3.12 0.006 

LN 11.61 ± 1.65 (9.66 - 14.77) 13.46 ± 1.41 (11.87 - 16.18) -2.66 0.018 

CR 30.71 ± 2.03 (28.13 - 34.21) 33.77 ± 2.47 (30.56 - 38.07) -2.73 0.014 

CN 37.73 ± 1.4 (36.34 - 40.01) 40.83 ± 3.12 (36.62 - 44.67) -1.99* 0.046 

CPO 9.78 ± 0.54 (9.38 - 10.94) 9.66 ± 0.43 (8.91 - 10.55) -0.49* 0.618 

LCC 22.38 ± 1.41 (20.92 - 24.92) 24 ± 1.41 (20.68 - 25.85) -2.38 0.029 

LZ 40.82 ± 3.25 (38.35 - 45.48) 49.34 ± 3.28 (44.71 - 57.39) -5.31 6.95*10-5 

CP 46.85 ± 2.35 (44.43 - 50.01) 51.08 ± 2.42 (46.99 - 55.25) -3.51 0.002 

LPM3 25.72 ± 1.09 (23.92 - 26.95) 25.96 ± 1.47 (23.59 - 27.94) -0.74 0.468 

LPM4 25.5 ± 0.57 (24.92 - 26.29) 26.03 ± 1.24 (24.45 - 28.02) -0.99* 0.319 

LBC 13.11 ± 1.19 (12.07 - 15.27) 13.87 ± 1.03 (12.98 - 16.61) -1.47 0.159 

CBO 9.19 ± 1.22 (7.06 - 10.60) 10.34 ± 0.75 (8.9 - 11.82) -2.32 0.033 

LCO 13.37 ± 0.77 (12.17 - 14.67) 13.75 ± 061(12.87 - 14.75) -1.28 0.215 

CCB 78.64 ± 4.60 (73.68 - 84.94) 87.77 ± 4.68 (80.67 - 96.45) -4.08 8.69 *10-5 

CMD 31.62 ± 0.67 (30.61- 32.37) 33.77 ± 1.21 (31.56 - 35.89) -4.2 6.64 *10-5 

CMS 15.29 ± 0.44 (14.74 - 15.83) 15.62 ± 0.59 (14.84 - 16.67) -1.28 0.217 

LM1 3.45 ± 0.18 (3.26 - 3.83) 3.29 ± 0.39 (2.5 - 3.86) -0.58* 0.555 
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Tribo Marmosini 

Monodelphis domestica (Wagner, 1842) 

O gênero Monodelphis é o mais especioso entre os marsupiais neotropicais, com pelo 

menos 25 espécies, e este número pode ser acrescido devido as revisões taxonômicas que vêm 

sendo realizadas inclusão de espécies ainda não descritas e rearranjo e separação de espécies 

que necessitam revisão (Pavan 2019, Bezerra et al. 2019). O Brasil abriga mais 16 espécies de 

Monodelphis abrangendo todos os biomas, diferentes altitudes incluindo savanas abertas e 

matagais semi-áridos, porém a maioria possui distribuição restrita (Pavan et al., 2014; Pavan, 

2019). 

O estado da Bahia possui registros de M. americana, M. domestica e M. rubida. As duas 

primeiras espécies apresentam distribuição mais ampla em relação à M. rubida e demais 

espécies do gênero. M. americana, ocorre na porção leste do país, desde o estado do Pará até 

Santa Catarina, com registro também para a região central em Goiás. M. domestica também 

apresenta ocorrência no nordeste do país, mas sua distribuição se estende em direção à região 

centro-oeste, no Cerrado e Pantanal, até os países vizinhos como Bolívia, Paraguai e Argentina, 

sendo registrado ainda em parte do sudeste do Brasil. Já M. rubida possui distribuição mais 

restrita, é conhecida apenas na Bahia próximo a capital Salvador (Melo & Sponchiado 2012). 

M. domestica é facilmente diferenciado das demais espécies pela pelagem uniforme 

castanho acinzentado, ausência de listras escuras no dorso, tamanho mediano e outras 

características que serão descritas a seguir (Rossi et al. 2012).  

Material testemunho: n = 1; macho: CMARF 3833 

Identificação da espécie 

Caracterização da morfologia externa: Somente um indivíduo de Monodelphis domestica foi 

coletado. Este apresenta tamanho mediano (CC= 189 mm, CA= 100 mm, PE_S= 21,5 mm, PE_C= 
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24 mm, OR= 26 mm e P= 110 g; Tabela 4). A pelagem dorsal homogênea, pouco densa, de 

coloração uniforme cinza escuro-amarelado, com pelos com ¾ da base cinza e ¼ da porção apical 

creme. Não possui limite bem definido com o ventre, o qual possui a metade basal dos pelos 

cinza e a metade apical creme. A cabeça possui coloração da pelagem semelhante à pelagem 

dorsal, porém mais curta, com a região do focinho cinza mais escuro e das bochechas e laterais 

da cabeça cinza claro amarelado. Não possui máscaras faciais. A região ao redor do escroto e da 

boca apresenta apenas coloração amarela. Os membros apresentam coloração semelhante ao 

dorso e ventre, nas regiões externas e internas, respectivamente. As mãos possuem coloração 

dorsal creme e os pés coloração marrom na região metacárpica e esbranquiçados sobre os 

dígitos. As almofadas são pouco desenvolvidas. Orelhas são grandes (26 mm) de formato 

arredondado e de coloração marrom. As vibrissas são curtas e com pouco volume, chegando 

próximo à base orelhas. Os dígitos possuem garras longas e com pelos ungueais brancos ralos 

que não se estendem além das garras. O dígito III é maior que o dígito IV. A cauda é semi-

preênsil, menor que o comprimento da cabeça e corpo, com coloração dorsal marrom escura e 

ventral amarelada. A cauda possui aproximadamente 1 cm da base revestida por pelos iguais 

aos dorsais. Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Possui crânio alongado com rostro curto e ossos 

nasais se alargando posteriormente. Possui dois foramens lacrimais. Processo rostral do pré-

maxilar ausente. A região interorbital apresenta bordas quase paralelas. O processo pós-orbital 

geralmente é ausente ou indistinto e a crista sagital é bem desenvolvida.  Existe o contato entre 

os ossos alisfenóide e parietal na lateral do crânio.  A fenestração do palato contém: foramens 

incisivos curtos, que não ultrapassam o C1 e foramens palatais póstero-laterais pequenos. 

Somente as fenestras maxilo-palatinas encontram-se presentes. A bula auditiva é bem 

desenvolvida e apresenta projeção do processo timpânico do alisfenóide (ATA). A margem 

dorsal do forâmen Magnum não possui parte supraoccipital. Os terceiros pré-molares 
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superiores e inferiores são maiores que os segundos pré-molares (P3>P2, p3>p2). C1 não possui 

cúspides acessórias (Figura 5).  

 

Figura 5. Crânio e mandíbula de Monodelphis domestica (CMARF 3833, macho; CCB = 43,05 mm). Crânio 

em vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 

 

Tabela 4. Variáveis externas do único indivíduo de Monodelphis domestica coletado em Itambé, centro-

sul da Bahia e depositado na Coleção CMARF. 

 

 

PESO 
(g) 

CC 
(mm) 

CA 
(mm) 

OR 
(mm) 

PE_C 
(mm) 

PE_S 
(mm) 

110 189 100 26 24 21,5 
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Tabela 5. Variáveis crânio-dentárias (mm) do único indivíduo de Monodelphis domestica coletado em 

Itambé, centro-sul da Bahia e depositados na Coleção CMARF. 

LR LN LIO CPO LZ LCC CN CR CCB CP CMD CMS LCO CBO LM1 LPM3 LBC LPM4 AC1 

8.6 6.14 8.07 5.95 24.61 14.14 21.8 17.97 43.05 24.63 17.38 8.15 8.17 2.04 1.91 14.31 5.95 14.04 5.16 

 

 Não foi possível apresentar a estatística descritiva para a espécie Monodelphis 

domestica, uma vez que só capturamos um indivíduo. Assim, os dados apresentados aqui se 

referem aos dados absolutos deste espécime. Comparando as medidas registradas com as da 

literatura para a espécie (Wible 2003, Macrini 2004) é possível notar que as nossas variáveis 

estão dentro da média das variáveis externas e crânio-dentárias de outros machos de M. 

domestica e acima das médias para as fêmeas. Estudos como os de Maunz & German (1996) e 

Ástua (2010) demonstraram existir dimorfismo sexual de tamanho (DST) e forma (DSF) para 

algumas variáveis cranianas, sendo os machos de M. domestica maiores que as fêmeas. 

 

Tribo Thylamyini 

Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842) 

O gênero Gracilinanus possui seis espécies com ocorrência na América do Sul (G. 

aceramarcae, G. agilis, G burmeister, G. dryas, G. emiliae, G. marica e G. microtarsus) e três 

destas no Brasil (G. agilis, G. emiliae e G. microtarsus). Gracilinanus agilis é típico de formações 

abertas como a Caatinga e o Cerrado, com ocorrência ampla no Nordeste, Centro e Centro-Oeste 

do país e G. microtarsus ocorre na Mata Atlântica, desde a Bahia até o Rio Grande do Sul (Melo 

& Sponchiado 2012). Entretanto, essas espécies podem ocorrer em simpatria em áreas de 

ecótone entre Cerrado e Mata Atlântica. Diferente das demais espécies do gênero, G. emiliae 

ocorre na região norte do país, no estado do Pará e apresenta registros pontuais para o Peru, 

Colômbia, Venezuela, Suriname, Guiana e Guiana Francesa (Melo & Sponchiado 2012). 
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A fim de distinguir as espécies G. microtarsus e G. agilis, uma vez que já foram 

registradas em simpatria em localidades na Bahia (Geise & Ástua 2009) analisamos: (1) Se os 

pelos ventrais com base cinza se estendem até a região peitoral e garganta; (2) Se as máscaras 

negras ao redor dos olhos são intensas e vão do rinário até próximo à base das orelhas, e (4) Se 

os forâmens palatais póstero-laterais são menores do que as fenestras palatinas. Estes 

caracteres são típicos de G. microtarsus e todos os indivíduos coletados na região de estudo 

apresentaram esta morfologia. 

Material testemunho: n = 26; 7 fêmeas: CMARF 3397, 3404, 3536, 3738, 3740, 3741, 3809;18 

machos: CMARF 3332, 3334, 3393, 3425, 3451, 3455, 3476, 3492, 3502, 3664, 3734, 3735, 3736, 

3739, 3803, 3810, 3811, 3813; sexo desconhecido: CMARF 1794.  

Identificação da espécie 

Caracterização da morfologia externa: Gracilinanus microtarsus possui tamanho pequeno 

(média dos espécimes examinados: CC= 99 mm, CA= 154 mm, PE_S= 17 mm, PE_C= 18 mm, OR= 

20 mm e P= 19 g; Tabela 6). A pelagem dorsal é densa, macia, homogênea, com metade basal 

dos pelos de coloração cinza e metade apical de coloração marrom a marrom claro. A pelagem 

lateral é semelhante à dorsal, porém de coloração castanho claro, existindo distinção nítida 

entre a coloração do dorso e ventre, que apresenta a metade basal dos pelos cinza e a metade 

apical creme. A região do queixo e início do pescoço possui coloração inteiramente creme e em 

alguns machos chega a ser rosáceo ou alaranjado claro. Os testículos possuem coloração 

azulada. A cabeça possui pelagem marrom mais clara na região dorsal e nas bochechas e 

máscara densa preta ao redor dos olhos, que se estende do rinário até as proximidades da base 

das orelhas. A coloração dos pelos do rostro se diferencia da região superior da cabeça, sendo 

mais clara com pelos de coloração creme. As orelhas são ovaladas com base amarelada e ápice 

marrom e são revestidas espaçadamente por pelos curtos. As vibrissas são pretas, escassas e 

relativamente longas, atingindo a base das orelhas. A pelagem dos membros é semelhante à 
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pelagem dorsal na parte externa e ventral na parte interna. As mãos e pés possuem pelagem 

curta de coloração esbranquiçada e almofadas claras e desenvolvidas. Os dígitos possuem garras 

curtas e tufos de pelos ungueais brancos e esparsos, não ultrapassando o comprimento delas. 

Os dígitos III e IV das mãos subiguais. A cauda possui comprimento maior que o comprimento 

da cabeça e corpo, e coloração dorsal marrom mais escura e ventral marrom mais clara, sem 

despigmentação, e base com aproximadamente 0,5 cm de continuação da pelagem dorsal. 

Possui ainda porção final preênsil e sulco com ausência de pelos. Os olhos possuem tamanho 

mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: O crânio é largo e curto, apresentando nasais 

longos e paralelos, estendendo-se até o primeiro incisivo superior (I1), levemente mais largos 

posteriormente e com bordas convergentes. Possui um forâmen lacrimal em cada lado do 

crânio. Apresenta o processo rostral pré-maxilar e o processo pós-orbital do arco zigomático. A 

região interorbital é paralela com bordas arredondadas, sem processo pós-orbital e sem crista 

sagital desenvolvida. O palato apresenta todas as fenestras (maxilar, maxilo-palatina e palatina) 

e foramens (incisivo e palatal póstero-lateral). O forâmen oval secundário é formado pela barra 

do processo timpânico do alisfenóide. As fenestras maxilo-palatina e palatina são grandes, 

sendo a maxilo-palatina maior ou igual ao comprimento do M1-M3. O forâmen incisivo pode 

atingir ou passar a face posterior de C1 e os foramens palatais póstero-laterais são menores que 

as fenestras palatinas. Existe contato entre os ossos alisfenóide e parietal na lateral do crânio. A 

bula auditiva é arredondada e apresenta projeção do processo timpânico do alisfenóide (ATA). 

A margem dorsal do forâmen Magnum é delimitada pelo supraoccipital. O segundo pré-molar 

superior e inferior são maiores ou iguais aos terceiros pré-molares (P2>P3, p2>p3). C1 não 

apresenta cúspides acessórias (Figura 6). 
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Figura 6. Crânio e mandíbula de Gracilinanus microtarsus (CMARF 3736; macho; CCB = 25,83 mm). Crânio 

em vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 6. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Gracilinanus 

microtarsus coletados em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

Variáveis Geral  Fêmeas  Machos  

PESO 18.84 ± 3.5 (12.5 - 25.5) 24 14.41 ± 1.59 (12.5 - 16) 5 20.25 ± 2.74 (16.5 - 25.5) 18 

CC 99.57 ± 7.26 (87 - 115) 26 92.71 ± 5.58 (87 - 104) 7 102.5 ± 6.08 (94 - 115) 18 

CA 154.46 ± 9.38 (135 - 170) 26 143 ± 5.62 (135 - 151) 7 159.22 ± 6.20 (147 - 170) 18 

OR 19.86 ± 1.64 (16.5 - 22) 26 18.64 ± 1.37 (16.5 - 21) 7 20.33 ± 1.57 (17 - 22) 18 

PE_C 18.3 ± 1.15 (16 - 20.5) 24 16.75 ± 0.68 (16 - 17.5) 5 18.80 ± 0.78 (17 - 20.5) 18 

PE_S 17.74 ± 1.17 (15 - 20) 24 16.25 ± 0.75 (15 - 17) 5 18.22 ± 0.86 (16.5 - 20) 18 

LR 4.61 ± 0.32 (4.05 - 5.32) 26 4.39 ± 0.21 (4.05 - 4.69) 7 4.67 ± 0.32 (4.11 - 5.32) 18 

LN 3.37 ± 0.36 (2.63 - 3.96) 26 3.06 ± 0.25 (2.63 - 3.42) 7 3.49 ± 0.34 (2.65 - 3.96) 18 

LIO 4.99 ± 0.25 (4.44 - 5.5) 26 4.69 ± 0.20 (4.44 - 5.07) 7 5.11 ± 0.17 (4.88 - 5.5) 18 

LZ 15.46 ± 0.68 (14.17 - 17.19) 22 14.67 ± 0.31 (14.17 - 15.21) 7 15.80 ± 0.51 (15.03 - 17.19) 14 

LCC 11.23 ± 0.31 (10.76 - 11.88) 18 10.93 ± 0.15 (10.76 - 11.18) 7 11.35 ± 0.26 (11.06 - 11.88) 10 

CN 11.92 ± 0.74 (10.89 - 13.55) 26 11.23 ± 0.44 (10.89 - 12.18) 7 12.17 ± 0.69 (10.98 - 13.55) 18 

CR 10.60 ± 0.53 (9.3 - 11.4) 26 10.05 ± 0.44 (9.3 - 10.6) 7 10.78 ± 0.41 (10 - 11.4) 18 

CCB 26.16 ± 1.72 (20.32 - 29.24) 18 25.40 ± 0.45 (24.58 - 26.03) 7 26.44 ± 2.04 (20.32 - 29.24) 10 

CP 15.46 ± 0.62 (14.02 - 16.72) 26 14.71 ± 0.38 (14.02 - 15.15) 7 15.74 ± 0.46 (14.89 - 16.72) 18 

CMD 11.17 ± 0.33 (10.34 - 11.64) 26 10.85 ± 0.29 (10.34 - 11.19) 7 11.27 ± 0.25 (10.68 - 11.64) 18 

CMS 5.69 ± 0.15 (5.46 - 5.96) 26 5.64 ± 0.12 (5.48 - 5.79) 7 5.71 ± 0.16 (5.46 - 5.96) 18 

LCO 6.2 ± 0.70 (3.36 - 6.73) 16 6.26 ± 0.25 (5.97 - 6.73) 5 6.21 ± 0.84 (3.36 - 6.67) 10 

CBO 3.43 ± 0.30 (2.96 - 4.15) 16 3.25 ± 0.38 (2.96 - 3.99) 5 3.46 ± 0.17 (3.25 - 3.86) 10 

LM1 1.34 ± 0.08 (1.13 - 1.53) 26 1.33 ± 0.13 (1.13 - 1.53) 7 1.34 ± 0.06 (1.22 - 1.48) 18 

LPM4 8.64 ± 0.36 (8.13 - 9.63) 26 8.34 ± 0.25 (8.13 - 8.8) 7 8.74 ± 0.34 (8.28 - 9.63) 18 

LBC 4.68 ± 0.37 (4.22 - 5.38) 20 4.46 ± 0.16 (4.31 - 4.78) 5 4.74 ± 0.40 (4.22 - 5.38) 14 

 

Dos 26 espécimes de Gracilinanus microtarsus coletados, 25 apresentaram dentição 

completa (P3M4/p3m4) e tiveram suas medidas registradas (Tabela 6). Para analisar a existência 

de dimorfismo sexual utilizamos somente os indivíduos que apresentaram todas as variáveis 

registradas, no caso de G. microtarsus 20 exemplares. Em seguida testamos a normalidade dos 

dados por meio do teste de Shapiro-Wilk e duas variáveis não apresentaram normalidade (CCB 

e LCO), sendo assim, para verificar o DS utilizamos para estas variáveis o teste não paramétrico 

de Mann Whitney e para as demais o teste t de Student. Os resultados dos testes demonstraram 

que 10 das 16 variáveis crânio-dentarias apresentaram diferença significativa entre os sexos, 

sendo os machos de G. microtarsus maiores que as fêmeas (Tabela 7). Este resultado está de 
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acordo com outros estudos sobre dimorfismo sexual (DS) em G. microtarsus (Costa et al. 2003 e 

Ástua 2010). 

Tabela 7. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo) de 16 medidas crânio-

dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Gracilinanus microtarsus de Itapetinga e Itambé, com os 

resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de significância. Os valores 

estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores referentes ao teste de Mann 

Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas (n: 7) Machos (n: 18) Teste P 

LR 4.39 ± 0.21 (4.05 - 4.69) 4.67 ± 0.32 (4.11 - 5.32) -1.63 0.119 

LN 3.06 ± 0.25 (2.63 - 3.42) 3.49 ± 0.34 (2.65 - 3.96) -2.7 0.014 

CR 10.05 ± 0.44 (9.3 - 10.6) 10.78 ± 0.41 (10 - 11.4) -3.64 0.001 

CN 11.23 ± 0.44 (10.89 - 12.18) 12.17 ± 0.69 (10.98 - 13.55) -2.48 0.02 

LIO 4.69 ± 0.20 (4.44 - 5.07) 5.11 ± 0.17 (4.88 - 5.5) -3.9 0.001 

LCC 10.93 ± 0.15 (10.76 - 11.18) 11.35 ± 0.26 (11.06 - 11.88) -3.46 0.002 

LZ 14.67 ± 0.31 (14.17 - 15.21) 15.80 ± 0.51 (15.03 - 17.19) -5.02 8.70*10-5 

CP 14.71 ± 0.38 (14.02 - 15.15) 15.74 ± 0.46 (14.89 - 16.72) -4.16 5.86*10-5 

LPM4 8.34 ± 0.25 (8.13 - 8.8) 8.74 ± 0.34 (8.28 - 9.63) -2.13 0.046 

LBC 4.46 ± 0.16 (4.31 - 4.78) 4.74 ± 0.40 (4.22 - 5.38) -1.71 0.103 

CBO 3.25 ± 0.38 (2.96 - 3.99) 3.46 ± 0.17 (3.25 - 3.86) -1.74 0.098 

LCO 6.26 ± 0.25 (5.97 - 6.73) 6.21 ± 0.84 (3.36 - 6.67) -1.19* 0.231 

CCB 25.40 ± 0.45 (24.58 - 26.03) 26.44 ± 2.04 (20.32 - 29.24) -2.43* 0.014 

CMD 10.85 ± 0.29 (10.34 - 11.19) 11.27 ± 0.25 (10.68 - 11.64) -2.99 0.007 

CMS 5.64 ± 0.12 (5.48 - 5.79) 5.71 ± 0.16 (5.46 - 5.96) -1.51 0.146 

LM1 1.33 ± 0.13 (1.13 - 1.53) 1.34 ± 0.06 (1.22 - 1.48) -0.15 0.876 

 

De acordo com Lóss et al. (2011), G. microtarsus pode ser um complexo de espécies 

constituído por três clados diferenciados com base em caracteres quantitativos e qualitativos 

da morfologia externa e crânio-dentária, e pela divergência genética em sequências do 

citocromo b. Ao compararmos 10 variáveis crânio-dentárias dos espécimes de G. microtarsus 

coletados em Itapetinga e Itambé (Ba) às mesmas variáveis dos espécimes pertencentes aos 

clados propostos por Lóss et al. (2011), observamos que nossos indivíduos se encaixam no grupo 

“microtarsus pequenos” (Tabela 8), possuindo medidas mínimas que não se enquadram nos 

demais grupos. Em relação às características morfológicas externas (25 caracteres analisados), 

nossos indivíduos não se encaixam perfeitamente neste grupo “microtarsus pequenos”, por 
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exemplo, por apresentarem foramens incisivos que se estendem além dos caninos, entre outros 

caracteres. 

Tabela 8. Comparação entre variáveis crânio-dentárias dos espécimes de Gracilinanus microtarsus 

pertencentes ao grupo “microtarsus pequenos” estudados por Lóss et al. (2011) em relação aos espécimes 

coletados em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

Variáveis 
Itapetinga e Itambé 

Machos 
“microtarsus pequenos”  

Machos 
Itapetinga e Itambé 

Fêmeas 
“microtarsus pequenos” 

Fêmeas 

LR 4.67 ± 0.32 (4.11 - 5.32) 18 4.32 ± 0.26 (3.84 - 4.98) 64 4.39 ± 0.21 (4.05 - 4.69) 7 4.38 ± 0.32 (3.81 - 5.09) 35 

LN 3.49 ± 0.34 (2.65 - 3.96) 18 3.32 ± 0.30 (2.65 - 4.04) 65 3.06 ± 0.25 (2.63 - 3.42) 7 3.30 ± 0.27 (2.72 - 3.98) 35 

LIO 5.11 ± 0.17 (4.88 - 5.5) 18 4.96 ± 0.22 (4.40 - 5.37) 65 4.69 ± 0.20 (4.44 - 5.07) 7 4.88 ± 0.23 (4.39 - 5.42) 35 

LZ 15.80 ± 0.51 (15.03 - 17.19) 14 15.77 ± 0.84 (14.45 - 17.98) 63 14.67 ± 0.31 (14.17 - 15.21) 7 15.60 ± 0.95 (14 - 17.46) 33 

LCC 11.35 ± 0.26 (11.06 - 11.88) 10 11.56 ± 0.35 (10.62 - 12.39) 64 10.93 ± 0.15 (10.76 - 11.18) 7 11.37 ± 0.42 (9.94 - 11.96) 35 

CN 12.17 ± 0.69 (10.98 - 13.55) 18 11.79 ± 0.81 (10.05 -13.97) 61 11.23 ± 0.44 (10.89 - 12.18) 7 11.47 ± 0.90 (9.93 - 13.42) 31 

CP 15.74 ± 0.46 (14.89 - 16.72) 18 15.66 ± 0.74 (13.48 - 17.10) 62 14.71 ± 0.38 (14.02 - 15.15) 7 15.28 ± 0.75 (13.78 - 16.89) 34 

CMD 11.27 ± 0.25 (10.68 - 11.64) 18 11.10 ± 0.38 (10.05 - 11.89) 65 10.85 ± 0.29 (10.34 - 11.19) 7 11.04 ± 0.32 (10.47 - 11.91) 35 

CMS 5.71 ± 0.16 (5.46 - 5.96) 18 5.68 ± 0.18 (5.24 - 6.10) 65 5.64 ± 0.12 (5.48 - 5.79) 7 5.72 ± 0.17 (5.41 - 6.11) 35 

LPM4 8.74 ± 0.34 (8.28 - 9.63) 18 8.78 ± 0.32 (8.11 - 9.59) 64 8.34 ± 0.25 (8.13 - 8.8) 7 8.88 ± 0.38 (8.31 - 9.77) 35 

 

 

Marmosops incanus (Lund, 1840) 

Até o momento são reconhecidas 17 espécies para o gênero Marmosops (M. bishopi, M. 

cracens, M. creightoni, M. fuscatus, M. handleyi, M.  impavidus, M. incanus, M. invictus, M. 

juninensis, M. neblina, M.  noctivagus, M. ocellatus, M. parvidens, M. paulensis, M. pinheiroi e 

M. pakaraimae e M. ojastii), 16 delas com ocorrência na América do Sul e nove no território 

brasileiro. A maioria das espécies de Marmosops com ocorrência no Brasil apresentam 

distribuição conhecida para a região amazônica (Díaz-Nieto & Voss 2016).  

 Nos domínios da Mata Atlântica ocorrem apenas duas espécies do gênero: M. incanus 

e M. paulensis. M. incanus apresenta distribuição mais ampla, do Paraná até a Bahia, com 

registros ainda para o interior de Minas Gerais. Já, M. paulensis ocorre em uma faixa mais 

estreita a leste da Mata Atlântica, desde Minas Gerais ao Paraná (Melo & Sponchiado 2012). 
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Portanto, os caracteres dos espécimes capturados em nosso estudo se encaixaram nas 

características de Marmosops incanus e serão descritas a seguir. 

Material testemunho: n = 75; 42 fêmeas: CMARF 3318, 3319, 3320, 3329, 3333, 3337, 3339, 

3372, 3381, 3388, 3392, 3400, 3407, 3409, 3427, 3428, 3433, 3435, 3437, 3450, 3464, 3465, 

3471, 3497, 3500, 3501, 3504, 3514, 3516, 3518, 3520, 3522, 3591, 3665, 3737, 3812, 3834, 

3849, 3850, 3859, 3861, 3870; 32 machos: CMARF 3317, 3321, 3330, 3331, 3335, 3336, 3338, 

3353, 3378, 3379, 3380, 3408, 3436, 3438, 3475, 3515, 3588, 3589, 3590, 3592, 3593, 3666, 

3667, 3668, 3669, 3760, 3783, 3792, 3814, 3831, 3843, 3857; sexo desconhecido: CMARF 3858. 

Identificação da espécie 

Caracterização da morfologia externa: Marmosops incanus possui tamanho médio (média dos 

espécimes examinados: CC= 145 mm, CA= 193 mm, PE_S= 22 mm, PE_C= 23 mm, OR= 26 mm e 

P= 60 g; Tabela 9). Em geral a pelagem dorsal é macia, pouco densa, homogênea e apresenta de 

maneira geral coloração cinza pálido, com pelos onde ¾ da base é cinza e ¼ do ápice é castanho 

claro. A cabeça possui pelagem marrom acinzentado claro com uma máscara de pelos pretos ao 

redor dos olhos que se estende do rinário até próximo à base das orelhas. A pelagem da lateral 

do corpo assemelha-se à dorsal, entretanto existe uma faixa de pelos com base cinza que se 

estende, ultrapassando lateralmente o ventre. É possível notar um limite bem definido entre a 

pelagem do dorso e do ventre, que é de coloração inteiramente creme ou branca. A pelagem 

dos membros segue a pelagem dorsal em vista externa e ventral em vista interna. As vibrissas 

são relativamente densas e ultrapassam a base das orelhas, que são grandes (média: 26 mm) de 

formato arredondado, com coloração basal amarelada. Os tornozelos, mãos e pés possuem 

pelagem curta de coloração branca e almofadas bem desenvolvidas e de coloração clara. Os 

dígitos possuem garras curtas com pelos ungueais brancos ralos que não se estendem além 

delas. O dígito III das mãos possui comprimento maior que os demais. A cauda possui 

comprimento maior que o da cabeça-corpo, é dorsalmente marrom e ventralmente amarelada, 
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com pequenas machas despigmentas ao longo de seu comprimento. Possui também cerca de 1 

cm de pelos em sua base semelhantes aos pelos dorsais. Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Possui crânio alongado e estreito, sendo o rostro 

também alongado. Os ossos nasais são uniformemente estreitos com margens laterais quase 

paralelas e região posterior levemente afastada com bordas convergentes. Possuem um 

forâmen lacrimal em cada lado do crânio. A região interorbital apresenta bordas quase paralelas, 

arredondadas, sem processos pós-orbitais. Processo rostral do pré-maxilar é curto, pouco 

desenvolvido e a crista sagital não é desenvolvida. A fenestração do palato contém: foramens 

incisivos pequenos, com margem posterior não se estendendo além do C1, foramens palatais 

póstero-laterais pequenos não se estendendo até o M4, fenestras maxilo-palatinas e palatinas 

presentes e maxilares ausentes. Existe o contato entre os ossos alisfenóide e parietal na lateral 

do crânio. A bula auditiva e comprimida lateralmente e apresenta projeção do processo 

timpânico do alisfenóide (ATA). A margem dorsal do forâmen Magnum possui parte 

supraoccipital. O segundo e terceiro pré-molares superiores e inferiores possuem tamanhos 

semelhantes (P2~P3, p2~p3). Os caninos superiores são grandes (de 2,07 a 5,1 mm) e não 

apresentam cúspides acessórias, enquanto c1 é pré-molariforme, com coroa em forma de 

lâmina e presença de cúspide acessória (Figura 7).  
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Figura 7. Crânio e mandíbula de Marmosops incanus (CMARF 3783, macho; CCB = 44,36 mm). Crânio em 

vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 9. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Marmosops 

incanus coletados em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

Variáveis Geral  Fêmeas  Machos  

PESO 60.34 ± 25.9 (26.5 - 115) 55 42.39 ± 12.15 (26.5 - 81) 37 88.02 ± 14.21 (61 - 115) 18 

CC 144.65 ± 21.32 (110- 184) 65 130.27 ± 12.32 (110 - 163) 37 164.82 ± 12.91 (120 - 184) 28 

CA 194.31 ± 21.62 (161 - 250) 61 179.58   ± 10.97 (161 - 211) 35 211.36 ± 22.56 (126 - 250) 26 

OR 26.39 ± 2.24 (22 - 31) 67 25.08 ± 1.44 (22 -27) 37 28 ± 2.00 (22 - 31) 30 

PE_C 22.6 ± 3.4 (18 - 35.5) 65 20.35 ± 1.27 (18 - 25) 37 25.47 ± 3.10 (21 - 35.5) 28 

PE_S 21.77 ± 3.36 (17 - 35) 65 19.58 ± 1.20 (17 - 24) 37 24.57 ± 3.15 (20 - 35) 28 

LR 6.69 ± 0.75 (5.31 - 8.09) 67 6.19 ± 0.55 (5.31 - 7.59) 37 7.28 ± 0.46 (6.17 - 8.09) 30 

LN 3.6 ± 0.50 (2.38 - 4.73) 67 3.31 ± 0.38 (2.38 - 4.12) 37 3.96 ± 0.40 (3.26 - 4.73) 30 

LIO 6.74 ± 0.52 (5.72 - 7.8) 67 6.37 ± 0.32 (5.72 - 7) 37 7.2 ± 0.32 (6.48 - 7.8) 30 

LZ 19.36 ± 1.86 (16 -23.07) 67 18.22 ± 1.42 (16.64 - 23.07) 37 20.79 ± 1.25 (16.02 - 22.8) 30 

LCC 13.29 ± 0.71 (12.1 - 15.6) 65 12.9 ± 0.66 (12.08 -15.6) 35 13.76 ± 0.44 (12.94 - 14.64) 30 

CN 18.63 ± 2.22 (14.1 - 22.39) 65 17.08 ± 1.45 (14.12 - 20.15) 37 20.63 ± 1.20 (17.01 - 22.39) 28 

CR 16.13 ± 1.64 (13.03 - 19.13) 65 15.01 ± 1.05 (13.03 - 16.95) 37 17.56 ± 1.03 (14.8 - 19.13) 28 

CCB 39.18 ± 3.62 (33.7 - 45.44) 51 36.41 ± 2.22 (33.69 - 40.47) 25 42.25 ± 2.03 (36.19 - 45.44) 26 

CP 21.96 ± 2.04 (17.54 - 26.13) 67 20.66 ± 1.27 (18.11 - 24.45) 37 23.57 ± 1.62 (17.54 - 26.13) 30 

CMD 16.24 ± 1.24 (14.4 - 19.92) 63 15.58 ± 1.14 (14.39 - 19.92) 37 17.13 ± 0.68 (15.37 - 18.2) 26 

CMS 7.32 ± 0.28 (6.67 - 7.94) 67 7.18 ± 0.24 (6.67 - 7.67) 37 7.5 ± 0.22 (7.02 - 7.94) 30 

LM1 1.61 ± 0.10 (1.29 - 1.79) 67 1.57 ± 0.09 (1.29 - 1.7) 37 1.65 ± 0.09 (1.41 - 1.79) 30 

LPM3 11.38 ± 0.58 (10.2 - 12.46) 65 11.02 ± 0.48 (10.18 - 12.28) 37 11.84 ± 0.33 (11.1 - 12.46) 28 

LBC 6.84 ± 0.61 (4.92 - 8.13) 61 6.46 ± 0.47 (4.92 - 7.31) 35 7.33 ± 0.39 (6.6 - 8.13) 26 

CBO 5.02 ± 0.51 (4.21 - 6.08) 49 4.65 ± 0.35 (4.21 - 5.39) 23 5.41 ± 0.34 (4.68 - 6.08) 26 

LCO 8.51 ± 0.38 (7.78 - 9.32) 49 8.29 ± 0.29 (7.78 - 8.88) 23 8.75 ± 0.32 (8.23 - 9.32) 26 

AC1 3.33 ± 0.83 (2.07 - 5.1) 63 2.7 ± 0.31 (2.07 - 3.66) 37 4.16 ± 0.48 (3.26 - 5.1) 26 

 

 Dos 75 indivíduos de Marmosops incanus coletados, 67 apresentaram a dentição 

completa (P3M4/p3m4) e tiveram suas variáveis registradas, sendo 37 fêmeas e 30 machos 

(Tabela 9). Para analisar a existência de dimorfismo sexual utilizamos somente os indivíduos que 

apresentaram todas as variáveis registradas, no caso de M. incanus 56 deles (30 fêmeas e 26 

machos). Em seguida testamos a normalidade dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk e 

seis variáveis não apresentaram normalidade (LZ, NL, CCB, CMD, CBO e AC1), sendo assim, para 

verificar o DS utilizamos para estas variáveis o teste não paramétrico de Mann Whitney e para 

as demais o teste t de Student. Os resultados dos testes demonstraram que todas as variáveis 
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crânio-dentárias apresentaram diferença significativa entre os sexos, sendo os machos de M. 

incanus maiores que as fêmeas (Tabela 10). Este resultado está de acordo com outros estudos 

sobre dimorfismo sexual (DS) em M. incanus, nos quais Pinheiro (2003), Faria (2008), Macedo et 

al. (2007), Ástua (2010), Schulz (2011) e Bezerra (2012) apontam que os machos de M. incanus 

apresentam maiores tamanhos e maior desenvolvimento dos caracteres morfológicos 

qualitativos e morfométricos de morfologia externa e crânio-dentária em relação às fêmeas. 

Tabela 10. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

exemplares) de 17 medidas crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Marmosops incanus de 

Itapetinga e Itambé, com os resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de 

significância. Os valores estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores 

referentes ao teste de Mann Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas  Machos  Teste  P 

LR 6.19 ± 0.55 (5.31 - 7.59) 37 7.28 ± 0.46 (6.17 - 8.09) 30 -7.18 2.04*10-9 

LN 3.31 ± 0.38 (2.38 - 4.12) 37 3.96 ± 0.40 (3.26 - 4.73) 30 -5.55 8.66*10-7 

LIO 6.37 ± 0.32 (5.72 - 7) 37 7.2 ± 0.32 (6.48 - 7.8) 30 -9.81 1.33*10-13 

LZ 18.22 ± 1.42 (16.64 - 23.07) 37 20.79 ± 1.25 (16.02 - 22.8) 30 -4.83* 1.30*10-6 

LCC 12.9 ± 0.66 (12.08 -15.6) 35 13.76 ± 0.44 (12.94 - 14.64) 30 -7.36 1.04*10-9 

CN 17.08 ± 1.45 (14.12 - 20.15) 37 20.63 ± 1.20 (17.01 - 22.39) 28 -5.82* 5.73*10-9 

CR 15.01 ± 1.05 (13.03 - 16.95) 37 17.56 ± 1.03 (14.8 - 19.13) 28 -8.99 2.53*10-12 

CCB 36.41 ± 2.22 (33.69 - 40.47) 25 42.25 ± 2.03 (36.19 - 45.44) 26 -5.95* 2.59*10-9 

CP 20.66 ± 1.27 (18.11 - 24.45) 37 23.57 ± 1.62 (17.54 - 26.13) 30 -6.74 1.07*10-8 

CMD 15.58 ± 1.14 (14.39 - 19.92) 37 17.13 ± 0.68 (15.37 - 18.2) 26 -5.17* 2.27*10-7 

CMS 7.18 ± 0.24 (6.67 - 7.67) 37 7.5 ± 0.22 (7.02 - 7.94) 30 -5.1 4.48*10-6 

LM1 1.57 ± 0.09 (1.29 - 1.7) 37 1.65 ± 0.09 (1.41 - 1.79) 30 -2.19 0.032 

LPM3 11.02 ± 0.48 (10.18 - 12.28) 37 11.84 ± 0.33 (11.1 - 12.46) 28 -6.76 9.95*10-9 

LBC 6.46 ± 0.47 (4.92 - 7.31) 35 7.33 ± 0.39 (6.6 - 8.13) 26 -7.68 3.21*10-10 

CBO 4.65 ± 0.35 (4.21 - 5.39) 23 5.41 ± 0.34 (4.68 - 6.08) 26 -5.49* 3.88*10-8 

LCO 8.29 ± 0.29 (7.78 - 8.88) 23 8.75 ± 0.32 (8.23 - 9.32) 26 -5.43 1.36*10-6 

AC1 2.7 ± 0.31 (2.07 - 3.66) 37 4.16 ± 0.48 (3.26 - 5.1) 26 -6.31* 2.66*10-10 
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Ordem Rodentia 

Família Cricetidae 

Subfamília Sigmodontinae 

Tribo Akodontini 

Necromys lasiurus (Lund, 1840) 

O gênero Necromys apresenta ampla distribuição geográfica na América do Sul, 

ocorrendo desde Trinidad Tobago até o centro da Argentina. São reconhecidas sete espécies 

vivas de Necromys (N. urichi, N. punctulatus, N. amoenus, N. lactens, N. lenguarum, N. lasiurus 

e N. obscurus) e uma fóssil (N. bonapartei) (Pardiñas et al. 2015). A espécie N. urichi ocorre ao 

norte da América do Sul (Venezuela, Colômbia e Trinidad Tobago), as espécies N. punctulatus, 

N. amoenus e N. lactens ocorrem à leste da América do Sul (extensão norte-sul). As espécies N. 

lenguarum e N. lasiurus se estendem por toda planície oriental do Rio Amazonas e N. obscurus 

ocorre no sul do Uruguai e no leste Província de Buenos Aires, Argentina. Reig (1978) descreveu 

a espécie extinta Necromys bonapartei, baseando-se em uma mandíbula fragmentada com dois 

molares encontrados por José Bonaparte em Monte Hermoso, sudoeste de Buenos Aires, 

Argentina (Pardiñas et al. 2015). 

O Brasil é representado por três espécies do gênero: N. lenguarum com registros no 

estado do Mato Grosso, N. urichi no extremo norte do país próximo à Venezuela e N. lasiurus 

com ampla distribuição no país. Necromys lasiurus ocorre da costa Atlântica do Pará à região 

oeste de Rondônia, percorrendo o leste e o centro do Brasil e os domínios Cerrado, Caatinga, 

Mata Atlântica e outras planícies tropicais, subtropicais e temperadas da região centro-leste. 

Populações de N. lasiurus são encontradas também em áreas de cultivo abandonadas, pastagens 

e mesmo em florestas secundárias ou de galeria (Pardiñas et al. 2015).  
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 As espécies do gênero Necromys possuem uma complexa história taxonômica e 

nomenclatural explicada por sua ampla distribuição geográfica e pela semelhança morfológica 

entre as espécies do gênero e entre espécies dos gêneros Akodon e Zygodontomys. Mesmo com 

os avanços das pesquisas taxonômicas, ainda é necessária uma avaliação morfológica mais 

abrangente da diversidade de espécies de Necromys, uma vez, que algumas delas possuem uma 

extensa variação fenotípica, principalmente de cores e de tamanho. Estudos mais recentes sobre 

a filogenia de Necromys (D’Elía, Pardiñas, Jayat & Salazar- Bravo 2008) apontaram uma linhagem 

tripla, um dos clados compreende N. urichi e N. amoenus, o segundo clado compreende 

somente N. lactentes, e o terceiro as demais espécies, sugerindo uma opção classificatória em 

três gêneros: Necromys para a planície morfologicamente homogênea; Bolomys para N. urichi 

e N. amoenus (e provavelmente N. punctulatus); e um terceiro gênero sem nome para N. 

lactentes. 

Os indivíduos capturados em nosso estudo foram classificados como Necromys lasiurus 

levando em consideração a distribuição geográfica e características morfológicas externas e 

crânio-dentárias. As características apresentadas foram: coloração da pelagem dorsal de cinza 

oliváceo a marrom escuro, ventre esbranquiçado à cinza, limite entre coloração dorsal e ventral 

pouco definida; auréola de pelos mais claros ao redor dos olhos, cauda bicolor. Mãos e pés 

dorsalmente acastanhados, com garras longas e tufos ungueais esbranquiçados. Crânio com 

rostro curto, região interorbital convergente anteriormente, forâmen incisivo longo, atingindo 

o M1, palato curto e incisivos superiores ortodontes (Pardiñas et al. 2015). 

Material testemunho: n = 93; 50 fêmeas: CMARF 3283, 3324, 3326, 3347, 3366, 3369, 3374, 

3398, 3402, 3417, 3419, 3423, 3461, 3479, 3496, 3507, 3508, 3510, 3532, 3541, 3543, 3557, 

3570, 3572, 3573, 3578, 3612, 3625, 3646, 3647, 3650, 3691, 3692, 3705, 3708, 3710, 3712, 

3713, 3720, 3771, 3775, 3776, 3780, 3790, 3793, 3794, 3797, 3801, 3804, 3841; 40 machos: 

CMARF 3311, 3312, 3313, 3325, 3328, 3342, 3354, 3373, 3376, 3395, 3396, 3414, 3429, 3431, 
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3452, 3463, 3484, 3495, 3523, 3534, 3538, 3548, 3555, 3571, 3576, 3606, 3623, 3652, 3653, 

3654, 3657, 3704, 3707, 3716 , 3717, 3722, 3764, 3774, 3777 e 3782; Sexo desconhecido: 

CMARF 3772, 3773 e 3779. 

Identificação da espécie 

Caracterização da morfologia externa: Necromys lasiurus possui tamanho médio (média dos 

exemplares examinados: CC= 101,90 mm, CA= 75,97 mm, PE_S= 21,48 mm, PE_C= 23,40 mm, 

OR= 15,91 mm e P= 32,44 g; Tabela 11). A pelagem dorsal é longa, densa e possui coloração 

uniforme tanto na cabeça quanto no restante do corpo, sendo os pelos dorsais ¾ da base cinza 

e ¼ da porção apical marrom amarelado. A pelagem da lateral do corpo é um pouco mais clara 

que a do dorso, e não apresenta limite bem definido com o ventre, que possui pelos curtos de 

coloração ¾ da base cinza e ¼ da porção apical branco. N. lasiurus presenta uma máscara de 

pelos amarelos em volta dos olhos. A pelagem dos membros é curta de coloração semelhante 

ao dorso externamente e ao ventre internamente. As vibrissas são ralas e não atingem a base 

das orelhas, que são pequenas e revestidas com uma quantidade média de pelos curtos 

castanhos. As mãos e os pés possuem coloração marrom salpicado com pelos curtos de 

coloração branca em grande quantidade. Os pés são estreitos e alongados (23,40 mm) com 

garras bem desenvolvidas e pelos ungueais brancos ralos que ultrapassam as garras. As 

almofadas dos pés são escuras e pouco desenvolvidas. A cauda é curta, com comprimento 

menor que o do cabeça e corpo e possui coloração ventral amarelada e dorsal marrom, sendo 

revestida por pelos curtos esbranquiçados moderadamente densos. Os olhos possuem tamanho 

mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Crânio robusto, sem tubo rostral, com nasais 

curtos que se afinam da região anterior para a posterior, com bordas posteriores arredondadas. 

A placa zigomática é reta e larga. A região interorbital converge anteriormente e possui cristas 

supra-orbitais levemente marcadas.  O forâmen incisivo é largo e longo, com a parte anterior 
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mais larga que a posterior, ultrapassando a margem anterior do M1. A placa parapterigóide 

pode apresentar ou não tamanho semelhante à fossa mesopterigóide. A fossa mesopterigóide 

é profunda e pode atingir e ultrapassar a margem posterior do M3. As vacuidades 

esfenopalatinas são estreitas e podem atingir a sutura basisfenóide-prefeóide. Os incisivos 

superiores são ortodontes. Os molares são carcaterizados pelo M1 com flexo anteromediano 

ausente, paraflexo largo e longo e muro anterior ligando o anterocone ao paracone. Protoflexo 

presente, mesoflexo longo e hipoflexo profundo, separando o protocone do hipocone. 

Posterolofo presente, coalescendo com o metacone.  M2 com paraflexo presente e profundo, 

porém não chega a mesma largura do M1. Hipoflexo e mesoflexo profundos e longos, com muro 

mediano estreito.  E M3 com presença de dentina. As bulas auditivas são grandes e a circulação 

carotídea é do tipo 1 (Figura 8). 
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Figura 8. Crânio e mandíbula de Necromys lasiurus (CMARF 3510; fêmea; CTC = 26,12 mm). Crânio em 

vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 11. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Necromys 

lasiurus coletados em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

 

 

 

 

Variáveis Geral Fêmeas Machos 

PESO 32.44 ± 9.13 (14 - 52.5) 86 30.15 ± 9.09 (14 - 52.5) 45 34.96 ± 8.56 (18 - 52.5) 38 

CC 101.9 ± 10.35 (84 - 130) 80 99.48 ± 10.75 (84 - 130) 43 105.08 ± 9.27 (87 - 125) 36 

CA 75.97 ± 10.31 (54 - 98) 86 74.80 ± 9.99 (55 - 98) 45 77.36 ± 10.88 (54 - 95) 38 

OR 15.91 ± 1.50 (12 - 21) 82 15.98 ± 1.70 (12 - 21) 43 15.86 ± 1.17 (12 - 18) 38 

PE_C 23.40 ± 2.42 (17.5 - 35) 90 22.67 ± 1.96 (17.5 - 27) 49 24.43 ± 2.68 (21 - 35) 38 

PE_S 21.48 ± 2.29 (15 - 33) 88 20.82 ± 1.77 (15 - 25) 47 22.44 ± 2.62 (19 - 33) 38 

CN 8.97 ± 0.73 (7.48 - 10.53) 88 8.84 ± 0.76 (7.48 - 10.52) 47 9.13 ± 0.66 (7.84 - 10.53) 38 

CR  9.40 ± 0.66 (8.16 - 10.66) 88 9.24 ± 0.69 (8.16 - 10.54) 47 9.58 ± 0.57 (8.59 - 10.66) 38 

LR 4.03 ± 0.37 (3.16 - 4.83) 90 3.97 ± 0.41 (3.16 - 4.83) 49 4.10 ± 0.32 (3.53 - 4.77) 38 

LIO 4.88 ± 0.29 (4 - 5.8) 90 4.789 ± 0.26 (4 - 5.33) 49 5.02 ± 0.28 (4.51 - 5.8) 38 

CFO 9.62 ± 0.68 (7.97 - 10.92) 78 9.53 ± 0.74 (7.97 - 10.92) 43 9.70 ± 0.60 (8.09 - 10.79) 34 

LZ 14.467 ± 0.81 (12.36 - 15.85) 70 14.22 ± 0.90 (12.36 - 15.85) 39 14.74 ± 0.58 (13.63 - 15.79) 30 

LCC 12.00 ± 0.39 (10.15 - 12.56) 68 11.88 ± 0.43 (10.15 - 12.56) 39 12.15 ± 0.28 (11.6 - 12.56) 28 

LIP 7.58 ± 0.68 (5.42 - 8.91) 62 7.57 ± 0.71 (5.42 - 8.91) 39 7.56 ± 0.67 (5.75 - 8.52) 22 

CIP 2.15 ± 0.45 (1 - 3.27) 64 2.15 ± 0.44 (1.26 - 3.12) 39 2.16 ± 0.49 (1 - 3.27) 24 

CTC 27.00 ± 1.66 (23.43 - 29.9 )48 26.50 ± 1.78 (23.43 - 29.9) 27 27.58 ± 1.29 (24.66 - 29.28) 20 

CCI 26.029 ± 1.73 (22 - 29.37) 50 25.46 ± 1.88 (22 - 29.37) 29 26.69 ± 1.23 (23.83 - 28.68) 20 

CP 11.99 ± 0.85 (9.38 - 13.67) 90 11.77 ± 0.93 (9.38 - 13.67) 49 12.23 ± 0.67 (10.75 - 13.23) 38 

CPP 4.30 ± 0.31 (3.73 - 5.02) 90 4.25 ± 0.35 (3.73 - 5.02) 49 4.37 ± 0.26 (3.91 - 4.9) 38 

LPO   2.95 ± 0.28 (2.35 - 3.9) 80 2.90 ± 0.24 (2.44 - 3.45) 41 2.99 ± 0.28 (2.35 - 3.5) 36 

LCO 6.70 ± 0.33 (5.37 - 7.34) 84 6.64 ± 0.36 (5.37 - 7.25) 45 6.76 ± 0.24 (6.31 - 7.3) 36 

CDI 7.58 ± 0.70 (5.69 - 8.89) 88 7.41 ± 0.73 (5.69 - 8.89) 47 7.77 ± 0.62 (6.56 - 8.85) 38 

LPZ 2.99 ± 0.34 (2.24 - 3.8) 90 2.90 ± 0.37 (2.24 - 3.8) 49 3.09 ± 0.28 (2.54 - 3.66) 38 

CCZ 19.43 ± 1.18 (16.89 - 21.52) 50 19.08 ± 1.28 (16.89 - 21.52) 29 19.85 ± 0.90 (17.89 - 21.22) 20 

ACC 9.09 ± 0.47 (7.36 - 9.99) 50 8.99 ± 0.52 (7.36 - 9.99) 29 9.23 ± 0.38 (8.43 - 9.84) 20 

EI 1.44 ± 0.15 (1.18 - 1.98) 90 1.42 ± 0.16 (1.18 - 1.98) 49 1.46 ± 0.13 (1.26 - 1.8) 38 

LI 2.06 ± 0.21 (1.63 - 2.75) 86 2.02 ± 0.23 (1.63 - 2.75) 47 2.10 ± 0.19 (1.71 - 2.7) 36 

CMS   4.63 ± 0.24 (3.45 - 5.82) 72 4.62 ± 0.30 (3.45 - 5.82) 39 4.64 ± 0.17 (4.28 - 4.97) 32 

LM1 1.4 ± 0.13 (1.18 - 2.37) 86 1.40 ± 0.17 (1.18 - 2.37) 47 1.40 ± 0.07 (1.24 - 1.61) 36 

LFI   1.88 ± 0.17 (1.45 - 2.4) 90 1.86 ± 0.16 (1.45 - 2.28) 49 1.91 ± 0.18 (1.59 - 2.4) 38 

CFI 5.69 ± 0.50 (4.49 - 6.91) 90 5.59 ± 0.48 (4.56 - 6.75) 49 5.76 ± 0.49 (4.49 - 6.69) 38 



89 

 

Dos 93 indivíduos de Necromys lasiurus coletados, 90 são adultos (classes etárias de 2 a 

5) e somente estes foram utilizados para a estatística descritiva (Tabela 11). Utilizamos somente 

63 indivíduos dos 90 adultos para testar o dimorfismo sexual, por possuírem todas as medidas 

crânio-dentárias registradas.  Testamos a normalidade dos dados para os 63 indivíduos (37 

fêmeas e 26 machos) e 11 variáveis das 25 variáveis não apresentaram distribuição normal (CFO, 

LCC, LIP, CTC, CP, LCO, CDI, ACC, CMS, EI e LM1), deste modo utilizamos o teste de Mann Whitney 

para testar o DS nestas e o test t de Student para as demais. As classes etárias que possuíram 

maior quantidade de indivíduos foram a 3 e 4 (Classe 2: 2 indivíduos, Classe 3: 31 indivíduos, 

Classe 4:  22 indivíduos e Classe 5: 8 indivíduos), e por meio de uma análise de agrupamento 

observamos que as classes não apresentaram diferenças entre si, logo agrupamos todos os 

indivíduos para testar o DS. Os resultados dos testes para DS apontaram que 14 das 25 variáveis 

crânio-dentárias apresentaram diferença significativa entre os sexos, sendo os machos maiores 

que as fêmeas (Tabela 12). Libardi & Percequillo (2013) ao estudarem o DS nesta espécie para 

diversas regiões do Brasil, viram que as variáveis CCI, CFI, LCC, CCZ, CDI, CFO apresentaram 

diferença significativa entre os sexos nas classes etárias de 2 a 5. No nosso estudo, obtivemos 

resultados similares para quatro destas variáveis (CCI, CFI, LCC e CCZ). 
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Tabela 12. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) de 25 medidas crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Necromys lasiurus de 

Itapetinga e Itambé, com os resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de 

significância. Os valores estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores 

referentes ao teste de Mann Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas Machos Teste P 

CN 8.84 ± 0.76 (7.48 - 10.52) 47 9.13 ± 0.66 (7.84 - 10.53) 38 -2.26 0.026 

CR 9.24 ± 0.69 (8.16 - 10.54) 47 9.58 ± 0.57 (8.59 - 10.66) 38 -2.63 0.01 

LR 3.97 ± 0.41 (3.16 - 4.83) 49 4.10 ± 0.32 (3.53 - 4.77) 38 -2.44 0.017 

LIO 4.789 ± 0.26 (4 - 5.33) 49 5.02 ± 0.28 (4.51 - 5.8) 38 -3.56 0.0007 

CFO 9.53 ± 0.74 (7.97 - 10.92) 43 9.70 ± 0.60 (8.09 - 10.79) 34 -1.32* 0.184 

LZ 14.22 ± 0.90 (12.36 - 15.85) 39 14.74 ± 0.58 (13.63 - 15.79) 30 -2.75 0.007 

LCC 11.88 ± 0.43 (10.15 - 12.56) 39 12.15 ± 0.28 (11.6 - 12.56) 28 -2.52* 0.011 

LIP 7.57 ± 0.71 (5.42 - 8.91) 39 7.56 ± 0.67 (5.75 - 8.52) 22 -0.43* 0.665 

CIP 2.15 ± 0.44 (1.26 - 3.12) 39 2.16 ± 0.49 (1 - 3.27) 24 -0.45 0.653 

CTC 26.50 ± 1.78 (23.43 - 29.9) 27 27.58 ± 1.29 (24.66 - 29.28) 20 -2.55* 0.01 

CCI 25.46 ± 1.88 (22 - 29.37) 29 26.69 ± 1.23 (23.83 - 28.68) 20 -2.91 0.005 

CP 11.77 ± 0.93 (9.38 - 13.67) 49 12.23 ± 0.67 (10.75 - 13.23) 38 -3.04* 0.002 

CPP 4.25 ± 0.35 (3.73 - 5.02) 49 4.37 ± 0.26 (3.91 - 4.9) 38 -2.99 0.003 

LPO 2.90 ± 0.24 (2.44 - 3.45) 41 2.99 ± 0.28 (2.35 - 3.5) 36 -2.49 0.015 

LCO 6.64 ± 0.36 (5.37 - 7.25) 45 6.76 ± 0.24 (6.31 - 7.3) 36 -1.17* 0.24 

CDI 7.41 ± 0.73 (5.69 - 8.89) 47 7.77 ± 0.62 (6.56 - 8.85) 38 -2.82* 0.004 

LPZ 2.90 ± 0.37 (2.24 - 3.8) 49 3.09 ± 0.28 (2.54 - 3.66) 38 -2.74 0.007 

CCZ 19.08 ± 1.28 (16.89 - 21.52) 29 19.85 ± 0.90 (17.89 - 21.22) 20 -2.61 0.011 

ACC 8.99 ± 0.52 (7.36 - 9.99) 29 9.23 ± 0.38 (8.43 - 9.84) 20 -1.82* 0.068 

EI 1.42 ± 0.16 (1.18 - 1.98) 49 1.46 ± 0.13 (1.26 - 1.8) 38 -1.29* 0.193 

LI 2.02 ± 0.23 (1.63 - 2.75) 47 2.10 ± 0.19 (1.71 - 2.7) 36 -1.1 0.273 

CMS 4.62 ± 0.30 (3.45 - 5.82) 39 4.64 ± 0.17 (4.28 - 4.97) 32 -1.46* 0.142 

LM1 1.40 ± 0.17 (1.18 - 2.37) 47 1.40 ± 0.07 (1.24 - 1.61) 36 -1.91* 0.055 

LFI 1.86 ± 0.16 (1.45 - 2.28) 49 1.91 ± 0.18 (1.59 - 2.4) 38 -0.71 0.476 

CFI 5.59 ± 0.48 (4.56 - 6.75) 49 5.76 ± 0.49 (4.49 - 6.69) 38 -1.26 0.21 
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Tribo Oryzomyini 

Cerradomys vivoi Percequillo, Hingst & Bonvicino, 2008 

As espécies do gênero Cerradomys ocorrem em toda extensão de vegetação aberta e 

seca do nordeste do Brasil ao sudeste da Bolívia e noroeste do Paraguai. O gênero inclui 

atualmente oito espécies: C. akroai, C. goytaca, C. langguthi, C. maracajuensis, C. marinhus, C. 

scotti, C. subflavus e C. vivoi, que mesmo ocorrendo em vegetação aberta e seca são 

predominantemente associadas a habitats florestais (florestas de galeria, florestas úmidas 

semidecíduas, pântanos e savanas (cerradão) e regiões costeiras (restingas) (Percequillo 2015). 

Quatro espécies de Cerradomys já foram registradas no estado da Bahia: C. marinhus, 

C. scotti, C. subflavus e C. vivoi (Percequillo 2015). As duas primeiras diferenciam-se das demais 

por apresentarem uma pelagem dorsal homogeneamente olivácea que não contrasta 

fortemente com o ventre amarelado e uma fossa mesopterigóide completamente ossificada. 

Enquanto, C. subflavus e C. vivoi, apresentam contraste mais nítido entre coloração dorsal e 

ventral e vacuidades esfenopalatinas médias a grandes. Assim, os espécimes capturados nas 

localidades estudadas foram classificados como C. vivoi devido principalmente às características 

morfológicas externas associadas às caracteristicas crânio-dentárias (Caccavo & Oliveira 2016). 

Analisamos principalmente a região da fossa mesopterigóide do crânio dos espécimes coletados 

e estes apresentaram vacuidades esfenopalatinas mais longas, sem bordas anteriores visíveis e 

delimitadas pelo osso basisfenóide. 

A região nordeste do Brasil apresenta duas espécies de Cerradomys com distribuição 

parapátrica, C. vivoi ao sul, e C. langguthi ao norte. Tais espécies possuem características 

morfológicas muito semelhantes e sobreposição de variáveis morfométricas dificultando a 

identificação correta do táxon. Os caracteres considerados diagnósticos para cada espécie 

variam ao longo do gradiente norte-sul, com as amostras do norte apresentando maior tamanho 
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craniano em relação às amostras do sul (Caccavo & Oliveira 2016). Nos baseamos nos caracteres 

morfológicos descritos por Percequillo et al. (2008) e redefinições propostas por Caccavo & 

Oliveira (2016) para identificação dos espécimes de Cerradomys de Itapetinga e Itambé, BA. 

Cabe ressaltar que as áreas de estudo do presente trabalho localizam-se aproximadamente a 

130 km em linha reta do local onde foi capturado o holótipo de C. vivoi (Parque Zoobotânico da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) – Itabuna, Bahia). 

Cerradomys vivoi está associado a áreas mais secas do Cerrado e Caatinga, áreas 

transicionais entre estes biomas e à Mata Atlântica. Habitando florestas semidecíduas 

secundárias, florestas de galeria e Caatinga arborícola. Na região do Atlântico Sul da Bahia, C. 

vivoi foi considerado ausente ou muito raro em florestas maduras (incluindo suas margens), mas 

ocorreu em florestas perturbadas, particularmente aquelas em estágios iniciais de regeneração 

ou em áreas abertas (Percequillo 2015). 

Material testemunho: n = 129; 73 fêmeas: CMARF 3296, 3299, 3300, 3302, 3305, 3307, 3309, 

3310, 3349, 3377, 3387, 3391, 3399, 3401, 3415, 3422, 3424, 3432, 3434, 3439, 3441, 3443, 

3448, 3449, 3453, 3456, 3467, 3468, 3477, 3483, 3487, 3494, 3498, 3505, 3509, 3512, 3513, 

3519, 3521, 3530, 3531, 3540, 3544, 3550, 3551, 3559, 3579, 3594, 3595, 3614, 3622, 3628, 

3633, 3635, 3640, 3660, 3661, 3715, 3726, 3727, 3728, 3732, 3761, 3767, 3832, 3838, 3856, 

3862, 3881, 3889, 3892, 3894, 3898; 55 machos: CMARF 3293, 3298, 3304, 3314, 3315, 3316, 

3327, 3340, 3341, 3344, 3371, 3403, 3405, 3413, 3444, 3454, 3469, 3470, 3491, 3503, 3553, 

3577, 3596, 3627, 3629, 3631, 3632, 3634, 3636, 3649, 3655, 3658, 3659, 3719, 3721, 3723, 

3724, 3729, 3731, 3733, 3762, 3763, 3765, 3769, 3770, 3789, 3835, 3836, 3839, 3868, 3871, 

3877, 3882, 3883 e 3897; Sexo desconhecido: CMARF 3560. 

 

Identificação da espécie 
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Caracterização da morfologia externa: Cerradomys vivoi possui tamanho de médio a grande 

(média dos exemplares examinados: CC= 138,14 mm, CA= 179,24 mm, PE_S= 31,71 mm, PE_C= 

33,20 mm, OR= 21,75 mm e P= 70,11 g, Tabela 13). A pelagem dorsal é densa e moderadamente 

longa com pelos de coloração ¾ da base cinza e ¼ da porção apical laranja ou marrom. A metade 

anterior da cabeça (até os olhos) é coberta por pelos castanhos com pontas brancas, claramente 

distinto do restante da cabeça e do dorso. Existe limite bem definido entre a coloração dorsal e 

ventral, sendo o ventre composto por pelos curtos a moderadamente longos com metade da 

porção basal cinza e a metade apical de coloração branca. A pelagem dos membros é curta e de 

coloração semelhante ao dorso externamente e ao ventre internamente.  As vibrissas são longas 

e densas atingindo a parte posterior das orelhas, que são intermediárias em tamanho (21,75 

mm) e de coloração marrom, com pelos curtos esbranquiçados em seu interior. As mãos e os 

pés são esbranquiçados, dorsalmente cobertos por pelos curtos centrais de coloração creme a 

castanho. Os pés são relativamente largos e longos, com quatro almofadas interdigitais e a tenar 

medianamente desenvolvidas, com almofada hipotenar pequena, todas de coloração clara. Os 

dígitos são brancos e possuem garras pouco desenvolvidas com tufos ungueais brancos esparsos 

que não ultrapassam as garras. A cauda possui tamanho maior que o comprimento da cabeça-

corpo e é ligeiramente bicolor, dorsalmente com pelos marrom escuro e ventralmente marrom 

claro. Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Crânio longo e robusto, não apresenta tubo 

rostral. O nasal é longo e converge posteriormente, as bordas posteriores são arredondadas. A 

placa zigomática é reta e larga. A região interorbital converge anteriormente e apresenta cristas 

supra-orbitais bem desenvolvidas. O forâmen incisivo é longo, relativamente estreito e alarga-

se posteriormente, podendo ou não chegar à margem anterior do M1. A placa parapterigóide 

possui tamanho semelhante à fossa mesopterigóide, a qual é estreita e não chega à margem 

posterior do M3. Os C. vivoi possuem vacuidades esfenopalatinas longas e largas, sem bordas 

anteriores visíveis, e delimitadas pelo osso basisfenóide, o suporte alisfenóide é ausente; a fossa 
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palatina é profunda e possui múltiplas fossas palatais póstero-laterais. Bulas auditivas globosas. 

Os incisivos superiores são opistodontes. As cúspides principais dos molares superiores estão 

dispostas em pares opostos. O paracone é conectado medialmente ao protocone tanto em M1 

como em M2, e não para a mediana, confirmando uma parafosseta longa e obliquamente 

orientada. O posterolofo é longo, fundindo-se ao metacone somente após um profundo 

desgaste. O M1 tem quatro raízes, uma raiz anterior, uma posterior e duas raízes acessórias e 

M2 e M3 cada um tem duas raízes. O padrão de circulação carótida é do tipo 3 de Voss (1988).   

(Figura 9).  

Figura 9. Crânio e mandíbula de Cerradomys vivoi (CMARF 3731 macho; CTC = 35,26 mm). Crânio em vista 
dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 13. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Cerradomys 

vivoi coletados em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

Variáveis Geral Fêmeas Machos 

PESO 70.11 ± 16.02 (32 - 117) 125 66.81 ± 15.69 (32 - 117) 69 73.88 ± 15.61 (42 - 110) 55 

CC 138.14 ± 12.82 (110 - 165) 125 136.37 ± 13.57 (110 - 165) 69 140.14 ± 11.62 (120 - 163) 55 

CA 179.24 ± 14.18 (137 - 220) 117 176.94 ± 14.87 (137 - 220) 65 181.79 ± 12.76 (158 - 210) 51 

OR 21.75 ± 2.60 (16 - 37) 121 21.55 ± 2.76 (16 - 37) 65 21.97 ± 2.43 (17.5 - 34) 55 

PE_C 33.20 ± 1.71 (28 - 36) 125 33.04 ± 1.77 (28 - 36) 69 33.38 ± 1.62 (31 - 36) 55 

PE_S 31.71 ± 1.75 (27 - 35) 125 31.52 ± 1.82 (27 - 34) 69 31.92 ± 1.66 (29 - 35) 55 

CN 12.37 ± 0.96 (10.05 - 15.54) 123 12.32 ± 1.03 (10.05 - 15.54) 69 12.44 ± 0.88 (10.71 - 14.67) 53 

CR 12.86 ± 0.82 (10.56 - 14.4) 123 12.75 ± 0.83 (10.56 - 14.26) 69 13.00 ± 0.81 (10.63 - 14.4) 53 

LR 4.49 ± 0.22 (3.89 - 5.15) 125 4.48 ± 0.23 (3.89 - 5.15) 69 4.49 ± 0.20 (4.02 - 4.9) 55 

LIO 5.78 ± 0.36 (4.84 - 6.68) 125 5.73 ± 0.35 (4.84 - 6.68) 69 5.84 ± 0.36 (5.19 - 6.65) 55 

CFO 11.73 ± 0.66 (9.95 - 12.8) 125 11.65 ± 0.69 (9.95 - 12.8) 69 11.82 ± 0.62 (10.02 - 12.65) 55 

LZ 17.58 ± 0.88 (15.5 - 19.42) 125 17.44 ± 0.86 (15.5 - 19.42) 69 17.74 ± 0.89 (15.6 - 19.25) 55 

LCC 13.82 ± 0.41 (12.93 - 15) 125 13.80 ± 0.34 (13.05 - 14.58) 69 13.84 ± 0.48 (12.93 - 15) 55 

LIP 9.71 ± 0.61 (8.17 - 11.39) 125 9.71 ± 0.61 (8.17 - 11.39) 69 9.73 ± 0.62 (8.45 - 11.34) 55 

CIP 3.49 ± 0.33 (2.77 - 4.48) 125 3.47 ± 0.34 (2.77 - 4.32) 69 3.52 ± 0.31 (2.85 - 4.48) 55 

CTC 35.04 ± 1.99 (29.67 - 38.87) 123 34.80 ± 2.11 (29.67 - 38.86) 69 35.32 ± 1.83 (30.34 - 38.87) 53 

CCI 32.27 ± 1.98 (26.95 - 38.72) 125 32.04 ± 2.06 (26.95 - 38.66) 69 32.53 ± 1.87 (27.88 - 38.72) 55 

CP 14.33 ± 0.87 (12.05 - 16.31) 125 14.29 ± 0.91 (12.05 - 16.31) 69 14.38 ± 0.83 (12.22 - 15.72) 55 

CPP 5.84 ± 0.41 (4.65 - 6.78) 125 5.77 ± 0.43 (4.65 - 6.78) 69 5.94 ± 0.37 (5.1 - 6.73) 55 

LPO 3.39 ± 0.28 (2.65 - 4.12) 125 3.37 ± 0.28 (2.65 - 3.99) 69 3.42 ± 0.28 (2.91 - 4.12) 55 

LCO 7.09 ± 0.27 (6.35 - 7.9) 125 7.06 ± 0.28 (6.35 - 7.86) 69 7.15 ± 0.24 (6.4 - 7.9) 55 

CDI 9.41 ± 0.71 (7.61 - 11.35) 125 9.35 ± 0.76 (7.61 - 11.35) 69 9.47 ± 0.65 (8.07 - 10.37) 55 

LPZ 3.59 ± 0.32 (2.54 - 4.63) 125 3.55 ± 0.32 (2.54 - 4.22) 69 3.64 ± 0.32 (3 - 4.63) 55 

CCZ 24.62 ± 1.27 (20.97 - 27.53) 125 24.46 ± 1.36 (20.97 - 27.53) 69 24.81 ± 1.15 (21.75 - 27.04) 55 

ACC 10.12 ± 0.45 (9.07 - 11.44) 125 10.03 ± 0.43 (9.07 - 11.05) 69 10.24 ± 0.46 (9.26 - 11.44) 55 

EI 2.03 ± 0.18 (1.52 - 2.83) 125 2.02 ± 0.18 (1.58 - 2.83) 69 2.04 ± 0.17 (1.52 - 2.4) 55 

LI 2.73 ± 0.24 (2.11 - 3.38) 125 2.72 ± 0.25 (2.26 - 3.38) 69 2.74 ± 0.24 (2.11 - 3.2) 55 

CMS 4.94 ± 0.24 (3.07 - 5.32) 125 4.95 ± 0.17 (4.46 - 5.32) 69 4.93 ± 0.31 (3.07 - 5.3) 55 

LM1 1.45 ± 0.09 (1.23 - 1.66) 125 1.45 ± 0.09 (1.23 - 1.66) 69 1.44 ± 0.09 (1.23 - 1.65) 55 

LFI 2.50 ± 0.19 (2.11 - 2.92) 125 2.49 ± 0.18 (2.11 - 2.92) 69 2.51 ± 0.19 (2.11 - 2.9) 55 

CFI 7.04 ± 0.49 (5.9 - 8.31) 125 7.02 ± 0.49 (5.9 - 8.31) 69 7.06 ± 0.50 (5.97 - 7.9) 55 

 

Dos 129 indivíduos de C. vivoi coletados, 125 são adultos (classes etárias de 2 a 5) e 

somente estes foram utilizados para a estatística descritiva (Tabela 13). Destes, utilizamos para 

os testes de DS somente 123 espécimes, por possuírem todas as medidas crânio-dentárias 

registradas, sendo 69 fêmeas e 54 machos. Testamos a normalidade para os 123 indivíduos e 
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sete das 25 variáveis não apresentaram distribuição normal (CR, CFO, CTC, CCI, CCZ, CMS e EI), 

deste modo, utilizamos o teste de Mann Whitney para testar o DS nestas e o test t de Student 

para as demais. As classes etárias 3 e 4 possuíram maior quantidade de indivíduos (Classe 2: 13 

indivíduos, Classe 3: 39 indivíduos, Classe 4: 54 indivíduos e Classe 5: 18 indivíduos) e a análise 

de agrupamento demonstrou não haver diferença entre as classes, sendo assim, agrupamos 

todas para realizar os testes de DS. Os resultados dos testes de DS para C. vivoi apontaram 

somente duas das 25 variáveis crânio-dentárias com diferença significativa entre os sexos (CPP 

e ACC) (Tabela 14). Muitos estudos foram realizados para verificar a existência de DS em 

espécies da Tribo Oryzomyini, inclusive para o gênero Cerradomys (Brandt & Pêssoa 1994, 

Carmadella et al. 1998, Percequillo 1998, Abreu-Júnior et al. 2012), os quais apontaram não 

existir diferenças significativas entre os sexos como observamos na população de C. vivoi de 

Itapetinga e Itambé, BA. 

Tabela 14. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) de 25 medidas crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Cerradomys vivoi de Itapetinga 

e Itambé, com os resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de significância. Os 

valores estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores referentes ao teste 

de Mann Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas Machos Teste P 

CN 12.32 ± 1.03 (10.05 - 15.54) 69 12.44 ± 0.88 (10.71 - 14.67) 53 -0.69 0.487 

CR 12.75 ± 0.83 (10.56 - 14.26) 69 13.00 ± 0.81 (10.63 - 14.4) 53 -1.64* 0.1 

LR 4.48 ± 0.23 (3.89 - 5.15) 69 4.49 ± 0.20 (4.02 - 4.9) 55 -0.17 0.859 

LIO 5.73 ± 0.35 (4.84 - 6.68) 69 5.84 ± 0.36 (5.19 - 6.65) 55 -1.91 0.057 

CFO 11.65 ± 0.69 (9.95 - 12.8) 69 11.82 ± 0.62 (10.02 - 12.65) 55 -1.74* 0.081 

LZ 17.44 ± 0.86 (15.5 - 19.42) 69 17.74 ± 0.89 (15.6 - 19.25) 55 -1.89 0.06 

LCC 13.80 ± 0.34 (13.05 - 14.58) 69 13.84 ± 0.48 (12.93 - 15) 55 -0.44 0.655 

LIP 9.71 ± 0.61 (8.17 - 11.39) 69 9.73 ± 0.62 (8.45 - 11.34) 55 -0.28 0.776 

CIP 3.47 ± 0.34 (2.77 - 4.32) 69 3.52 ± 0.31 (2.85 - 4.48) 55 -0.81 0.417 

CTC 34.80 ± 2.11 (29.67 - 38.86) 69 35.32 ± 1.83 (30.34 - 38.87) 53 -1.56* 0.118 

CCI 32.04 ± 2.06 (26.95 - 38.66) 69 32.53 ± 1.87 (27.88 - 38.72) 55 -1.53* 0.125 

CP 14.29 ± 0.91 (12.05 - 16.31) 69 14.38 ± 0.83 (12.22 - 15.72) 55 -0.53 0.595 

CPP 5.77 ± 0.43 (4.65 - 6.78) 69 5.94 ± 0.37 (5.1 - 6.73) 55 -2.31 0.022 

LPO 3.37 ± 0.28 (2.65 - 3.99) 69 3.42 ± 0.28 (2.91 - 4.12) 55 -1.08 0.28 

LCO 7.06 ± 0.28 (6.35 - 7.86) 69 7.15 ± 0.24 (6.4 - 7.9) 55 -1.84 0.067 

CDI 9.35 ± 0.76 (7.61 - 11.35) 69 9.47 ± 0.65 (8.07 - 10.37) 55 -0.91 0.363 

LPZ 3.55 ± 0.32 (2.54 - 4.22) 69 3.64 ± 0.32 (3 - 4.63) 55 -1.61 0.108 

CCZ 24.46 ± 1.36 (20.97 - 27.53) 69 24.81 ± 1.15 (21.75 - 27.04) 55 -1.86* 0.062 

ACC 10.03 ± 0.43 (9.07 - 11.05) 69 10.24 ± 0.46 (9.26 - 11.44) 55 -2.73 0.007 
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EI 2.02 ± 0.18 (1.58 - 2.83) 69 2.04 ± 0.17 (1.52 - 2.4) 55 -1.04* 0.298 

LI 2.72 ± 0.25 (2.26 - 3.38) 69 2.74 ± 0.24 (2.11 - 3.2) 55 -0.49 0.622 

CMS 4.95 ± 0.17 (4.46 - 5.32) 69 4.93 ± 0.31 (3.07 - 5.3) 55 -0.13* 0.892 

LM1 1.45 ± 0.09 (1.23 - 1.66) 69 1.44 ± 0.09 (1.23 - 1.65) 55 0.74 0.455 

LFI 2.49 ± 0.18 (2.11 - 2.92) 69 2.51 ± 0.19 (2.11 - 2.9) 55 -0.29 0.771 

CFI 7.02 ± 0.49 (5.9 - 8.31) 69 7.06 ± 0.50 (5.97 - 7.9) 55 -0.48 0.63 

 

Gênero Oligoryzomys Bangs, 1900 

O gênero Oligoryzomys apresenta uma ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde 

o nordeste do México ao extremo sul do Chile e Argentina e é o mais especioso dentro da tribo 

Oryzomyini, com 24 espécies (Weksler & Bonvicino 2015, Da Cruz & Weksler 2018). Entre as 

nove espécies de Oligoryzomys existentes no Brasil, cinco já foram registradas no estado da 

Bahia (O. nigripes, O. flavescens, O. stramineus, O. matogrossae e O. rupestris (Weksler & 

Bonvicino 2015). Estas possuem grande variação morfológica intraespecífica e sobreposição 

interespecífica de caracteres qualitativos e morfométricos, o que dificulta a delimitação e 

identificação correta dessas espécies, ainda mais quando se trata de espécies simpátricas 

(Weksler & Bonvicino 2005, Machado et al. 2011). Próximo à Itapetinga e Itambé, no centro-sul 

da Bahia, duas espécies de Oligoryzomys podem ocorrer em simpatria (O. nigripes e O. 

flavescens). Portanto, para realizarmos uma correta identificação dos exemplares de 

Oligoryzomys coletados nas áreas de estudo, uma vez que não fizemos cariotipagem e análises 

moleculares, registramos as características morfológicas externas e crânio-dentárias dos 

exemplares, e comparamos estes dados à literatura disponível para o gênero (Machado et al. 

2011, Abreu-Júnior & Percequillo 2019).  

Utilizamos 28 variáveis crânio-dentárias de 54 indivíduos adultos de Oligoryzomys 

coletados em Itapetinga e Itambé, BA a fim de realizar a estatística descritiva e compará-las a 

outros estudos. Os resultados da análise qualitativa de morfologia externa e crânio-dentária 

demonstraram existir somente a espécie O. nigripes. Os principais caracteres que utilizamos 

para diferenciar O. nigripes de O. flavescens foram:  coloração ventral, lateral e dorsal da 
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pelagem e no crânio o formato e comprimento do forâmen incisivo, o formato da região 

interorbital, do arco zigomático e da caixa craniana. Por exemplo, a coloração ventral de O. 

flavescens é inteiramente creme amarelada e em O. nigripes cinza esbranquiçado. A coloração 

lateral de O. nigripes é intensamente alaranjada em seu limite com o ventre, acentuando a 

transição dorsoventral, e em O. flavescens a lateral é fracamente alaranjada, tornando mais 

tênue a transição dorsoventral. O crânio de O. nigripes é maior e mais robusto se comparado ao 

de O. flavescens. Em vista ventral o forame incisivo ultrapassa a borda anterior do M1 em O. 

flavescens, e em O. nigripes esta condição só ocorre em indivíduos juvenis. Em O. nigripes o arco 

zigomático é robusto e posteriormente divergente quando comparado ao arco de O. flavescens 

que é mais delicado e menos divergente. A caixa craniana é mais arredondada em O. flavescens 

e menos em O. nigripes.  A região interorbital é mais estreita medialmente em O. flavescens e 

mais estreita ao longo da série molar em O. nigripes (Weksler & Bonvicino 2005, Paresque 2010, 

Machado et. al. 2011). Portanto, dos 55 indivíduos de Oligoryzomys coletados em Itapetinga e 

Itambé, BA todos foram considerados como pertencentes à espécie O. nigripes, e as 

características detalhadas dos espécimes estão descritas abaixo.  

 

Tribo Oryzomyini 

Oligoryzomys nigripes (Olfers 1818) 

Material testemunho: n = 55; 24 fêmeas: CMARF 3345, 3351, 3352, 3386, 3416, 3418, 3421, 

3440, 3459, 3462, 3490, 3499, 3517, 3554, 3618, 3621, 3639, 3641, 3642, 3643, 3645, 3702, 

3718, 3807; 30 machos: CMARF 3348, 3367, 3370, 3375, 3430, 3445, 3460, 3466, 3480, 3525, 

3535, 3545, 3547, 3549, 3562, 3567, 3617, 3619, 3637, 3644, 3656, 3670, 3698, 3699, 3701, 

3706, 3711, 3725, 3791, 3805;  sexo desconhecido: CMARF 3489.  
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Identificação da espécie  

Caracterização da morfologia externa: Oligoryzomys nigripes possui tamanho médio (média dos 

exemplares examinados: CC= 88.19 mm, CA= 121.87 mm, PE_S= 23.23 mm, PE_C= 24.47 mm, 

OR= 16.81 mm e P= 20.25 g; Tabela 15). A pelagem dorsal é moderadamente densa e curta com 

¾ da porção basal de coloração cinza e ¼ da porção apical marrom alaranjado e faixa terminal 

preta. A pelagem lateral é similar à do dorso, porém com tonalidade mais alaranjada. Existe 

limite bem definido entre dorso e ventre que possui pelos com a metade basal de coloração 

cinza e a metade apical branca. A cabeça possui coloração mais acinzentada e não alaranjada 

como o dorso. O queixo possui coloração inteiramente branca. As vibrissas são ralas e curtas, 

chegando até a base das orelhas que são pequenas (16,81 mm), de coloração marrom e com 

poucos pelos curtos castanhos em seu interior. Os membros possuem região interna e externa 

com coloração semelhante ao ventre e ao dorso, respectivamente. As mãos e os pés são 

cobertos dorsalmente por pelos de coloração branca e os dígitos são brancos. Os pés são 

estreitos e de comprimento médio (24,47 mm), possuem almofadas pouco desenvolvidas de 

coloração castanha e dígitos com garras curtas. Os dígitos III são maiores que os dígitos IV e estes 

maiores que o dígito II. Os pelos ungueais são ralos, brancos e ultrapassam as garras. A cauda é 

maior que o comprimento cabeça-corpo e possui coloração dorsal marrom escuro e ventral 

cinza. Apresenta um tufo de pelos em sua extremidade de aproximadamente 3 mm. Os olhos 

possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Crânio longo sem tubo rostral, com nasais de 

bordas paralelas e leve convergência na região posterior; bordas posteriores arredondadas ou 

quadradas. A placa zigomática é reta. A região interorbital é estreita medialmente, em formato 

de ampulheta, com bordas quadradas e sem cristas supra-orbitais. O arco zigomático é 

posteriormente divergente. O forâmen incisivo possui margens laterais paralelas ou 

ligeiramente mais largas posteriormente e ultrapassa a borda anterior do M1 nos indivíduos 



100 

 

jovens; nos adultos não alcança a borda do M1. A placa parapterigóide é mais larga que a porção 

mediana da fossa mesopterigóide. A fossa mesopterigóide possui borda anterior quadrada sem 

processo ósseo no meio e não chega à margem posterior do M3. Vacuidades esfenopalatinas 

são presentes, porém estreitas e não chegam à sutura basisfenoide-presfenoide.  Os incisivos 

superiores são opistodontes. O molar superior M1 possui cíngulo anterior, flexo anteromediano, 

anterocone dividido em cônulos (anteromediano e anterolabial) e anterolofo separando o 

anterocone do paraflexo. Muro anterior separa o paraflexo do protocone. Metaflexo presente, 

porém pouco desenvolvido. Posteroestilo presente. M2: Paraflexo e protoflexo separados pelo 

muro anterior. Mesolofo separa o mesoflexo do metaflexo, sendo esses dois flexos pouco 

desenvolvidos. Hipoflexo bem desenvolvido. M3: apresenta dentina na maior parte do dente. 

Hipocone e Metacone presente. Bulas auditivas pequenas. Padrão de circulação carótida tipo 2 

(Figura 10). 
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Figura 10.Crânio e mandíbula de Oligoryzomys nigripes (CMARF 3352; fêmea; CTC = 24,30 mm). Crânio 

em vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 15. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de 

Oligoryzomys nigripes coletados em Itapetinga e Itambé em comparação aos exemplares de O. nigripes 

de outras localidades do Brasil. 

Variáveis Itapetinga e Itambé Weksler & Bonvicino (2005) Machado et al. (2011) 

PESO 20.25 ± 5.03 (11 - 31) 50 25.4 ± 4.7 (18.0 - 40.0) 29 - 

CC 88.19 ± 8.83 (59.5 - 100) 54 92.0 ± 9.9 (70.0 - 120.0) 44 85.08 (62.0 - 115.0) 88 

CA 121.87 ± 9.63 (100 - 143) 52 116.0 ± 10.5 (96.0 - 144.0) 43 121.57 (88.0 - 140.0) 82 

OR 16.81 ± 1.73 (12 - 21.5) 54 17.0 ± 1.4 (14.5 - 20.0) 44 15.83 (10.0 - 20.0) 87 

PE_C 24.47 ± 1.70 (21 - 34) 54 24.8 ± 1.8 (21.0 - 29.0) 42 25.38 (22.0 - 30.0) 85 

PE_S 23.23 ± 1.03 (20 - 25) 54 - 23.77 (21.0 - 28.0) 86 

CN 9.57 ± 0.88 (7.53 - 10.98) 52 - - 

CR 8.97± 0.67 (7.84 - 10.32) 52 9.1 ± 0.7 (7.7 - 10.6) 35 - 

LR 3.84 ± 0.29 (3.27 - 4.59) 52 - - 

LIO 3.76 ± 0.17 (3.44 - 4.15) 52 3.8 ± 0.2 (3.5- 4.1) 35 3.52 (2.97 - 3.91) 155 

LZ 12.71 ± 0.64 (10.95 - 14.04) 52 13.3 ± 0.6 (12.3 - 14.9) 35 13.04 (11.06 - 14.88) 150 

CFO 8.18 ± 0.44 (7.38 - 9.4) 52 8.7 ± 0.3 (8.1 - 9.5) 35 - 

LCC 10.99 ± 0.34 (10.33 - 11.83) 54 - 10.79 (9.87 - 11.83) 150 

LIP 9.20 ± 0.55 (8 - 10.49) 50 - - 

CIP 2.78 ± 0.37 (2.1 - 3.93) 50 - - 

CTC 24.40 ± 1.26 (21.85 - 26.56) 38 25.5 ± 1.3 (23.1 - 28.4) 31 25.32 (21.90 - 27.88) 139 

CCI 21.91 ± 1.22 (19.47 - 24.34) 38 22.9 ± 1.3 (20.7 - 25.9) 31 22.72 (19.12 - 25.16) 147 

CP 9.73 ± 0.52 (8.77 - 10.97) 52 - - 

LPO 4.44 ± 0.29 (3.7 - 5.02) 52 4.5 ± 0.3 (3.9 - 5.2) 34 4.39 (3.77 - 5.07) 139 

CPP 2.38 ± 0.19 (1.86 - 2.98) 52 - - 

LCO 5.67 ± 0.20 (5.22 - 6.29) 50 5.7 ± 0.2 (5.3 - 6.5) 33 5.67 (4.92- 6.46) 145 

CDI 5.85 ± 0.45 (4.84 - 6.9) 52 6.3 ± 0.4 (5.4 - 7.6) 35 - 

LPZ 2.57 ± 0.23 (1.78 - 3) 50 2.6 ± 0.2 (2.1 - 3.0) 34 2.12 (1.62 - 2.89) 150 

CCZ 16.89 ± 0.80 (15.24 - 18.3) 36 - 17.75 (15.03 - 20.01) 148 

ACC 7.61 ± 0.33 (6.78 - 8.41) 48 - - 

EI 1.50 ± 0.12 (1.25 - 1.73) 52 - - 

LI 1.71 ± 0.11 (1.47 - 2) 52 - - 

LM1 1.08 ± 0.06 (0.92 - 1.27) 52 1.1 ± 0.1 (1.0 -1.2) 35 0.98 (0.84 - 1.12) 155 

CMS 3.61 ± 0.14 (3.13 - 3.98) 52 3.7 ± 0.1 (3.5 - 4.0) 35 3.51 (3.06 - 4.28) 153 

LFI 1.71 ± 0.16 (1.34 - 2.09) 52 1.8 ± 0.1 (1.5 - 2.1) 35 1.79 (1.49 - 2.18) 153 

CFI 4.25 ± 0.37 (3.37 - 4.88) 52 4.8 ± 0.3 (4.1 -5.9) 35 4.62 (3.31 - 5.29) 155 

LBA 3.30 ± 0.29 (2.56 - 3.66) 42 - - 

CPP1 7.91 ± 0.54 (6.61 - 8.88) 34 - - 

DM1 4.51 ± 0.21 (4 - 4.98) 52 - - 

 

Dos 55 indivíduos de Oligoryzomys nigripes coletados, 54 são adultos (classes etárias de 

2 a 4) e somente estes foram utilizados para a estatística descritiva (Tabela 15). Destes, 

utilizamos para os testes de DS somente 42 espécimes, por possuírem todas as medidas crânio-

dentárias registradas, sendo 18 fêmeas e 24 machos (Tabela 16). Testamos a normalidade para 
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os 42 indivíduos e duas das 28 variáveis não apresentaram dados com distribuição normal (LZ e 

LBA), deste modo, utilizamos o teste de Mann Whitney para testar o DS nestas e o test t de 

Student para as demais. As classes etárias 3 e a 4 possuíram maior quantidade de indivíduos 

(Classe 2: 6 indivíduos, Classe 3: 16 indivíduos, Classe 4: 20 indivíduos) e a análise de 

agrupamento demonstrou não haver diferença entre as classes, sendo assim, agrupamos todas 

para realizar os testes de DS. Os resultados dos testes de DS para O. nigripes apontaram que 

somente uma (EI) das 28 variáveis crânio-dentárias apresentou diferença significativa entre os 

sexos (Tabela 16). Machado et al. (2011) apontaram cinco das 25 varáveis utilizadas com 

diferença significativa ente os sexos (CTC, CCZ, CDI, DM1 e CR) e Abreu-Júnior & Percequillo 

(2019) apontaram três variáveis, LCC, CCZ e LIP. Ou seja, nenhuma das variáveis mencionadas 

nestes estudos de DS de O. nigripes apresentou semelhança ao resultado obtido no presente 

estudo. Entretanto, demais estudos com a Tribo Oryzomyini (Percequillo 1998, Abreu-Júnior et 

al. 2012) demonstraram não existir diferenças significativas entre os sexos. 

  



104 

 

Tabela 16. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) de 28 medidas crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Oligoryzomys nigripes de 

Itapetinga e Itambé, com os resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de 

significância. Os valores estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores 

referentes ao teste de Mann Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas Machos Teste p 

CN 9.72 ± 0.69 (8.72 - 10.98) 22 9.43 ± 1.00 (7.53 - 10.81) 30 -0.92 0.358 

CR 9.08 ± 0.62 (8.19 - 10.32) 22 8.85 ± 0.72 (7.84 - 9.91) 30 -1.15 0.253 

LR 3.87 ± 0.30 (3.27 - 4.59) 22 3.84 ± 0.28 (3.34 - 4.43) 30 -0.51 0.61 

LIO 3.71 ± 0.14 (3.48 - 4.07) 22 3.81 ± 0.18 (3.44 - 4.15) 30 1.42 0.162 

LZ 12.76 ± 0.56 (11.77 - 14.04) 22 12.67 ± 0.71 (10.95 - 13.79) 30 -0.01* 0.989 

CFO 8.21 ± 0.37 (7.46 - 8.79) 22 8.13 ± 0.50 (7.38 - 9.4) 30 -0.44 0.66 

LCC 10.97 ± 0.36 (10.39 - 11.83) 24 11.03 ± 0.33 (10.33 - 11.57) 30 0.56 0.578 

LIP 9.25 ± 0.54 (8.24 - 10.2) 24 9.16 ± 0.56 (8 - 10.49) 26 -0.18 0.855 

CIP 2.84 ± 0.30 (2.28 - 3.48) 24 2.7 ± 0.38 (2.1 - 3.93) 26 -0.85 0.396 

CTC 24.56 ± 1.03 (23.24 - 26.5) 18 24.21 ± 1.46 (21.85 - 26.56) 20 -1.05 0.299 

CCI 22.00 ± 0.94 (20.72 - 24.07) 18 21.78 ± 1.46 (19.47 - 24.34) 20 -0.69 0.489 

CP 9.80 ± 0.41 (9.06 - 10.48) 22 9.66 ± 0.60 (8.77 - 10.97) 30 -0.4 0.684 

LPO 4.51 ± 0.23 (4.14 - 4.9) 22 4.40 ± 0.32 (3.7 - 5.02) 30 -0.99 0.324 

CPP 2.40 ± 0.15 (2.16 - 2.82) 22 2.35 ± 0.23 (1.86 - 2.98) 30 -0.8 0.424 

LCO 5.70 ± 0.18 (5.29 - 5.97) 22 5.63 ± 0.22 (5.22 - 6.29) 28 -0.43 0.666 

CDI 5.89 ± 0.31 (5.38 - 6.65) 22 5.81 ± 0.55 (4.84 - 6.9) 30 -0.17 0.861 

LPZ 2.59 ± 0.17 (2.2 - 2.89) 22 2.54 ± 0.27 (1.78 - 3) 28 -0.26 0.793 

CCZ 17.01 ± 0.61 (16.11 - 17.94) 16 16.75 ± 0.94 (15.24 - 18.3) 20 -1.05 0.298 

ACC 7.56 ± 0.32 (6.78 - 8) 22 7.66 ± 0.33 (7.1 - 8.41) 26 1.94 0.058 

EI 1.55 ± 0.08 (1.36 - 1.73) 22 1.46 ± 0.12 (1.25 - 1.71) 30 -2.06 0.045 

LI 1.73 ± 0.10 (1.55 - 2) 22 1.70 ± 0.11 (1.47 - 1.98) 30 -0.7 0.485 

LM1 1.09 ± 0.07 (0.92 - 1.27) 22 1.07 ± 0.05 (1 - 1.18) 30 -0.69 0.491 

CMS 3.60 ± 0.15 (3.13 - 3.88) 22 3.62 ± 0.12 (3.37 - 3.98) 30 -0.41 0.68 

LFI 1.73 ± 0.14 (1.5 - 2.09) 22 1.70 ± 0.17 (1.34 - 2) 30 -0.6 0.546 

CFI 4.26 ± 0.34 (3.56 - 4.88) 22 4.23 ± 0.41 (3.37 - 4.88) 30 0.59 0.558 

LBA 3.23 ± 0.31 (2.59 - 3.65) 20 3.37 ± 0.25 (2.56 - 3.66) 22 -1.42 0.154 

CPP1 8.02 ± 0.36 (7.37 - 8.88) 14 7.83 ± 0.63 (6.61 - 8.86) 20 -1.38* 0.174 

DM1 4.54 ± 0.21 (4.1 - 4.98) 22 4.49 ± 0.21 (4 - 4.95) 30 -0.59 0.555 
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Tribo Phyllotini 

Gênero Calomys Waterhouse, 1837 

 
Atualmente o gênero Calomys apresenta 12 espécies com ampla distribuição geográfica 

na América do Sul, uma delas (C. hummelinck) ocorre ao norte da distribuição do gênero 

(Colômbia, Venezuela e ilhas da costa venezuelana) e as demais na porção sul (Brasil, Bolívia, 

Peru, Argentina, Paraguai, Uruguai e norte do Chile). Das sete espécies de Calomys existentes 

no Brasil, apenas duas (C. expulsus e C. tener) foram registradas no estado da Bahia (Salazar-

Bravo 2015). E mesmo o gênero já tendo passado por duas revisões taxonômicas (Hershkovitz 

1962 e Olds 1988), o os limites taxonômicos e geográficos de várias espécies ainda permanecem 

incertos (Musser & Carleton 2005, Bonvicino et al. 2010, Salazar-Bravo 2015). Muitas espécies 

de Calomys compartilham caracteres morfológicos qualitativos e morfométricos, tornando 

difícil a identificação das espécies utilizando apenas estes parâmetros, ainda mais quando se 

trata de espécies que ocorrem em simpatria. Entretanto, como não realizamos a cariotipagem 

e análises moleculares destes espécimes, utilizamos somente as características qualitativas e 

quantitativas da morfologia externa e crânio-dentária para identificação a nível específico, e 

comparação com dados de literatura disponíveis para o gênero (Musser & Carleton 2005, 

Bonvicino et al. 2010, Salazar-Bravo 2015).  Por meio de 25 variáveis crânio-dentárias de 119 

indivíduos adultos de Calomys coletados em Itapetinga e Itambé, BA elaboramos a estatística 

descritiva destes e comparamos com exemplares de outras localidades. Os resultados das 

análises morfológicas qualitativas e morfométricas demonstraram a existência de dois grupos 

distintos, um com características semelhantes aos Calomys de grande porte, como C. expulsus e 

outro semelhante aos Calomys tener, de pequeno porte. Estas espécies diferem entre si 

principalmente pelo C. expulsus possuir maior tamanho corporal, orelha menor, pés menores, 

crânio e caixa craniana mais robustos (Bonvicino & Almeida 2000, Salazar-Bravo 2015). Portanto, 
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dos 119 indivíduos de Calomys coletados em Itapetinga e Itambé, BA 116 foram considerados C. 

expulsus e três C. tener, e estes terão suas características descritas abaixo.  

Calomys expulsus (Lund, 1840) 

Material testemunho: n = 116; 44 fêmeas: CMARF 3286, 3292, 3301, 3303, 3322, 3323, 3346, 

3350, 3355, 3364, 3368, 3406, 3410, 3426, 3493, 3506, 3524, 3526, 3527, 3537, 3546, 3552, 

3563, 3566, 3607, 3613, 3615, 3616, 3620, 3638, 3648, 3651, 3663, 3694, 3703, 3709, 3759, 

3778, 3786, 3788, 3795, 3800, 3808 e 3885; 59 machos: CMARF 3284, 3289, 3294, 3295, 3297, 

3306, 3308, 3343, 3382, 3383, 3384, 3385, 3389, 3411, 3412, 3420, 3446, 3457, 3458, 3473, 

3474, 3481, 3485, 3486, 3511, 3529, 3533, 3539, 3542, 3556, 3558, 3561, 3564, 3565, 3568, 

3569, 3574, 3575, 3580, 3609, 3611, 3624, 3626, 3630, 3662, 3690, 3693, 3697, 3700, 3758, 

3784, 3787, 3796, 3798, 3799, 3802, 3806; sexo desconhecido: CMARF 3287, 3290, 3365, 3390, 

3394, 3447, 3472, 3478, 3608, 3610, 3695, 3696 e 3785. 

Identificação da espécie  

Caracterização da morfologia externa: Calomys expulsus possui tamanho pequeno (média dos 

exemplares examinados: CC= 84.61 mm, CA= 68.96 mm, PE_S= 18.18 mm, PE_C= 19.16 mm, 

OR= 15.29 mm e P= 18.56 g; Tabela 17). A pelagem dorsal é moderadamente densa e curta com 

¾ da porção basal de coloração cinza e ¼ da porção apical castanho amarelado a alaranjado. A 

pelagem lateral é similar ao dorso, porém com a coloração castanho mais clara. O limite entre 

dorso e ventre é gradual. O ventre possui pelos com a metade basal de coloração cinza e a 

metade apical branca. A cabeça possui coloração igual ao dorso. O queixo apresenta pelos 

inteiramente brancos. Os espécimes possuem um tufo de pelos brancos pós auriculares. As 

vibrissas são ralas e curtas, não chegando até a base das orelhas que são pequenas (15,29 mm) 

com coloração marrom e muitos pelos curtos brancos em seu interior. Os membros possuem 

região interna e externa com coloração semelhante ao ventre e ao dorso, respectivamente. As 

mãos e os pés são cobertos dorsalmente por muitos pelos de coloração branca e os dígitos são 
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brancos. Os pés são curtos e estreitos, de comprimento pequeno (19,16 mm), possuem 

almofadas pouco desenvolvidas de coloração castanha e dígitos com garras curtas. Os dígitos III 

são maiores que os dígitos IV e estes maiores que o dígito II. Os pelos ungueais são ralos, brancos 

e ultrapassam as garras. A cauda é menor que o comprimento cabeça-corpo e possui coloração 

dorsal marrom claro e ventral branco ou cinza. A cauda é fracamente bicolor. Apresenta muitos 

pelos curtos brancos em toda sua extensão. Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Crânio curto sem tubo rostral, com nasais de 

bordas paralelas e leve convergência na região posterior; bordas posteriores arredondadas ou 

quadradas. A placa zigomática é côncava e larga. A região interorbital é posteriormente 

divergente com bordas quadradas e cristas supra-orbitais proeminentes. Arcos zigomáticos 

convergentes anteriormente.  O forâmen incisivo alarga-se anteriormente e se estreita 

posteriormente ultrapassando a borda anterior do M1. A placa parapterigóide é mais larga que 

a porção mediana da fossa mesopterigóide. A fossa mesopterigóide possui borda anterior 

arredondada sem processo ósseo ao meio e não chega à margem posterior do M3. As 

vacuidades esfenopalatinas estão presentes, são estreitas e longas, e chegam ao limite da sutura 

basisfenóide-prefenóide.  Os incisivos superiores são opistodontes. No molar superior M1, o 

flexo anteromediano separa o anterocone, o protoflexo é profundo e separa o anterocone do 

protocone. O paraestilo é presente. O paraflexo separa o anterocone do paracone. O anterocone 

e protocone são conectados pelo muro anterior. O hipoflexo separa o hipocone do protocone. 

O metaflexo separa o metacone do paracone. E o hipocone conecta o metacone pelo 

posterolofo. O M2, possui morfologia semelhante ao M1, porém sem o anterocone. E o M3, 

possui dentina na maior parte do dente e o posteroflexo encontra-se presente.  Bulas auditivas 

médias. O padrão de circulação carótida é do tipo 3 (Figura 11).   
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Figura 11. Crânio e mandíbula de Calomys expulsus (CMARF 3885; fêmea; CTC = 26,11 mm). Crânio em 

vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 17. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) das medidas corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Calomys 

expulsus coletados em Itapetinga e Itambé em comparação aos exemplares de C. expulsus coletados em 

diferentes localidades do Brasil. 

Variáveis Itapetinga e Itambé Bonvicino et al. 2003 

PESO 18.56 ± 5.45 (8 - 33) 95 28.2 (19- 40) 21 

CC 84.61 ± 8.90(60 - 111) 103 99.7 (64 -122) 21 

CA 68.96 ± 6.82 (50 - 84) 103 72.1 (45 -88)21 

OR 15.29 ± 2.13 (10 - 25.5) 93 17 (14- 19) 21 

PE_C 19.16 ± 1.29 (15 - 22) 99 20.2 (18 - 22) 21 

PE_S 18.18 ± 1.20 (14 – 21 )97 - 

CN 8.62 ± 0.73 (7.15 - 10.6) 109 - 

CR  8.16 ± 0.55 (6.56 - 10.11) 109 9.1 ± 0.60 (8.2 - 10.4) 21 

LR 3.26 ± 0.17 (2.9 - 3.91) 115 4.8 ± 0.30 (4.4 - 5.4) 21 

LIO 3.98 ± 0.17 (3.7 - 4.9) 115 4.2 ± 0.30 (3.83 - 4.7) 21 

CFO 8.52 ± 0.49 (7.38 - 9.68) 113 9.4 ± 0.40 (8.8 - 10.3) 21 

LZ 12.46 ± 0.74 (10.78 - 14.48) 105 13.3 ± 0.46 (12.5 - 14.0)21 

LCC 10.54 ± 0.30 (9.78 - 11.5) 105 10.8 ± 0.30 (10.2 - 11.4) 21 

LIP 9.03 ± 0.55 (7.17 - 10.29) 109 - 

CIP 2.80 ± 0.32 (2.03 - 3.83) 109 - 

CTC 23.41 ± 1.29 (20.64 - 26.72) 79 25.46 ± 1.31 (23.7 - 28.2) 21 

CCI 21.63 ± 1.35 (18.89 - 25.45) 81 23.68 ± 1.24 (22.2 - 26.2) 21 

CP 9.41 ± 0.59 (8.03 - 11.08) 115 - 

CPP 3.88 ± 0.29 (3.21 - 4.8) 115 4.23 ± 0.30 (3.7 - 4.8) 21 

LPO   2.65 ± 0.22 (2.2 - 3.27) 111 - 

LCO 5.68 ± 0.21 (5.2 - 6.49) 111 5.79 ± 0.20 (5.5 - 6.2) 21 

CDI 5.61 ± 0.48 (4.55 - 7.11) 115 6.42 ± 0.51 (5.8 - 7.8) 21 

LPZ 2.50 ± 0.26 (1.94 - 3.6) 115 2.9 ± 0.20 (2.5 - 3.4) 21 

CCZ 16.78 ± 1.00 (14.46 - 19.22) 81 - 

ACC 7.46 ± 0.28 (6.65 - 8.4) 95 7.8 ± 0.40 (7.3 - 8.5) 21 

EI 1.37 ± 0.13 (0.95 - 1.7) 113 - 

LI 1.74 ± 0.15 (1.37 - 2.16) 113 - 

CMS   3.86 ± 0.16 (3.09 - 4.35) 111 4.0 ± 0.1 (3.8 - 4.2) 21 

LM1 1.15 ± 0.08 (1.01 - 1.92) 115 1.17 ± 0.10 (1.1 - 1.4) 21 

LFI   1.55 ± 0.13 (1.21 - 2.03) 115 1.7 ± 0.20 (1.5 - 2.2) 21 

CFI 4.94 ± 0.35 (4.19 - 6) 115 5.6 ± 0.40 (4.9 -6.5) 21 

 

Dos 116 indivíduos de Calomys expulsus coletados, 115 são subadultos ou adultos 

(classes etárias de 2 a 5) e somente estes foram utilizados para a estatística descritiva (Tabela 

17). Destes, utilizamos para os testes de DS somente 85 espécimes por possuírem todas as 

medidas crânio-dentárias registradas, sendo 38 fêmeas e 47 machos (Tabela 18). Testamos a 

normalidade para os 85 indivíduos, e três das 25 variáveis não apresentaram dados com 

distribuição normal (CR, LIO e LPZ), deste modo, utilizamos o teste de Mann Whitney para estas 
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e o test t de Student para as demais. As classes etárias 3 e 4 possuíram maior quantidade de 

indivíduos (Classe 2: 3 indivíduos, Classe 3: 41 indivíduos, Classe 4: 38 indivíduos e Classe 5: 3 

indivíduos) e a análise de agrupamento demonstrou não haver diferença entre as classes, sendo 

assim, agrupamos todas para realizar os testes de DS. Os resultados dos testes de DS para C. 

expulsus apontaram somente uma das 25 variáveis crânio-dentárias com diferença significativa 

entre os sexos (EI) (Tabela 18). Bonvicino et al. (2003) não encontraram DS nos exemplares de 

Calomys estudados, indo de encontro aos nossos dados. Enquanto Hingst- Zaher et al. (2000) 

analisaram por meio da morfometria geométrica o DS em diferentes estágios de idade, 

perceberam que os machos possuem menores tamanhos em relação às fêmeas até 50 dias de 

vida, após tornam-se maiores. 

Tabela 18. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo e número de 

amostras) de 25 medidas crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Calomys expulsus de Itapetinga 

e Itambé, com os resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de significância. Os 

valores estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores referentes ao teste 

de Mann Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas Machos Teste p 

CN 8.69 ± 0.91 (7.15 - 10.6) 42 8.66 ± 0.60 (7.4 - 10.23) 53 0.09 0.926 

CR 8.23 ± 0.63 (7.27 - 10.11) 42 8.21 ± 0.47 (6.56 - 9.59) 53 -0.77* 0.436 

LR 3.26 ± 0.18 (2.92 - 3.62) 44 3.27 ± 0.17 (2.9 - 3.91) 57 -0.23 0.816 

LIO 3.97 ± 0.15 (3.76 - 4.43) 44 4.00 ± 0.19 (3.7 - 4.9) 57 -0.01* 0.985 

CFO 8.49 ± 0.53 (7.38 - 9.68) 44 8.59 ± 0.46 (7.47 - 9.61) 57 -1.26 0.208 

LZ 12.55 ± 0.78 (11.1 - 14.48) 42 12.49 ± 0.69 (10.78 - 13.82) 51 -0.09 0.92 

LCC 10.52 ± 0.25 (9.94 - 11.03) 42 10.61 ± 0.30 (10.07 - 11.5) 51 -1.23 0.22 

LIP 9.01 ± 0.54 (8.08 - 10.29) 42 9.07 ± 0.55 (7.17 - 10.11) 57 -0.5 0.615 

CIP 2.77 ± 0.36 (2.03 - 3.83) 42 2.82 ± 0.29 (2.19 - 3.42) 57 -0.59 0.55 

CTC 23.46 ± 1.47 (20.84 - 26.72) 32 23.52 ± 1.14 (20.64 - 26) 39 -0.35 0.724 

CCI 21.74 ± 1.53 (19.69 - 25.45) 32 21.71 ± 1.19 (18.89 - 24.26) 41 -0.11 0.907 

CP 9.45 ± 0.65 (8.03 - 11.08) 44 9.46 ± 0.55 (8.26 - 10.67) 57 -0.26 0.79 

LPO 3.90 ± 0.33 (3.28 - 4.8) 44 3.91 ± 0.24 (3.4 - 4.48) 57 -1.1 0.273 

CPP 2.67 ± 0.24 (2.34 - 3.27) 42 2.65 ± 0.20 (2.22 - 3.12) 55 0.68 0.497 

LCO 5.68 ± 0.19 (5.36 - 6.23) 44 5.71 ± 0.23 (5.2 - 6.49) 57 -0.92 0.359 

CDI 5.67 ± 0.55 (4.71 - 7.11) 44 5.62 ± 0.44 (4.55 - 6.76) 57 0.37 0.708 

LPZ 2.54 ± 0.27 (2.06 - 3.6) 44 2.53 ± 0.23 (1.94 - 3) 57 -0.87* 0.383 

CCZ 16.77 ± 1.13 (15.16 - 19.22) 32 16.88 ± 0.90 (14.46 - 18.66) 41 -0.61 0.543 

ACC 7.42 ± 0.28 (6.65 - 7.94) 38 7.50 ± 0.26 (6.89 - 8.06) 47 -1.17 0.243 

EI 1.40 ± 0.14 (0.95 - 1.7) 44 1.35 ± 0.11 (1.12 - 1.6) 57 2.18 0.032 

LI 1.75 ± 0.16 (1.41 - 2.03) 44 1.74 ± 0.15 (1.43 - 2.16) 57 -0.03 0.969 

CMS 3.86 ± 0.15 (3.48 - 4.35) 44 3.86 ± 0.17 (3.09 - 4.14) 55 -0.18 0.853 

LM1 1.15 ± 0.04 (1.08 - 1.27) 44 1.16 ± 0.11 (1.01 - 1.92) 57 -0.22 0.824 
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LFI 1.56 ± 0.16 (1.22 - 2.03) 44 1.56 ± 0.12 (1.21 - 1.83) 57 -0.19 0.843 

CFI 5.00 ± 0.39 (4.3 - 6) 44 4.95 ± 0.32 (4.29 - 5.92) 57 0.46 0.641 

 

 

Calomys tener (Winge, 1887) 

Material testemunho: n = 3; 3 fêmeas: CMARF 3288, 3291, 3730. 

Caracterização da morfologia externa: Calomys tener possui tamanho pequeno (média dos 

exemplares examinados: CC= 78mm, CA= 61mm, PE_S= 16.83 mm, PE_C= 17.66 mm, OR= 19.58 

mm e P= 13.83 g; Tabela 19). A pelagem dorsal é moderadamente densa e curta com ¾ da porção 

basal de coloração cinza e ¼ da porção apical castanho amarelado a alaranjado. A pelagem 

lateral é similar ao dorso, porém com a coloração mais clara. O limite entre dorso e ventre é 

gradual. O ventre possui pelos com a metade basal de coloração cinza e a metade apical creme. 

A cabeça possui coloração igual à do dorso. O queixo apresenta pelos inteiramente brancos. Os 

espécimes possuem um tufo de pelos brancos pós-auriculares. As vibrissas são ralas e curtas, 

não chegando até a base das orelhas, que são pequenas (19,58 mm), de coloração marrom e 

com muitos pelos curtos brancos em seu interior. Os membros possuem região interna e externa 

com coloração semelhante ao ventre e ao dorso, respectivamente.  As mãos e os pés são 

cobertos dorsalmente por muitos pelos de coloração branca e os dígitos são brancos. Os pés são 

curtos e estreitos, de comprimento pequeno (17,66 mm), possuem almofadas pouco 

desenvolvidas de coloração castanha e dígitos com garras curtas. Os dígitos III são maiores que 

os dígitos IV e estes maiores que o dígito II. Os pelos ungueais são ralos, brancos e ultrapassam 

as garras. A cauda é menor que o comprimento cabeça-corpo e possui coloração dorsal marrom 

claro e ventral branco ou cinza. Apresenta muitos pelos curtos brancos em toda sua extensão. 

Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Crânio curto sem tubo rostral, com nasais de 

bordas paralelas e leve convergência na região posterior; bordas posteriores arredondadas ou 
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quadradas.  A placa zigomática é reta. A região interorbital é posteriormente divergente com 

bordas quadradas e cristas supra-orbitais proeminentes. Arcos zigomáticos convergentes 

anteriormente. O forâmen incisivo é estreito, com bordas paralelas, extremidades posteriores 

arredondadas e ultrapassa a borda anterior do M1. A placa parapterigóide é mais larga que a 

porção mediana da fossa mesopterigóide. A fossa mesopterigóide possui borda anterior 

arredondada sem processo ósseo no interior e não chega à margem posterior do M3. As 

vacuidades esfenopalatinas estão presentes, sendo essas estreitas e reduzidas a aberturas 

anteriores a sutura basisfenoide-prefenoide.  Os incisivos superiores são ortodontes. No molar 

superior M1, o anterocone é dividido por um flexo anteromediano, o protoflexo é desenvolvido 

e separa o anterocone do protocone. O paraflexo separa o anterocone do paracone. O 

anterocone e protocone se conectam pelo muro anterior. O hipoflexo é longo e separa o 

protocone do hipocone. O mesolofo separa levemente o paracone do metacone. O M2 é 

morfologicamente semelhante ao M1, porém sem o anterocone e o mesolofo separa levemente 

o paracone do metacone. No M3, o hipoflexo e o metaflexo estão presentes, porém pouco 

desenvolvidos.  Bulas auditivas são médias. O padrão de circulação carótida é do tipo 3 (Figura 

12).   
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Figura 12. Crânio e mandíbula de Calomys tener (CMARF 3288; fêmea; CTC = 21,83 mm). Crânio em vista 

dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 19. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo) das medidas 

corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Calomys tener coletados em 

Itapetinga e Itambé em comparação aos exemplares de C. tener coletados em diferentes localidades do 

Brasil. 

Variáveis Itapetinga e Itambé (n: 3) Bonvicino et al. 2003 (n: 10) 

PESO 13.83 ± 3.32 (11 - 17.5) 14.5 (10 - 17)  

CC 78 ± 6.24 (73 - 85) 77.5 (74 - 88)  

CA 61 ± 10.44 (49 - 68) 60.6 (38 - 77)  

OR 14 ± 3 (11 - 17) 14.2 (13 - 16)  

PE_C 17.66 ± 0.57 (17 - 18) 16.6 (15 - 17)  

PE_S 16.83 ± 0.28 (16.5 - 17) - 

CN 7.44 ± 0.65 (6.97 - 8.19) - 

CR  7.49 ± 0.39 (7.1 - 7.88) 7.6 ± 0.50 (7.0 - 8.5)  

LR 3.13 ± 0.07 (3.05 - 3.2) 4.2 ± 0.30 (3.9 - 4.5)  

LIO 3.88 ± 0.11 (3.75 - 3.95) 3.7 ± 0.20 (3.4 - 4.1) 

CFO 7.84 ± 0.42 (7.44 - 8.28) 8.0 ± 0.30 (7.1 - 8.3) 

LZ 11.72 ± 0.51 (11.14 - 12.13) 11.5 ± 0.50 (10.6 - 12.2)  

LCC 10.42 ± 0.51 (9.83 - 10.77) 9.8 ± 0.30 (9.5 - 10.4)  

LIP 8.80 ± 0.77 (8.12 - 9.65) - 

CIP 2.69 ± 0.25 (2.41 - 2.91) - 

CTC 21.54 ± 0.85 (20.58 - 22.22) 22.1 ± 0.7 (21 - 23.5)  

CCI 19.75 ± 1.13 (18.53 - 20.77) 19.9 ± 0.70 (18.8 -21)  

CP 8.70 ± 0.55 (8.07 - 9.12) - 

CPP 3.82 ± 0.13 (3.73 - 3.98) 3.7 ± 0.30 (3.5 - 4.2)  

LPO   2.57 ± 0.40 (2.16 - 2.97) - 

LCO 5.41 ± 0.30 (5.06 - 5.63) 5.1 ± 0.30 (4.7 - 5.5)  

CDI 5.04 ± 0.47 (4.5 - 5.39) 5.3 ± 0.30 (5.0 - 5.8)  

LPZ 2.41 ± 0.13 (2.27 - 2.53) 2.4 ± 0.2 (2.0 - 2.7)  

CCZ 15.33 ± 0.99 (14.35 - 16.33) - 

ACC 7.35 ± 0.31 (7 - 7.58) 7.0 ± 0.20 (6.5 - 7.3)  

EI 1.32 ± 0.22 (1.14 - 1.57) - 

LI 1.58 ± 0.16 (1.4 - 1.72) - 

CMS   3.85 ± 0.10 (3.74 - 3.94) 3.4 ± 0.20 (3.1 -3.9)  

LM1 1.18 ± 0.05 (1.15 - 1.25) 0.98 ± 0.07 (0.9 - 1.1)  

LFI   1.44 ± 0.16 (1.26 - 1.59) 1.5 ± 0.1 (1.3 - 1.7) 

CFI 4.46 ± 0.27 (4.15 - 4.68) 4.6 ± 0.3 (3.8 - 5.1) 

 

Todos indivíduos de Calomys tener coletados (n=3) são adultos e foram utilizados para 

a estatística descritiva (Tabela 19). Não realizamos o teste de DS para esta espécie pelo número 

de exemplares ser muito baixo.  
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Tribo Thomasomyini 

Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) 

 As 22 espécies de Rhipidomys são encontradas em habitats florestais distribuídos em 

grande parte da América do Sul. Atualmente são reconhecidas 12 espécies de Rhipidomys para 

o Brasil (R. cariri, R. emiliae, R. gardneri, R. ipukensis, R. itoan, R. leucodactylus, R. macconnelli, 

R. macrurus, R. mastacalis, R. nitela, R. tribei e R. wetzeli). Destas, três ocorrem no estado da 

Bahia (R. cariri, R. macrurus e R. mastacalis). Rhipidomys cariri está associado a habitats 

florestais semiáridos pertencentes à Caatinga, enquanto o Rhipidomys macrurus também está 

associado a este domínio, mas é encontrado com frequência em florestas de galeria, florestas 

semidecíduas e savanas em grande parte do Cerrado brasileiro. Já, Rhipidomys mastacalis é 

encontrado na Mata Atlântica, do estado de São Paulo à Paraíba, na Chapada Diamantina, nas 

regiões leste e centro de Minas Gerais, e populações isoladas no oeste do Ceará e norte de Goiás. 

(Tribe 2015). 

R. mastacalis se diferencia das demais espécies por possuir a associação das seguintes 

características: tamanho médio (comprimento da cabeça e do corpo variando de 125– 145 mm); 

pelagem dorsal marrom acinzentado a vermelho mais intenso e pelagem ventral creme ou 

branco; comprimento da cauda maior do que o comprimento da cabeça e do corpo  (120-140% 

do comprimento da cabeça e do corpo); cauda de  coloração castanho claro a escuro, com pelos 

curtos na base e longos na metade distal; presença de pincel de pelos ao final da cauda; pés 

largos com comprimento que varia de 26–29 mm, com coloração dorsal marrom médio a escuro, 

geralmente larga e mal definida; crânio moderadamente longo; nasais afinam regularmente da 

região anterior para posterior; cristas supraorbitais são retas, divergindo na região interorbital; 

o forâmen incisivo estreito; a ponte palatina longa e estreita;  possui um pequeno forâmen 

estapedial, sem sulco interno no alisfenóide e sem forâmen esfenofrontal (Tribe 2015). 
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Material testemunho: n = 15; 6 fêmeas: CMARF 3714, 3860, 3884, 3890, 3891, 3896; 9 machos: 

CMARF 3442, 3766, 3768, 3781, 3840, 3842, 3869, 3887 e 3895. 

Identificação da espécie  

Caracterização da morfologia externa: Rhipidomys mastacalis possui tamanho médio (média dos 

exemplares examinados: CC= 122.08 mm, CA= 155.33 mm, PE_S= 25.12 mm, PE_C= 26.33 mm, 

OR= 19.58 mm e P= 52.16 g; Tabela 20). A pelagem dorsal é moderadamente longa e densa com 

¾ da base de coloração cinza e ¼ da porção apical marrom acinzentado ou alaranjado. A pelagem 

lateral é similar ao dorso, porém um pouco mais clara. Existe limite bem definido entre dorso e 

ventre, o qual é inteiramente de coloração branca. A cabeça possui coloração semelhante ao 

dorso. As vibrissas são densas e longas, ultrapassando as orelhas que são médias (19,58 mm), 

de coloração marrom e com poucos pelos curtos em seu interior. Os membros possuem região 

interna e externa com coloração semelhante ao ventre e ao dorso, respectivamente.  As mãos 

e os pés são cobertos dorsalmente por pelos de coloração marrom escura e os dígitos são 

brancos. Os pés são relativamente largos e de comprimento médio (26,33 mm), possuem seis 

almofadas claras bem desenvolvidas e dígitos com garras curtas. Os pelos ungueais são densos, 

brancos e ultrapassam as garras. A cauda é maior que o comprimento cabeça-corpo e possui 

coloração dorsal marrom escuro e ventral marrom claro. Apresenta um tufo de pelos em sua 

extremidade de aproximadamente 10 mm e a mesma medida de pelos semelhantes aos dorsais 

em sua base. Os olhos possuem tamanho mediano. 

Caracterização da morfologia crânio-dentária: Crânio longo e robusto, sem tubo rostral, com 

nasais longos que afinam da região anterior até a posterior. A placa zigomática é reta e estreita. 

A região interorbital possui convergência anteriormente e cristas supra-orbitais marcadas. O 

forâmen incisivo pode ou não ultrapassar a borda anterior do M1. Ele é estreito alargando-se 

levemente posteriormente e com margens arredondadas. A placa parapterigóide possui 

tamanho semelhante à porção mediana da fossa mesopterigóide. A fossa mesopterigóide 
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ultrapassa a margem posterior do M3 e possui processo ósseo no meio, dando a essa estrutura 

um formato de coração.  Os incisivos superiores são suavemente opistodontes. No molar 

superior M1, o flexo anteromediano separa o anterocone, a anterofosseta está presente e o 

paraflexo alonga-se até a região final do paracone, separando o mesmo do muro mediano. O 

hipoflexo é bem desenvolvido e separa o hipocone do protocone. O metaflexo separa o 

metacone do muro mediano. No M2, o paraflexo alonga-se até a região final do paracone. O 

hipoflexo é bem desenvolvido, separando o hipocone do protocone e o posterolofo é bem 

desenvolvido. O M3 possui formato triangular e apresenta dentina em grande parte de sua 

extensão. Bulas auditivas são pequenas.  O padrão de circulação carótida é do tipo 3 (Figura 13).  

Figura 13. Crânio e mandíbula de Rhipidomys mastacalis (CMARF 3895; macho; CTC = 32,64 mm). Crânio 

em vista dorsal, ventral e lateral e mandíbula em vista lateral. 
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Tabela 20. Estatística descritiva (média ± desvio padrão e tamanho mínimo e máximo) das medidas 

corporais externas e crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Rhipidomys mastacalis coletados 

em Itapetinga e Itambé e depositados na Coleção CMARF, BA. 

Variáveis Geral (n: 12) Fêmeas (n: 5) Machos (n: 7) 

PESO 52.16 ± 15.77 (32.5 - 86) 39.9 ± 7.09 (32.5 - 50) 60.92 ± 14.41 (44 - 86) 

CC 122.08 ± 14.33 (100 - 149) 109.2 ± 8.67 (100 - 120) 131.28 ± 9.44 (122 - 149) 

CA 155.33 ± 11.13 (140 - 178) 147.6 ± 6.58 (140 - 155) 160.85 ± 10.62 (146 - 178) 

OR 19.58 ± 1.01 (18 - 21) 19.1 ± 0.89 (18 - 20) 19.92 ± 1.01 (19 - 21) 

PE_C 26.33 ± 2.55 (19 - 28.5) 25.1 ± 3.62 (19 - 28.5) 27.21 ± 0.99 (26 - 28.5) 

PE_S 25.12 ± 2.56 (18 - 27.5) 24.1 ± 3.64 (18 - 27.5) 25.85 ± 1.31 (24 - 27.5) 

CN 10.78 ± 0.45 (10.02 - 11.73) 10.60 ± 0.42 (10.02 - 10.95) 10.91 ± 0.46 (10.48 - 11.73) 

CR  10.76 ± 0.82 (9.5 -12.11) 10.06 ± 0.66 (9.5 - 11.15) 11.26 ± 0.51 (10.57 - 12.11) 

LR 4.58 ± 0.26 (4.28 - 5.01) 4.43 ± 0.21 (4.28 - 4.76) 4.69 ± 0.25 (4.41 - 5.01) 

LIO 5.29 ± 0.24 (4.77 - 5.54) 5.13 ± 0.25 (4.77 - 5.42) 5.40 ± 0.16 (5.04 - 5.54) 

LZ 16.76 ± 0.93 (14.97 - 18.24) 16.01 ± 0.69 (14.97 - 16.78) 17.29 ± 0.67 (16.63 - 18.24) 

CFO 10.74 ± 0.47 (10.17 - 11.66) 10.39 ± 0.18 (10.17 - 10.63) 10.99 ± 0.46 (10.42 - 11.66) 

LCC 13.97 ± 0.36 (13.51 - 14.83) 13.83 ± 0.22 (13.51 - 14.13) 14.07 ± 0.40 (13.57 - 14.83) 

LIP 10.38 ± 0.71 (9.16 - 11.87) 10.24 ± 0.82 (9.16 - 10.93) 10.48 ± 0.65 (9.83 - 11.87) 

CIP 4.61 ± 0.49 (4.05 - 5.63) 4.28 ± 0.32 (4.05 - 4.85) 4.84 ± 0.45 (4.19 - 5.63) 

CTC 31.46 ± 1.81 (29.05 - 35) 29.98 ± 0.97 (29.05 - 31.4) 32.52 ± 1.48 (30.5 - 35) 

CCI 28.79 ± 1.63 (26.67 - 31.9) 27.39 ± 0.76 (26.67 - 28.46) 29.79 ± 1.30 (27.95 - 31.9) 

CP 12.65 ± 0.68 (11.65 - 13.76) 12.14 ± 0.51 (11.65 - 12.94) 13.01 ± 0.56 (12.34 - 13.76) 

LPO   3.41 ± 0.17 (3.21 - 3.79) 3.29 ± 0.05 (3.21 - 3.35) 3.50 ± 0.16 (3.27 - 3.79) 

CPP 5.18 ± 0.24 (4.65 - 5.57) 5.14 ± 0.33 (4.65 - 5.57) 5.21 ± 0.16 (4.89 - 5.4) 

LCO 7.36 ± 0.33 (6.87 - 7.8) 7.38 ± 0.38 (6.87 - 7.74) 7.34 ± 0.31 (6.96 - 7.8) 

CDI 8.19 ± 0.62 (7.41 - 9.3) 7.75 ± 0.35 (7.41 - 8.26) 8.50 ± 0.58 (7.71 - 9.3) 

LPZ 2.82 ± 0.21 (2.45 - 3.2) 2.67 ± 0.14 (2.45 - 2.81) 2.93 ± 0.18 (2.72 - 3.2) 

CCZ 22.81 ± 1.48 (21.17 - 26.58) 21.73 ± 0.52 (21.17 - 22.4) 23.58 ± 1.47 (21.97 - 26.58) 

ACC 9.69 ± 0.34 (9.13 - 10.28) 9.47 ± 0.23 (9.13 - 9.76) 9.85 ± 0.32 (9.44 - 10.28) 

EI 1.85 ± 0.12 (1.63 - 2.01) 1.78 ± 0.11 (1.63 - 1.95) 1.90 ± 0.10 (1.71 - 2.01) 

LI 2.46 ± 0.24 (2.1 - 2.87) 2.28 ± 0.20 (2.1 - 2.62) 2.58 ± 0.16 (2.44 - 2.87) 

CMS   4.88 ± 0.14 (4.71 - 5.16) 4.872 ± 0.13 (4.74 - 5.03) 4.88 ± 0.15 (4.71 - 5.16) 

LM1 1.33 ± 0.09 (1.09 - 1.47) 1.28 ± 0.11 (1.09 - 1.41) 1.36 ± 0.06 (1.28 - 1.47) 

LFI   2.67 ± 0.23 (2.41 - 3.02) 2.48 ± 0.10 (2.41 - 2.67) 2.81 ± 0.18 (2.55 - 3.02) 

CFI 6,04 ± 0.69(4.83 - 7.13) 5.41 ± 0.34 (4.83 - 5.68) 6.50 ± 0.44 (5.84 - 7.13) 

 

Dos 15 indivíduos de Rhipidomys mastacalis coletados, 12 são adultos (classes etárias 

de 2 a 4) e somente estes foram utilizados para a estatística descritiva (Tabela 20). Para analisar 

a existência de dimorfismo sexual utilizamos somente os indivíduos que apresentaram todas as 

variáveis registradas, no caso de R. mastacalis, os 12 exemplares. O número de indivíduos de R. 

mastacalis por classe foi baixo (Classe 2: 4 indivíduos, Classe 3: 6 indivíduos e Classe 4: 2 

indivíduos), assim agrupamos todos em uma única classe. Em seguida testamos a normalidade 
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dos dados por meio do teste de Shapiro-Wilk e apenas uma variável (LIO) não apresentou 

distribuição normal, sendo assim, o DS para esta foi analisado por meio do teste não paramétrico 

de Mann Whitney e as demais através do teste t de Student. Os resultados dos testes 

demonstraram que 14 das 25 variáveis crânio-dentarias apresentaram diferença significativa 

entre os sexos, sendo os machos de R. mastacalis maiores que as fêmeas (Tabela 21). Este 

resultado vai de encontro ao estudo de Machado (2019), o qual também testou o DS para esta 

espécie e os dados apontaram para machos maiores que fêmeas. 

Tabela 21. Estatística descritiva (média ± desvio padrão, tamanho mínimo e máximo) de 25 medidas 

crânio-dentárias (mm) dos indivíduos adultos de Rhipidomys mastacalis de Itapetinga e Itambé, com os 

resultados do teste t de Student e Mann Whitney e seus valores de significância. Os valores 

estatisticamente significativos (p <0,05) são indicados em negrito. Os valores referentes ao teste de Mann 

Whitney estão representados com asterisco (*). 

Variáveis Fêmeas (n: 5)  Machos (n: 7)  Teste  P 

CN 10.60 ± 0.42 (10.02 - 10.95) 10.91 ± 0.46 (10.48 - 11.73) -1,92 0,260 

CR 10.06 ± 0.66 (9.5 - 11.15) 11.26 ± 0.51 (10.57 - 12.11) -3,55 0,005 

LR 4.43 ± 0.21 (4.28 - 4.76) 4.69 ± 0.25 (4.41 - 5.01) -1,88 0,088 

LIO 5.13 ± 0.25 (4.77 - 5.42) 5.40 ± 0.16 (5.04 - 5.54) -1,94* 0,051 

LZ 16.01 ± 0.69 (14.97 - 16.78) 17.29 ± 0.67 (16.63 - 18.24) -3,20 0,009 

CFO 10.39 ± 0.18 (10.17 - 10.63) 10.99 ± 0.46 (10.42 - 11.66) -2,73 0,020 

LCC 13.83 ± 0.22 (13.51 - 14.13) 14.07 ± 0.40 (13.57 - 14.83) -1,19 0,259 

LIP 10.24 ± 0.82 (9.16 - 10.93) 10.48 ± 0.65 (9.83 - 11.87) -0,54 0,595 

CIP 4.28 ± 0.32 (4.05 - 4.85) 4.84 ± 0.45 (4.19 - 5.63) -2,36 0,039 

CTC 29.98 ± 0.97 (29.05 - 31.4) 32.52 ± 1.48 (30.5 - 35) -3,32 0,007 

CCI 27.39 ± 0.76 (26.67 - 28.46) 29.79 ± 1.30 (27.95 - 31.9) -3,66 0,004 

CP 12.14 ± 0.51 (11.65 - 12.94) 13.01 ± 0.56 (12.34 - 13.76) -2,69 0,022 

LPO 3.29 ± 0.05 (3.21 - 3.35) 3.50 ± 0.16 (3.27 - 3.79) -2,75 0,020 

CPP 5.14 ± 0.33 (4.65 - 5.57) 5.21 ± 0.16 (4.89 - 5.4) -0,44 0,662 

LCO 7.38 ± 0.38 (6.87 - 7.74) 7.34 ± 0.31 (6.96 - 7.8) 0,19 0,846 

CDI 7.75 ± 0.35 (7.41 - 8.26) 8.50 ± 0.58 (7.71 - 9.3) -2,57 0,027 

LPZ 2.67 ± 0.14 (2.45 - 2.81) 2.93 ± 0.18 (2.72 - 3.2) -2,64 0,024 

CCZ 21.73 ± 0.52 (21.17 - 22.4) 23.58 ± 1.47 (21.97 - 26.58) -2,64 0,024 

ACC 9.47 ± 0.23 (9.13 - 9.76) 9.85 ± 0.32 (9.44 - 10.28) -2,22 0,050 

EI 1.78 ± 0.11 (1.63 - 1.95) 1.90 ± 0.10 (1.71 - 2.01) -1,82 0,097 

LI 2.28 ± 0.20 (2.1 - 2.62) 2.58 ± 0.16 (2.44 - 2.87) -2,79 0,018 

CMS 4.872 ± 0.13 (4.74 - 5.03) 4.88 ± 0.15 (4.71 - 5.16) -0,16 0,875 

LM1 1.28 ± 0.11 (1.09 - 1.41) 1.36 ± 0.06 (1.28 - 1.47) -1,48 0,168 

LFI 2.48 ± 0.10 (2.41 - 2.67) 2.81 ± 0.18 (2.55 - 3.02) -3,50 0,005 

CFI 5.41 ± 0.34 (4.83 - 5.68) 6.50 ± 0.44 (5.84 - 7.13) -4,52 0,001 
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Muitas variáveis externas e crânio-dentárias apresentam sobreposição entre as espécies 

que fazem parte do gênero Rhipidomys no Brasil, portanto estas variáveis quantitativas não 

foram as preditoras para a classificação dos nossos espécimes em Rhipidomys mastacalis e sim 

as características qualitativas cranianas, como o formato dos forâmens incisivos, região 

interorbital, entre outros. Entretanto, sabemos que as espécies de Rhipidomys que ocupam as 

regiões mais secas do nordeste brasileiro (R. cariri e R. macrurus) apresentam uma ampla 

variação morfológica intraespecífica, evidenciando a necessidade de revisões taxonômicas para 

a espécie em questão (Costa et al. 2011). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A região de Itapetinga e Itambé, no centro-sul da Bahia apresentou uma riqueza mediana de 

espécies coletadas em áreas nunca estudadas de Florestas Estacionais Semideciduais e 

pastagens. O alto sucesso de captura possibilitou a coleta e tombamento de uma grande 

quantidade de exemplares de roedores e marsupiais. A caracterização da morfologia externa e 

crânio-dentária destas ajudará não apenas taxonomistas, mas também zoólogos e ecólogos que 

precisam identificar pequenos mamíferos não-voadores em campo. Esta caracterização 

associada à morfometria linear já realizada e ao estudo genético com os tecidos coletados, 

poderá auxiliar estudos taxonômicos comparativos, sobre limites geográficos das espécies, 

sobre variações intrapopulacionais, entre outros. 
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CONCLUSÃO 

 

Ao analisar como se estrutura a comunidade de pequenos mamíferos 

não-voadores em localidades de Mata Atlântica altamente fragmentada no 

centro-sul da Bahia, notamos uma elevada abundância de espécimes nos dois 

tipos de ambientes estudados (florestal e pastagens) e com diferentes 

especificidades de habitats (generalistas e especialistas em ambientes florestais 

e abertos). O sucesso de captura foi elevado quando comparado aos estudos já 

realizados em ecossistemas semelhantes e a riqueza de pequenos mamíferos 

está dentro da variação encontrada nos estudos, podendo ser acrescida de duas 

espécies nos remanescentes florestais e uma espécie nas pastagens, caso 

houvesse a ampliação do esforço amostral. O fato de não registrarmos espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção como os roedores Callistomys pictus, 

Phyllomys unicolor e Trinomys mirapitanga, pode estar associado à preferência 

destes por habitats florestais mais úmidos, bem conservados e contínuos 

(florestas maduras), e às baixas densidades populacionais. A ausência de 

espécies exóticas pode estar relacionada à distância que os sítios amostrais 

estão do centro urbano mais próximo (Itapetinga) e outros assentamentos 

humanos.  

Observamos homogeneidade de espécies com diferentes especificidades 

de habitats nos remanescentes florestais estudados (3 espécies de cada 

especificidade com abundância relativa semelhante por grupo). Este dado 

sugere uma ocupação desproporcional das espécies generalistas e especialistas 

por ambientes abertos em fitofisionomias florestais, sendo possivelmente 

resultado da interferência das matrizes com longo histórico de domínio por 

pastagens. As espécies de hábitos estritamente florestais registradas em nosso 

estudo (Gracilinanus microtarsus, Marmosops incanus e Rhipidomys mastacalis) 

podem estar regionalmente ameaçadas pela fragmentação e redução do habitat 

nativo, uma vez que não possuem plasticidade para ocupar a matriz de áreas 

abertas. Portanto, a redução dos fragmentos florestais estudados pode 

prejudicar não somente a sobrevivência das assembleias de pequenos 

mamíferos com baixa capacidade de dispersão em matrizes abertas, mas 
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também promover o aumento de doenças contagiosas nos animais domésticos 

e seres humanos que vivem próximo a eles.  

A caracterização morfológica e morfométrica (morfometria linear) dos 

espécimes de roedores e marsupiais das localidades estudadas auxiliou na 

identificação das espécies, principalmente para as que possuem congêneres 

muito semelhantes e no acréscimo de estudos sobre dimorfismo sexual. Os 

resultados de dimorfismo em marsupiais e nos roedores Rhipidomys mastacalis 

e Necromys lasiurus demonstraram haver diferença das variáveis crânio-

dentárias entre os sexos, sendo os machos maiores que as fêmeas na maioria 

delas, indo de encontro aos estudos já realizados. O mesmo não ocorre com os 

roedores da Tribo Oryzomyini (Cerradomys vivoi e Oligoryzomys nigripes) e da 

Tribo Phyllotini (Calomys expulsus) os quais não apresentaram diferença 

significativa entre os sexos. Os dados disponíveis no segundo capítulo podem 

auxiliar pesquisadores em campo com a identificação das espécies e 

taxonomistas com diversas frentes de estudo, por exemplo, comparações 

intrapopulacionais, limites de distribuição de espécies, entre outros. A coleta do 

elevado número de exemplares e tecidos tombados na Coleção de Mamíferos 

“Alexandre Rodrigues Ferreira” (CMARF - UESC) em Ilhéus, será de grande valia 

para estudos futuros como foi para o estudo em questão, o qual teve várias 

parcerias, como as pesquisas veterinárias (Avaliação da presença de Salmonella 

spp., Leishmania spp. e Tripanosoma spp. nos pequenos mamíferos). 

Sendo assim, o nosso trabalho foi pioneiro ao retratar a assembleia de 

pequenos mamíferos em Florestas Estacionais Semideciduais no estado da 

Bahia, uma formação florestal altamente reduzida dentro do bioma Atlântico, 

especialmente neste estado. Destacamos a necessidade da preservação dos 

resquícios deste tipo florestal pertencentes em sua maioria às propriedades 

privadas, a fim de garantir a manutenção das comunidades de pequenos 

mamíferos e demais comunidades da fauna e flora da região. O grande desafio 

está na execução e criação de leis que impeçam o desmatamento destes 

fragmentos, assim como a implementação de medidas que atenuem a 

fragmentação florestal através, por exemplo, de corredores ecológicos e da 

inserção de matrizes mais permeáveis.  
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