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Apresentação 
 
 
 
Os Simpósios de Zoologia Sistemática são eventos anuais da Pós-graduação em 
Zoologia da UFMG, que pretende, com eles, contribuir para a consolidação das 
comunidades de zoólogos sistematas de Minas Gerais e do Brasil. Os simpósios têm 
como objetivos: 1) Congregar periodicamente a comunidade de zoólogos sistematas 
em atividade em Minas Gerais e no Brasil para a troca de experiência e 
conhecimentos; 2) Promover o amadurecimento da incipiente comunidade de 
pesquisadores em zoologia sistemática sediados no estado de Minas Gerais; 3) divulgar 
os conhecimentos produzidos nas instituições de pesquisa mineiras e brasileiras sobre 
a sistemática dos táxons animais que participam das faunas estadual e nacional; 4) 
despertar o interesse em novas gerações de estudantes pela sistemática zoológica. 
 
A segunda edição do Simpósio de Zoologia Sistemática trouxe uma grata surpresa a 
nós, organizadores, recebendo atenção entusiástica de alunos de graduação e pós-
graduação e, também, de profissionais de todo o país: Foram 752 inscrições de 
representantes de 92 instituições/empresas de 19 estados do Brasil! Nas páginas 
seguintes, apresentamos a programação científica oferecida aos participantes e uma 
amostra do que eles verão, na forma dos resumos dos pôsteres e minipalestras 
apresentadas durante o simpósio. 
 
Esperamos ser capazes de manter a regularidade do simpósio e a melhorar 
constantemente a sua programação nas próximas edições! 
 

 
Dr. Fernando A. Silveira 
Coordenador do simpósio 

 

 
Dr. Adalberto J. Santos 

     Coordenador da Pós-graduação 
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15 de dezembro de 2014 
 

09:00h – 10:00h 
SEÇÃO DE ABERTURA 

Dr. Carlos Augusto Rosa – Vice-diretor do ICB/UFMG 

Dra. Walderez O. Dutra – Coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa do ICB/UFMG. 

Dra. Cleida A. Oliveira – Coordenadora do Núcleo de Apoio à Pós-graduação do ICB/UFMG. 
Dr. Adalberto J. Santos – Coordenador da Pós-graduação em Zoologia da UFMG 
Dr. Fernando A. Silveira – Coordenador do Simpósio. 

 
10:00h – 12:00h 

SEÇÃO DE PÔSTERES 
 

INVERTEBRADOS 
ARTRÓPODES TERRESTRES 

Amorim ACN, Santos Jr. JE, Santos F & Silveira FA 
Utilização do código de barras genético para a delimitação de espécies crípticas e 
associação de sexos em Exomalopsis (Exomalopsis) Spinola, 1857 (Hymenoptera: Apidae). 

Barros LD & Grazia J 
Revisão do gênero Agroecus Dallas, 1851 (Hemiptera: Pentatomidae: Pentatominae). 

Carvalho YC, Almeida NG & Brugiolo SSS 
Inventário da Artropodofauna de um fragmento florestal urbano em Juiz de Fora, Minas 
Gerais: Resultados parciais  

Diniz VSR & Santos AJ 
Filogeografia e delimitação de duas espécies simpátricas e crípticas do gênero 
Paratrechalea Carico, 2005 (Aranea: Threchaleidae). 

Freitas FV & Silveira FA 
Filogenia das espécies de Thygater Holmberg, 1884 (Apidae: Eucerini).  

Gonçalves VR & Campos LA  
Revisão de Proxys Spinola, 1837 (Hemiptera: Pentatomidae). 

Guidoti M  
Descrição de uma nova espécie de Sphaerocysta Stål, 1873 (Heteroptera, Tingidae). 

Lacerda DSS, Silveira FA, Silva ARM 
A fauna de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) do Parque Estadual da Serra do Rola-
Moça, Minas Gerais, Brasil. 

Lopes RB & Noll FB 
Análise cladística dos grupos de espécies de Zethus (Zethoides) Fox, 1899 com inferências 
sobre a classificação subgenérica de Zethus (Fabricius, 1804) (Hymenoptera: Vespidae).  

Magalhaes ILF, Nogueira AA & Santos AJ  
Associando machos e fêmeas de Micrathena (Araneae: Araneidae), um gênero de aranhas 
sexualmente dimórficas, usando diferentes fontes de dados. 

Munhoz ILA., Araújo VA & Serrão JE 
Sistema reprodutor masculino e espermatozoide em espécie de Symphyta (Hymenoptera): 
Morfologia e Filogenia. 

Pereira DFG, Furieri KS & Salles FF 
Lista de gêneros de Anisoptera (Insecta: Odonata) da Reserva Natural Vale (Linhares, 
Espírito Santo, Brasil). 
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Polizei TTS, Passos MIS, Costa LSM & Bispo PC 
Nota morfológica sobre um novo gênero e duas novas espécies de Elmidae (Insecta: 
Coleoptera) para o estado de São Paulo.  

Probst RS & Brandão CRF 

Revisão e proposta filogenética para o gênero Basiceros Shulz, 1906 (Hymenoptera: 
Formicidae).  

Roza AS & Mermudes JRM  
Sistematização da diversidade das subfamílias de Carabidae (Insecta, Coleoptera) de Vila 
Dois Rios (Ilha Grande, Angra dos Reis - RJ). 

Rozario EM & Salles FF 
Fauna de Ephemeroptera (Insecta) do Espírito Santo: Lista das espécies e chave interativa. 

Silva WF, Guadanucci JPL & Silva MB 
Uma nova espécie de Tmesiphantes Simon, 1892 (Araneae, Theraphosidae) da Floresta 
Ombrófila Densa da Bahia, Brasil, e notas biogeográficas sobre o gênero. 

Soares YFF & Silva MJM 
Coleção de Invertebrados Aquáticos (Insecta: Odonata, Trichoptera) da Universidade de 
Brasília (CIAq-UnB). 

Souza SP & Takiya DM 
Estudo taxonômico da tribo Portanini (Hemiptera: Cicadellidae) do Norte e Nordeste do 
Brasil.  
 

INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 
Araújo TQ, Garraffoni ARS & Vidigal THAD 

Filogenia morfológica e molecular da família Chaetonotidae (Gastrotricha).  
Lima MKS & Matthews-Cascon H 

Inventário da coleção de Amphipoda (Crustacea, Peracarida) do Laboratório de 
Invertebrados Marinhos do Ceará da Universidade Federal do Ceará. 

 Ribeiro CC, Nunes ET, David JAO & Braga ACA  
Macrofauna associada ao mexilhão Perna perna (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Bivalvia: 
Mytilidae) em três costões rochosos de Anchieta, litoral sul do Espírito Santo, Brasil. 

Silva MV, Monteiro FAC, Lima MKS & Matthews-Cascon H 
Caracterização da Coleção de Equinodermos (Echinodermata) do Laboratório de 
Invertebrados Marinhos do Ceará da Universidade Federal do Ceará.  

 
VERTEBRADOS 

HERPETOLOGIA 
Bang DL & Giaretta AA 

Distribuição geográfica e canto de Scinax tigrinus Nunes et al. 2010 (Anura, Hylidae).  
Barreto SLA, Oliveira AM, Assis CL, Guedes JJM & Feio RN 

 Anurofauna (Amphibia: Anura) de Cataguases, Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil 
Brito MJ & Romano PSR 

Descrição osteológica preliminar do crânio de Mesoclemmys hogei (Mertens, 1967) 
(Testudines, Pleurodira, Chelidae)  

Comitti EJ, Garcia PCA. & Lingnau R 
Revisão taxonômica das espécies do gênero Hylodes Fitzinger, 1826 (Anura: Hylodidae) 
ocorrentes nos estados do sul do Brasil  

Costa HC & Garcia PCA  
Taxonomia e filogeografia de Amphisbaena vermicularis Wagler, 1824 (Squamata: 
Amphisbaenidae) 

Cozendey PS, Novelli IA, Castañon MCMN & Sousa & Bernadete M 
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Descrição morfo-histológica da língua de Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) 
(Squamata, Gekkonidae) 

Gomides SC, Magalhães RF, Rodrigues MT & Garcia PCA 
Análises preliminares sobre a filogeografia do gênero Plica Gray, 1831 (Reptilia, 
Tropiduridae) 

Gonçalves GL & Mahecha GAB  
Morfologia do falo de jacaré-açu Melanosuchus niger Spix, 1825 (Crocodylia: Alligatoridae) 

Lacerda JVA & Garcia PCA 
Filogenia de espécies do grupo bromelígena Scinax perpusillus (Amphibia: Hylidae).  

Magalhães RF, Santos FR & Garcia PCA 
Filogeografia de uma perereca endêmica do Espinhaço Mineiro (Anura: Hylidae). 

Nascimento FAC & Garcia PCA 
Evolução de caracteres larvais na família Leptodactylidae Werner, 1896 (Amphibia, Anura) 

Oliveira AM, Assis CL, Guedes JJM, Barreto SLA & Feio RN 
Serpentes (Squamata: Serpentes) de Cataguases, Zona da Mata, Minas Gerais, Brasil 

Oswald CB, Canedo CC, Garcia PCA & Neckel-Oliveira S 
O status taxonômico de Ischnocnema manezinho Garcia, 1996 (Anura: Brachycephalidae). 

Reis LP, Lacerda JV, Garcia PCA & Svartman M 
O cariótipo de espécies do grupo de Scinax perpusillus (Anura, Hylidae): Descrição e 
inferências evolutivas e filogenéticas 

Rodrigues F I, Garcia PCA & Mahecha GAB 
Morfologia e histologia de calosidades nupciais em Leiuperinae e Paratelmatobiinae 
(Amphibia: Anura: Leptodactylidae): Descrição e busca de caracteres filogenéticos.  

Santos VS, Curcio FF & Nunes PMS 
Variação geográfica na morfologia externa e hemipeniana entre populações de Chironius 
quadricarinatus (Boie, 1827) (Serpentes: Colubridae)  
 

MASTOZOOLOGIA 
Araújo NP, Espírito Santo AA, Stanyon R & Svartman M 

Pintura cromossômica interespecífica em Callicebus sp (Primates: Pitheciidae)  
Casali DM, Mahecha GAB & Perini FA 

Considerações filogenéticas sobre a anatomia e histologia da língua dos tamanduás 
(Xenarthra: Vermilingua)  

Dalvi DD, Colombi VH & Fagundes V 
Revisão cariotípica e filogenia molecular de Tonatia Gray, 1827 (Chiroptera: 
Phyllostomidae)  

Diniz LTS, Lemos TH, Alves JGM & Perini FA 
Descrição de deformidade craniana em Caluromys philander (Didelphidae: Caluromyinae)  

Fonseca BS & Ditchfield AD 
Diversificação do gênero Trachops Gray, 1837 (Chiroptera: Phyllostomidae): uma 
abordagem filogenética molecular mitocondrial e nuclear  

Genelhú SMC, Assunção NF & Ferreira AIG 
Nova área de ocorrência do Callithrix flaviceps (Primates, Callitrichidae) na região da Zona 
da Mata de Minas Gerais 

Morais LDB, Stumpp R & Perini FA 
Distribuição de Echimyidae Gray, 1825 (Mammalia: Rodentia) no estado de Minas Gerais, 
Brasil  

Nascimento MC, Lessa G & Gregorin R 
Caracterização morfométrica de Lonchophylla Thomas, 1903 (Chiroptera, Lonchophyllinae) 
no Brasil  
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Nobre CC & Tavares VC 
Filogeografia e Sistemática de espécies de morcegos (Mammalia: Chiroptera) cavernícolas, 
com ênfase em táxons ocorrentes no Brasil  

Novaes CM, Silva IO, Ribeiro IT, Ruiz-Miranda CR, Borges TJ & Dergam JA 
Padrões de Banda C e AG-NOR de saguis híbridos do gênero Callithrix revelam 
similaridades com espécies puras 

Silva BC, Gatto LM, Gatto ÁA, Gatto HL, Moreira JR & Moreira L 
Levantamento preliminar da mastofauna em fragmento de Mata Atlântica no município de 
Silveirânia, Minas Gerais  

Soares CDM, Perini FA & Mahecha GAB 
Características morfológicas do sistema reprodutor de Xenarthra (Mammalia) e implicações 
sistemáticas  

 
12:00h – 14:00h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
 

14:00h – 16:00h 
MINI-PALESTRAS 

Samuel C. Gomides (ICB/UFMG) 
Biogeografia da herpetofauna na região Amazônica. 

Rafael F. Magalhães, João V. Lacerda, Marcus T. T. Santos & Paulo C. A. Garcia (ICB/UFMG) 
Evolução do dimorfismo sexual em anfíbios anuros. 

Tiago L. Pezzuti & Paulo C. A. Garcia (ICB/UFMG)  

Anfíbios anuros como modelos para estudos de convergência adaptativa. 

 
16:00h – 16:30h 

INTERVALO 
 

16:30h – 18:30h 
MESA REDONDA 

Morfologia na era genômica 
Dr. Fernando A. Perini (ICB/UFMG) – coordenador 

A interação (nem sempre harmoniosa) entre dados morfológicos e moleculares em 
reconstruções filogenéticas. 

Dr. Marcelo Weksler (IBIO/UNIRIO; MNRJ) 
Dados morfológicos e moleculares na análise filogenética de mamíferos. 

Dr. Leandro Cézzane de Souza Assis (ICB/UFMG) 
Semaforontes. 

Dr. Taran Grant (IB/USP) 
Morfologia na era do genoma.  

 
18:30h – 19:00h 

INTERVALO 
 

19:00h – 20:00h 
PALESTRA MAGNA 

Dr. Angelo Barbosa Monteiro Machado 
Um zoólogo na Amazônia 
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16 de dezembro de 2014 
 

08:00h – 12:00h 
MINICURSOS 

 
12:00h – 14:00h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
 

14:00h – 16:00h 
MINI-PALESTRAS 

Bárbara T. Faleiro & Dr. Adalberto J. Santos (ICB/UFMG) 
Evolução da especialização alimentar na família Theridiidae (Araneae: Orbiculariae). 

Leonardo S. Carvalho & Dr. Adalberto J. Santos (ICB/UFMG) 
História ou ecologia? O que explica os padrões biogeográficos de dois táxons de aranhas 
neotropicais (Araneae, Pholcidae, Pholcinae)? 

Marcus Guidoti (IB/UFRGS) 
Sistemática, biogeografia e evolução dos percevejos de renda (Hemiptera, Heteroptera, 
Tingidae): “Estado-da-arte”, novas abordagens e perspectivas 

Rodolfo S. Probst & Dr. Carlos Roberto F. Brandão (MZ/USP) 
Estado de conhecimento da sistemática das formigas (Hymenoptera: Formicidae): 
Reclassificação e mudanças taxonômicas drásticas, com ênfase na subfamília Myrmicinae 

 
16:00h – 16:30h 

INTERVALO 
 

16:30h – 18:30h 
MESA REDONDA 

Delimitação de espécies: Novas ferramentas, velhos desafios 
Dra. Valéria Tavares (ICB/UFMG) – coordenadora  

Morcegos neotropicais: Desvendando complexos de espécies e de dados com múltiplas 
ferramentas. 

Dra. Fernanda de Pinho Werneck /Dr. Rafael Nascimento Leite (INPA) 
Delimitação coalescente de espécies de grupos Neotropicais. 

Dr. Sérgio N. Stampar (UNESP-Assis) 
As dificuldades na delimitação de espécies em organismos marinhos. 

Dr. Almir R. Pepato (ICB/UFMG) 
Acessando a biodiversidade no século XXI: Novas ferramentas ao alcance do zoólogo para a 
delimitação de espécies. 

 
18:30h – 19:00h 

INTERVALO 
 

19:00h – 20:00h 
PALESTRA MAGNA 

Dr. Adalberto José dos Santos 
El taxónomo en su laberinto - é possível (e necessário) descrever todas as espécies? 
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17 de dezembro de 2014 
 

08:00h – 12:00h 
MINICURSOS 

 
12:00h – 14:00h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
 

14:00h – 16:00h 
MINI-PALESTRAS 

Daniel M. Casali & Dr. Fernando A. Perini (ICB/UFMG) 

Evolução de Vermilingua (Mammalia: Xenarthra) 
Rodrigo P. Dutra & Dr. Mario A. Cozzuol (ICB/UFMG) 

Sistemática e Biogeografia de Cervos Neotropicais (Odocoileini; Cervidae) 
Marcelo C. Greco & Dr. Mario A. Cozzuol (ICB/UFMG) 

O evento K-Pg de extinção em massa e a diversificação dos mamíferos (Vertebrata, 
Mammalia) 

 
16:00h – 16:30h 

INTERVALO 
 

16:30h – 18:30h 
MESA REDONDA 

Citogenômica e sistemática 
Dra. Marta Svartman (ICB/UFMG) – coordenadora 

Pintura cromossômica e sistemática de mamíferos. 
Dra. Luciana Bolsoni Lourenço (IB/UNICAMP) 

Caracteres cromossômicos – o desafio do reconhecimento de homologias cromossômicas 
em Anura. 

Dr. Diogo Cavalcanti Cabral de Mello (UNESP-Rio Claro) 
Evolução de famílias multigênicas em gafanhotos: Os dados filogenéticos ajudam a definir 
padrões? 

Dr. Gustavo Kuhn (ICB/UFMG) 
Contribuições da citogenética para a sistemática de Drosophila. 

 
18:30h – 19:00h 

INTERVALO 
 

19:00h – 20:00h 
PALESTRA MAGNA 

Dra. Gisele Pires de Mendonça Dantas 
Filogeografia de Aves Neotropicais e Antárticas 

 

http://lattes.cnpq.br/7282243679498643
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18 de dezembro de 2014 
 

08:00h – 12:00h 
MINICURSOS 

 
12:00h – 14:00h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
 

14:00h – 16:00h 
MINI-PALESTRAS 

Diego M. Previatto (ICB/UFMG) 
Evolução das aves – uma abordagem sobre as aves primitivas 

Ubirajara Oliveira, Dr. Marcelo F. Vasconcelos & Dr. Adalberto J. Santos (ICB/UFMG) 
Aves, rios amazônicos e a inércia do conhecimento científico 

Gracielle F. Braga-Pereira & Dr. Adalberto J. Santos (ICB/UFMG) 
Partenogênese: origens e implicações evolutivas 

 
16:00h – 16:30h 

INTERVALO 
 

16:30h – 18:30h 
MESA REDONDA 

Paleontologia zoológica em Minas Gerais, na atualidade 
Dr. Mario A. Cozzuol (ICB/UFMG) – coordenador. 

Entre Minas, Amazônia, Argentina e Chile: Paleontologia no Instituto de Ciências Biológicas 
da UFMG. 

Dr. Pedro Romano (CCBS/UFV) 
Lidando com lumpers, splitters, fósseis e viventes: Exemplos com tartarugas fósseis. 

Dr. Douglas Riff Gonçalves (IB/UFU) 
Paleontologia de vertebrados no Triângulo Mineiro: panorama e perspectivas. 

Dr. Jonathas Bittencourt (IGC/UFMG) 
Sobre a origem e evolução dos dinossauros e outras histórias do Mesozoico sul-americano. 

 
18:30h – 19:00h 

INTERVALO 
 

19:00h – 20:00h 
PALESTRA MAGNA 

Dra. Taissa Rodrigues Marques da Silva 
Pterossauros: Sua diversidade e história evolutiva e os esforços interinstitucionais para 

melhor compreendê-los 

 
 

http://lattes.cnpq.br/9562316044920852
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19 de dezembro de 2014 
 

08:00h – 12:00h 
MINICURSOS 

 
12:00h – 14:00h 

INTERVALO PARA ALMOÇO 
 

14:00h – 16:00h 
MINI-PALESTRAS 

Thiago Q. Araújo (ICB/UFMG) 

Adaptações morfológicas dos organismos meiofaunais para psamia 
Fabrizio Marcondes Machado & Flávio Dias Passos (IB/UNICAMP) 

Bivalves carnívoros (Mollusca: Anomalodesmata): novas espécies, anatomia, 
comportamento e filogenia  

Marcel S. Miranda, Paulo V. F. Corrêa & Flávio D. Passos (IB/UNICAMP) 
Aplacóforos (Mollusca: Aplacophora) do Brasil: O que nós sabemos? 

 
16:00h – 16:30h 

INTERVALO 
 

16:30h – 18:30h 
MESA REDONDA 

Zoologia marinha:  
Síntese e lacunas do conhecimento sobre os animais da zona costeiro-marinha brasileira 

Dr. Almir R. Pepato (ICB/UFMG) – coordenador 
Estado do conhecimento da diversidade de quelicerados marinhos, caso exemplar para o 
histórico do conhecimento da diversidade marinha costeira. 

Dr. Otto Müller Patrão de Oliveira (UFABC)  
Padrões e lacunas na distribuição do zooplâncton gelatinoso ao largo da costa brasileira. 

Sérgio N. Stampar (UNESP-Assis) 
Os tipos e aplicações dos repositórios de dados para estudos da biodiversidade marinha. 

Dra. Cinthya S. G. Santos (UFF) 

Anelídeos poliquetas do Rio de Janeiro: Estado do conhecimento, biodiversidade e 
diretrizes futuras. 

 
18:30h – 19:00h 

INTERVALO 
 

19:00h – 20:00h 
PALESTRA MAGNA 

Dra. Sónia Cristina da Silva Andrade 
Usando ferramentas de filogenômica para inferir a história evolutiva de invertebrados 

 

 
20:00h 

ENCERRAMENTO 
 

 
  

http://lattes.cnpq.br/4637731335717375
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Pôsteres                                                                                                                            INVERTEBRADOS 
ARTRÓPODES TERRESTRES 

 

Utilização do código de barras genético para a delimitação de espécies 
crípticas e associação de sexos em Exomalopsis (Exomalopsis) Spinola, 
1857 (Hymenoptera: Apidae) 
 
Ana Clara N. Amorim1*, José Eustáquio Santos Jr.2, Fabrício dos Santos2 & Fernando A. Silveira1 

 

1
Laboratório de Sistemática e Ecologia de Abelhas, Departamento de Zoologia; 

2 
Laboratório de 

Biodiversidade e Evolução Molecular, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil. 

*
E-mail: anaclarana12@gmail.com 

 
Esse trabalho faz parte de um projeto de revisão das espécies do subgênero Exomalopsis s. 

stricto, em andamento. Exomalopsis reúne abelhas pequenas a médias, robustas e peludas que 

nidificam no solo e apresentam comportamento parassocial e cuja taxonomia apresenta uma 

série de problemas. O objetivo desse projeto foi utilizar um marcador molecular como 

ferramenta auxiliar na solução de dois problemas específicos, que são a definição dos limites 

de espécies dentro de complexos de espécies crípticas e a associação de sexos em algumas 

dessas espécies, utilizando como marcador a subunidade I do gene mitocondrial citocromo c 

oxidase (COI). Para avaliar as associações entre os exemplares, o programa Mega foi 

empregado para a construção de uma árvore de Neigbor-Joining. As distâncias foram 

estimadas usando o modelo de Kimura-2-parâmetros, e o suporte dos ramos foi estimado pelo 

método de Bootstrap, com 1000 réplicas. DNA de 17 exemplares de Exomalopsis s. stricto, 

dentre os 27 disponíveis, além daquele de três exemplares do grupo externo, pode ser 

sequenciado e amplificado. As relações entre os exemplares, evidenciadas na árvore gerada, 

são discutidas. 

  
Palavras-chave: Abelhas, Exomalopsini, Taxonomia, COI.  
 
Agências financiadoras: CNPq, CAPES, FAPEMIG. 
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Pôsteres                                                                                                                            INVERTEBRADOS 
ARTRÓPODES TERRESTRES 

 

Revisão do gênero Agroecus Dallas, 1851 (Hemiptera: Pentatomidae: 
Pentatominae) 
 
Lurdiana D. Barros* & Jocelia Grazia 

 

Departamento de Zoologia e Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Instituto de Biociências, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Brasil. 

*
E-mail: lurdiana.barros@gmail.com  

 
Agroecus Dallas, 1851 é um grupo pertencente à tribo Carpocorini, de ocorrência Neotropical, 

contendo seis espécies reconhecidas: A. brevicornis Buckup, 1957; A. ecuadoriensis Jensen-

Haarup, 1937; A. griseus Dallas, 1851; A. lizerianus (Pennington, 1922); A. reticulatus Rider & 

Rolston, 1987 e A. scabricornis (Herrich-Schäffer, 1844). As espécies deste gênero são muito 

semelhantes às de Euschistus Dallas, 1851, diferindo pela presença de fêmures armados, 

vértice do escutelo largamente arredondado e linhas longitudinais pontuadas nos córios. 

Agroecus é caracterizado pelo corpo largo e achatado, ângulos umerais mais ou menos 

proeminentes, margens anterolaterais do pronoto denticuladas e membranas dos hemiélitros 

com nervuras longitudinais ou parcialmente reticuladas. A revisão de Rider & Rolston (1987) 

foi o último trabalho publicado sobre o gênero. Nele, os autores sinonimizaram A. tenebricosus 

Buckup, 1957 com A. griseus e apresentaram uma chave para as espécies conhecidas. O 

presente trabalho propõe a revisão do gênero, baseando-se em caracteres morfológicos 

externos e de genitália interna e externa de machos e fêmeas. Espera-se que o levantamento 

dos caracteres permita a distinção das espécies, esclarecendo a composição do gênero, e 

auxiliem na construção de uma matriz de caracteres para uma futura análise filogenética. Um 

estudo morfométrico de A. griseus também será realizado.    

 
Palavras-chave: Análise filogenética, Taxonomia, Morfometria, Heteroptera, Carpocorini. 
 
Agências financiadoras: CAPES, CNPq. 
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Pôsteres                                                                                                                            INVERTEBRADOS 
ARTRÓPODES TERRESTRES 

 

Inventário da Artropodofauna de um fragmento florestal urbano em Juiz 
de Fora, Minas Gerais: Resultados parciais 

 
Yuri C. Carvalho1, Nilhian G. Almeida1,2* & Sônia S. S. Brugiolo1 

 

1
Departamento de Zoologia, Instituto de Ciências Biológicas; 

2
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Biológicas - Comportamento e Biologia Animal, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, MG, 
Brasil. 

*
E-mail: nilhian@yahoo.com.br.  

 
O Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora (JB-UFJF) está inserido na Mata do 

Krambeck, a maior Unidade de Conservação Ambiental no município de Juiz de Fora, Minas 

Gerais, com uma área estimada em 87 ha, que inclui dois fragmentos florestais com dimensões 

de 80 ha e 2 ha, respectivamente, . Esta área apresenta diferentes fitofisionomias de Mata 

Atlântica em estágios médios e avançados de regeneração sendo considerada uma área 

prioritária para conservação da biodiversidade no estado de Minas Gerais. O Jardim Botânico 

apresenta nascentes que formam cursos d’água que abastecem açudes, além de formar 

pequenos brejos, permitindo a amostragem de animais em ambientes variados. Este trabalho 

busca conhecer a artropodofauna do JB-UFJF, antes que ele seja aberto à visitação pública. 

Para tanto, foram realizadas coletas mensais entre abril e setembro de 2014, com instalação 

de 10 armadilhas pitfall em três áreas: Área I - sombreada com adensamento de árvores; Área 

II - ensolarada e aberta; e Área III - úmida, localizada perto de um curso de água, totalizando 

30 armadilhas mantidas em campo por 48h. Além dessas armadilhas, foram utilizadas redes 

entomológicas para interceptação aérea nos três transectos. Os artrópodes foram 

acondicionados em potes plásticos e levados para o Laboratório de Invertebrados da UFJF, 

triados e identificados até o nível de família. Até a presente data, observaram-se todas as 

principais linhas evolutivas do Filo Arthropoda: Crustacea, Hexapoda, Myriapoda e 

Queliceriformes, representadas por mais de 80 famílias, com predomínio para a Classe Insecta. 

Neste grupo, as principais ordens identificadas, foram: Hymenoptera, Orthoptera e Diptera, 

cujas famílias mais abundantes foram, respectivamente, Formicidae, Gryllidae, 

Mycetophylidae e Phoridae. Ao inventariar a artropodofauna em fragmentos florestais em 

áreas urbanas, busca-se o conhecimento para subsidiar futuras discussões e estratégias para 

sua conservação, em especial no JB-UFJF e entorno. 

 
Palavras-chave: Arthropoda, Artropodofauna, Mata Atlântica, Mata do Krambeck.  
 
Agências financiadoras: CNPq, CAPES, FAPEMIG. 
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Filogeografia e delimitação de duas espécies simpátricas e crípticas do 

gênero Paratrechalea Carico, 2005 (Aranea: Threchaleidae) 
 

Vinicius S. R. Diniz* & Adalberto J. Santos 
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Parathechalea Carico, 2005 é composto por sete espécies distribuídas na porção austral da 

América do Sul. Essas aranhas de hábitos noturnos vivem próximas a riachos e podem predar 

insetos e outros animais aquáticos. Paratrechalea azul Carico, 2005 e P. ornata (Mello-Leitão, 

1943) são espécies sintópicas em porções da Serra Geral, no Rio Grande do Sul, e apresentam 

ampla distribuição em simpatria na região nordeste daquele mesmo estado.  Elas são espécies 

semelhantes morfologicamente, sendo que a distinção entre elas é possível somente por 

análise detalhada de caracteres da genitália. Um estudo com uso de morfometria geométrica 

do epígino da fêmea e do palpo do macho mostrou um padrão bem distinto entre P. azul e P. 

ornata. Porém naquele mesmo estudo foi encontrada grande variação, tanto em caracteres 

sexuais quanto somáticos em populações brasileiras e uruguaias de P. ornata, o que sugere 

duas espécies crípticas. Tendo em vista a dificuldade em estabelecer limites entre essas 

espécies, pretende-se por meio de dados moleculares descrever padrões de divergência entre 

as populações. Neste trabalho, pretendemos, através de dados moleculares, inferir as relações 

filogenéticas entre populações das duas espécies, através de dois marcadores mitocondriais 

(COI e 16S) e um marcador nuclear (28S). A partir das árvores obtidas, pretendemos datar os 

períodos de divergência entre as populações em estudo. Por meio desses dados será possível 

testar hipóteses de limites de espécies no grupo. 

 
Palavras-chave: Espécies crípticas, Espécies sintópicas, Espécies simpátricas, Filogeografia. 
 
Agências financiadoras: CAPES e CNPq 
 

 
 
 
 
 
  



 

Anais do II Simpósio de Zoologia Sistemática 

Belo Horizonte, 16-19/12/2014 
Pós-graduação em Zoologia – Instituto de Ciências Biológicas – Departamento de Zoologia – UFMG 

 

 

21  
 

Pôsteres                                                                                                                            INVERTEBRADOS 
ARTRÓPODES TERRESTRES 

 

Filogenia das espécies de Thygater Holmberg, 1884 (Hymenoptera: 
Apidae) 
 
Felipe V. de Freitas* & Fernando A. Silveira 
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As 30 espécies do gênero Thygater Holmberg, 1884 ocorrem exclusivamente na região 

neotropical, excluindo-se as Antilhas, o Chile e o sul da Argentina. Segundo sua última revisão 

taxonômica, o gênero compreenderia dois subgêneros: Nectarodiaeta Holmberg, 1903 e 

Thygater s. str. Contudo, suas definições pelos diferentes autores são contraditórias. Moure & 

Michener foram os primeiros a definir os dois subgêneros, baseados em caracteres do clípeo, 

área malar e mandíbulas. Posteriormente, Urban separou-os, principalmente, com base no 

número de palpômeros maxilares, colocando todas as espécies com quatro palpômeros em 

Nectarodiaeta e os com três em Thygater s. str. A inclusão das espécies com quatro 

palpômeros maxilares em Nectarodiaeta foi questionada por Michener, segundo quem, outros 

caracteres, como os lobos do sétimo esterno dos machos, sugerem que algumas espécies com 

quatro palpômeros sejam mais proximamente relacionadas a espécies com três palpômeros. 

Para ele, portanto, Nectarodiaeta, como definido por Urban, seria sinônimo de Thygater s. str. 

Neste estudo, propomos a realização de uma análise filogenética das espécies do gênero para 

definir o escopo dos subgêneros com base nos princípios da sistemática filogenética. Para a 

realização deste estudo serão analisados espécimes do maior numero possível de espécies 

conhecidas do gênero Thygater. Serão empregados exemplares disponíveis nas Coleções 

Taxonômicas da UFMG e em outras coleções, das quais se tomarão espécimes por empréstimo 

ou permuta. As análises serão feitas com base em caracteres morfológicos externos de machos 

e fêmeas adultos e também do sétimo e do oitavo esterno e genitália do macho adulto. Serão 

empregados como grupos externos, exemplares de espécies de Dithygater, Trichocerapis, 

Lophothygater, Melissoptila, Gaesischia, Diadasina, Exomalopsis e Monoeca. 

 
Palavras-chave: Classificação, Eucerini, Nectarodiaeta. 
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Revisão de Proxys Spinola, 1837 (Hemiptera: Pentatomidae) 
 
Valdenar R. Gonçalves & Luiz A. Campos 
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Proxys é um gênero de Carpocorini descrito em 1837 por Spinola para Cimex victor Fabricius, 

1775, caracterizado principalmente por apresentar o clípeo mais projetado que as placas 

mandibulares e com ápice agudo. Após a descrição original, outras três espécies foram 

incluídas no gênero por Stål em 1872: P. albopunctulatus (Palisot de Beauvois, 1805), P. 

punctulatus (Palisot de Beauvois, 1805) e P. obtusicornis Stål, 1872. Após o trabalho de Stål, o 

gênero não recebeu a atenção de taxonomistas, havendo necessidade de redescrevê-lo dentro 

de parâmetros atuais em sistemática de Pentatomidae, bem como descrever pelo menos uma 

nova espécie. No presente trabalho, procedeu-se à revisão do gênero, baseando-se em 

caracteres morfológicos externos e de genitália de machos e fêmeas. Foram utilizados 

espécimes conservados a seco, observados, medidos e fotografados com o uso de 

estereomicroscópio. As espécies se caracterizam: Proxys punctulatus apresenta faixas negras 

em todos os fêmures, e ângulos umerais desenvolvidos em espinhos levemente alongados, 

pontiagudos e dirigidos anteriormente. Proxys victor, P. obtusicornis e Proxys sp.n. apresentam 

faixas negras somente nos metafêmures; P. victor apresenta ângulos umerais desenvolvidos 

em espinhos longos e pontiagudos, elevados e voltados lateralmente; P. obtusicornis 

apresenta ângulos umerais com projeção curta e arredondada; A espécies nova, Proxys sp.n. 

possui ângulos umerais com projeções em espinhos curtos e voltados lateralmente. Proxys 

albopunctulatus não apresenta faixas negras nos fêmures e tem ângulos umerais variáveis em 

comprimento e desenvolvidos em espinho longo, elevado e voltado lateralmente. As 

características genitais dos machos, diagnósticas para as espécies, são a forma do bordo dorsal 

e presença de tubérculos no bordo ventral do pigóforo; nas fêmeas as variações estão na 

forma dos gonocoxitos 8 e laterotergitos 8. O levantamento dos caracteres permitiu a 

distinção das espécies, esclarecendo a composição do gênero, e será usada na construção de 

uma matriz de caracteres para uma análise filogenética.  

 
Palavras-chave: Taxonomia, Heteroptera, Carpocorini. 
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Descrição de uma nova espécie de Sphaerocysta Stål, 1873 (Heteroptera, 
Tingidae) 
 
Marcus Guidoti 
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Sphaerocysta Stål, 1873 compreende 12 espécies válidas, todas neotropicais. Destas, somente 

S. nosella Drake & Hambleton, 1945 do Equador, não foi registrada no Brasil, de onde as 

demais espécies são exclusivas, com exceção de S. globifera (Stål, 1853) e S. inflata (Stål, 

1853), que ocorrem na Argentina (ambas), Bolívia e Paraguai (S. inflata). Os representantes do 

gênero podem ser identificados pelos seguintes caracteres: capuz globuloso; presença de 

elevação túmida no hemiélitro; e área costal estreita, com menos de três linhas de células. O 

objetivo deste trabalho é o de descrever uma nova espécie de Sphaerocysta, atualizando a 

chave de identificação para o gênero. Espécimes foram estudados sob microscópio ótico e 

estereomicroscópio. Imagens foram capturadas por câmara fotográfica acoplada a 

estereomicroscópio e ilustrações foram elaboradas a partir de fotografias. Medições de 

atributos morfométricos lineares foram feitas com auxílio de lente ocular milimetrada, e os 

resultados são apresentados em milímetros. O mapa de distribuição foi elaborado com o 

software Quantum GIS. A chave de identificação é composta por um total de 12 passos. 

Sphaerocysta sp. nov. foi descrita a partir de espécime coletado em Santa Vitória (Minas 

Gerias, Brasil) em fevereiro de 1970. O material encontra-se depositado no American Museum 

of Natural History (Nova Iorque, Estados Unidos). Os comprimentos do corpo (3,50) e dos 

segmentos antenais: escapo (0,19); pedicelo (0,09); basiflagelômero (1,34) e distiflagelômero 

(0,39) foram mensurados. A nova espécie pode ser facilmente distinguida das suas congêneres 

a partir do capuz, ovalado; e da dobra anterior do hemiélitro, acentuada, permitindo que o 

hemiélitro dobre-se ligeiramente sobre si mesmo. Sphaerocysta inflata e S. biseriata são os 

táxons mais similares à nova espécie, dado a forma do paranoto e do hemiélitro. Os 

comprimentos do corpo (3,50) e dos segmentos antenais: escapo (0,19); pedicelo (0,09); 

basiflagelômero (1,34) e distiflagelômero (0,39) foram mensurados. 

 
Palavras-chave: Chave de Identificação, Neotropical, Percevejos de renda, Sistemática, 

Taxonomia. 
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A fauna de borboletas (Lepidoptera: Papilionoidea) do Parque Estadual 
da Serra do Rola-Moça, Minas Gerais, Brasil 
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As informações sobre a fauna de borboletas em Minas Gerais, assim como sua distribuição no 

espaço e ao longo do ano, ainda são escassas. O presente estudo teve como objetivo o 

conhecimento da fauna de borboletas nas diversas fitofisionomias ocorrentes no Parque 

Estadual da Serra do Rola-Moça, até hoje desconhecida. As coletas foram realizadas 

mensalmente, entre novembro de 2012 e outubro de 2013, usando rede entomológica. Em 

108 horas/rede foram registradas 317 espécies, sendo uma, Actinote quadra (Schaus, 1902) 

(Nymphalidae), ameaçada de extinção, e dez possíveis espécies novas. A fauna de borboletas 

do PESRM representa aproximadamente 10% e 20% da fauna destes insetos conhecida para o 

Brasil e Minas Gerais, respectivamente. Conclui-se que o Parque Estadual da Serra do Rola-

Moça desempenha um papel importante na conservação das faunas estadual e nacional de 

borboletas. 

 
Palavras-chave: Riqueza de espécies, Inventário, Actinote quadra, Conservação. 
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Análise cladística dos grupos de espécies de Zethus (Zethoides) Fox, 1899 
com inferências sobre a classificação subgenérica de Zethus (Fabricius, 
1804) (Hymenoptera: Vespidae) 
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Vespidae possui aproximadamente 5000 espécies, das quais 3500 são eumeníneos. Zethus 

(Fabricius, 1804) é o maior gênero de Eumeninae, com mais de 250 espécies no mundo, sendo 

dividido, atualmente, em quatro subgêneros: Z. (Zethus), Z. (Zethusculus) de Saussure, 1855, Z. 

(Zethoides) Fox, 1899 e Z. (Madecazethus) Giordani Soika, 1969. Zethus (Zethoides), com 42 

espécies, se destaca, pois as fêmeas de algumas espécies constroem ninhos expostos e 

apresentam comportamento subsocial. As espécies deste subgênero encontram-se divididas 

em oito grupos, cada qual, supostamente, uma unidade filogenética natural que, porém, foram 

propostos sem o suporte de qualquer análise filogenética. Exemplares de 18 espécies de Z. 

(Zethoides), representantes desses grupos, foram examinados juntamente com terminais de 

outras linhagens de Zethus [três espécies de Z. (Zethus), duas de Z. (Zethusculus) e uma de Z. 

(Madecazethus)], Zethini (uma espécie de Ctenochilus de Saussure, 1856 e uma de 

Protodiscoelius Dalla Torre, 1904) e Eumeninae (Zeta argillaceum (L., 1758)) para elaboração 

de uma análise cladística, num total de 27 terminais. Todos os grupos de espécies de Z. 

(Zethoides) foram recuperados como monofiléticos, exceto o grupo Z. bilgumis, que é 

parafilético em relação ao grupo Z. clypearis. Além disto, as relações entre esses grupos 

diferem daquelas já propostas. A análise sugere que Z. (Zethoides), apesar de monofilético, e Z. 

(Madecazethus), tornam Zethus s. s. parafilético. No nível subgenérico, Zethus (Zethusculus) 

não parece ser um grupo monofilético. Além disto, Zethus s. lato é parafilético em relação a 

Ctenochilus. Assim, sugere-se a extinção do grupo Z. clypearis, com a inclusão de seus 

integrantes no grupo Z. biglumis. Adicionalmente, as seguintes sinonímias estão sendo 

propostas: Ctenochilus (=Zethus); Z. (Madecazethus) (=Z. (Zethus)); Z. (Zethoides) (=Z. (Zethus)). 

 
Palavras-chave: Filogenia, Parafilia, Relação entre grupos, Sinonímia, Vespas solitárias.  
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Associando machos e fêmeas de Micrathena (Araneae: Araneidae), um 
gênero de aranhas sexualmente dimórficas, usando diferentes fontes de 
dados 
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Muitas aranhas apresentam dimorfismo sexual notável. Isso dificulta a associação de machos a 

fêmeas, principalmente em grupos diversificados com várias espécies simpátricas. Esse é o 

caso das aranhas espinhosas do gênero Micrathena, que somam 116 espécies de distribuição 

neotropical, e que se caracterizam por um  dimorfismo sexual acentuado. Recentemente, 

encontramos cinco machos não descritos de Micrathena, e testamos se eles poderiam 

pertencer a algumas das várias espécies conhecidas apenas por fêmeas. Para isso, usamos três 

diferentes abordagens: 1) testamos a posição filogenética dos machos e das possíveis fêmeas, 

usando um conjunto prévio de dados morfológicos; 2) calculamos distâncias genéticas entre 

espécies/indivíduos, usando um fragmento do gene mitocondrial COI; e 3) examinamos sua 

distribuição geográfica e coocorrência. Isoladas, ou em combinação, essas abordagens nos 

permitiram associar os machos não descritos às espécies M. embira Levi, M. reimoseri Mello-

Leitão, M. exlinae Levi e M. miles Simon. Descobrimos também que o macho previamente 

associado a M. bicolor (Keyserling) na verdade pertence a M. yanomami Magalhães & Santos. 

Todas essas espécies eram conhecidas apenas por poucos registros, algumas apenas de sua 

localidade-tipo. Com as novas ocorrências, suas áreas de distribuição revelaram-se muito mais 

amplas. Identificamos também um possível problema envolvendo a associação machos-fêmeas 

de M. cornuta (Keyserling), M. cucharas (Levi) e M. woytkowskii (Levi): o macho descrito como 

M. cornuta poderia ser M. woytkowskii, enquanto o macho descrito como M. cucharas poderia 

ser M. cornuta. Entretanto, nesses casos, não foi possível chegar a uma conclusão definitiva. 

Em geral, utilizar diferentes fontes de dados para testar a coespecificidade de machos e 

fêmeas revelou-se uma abordagem útil e funcional, permitindo conclusões mais robustas 

acerca dos pareamentos propostos. 

 
Palavras-chave: Barcoding, Dimorfismo sexual, Filogenia, Neotropical, Taxonomia 
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Sistema reprodutor masculino e espermatozoide em espécie de 
Symphyta (Hymenoptera): Morfologia e Filogenia 
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Os Hymenoptera são uma das quatro maiores ordens de Insecta, possuindo grande 

importância econômica e ecológica. Compreendem espécies polinizadoras, fitófagas, 

predadoras e parasitóides de outros insetos. A ordem é composta por aproximadamente 80 

famílias, divididas nas subordens Symphyta e Apocrita. Os Symphyta são mais basais e 

compreendem cerca de oito superfamílias. Poucos trabalhos descreveram a morfologia do 

sistema reprodutor masculino e dos espermatozoides em Hymenoptera. Desta forma, 

buscando caracteres que possam contribuir para o entendimento da sistemática do grupo, 

neste trabalho, objetivou-se descrever a morfologia do sistema reprodutor masculino e dos 

espermatozoides em uma espécie de Symphyta. Para isto, utilizaram-se técnicas de 

microscopia de luz e eletrônica de transmissão. O sistema reprodutor masculino de Digelasinus 

diversipes (Kirby, 1882) é composto por um par de testículos, um par de ductos deferentes e 

um par de glândulas acessórias. Cada testículo é formado por pelo menos 20 folículos, onde os 

espermatozoides se desenvolvem sincronicamente em cistos. Em cada cisto são encontrados, 

em média, 74 espermatozoides. Os espermatozoides são liberados dos testículos em feixes, 

passam pelos ductos eferentes e alcançam os ductos deferentes, que possuem uma região 

especializada, dilatada e arredondada, a vesícula seminal, onde os espermatozoides são 

mantidos em feixe até o momento da cópula. Os espermatozoides de D. diversipes são curtos 

(≈20 m de comprimento) e consistem de uma cabeça e um flagelo. A cabeça inclui um 

acrossomo e o núcleo. O flagelo é pequeno composto por dois derivados mitocondriais 

simétricos, um adjunto do centríolo, um axonema (9+9+2) e dois corpos acessórios. A presença 

de um espaço subacrossomal, os derivados mitocondriais com diâmetro pequeno e um 

espermatodesmata curto são características ultraestruturais compartilhadas pelas espécies de 

Symphyta. As características descritas, aliadas àqueles já descritas na literatura, podem 

fornecer caracteres consistentes para estudos comportamentais e da sistemática do grupo. 
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Lista de gêneros de Anisoptera (Insecta: Odonata) da Reserva Natural 

Vale (Linhares, Espírito Santo, Brasil) 
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Odonata é uma ordem de insetos aquáticos, exclusivamente predadores, com 

aproximadamente 5800 espécies descritas no mundo. Devido à sua necessidade de água para 

reprodução, o grupo vem sendo cada vez mais utilizado como indicador da qualidade 

ambiental. A Reserva Natural Vale (RNV) é uma das maiores áreas protegidas da Mata 

Atlântica, cobrindo 22 mil hectares no município de Linhares, no norte do Espírito Santo. A lista 

de gêneros da subordem Anisoptera ocorrentes na RNV foi confeccionada por meio de 

consulta e identificação dos exemplares da coleção entomológica da reserva. No total, foram 

contabilizados 24 gêneros de Anisoptera, sendo seis de Aeshnidae (Anax Leach, 1815; 

Castoraeschna Calvert, 1952; Coryphaeschna Williamson, 1903; Gynacantha Rambur, 1842; 

Neuraeschna Hagen, 1867; Triacanthagyna Selys, 1923), dois de Gomphidae (Phyllocycla 

Calvert, 1948; Progomphus Selys, 1854) e 16 de Libellulidae (Diastatops Rambur, 1842; 

Dythemis Hagen, 1861; Elasmothemis Westfal, 1988; Elga Ris, 1909; Erythemis Hagen, 1861; 

Erythrodiplax Brauer, 1868; Idiataphe Cowley, 1934; Miathyria Kirby, 1889; Micrathyria Kirby, 

1889; Oligoclada Karsch, 1890; Orthemis Hagen, 1861; Pantala Hagen, 1861; Perithemis Hagen, 

1861; Planiplax Muttkowiski, 1910; Tauriphila Kirby, 1889; Zenithoptera Selys, 1869). Não 

houve novos registros para o estado, todos os gêneros encontrados já estavam presentes na 

lista de espécies mais recentes para o Espírito Santo (2005); entretanto, devido à extensão da 

reserva, idade dos exemplares e desconhecimento do método de coleta dos exemplares, 

novas pesquisas são necessárias para complementar o estudo. 

 
Palavras-chave: RNV, Espírito Santo, Lista, Odonata 
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Nota morfológica sobre um novo gênero e duas novas espécies de 
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A família Elmidae Curtis, 1830, que reúne os insetos conhecidos como besouros de correnteza 

(riffle beetles), apresenta uma extensa distribuição mundial, e seus componentes são 

encontrados em ambientes lóticos. Para o Brasil, são conhecidas atualmente duas subfamílias: 

Larainae, com cinco espécies, distribuídas em três gêneros; e Elminae, que inclui 160 espécies 

alocadas em 19 gêneros. Até o momento, nenhum gênero exclusivo do Brasil havia sido 

descrito. O presente trabalho tem por objetivo descrever um novo gênero pertencente à 

subfamília Elminae e suas duas novas espécies, encontrados durante expedições a áreas 

preservadas de Mata Atlântica, localizadas no sul do estado de São Paulo. A região é 

caracterizada por uma elevada umidade relativa do ar, florestas ombrófilas densas e grande 

número de riachos com fundo rochoso. Para a identificação dos exemplares foram utilizada as 

chaves para Elmidae, além de material de referência doado pela Universidade da Califórnia. O 

gênero novo é semelhante a Neoelmis, do qual pode ser diferenciado pelas seguintes 

características morfológicas: Apresenta sutura fronto-clipeal; carenas sublaterais amplas se 

estendendo ao longo do comprimento do pronoto; sem qualquer impressão mediana ou 

longitudinal; sutura elitral elevada; e são braquipteros; enquanto Neoelmis apresenta sutura 

fronto-clipeal inconspícua; carenas sublaterais que não alcançam a margem anterior do 

pronoto; impressão transversal no pronoto completa e profunda e sutura elitral achatada; e 

com as asas posteriores bem desenvolvidas. As novas espécies podem ser diferenciadas pelas 

seguintes características morfológicas. A espécie nova 1 apresenta sutura fronto-clipeal curva, 

carena sublateral sinuosa com uma depressão oval na margem interna da carena; margem 

anterior do elitro elevada; sutura elitral elevada e sem carenas no élitro. Já a espécie nova 2 

apresenta sutura fronto-clipeal reta; carena sublateral ampla, sem depressão na margem 

interna; margem anterior do élitro sem elevação; sutura elitral elevada e com carenas no 

élitro. 

 
Palavras-chave: América do Sul, Mata Atlântica, Taxonomia, Novo gênero. 
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Basiceros está restrito à Região Neotropical, das florestas úmidas de Honduras às matas de 

encosta do Rio Grande do Sul. Seus representantes são formigas de tamanho médio e 

comportamento críptico, que exibem tanatose quando perturbadas. As espécies apresentam 

coloração similar ao substrato em grau extremo, devido à acumulação de serapilheira e 

partículas de solo, que se aderem a uma camada dupla de pelos especializados.  Oito espécies 

são reconhecidas no gênero: B. conjugans Brown, 1974; B. convexiceps (Mayr, 1887); B. 

disciger (Mayr, 1887); B. manni Brown & Kempf, 1960; B. militaris (Weber, 1950); B. redux 

(Donisthorpe, 1939); B. scambognathus (Brown, 1949) e B. singularis (Smith, 1858), sendo que 

a última revisão data de 1960. O objetivo deste estudo é uma revisão taxonômica e proposta 

filogenética para o gênero, empregando caracteres morfológicos. Estudos de exemplares 

obtidos em coleções e em campo revelam novos dados sobre a distribuição do gênero. 

Hipotetizamos que a evolução do comportamento de adesão integumentar de partículas nas 

duas linhagens do gênero teria seguido rotas diferentes. Na linhagem Singularis (Basiceros 

singularis, B. manni e possivelmente B. conjugans), parece ter havido tendência a um 

desenvolvimento crescente da pilosidade especializada, ao passo que a linhagem Disciger 

(Basiceros disciger, B. militaris e B. convexiceps) mostraria tendência à diminuição da 

importância da adesão de partículas de solo; o posicionamento de B. scambognathus 

permanece dúbio. Estudos preliminares revelam a existência de uma espécie não descrita no 

Equador, que apresenta caracteres compartilhados por ambas as linhagens reconhecidas até o 

momento. 

 
Palavras-chave: Myrmicinae, Attini, filogenia, taxonomia. 
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Sistematização da diversidade das subfamílias de Carabidae (Insecta, 
Coleoptera) de Vila Dois Rios (Ilha Grande, Angra dos Reis - RJ) 
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Carabidae é composta por 40.000 espécies em todo o mundo, distribuídas em 1500 gêneros e 

23 subfamílias. No Brasil, são conhecidas 1.132 espécies, distribuídas em 203 gêneros e nove 

subfamílias. Esse número é baixo em relação ao total de espécies tropicais, considerando que 

o Brasil abriga a maior biodiversidade do mundo. Logo, espera-se que com mais estudos, o 

número de espécies descritas para o país cresça consideravelmente. Em seu trabalho de 1977, 

um dos poucos materiais bibliográficos sobre a classificação da fauna neotropical da família, 

Hans Reichardt frisou a importância de estudos no nível de gênero em Carabidae, que 

revelariam grande endemismo. Embora esse grupo seja bem representado nas coleções 

zoológicas do país, existem pouquíssimos pesquisadores trabalhando com sua taxonomia e 

sistemática. Carabidae é uma família grande e de sistemática complicada, sendo fundamental 

o início desse trabalho. O estudo realizado na Área de Proteção Ambiental de Tamoios, em Vila 

Dois Rios (Ilha Grande), no litoral sul do estado do Rio de Janeiro, objetivou caracterizar, 

fornecer diagnoses e produzir uma chave de identificação ilustrada para as subfamílias de 

Carabidae e aprimorar o atlas ilustrado das suas principais espécies na Mata Atlântica. Foram 

realizadas sete coletas com guarda-chuva entomológico, durante o ano de 2008, em quatro 

trilhas de Vila Dois Rios: Parnaioca, Caxadaço, Jararaca e Cavalinho.  Estereomicroscópios 

foram utilizados no estudo da morfologia, diagnose das espécies e confecção da chave. O 

estudo da fauna local resultou em 157 exemplares distribuídos em 55 espécies de três 

subfamílias (número de exemplares/número de espécies, entre parênteses): Paussinae (6/2); 

Cicindelinae (12/2); Harpalinae (139/51). Harpalinae, muito bem representada nos trópicos, foi 

a mais representativa, com 88,2% das espécies.  

 
Palavras-chave: Mata atlântica, Taxonomia de grupos recentes, Carabidae, Chave de 

Identificação, Entomologia. 
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Fauna de Ephemeroptera (Insecta) do Espírito Santo: Lista das espécies e 
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A ordem Ephemeroptera representa uma antiga linhagem de insetos alados. Seus integrantes 

são obrigatoriamente anfibióticos, com imaturos aquáticos e adultos aéreos. A ordem inclui 

dez famílias, 71 gêneros e 320 espécies registrados para o Brasil. Dentre essas famílias, 

Leptohyphidae é uma das mais diversificadas na Região Neotropical, sendo representada no 

Brasil por seis gêneros. Com objetivo de complementar o levantamento da fauna de 

Ephemeroptera no estado do Espírito Santo, foram confeccionadas chaves interativas online 

para adultos e ninfas das famílias de Ephemeroptera e de gêneros de Leptohyphidae. Foram 

analisados materiais coletados entre os anos de 2008 e 2013 e que estão depositadas na 

Coleção Zoológica Norte Capixaba (CZNC) da Universidade Federal do Espírito Santo, São 

Mateus. A partir do material analisado, foi possível verificar a ocorrência de 41 gêneros e 119 

espécies de Ephemeroptera no estado. Com relação à Leptohyphidae, foram encontrados seis 

gêneros e 24 espécies. Para construção das chaves, foram usados os programas: Adobe 

Illustrator CS6®, Adobe Photoshop CS6® e Xper Third Edition. A chave interativa online é de 

fácil manuseio, não exigindo muito conhecimento em informática. Ela possibilita a utilização 

de qualquer caráter para a identificação, como também a exclusão de caracteres 

incompatíveis com os estados selecionados, facilitando assim a identificação. Além disso, 

favorece a colaboração dentro do grupo de pesquisa, permite a atualização contínua das 

informações e fornece subsídios para atividades didáticas e científicas, além de facilitar o 

acesso das informações a leigos. 

 
Palavra Chave: Espírito Santo; Entomofauna aquática; Chave modelo interativo. 
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Uma nova espécie de Tmesiphantes Simon, 1892 (Araneae, 
Theraphosidae) da Floresta Ombrófila Densa da Bahia, Brasil, e notas 
biogeográficas sobre o gênero 
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Uma nova espécie de Tmesiphantes Simon, 1892 é descrita e ilustrada com base em um 

exemplar macho coletado na Reserva Biológica de Una, no município de Una, Bahia, Brasil. 

Trata-se de uma espécie muito pequena para o gênero (5,5 mm de comprimento total do 

corpo), já que as outras espécies descritas ultrapassam 12 mm (Tmesiphantes riopretano 

Guadanucci & Silva, 2012), chegando até 23,8 mm (Tmesiphantes nubilus Simon, 1892). O 

exemplar é considerado o menor de toda a família Theraphosidae, por isto o epíteto específico 

“mirim” (que significa “de pequeno porte” ou “muito pequena” na língua indígena brasileira 

Tupi). A nova espécie amplia para nove o elenco de espécies do gênero. Tmesiphantes tem sua 

distribuição geográfica concentrada no leste do Brasil, principalmente na Mata Atlântica. A 

região sul da Bahia é uma conhecida área de endemismo para diversos táxons da Floresta 

Atlântica e tem-se demonstrado sua estabilidade histórica como floresta úmida e refúgio para 

espécies florestais no tempo geológico. Três espécies de Tmesiphantes são endêmicas desta 

região, o que corrobora as hipóteses históricas para a área, as outras espécies do gênero não 

apresentam endemismo na Floresta Atlântica (apenas mais uma ocorre no bioma, mas 

também na caatinga). Como seis espécies ocorrem no sul da Bahia simpatricamente, a 

diferença discrepante no tamanho das espécies do gênero pode estar relacionada ao processo 

de especiação, em que o menor tamanho pode ter levado as aranhas a explorarem recursos 

diferentes, como presas e micro-habitat, diminuindo a competição com as outras espécies e 

isolando-a reprodutivamente.  

 
Palavras-chave: Caranguejeira, Mata Atlântica, Taxonomia, Theraphosinae. 
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Universidade de Brasília (CIAq-UnB) 
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Coleções biológicas são estruturas fundamentais para o desenvolvimento científico, base 

essencial para o conhecimento da biodiversidade e para a implementação de ações 

conservacionistas. A Coleção de Invertebrados Aquáticos da Universidade de Brasília (CIAq-

UnB), desde 2012, encontra-se em processo de manutenção e informatização completa de seu 

acervo. Devido às características do ciclo de vida e à facilidade de coleta, os 

macroinvertebrados bentônicos são comumente utilizados como bioindicadores de qualidade 

da água. Este trabalho tem como objetivo a revisão taxonômica, informatização e manutenção 

da CIAq-UnB. Os indivíduos depositados estão identificados até o nível de gênero, 

armazenados em tubos de ensaio com álcool 80%, tombados, etiquetados (com dados 

relacionados ao táxon, coletor, local de coleta, coordenada geográfica e data) e todos os dados 

foram incluídos em um banco de dados. Até o momento, a coleção possui 2069 exemplares, 

sendo que, destes, 771 pertencem à ordem Odonata (10 famílias e 43 gêneros) e 1298, à 

ordem Trichoptera (7 famílias e 21 gêneros). As famílias mais abundantes são Coenagrionidae 

(Odonata) com 29% e Hydropsychidae (Trichoptera) com 53% do total de espécimes 

depositados das respectivas ordens. Espera-se, a partir da sistematização e informatização 

desses dados, a realização de estudos relacionados à biodiversidade, taxonomia e às relações 

ecológicas em comunidades bentônicas. 

 
Palavras-chave: Coleções zoológicas, Informatização, Macroinvertebrados bentônicos, Banco 
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Portanini inclui 55 espécies distribuídas em dois gêneros: Portanus Ball, 1932 (44 espécies) e 

Paraportanus Carvalho & Cavichioli, 2009 (11 espécies). Há 28 espécies de Portanini 

registradas no Brasil: 19 Portanus e nove Paraportanus. Neste trabalho, foram estudados 

espécimes recém-coletados de Portanini do Ceará, Piauí e Amazonas, além de outros 

espécimes depositados em coleções brasileiras. Machos foram fotografados e tiveram 

genitália clarificada, analisada em estereomicroscópio e ilustrada. Machos dissecados 

representam quatro espécies de Portanus e onze espécies de Paraportanus. Com base no 

estudo dos espécimes do Nordeste, duas espécies novas, Portanus hastatus Souza & Takiya, 

2014 e Portanus phoenicius Souza & Takiya, 2014 foram recentemente descritas e Portanus 

boliviensis (Baker, 1923), descrita do Peru, Bolívia e Venezuela, registrada pela primeira vez 

para o Brasil. Os espécimes do Norte foram identificados como Paraportanus bicornis 

(Carvalho & Cavichioli, 2003), Paraportanus elegans (Kramer, 1964), Paraportanus facetus 

(Kramer, 1964), Paraportanus jenniferae Carvalho & Cavichioli, 2009, Paraportanus longispinus 

Carvalho, 2012 e Portanus ocellatus Carvalho & Cavichioli, 2003. Entre os exemplares 

examinados, há novos registros de P. bicornis e P. jenniferae para o estado do Amazonas 

(previamente conhecidos, respectivamente, apenas de Rondônia e Mato Grosso, e do Acre, 

Maranhão e Rondônia), além de primeiro registro de P. ocellatus (previamente conhecido do 

Mato Grosso e Rondônia) para Acre, Amazonas, Pará e Roraima. Além disso, duas novas 

espécies de Paraportanus do Amazonas foram descritas e ilustradas. Paraportanus sp. nov. 1 

pode ser distinguida de todas outras espécies descritas por apresentar edeago com haste 

curvada dorsalmente com um par de processos apicais voltados posteriormente. Já 

Paraportanus sp. nov. 2 distingue-se por possuir edeago com haste sinuosa, portando dois 

processos apicais longos que divergem para as laterais. 
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Gastrotricha são microinvertebrados aquáticos cosmopolitas com até 1 mm de comprimento, 

encontrados comumente em ambientes dulcícolas, estuarinos e marinhos. Atualmente, o 

táxon inclui mais de 800 espécies distribuídas nas ordens Chaetonotida e Macrodasyida. O 

conhecimento sobre o posicionamento filogenético de Gastrotricha, dentro de Bilateria, bem 

como sobre as relações filogenéticas entre os seus subgrupos ainda é considerado 

insatisfatório, porém sua monofilia é bem suportada por estudos morfológicos e moleculares. 

Chaetonotidae é a família mais diversificada dentro de Gastrotricha, com cerca de 400 

espécies pertencentes a 13 gêneros. Seus representantes podem ser encontrados em todos os 

ambientes aquáticos. Estudos filogenéticos baseados em dados morfológicos e moleculares 

para esse grupo são muito escassos, e os poucos desenvolvidos até o momento sugerem que 

esta família não seja monofilética. O objetivo do presente projeto é realizar a análise das 

relações filogenéticas entre os táxons que compõem Chaetonotidae baseada em dados 

morfológicos e moleculares para melhor esclarecer as relações internas da família e propiciar 

uma reclassificação dos seus subgrupos. Até o momento foram coletadas amostras nos 

Estados de Minas Gerais, São Paulo, Piauí, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 

Paraná e Brasília. Várias espécies não registradas formalmente foram encontradas, e 

descrições de novas espécies e a matriz de dados já estão sendo confeccionadas. 
 

Palavras-chave: Gastrotricha, Filogenia, Morfologia, Molecular, Chaetonotidae. 
 
Agências financiadoras: FAPEMIG; CNPQ 
 

  



 

Anais do II Simpósio de Zoologia Sistemática 

Belo Horizonte, 16-19/12/2014 
Pós-graduação em Zoologia – Instituto de Ciências Biológicas – Departamento de Zoologia – UFMG 

 

 

37  
 

Pôsteres                                                                                                                            INVERTEBRADOS 
INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 

 

Inventário da coleção de Amphipoda (Crustacea, Peracarida) do 
Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará (LIMCe) da 
Universidade Federal do Ceará 

 

Marianny Kellen S. Lima1* & Helena Matthews-Cascon1,2
 

 

1
Laboratório de Invertebrados Marinhos do Ceará, Departamento de Biologia, Campus do Pici, 

Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, CE, Brasil.  
2
Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará. 
*
E-mail: 

marianny.kellen@gmail.com 
 

Coleção biológica é o nome dado à reunião ordenada de espécimes mortos ou de suas 

partes corporais devidamente preservadas para estudos. Esse conjunto é organizado 

em categorias taxonômicas e seus registros fornecem aos pesquisadores dados gerais 

sobre a procedência e identificação de determinados espécimes. As coleções são 

fundamentais para trabalhos em sistemática e como registro de biodiversidade. O 

presente trabalho tem como objetivo caracterizar o acervo de anfípodos (Ordem 

Amphipoda) da coleção carcinológica do Laboratório de Invertebrados Marinhos do 

Ceará (LIMCe), da Universidade Federal do Ceará, e assim aumentar o conhecimento 

sobre o grupo, que é escasso nas coleções das regiões norte e nordeste. Os dados 

obtidos no presente trabalho foram obtidos a partir do livro de tombo da coleção. 

Cada número de entrada foi conferido em relação a cada pote na coleção. Os dados 

foram compilados em uma planilha do programa Excel e, a partir dela, foram 

identificadas as ordens, famílias, gêneros e espécies presentes na coleção, bem como 

sua representação em termos de número de exemplares. Foram compilados, ainda, o 

tipo de ambiente e as localidades representadas, a partir dos espécimes preservados 

na coleção. Foram encontrados 13 gêneros de 11 famílias, contabilizando 

aproximadamente 400 exemplares tombados em 49 lotes. Esses resultados 

demonstram a riqueza desse grupo presente no Ceará. 
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Macrofauna associada ao mexilhão Perna perna (Linnaeus, 1758) 
(Mollusca: Bivalvia: Mytilidae) em três costões rochosos de Anchieta, 
litoral sul do Espírito Santo, Brasil 
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O padrão de distribuição geográfica de uma espécie bentônica é influenciado por condições 

ambientais específicas, como: textura do sedimento, teor de matéria orgânica, oxigênio 

disponível na água, temperatura e salinidade. O mexilhão Perna perna é a única espécie de 

Mytilidae cultivada comercialmente no Brasil, e além de fonte de alimento, apresenta 

importância ecológica, criando condições microambientais para o estabelecimento de diversas 

espécies de organismos. Devido à sobrexploração de P. perna e o consequente impacto 

ambiental, o objetivo deste estudo foi analisar a macrofauna associada a este mexilhão em 

três costões rochosos de Anchieta, e, relacionar a distribuição destes organismos com os 

fatores ambientais temperatura e salinidade. Em cada costão (C-1: 20°50'7.46"S; 

40°42'5.67"W; C-2: 20°49'05.7''S; 40°38'46.8''W; C-3: 20°47.2'S; 040°34.2'W), foram realizadas 

três coletas, durante um ano. Em cada amostragem, foram capturados aleatoriamente 60 

mexilhões, a macrofauna associada a eles identificada e quantificada, e os dados submetidos à 

análise de correlação canônica. A temperatura e a salinidade foram mensuradas com um 

termômetro e um refratômetro óptico específico, respectivamente. Obtiveram-se 1.893 

indivíduos, pertencentes a 10 táxons: Anthozoa, Turbellaria, Bivalvia, Gastropoda, Polychaeta, 

Decapoda, Amphipoda, Isopoda, Cirripedia e Pycnogonida. A temperatura variou de 23°C a 

26°C e a salinidade de 34% a 37%. Os resultados demonstraram que Anthozoa, Turbellaria e 

Pycnogonida (3% da abundância total), ocorreram preferencialmente no C-1, que apresentou 

temperaturas mais elevadas, já Bivalvia e Isopoda (2,6% da abundância), estiveram presentes 

principalmente no C-2, que apresentou baixos valores de temperatura. Decapoda (1,5% da 

abundância total) ocorreu preferencialmente nos C-1 e C-3, onde foram registrados os 

menores valores de salinidade. Gastropoda, Polychaeta, Amphipoda e Cirripedia (92,8% da 

abundância), constituíram um grupamento generalista, presente em todos os costões e 

amostragens, demostrando não serem limitados pela temperatura ou salinidade. De forma 

geral, estes fatores apresentaram influências variadas nos componentes da macrofauna 

associada aos bancos de mexilhão Perna perna na região de Anchieta, ES.  
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As coleções zoológicas são muito importantes para a pesquisa científica e para consultas 

didáticas, fornecendo exemplares para estudos morfológicos, fisiológicos e de biogeografia. O 

presente trabalho tem como objetivo caracterizar o acervo da Coleção de Equinodermos do 

Laboratório de Invertebrado Marinhos do Ceará (LIMCE) da Universidade Federal do Ceará. A 

coleção tem origem em inventário faunístico, datado de 1989, iniciado pelas expedições da 

professora Inês Xavier Martins. O acervo da coleção inclui material preservado a seco e úmido, 

como também material fossilizado, devidamente identificado e registrado em livro de tombo. 

O material úmido está fixado em álcool 70% e armazenado em recipientes de vidro de 

tamanho proporcional as suas dimensões, evitando assim a quebra dos braços, ou a perda dos 

espinhos e cirros, no caso de estrelas, ouriços, ofiuróides e crinóides.  Grande parte das 

holotúrias do acervo foram primeiramente anestesiadas com cloreto de magnésio e, por fim, 

fixadas e preservadas em álcool 70%. Os frascos estão organizados em armários fechados, em 

sala climatizada, protegidos da luz. No total, o acervo inclui 398 exemplares, dos quais 361 

estão identificados ao nível de espécie, sendo 20 exemplares da Classe Asteroidea; 110 

Echinoidea; 58 Holothuroidea; 2 Crinoidea e 171 Ophiuroidea. Ophiuroidea é o táxon que 

inclui o maior número de espécies identificadas (18), enquanto Crinoidea foi o que apresentou 

o menor número, com apenas uma espécie identificada. A Coleção de Equinodermos possui 

uma grande diversidade de espécies, principalmente de ofiuroides. O material tombado é 

originário de diversos lugares da costa cearense e de outras localidades do Brasil, o que 

possibilita a realização de estudos sobre a distribuição e diversidade destes animais. A coleção 

continua crescendo devido aos trabalhos de coleta realizados periodicamente pelos 

pesquisadores do laboratório, além de estar à disposição para estudos por pesquisadores de 

outras instituições. 
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O gênero Scinax Wagler, 1830 compreende essencialmente dois grandes clados: o de S. 

catharinae e o de S. ruber. Scinax tigrinus é uma espécie do grupo de S. ruber descrita de 

Cabeceira Grande (MG) e tida como restrita ao entorno da localidade tipo. Considerando-se 

novos dados, estendemos a distribuição geográfica e redescrevemos o canto desta espécie. 

Foram gravados e coletados quatro indivíduos em Presidente Olegário (MG) e dois em 

Cristalina (GO). Dez cantos de cada macho foram analisados. O canto apresentou uma única 

nota com estrutura multipulsionada com duração média de 213 ms e 4-14 pulsos por nota. A 

energia do canto está distribuída entre 0,5-5,9 kHz com a frequência dominante variando 

entre 2,8-3,5 kHz. Nossos dados acústicos basicamente coincidem com o previamente 

reportado em termos de duração, frequência dominante e pulsos por nota. Dados sobre a 

duração, intervalo e taxa de repetição de pulsos são inéditos. O novo registro para Presidente 

Olegário amplia a distribuição geográfica conhecida da espécie em aproximadamente 200 km 

para o sul. 
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O Brasil tem, aproximadamente, 1000 espécies de anuros, alocados em 19 famílias. Inventários 

são necessários para melhor compreendermos a composição de espécies e suas relações 

biogeográficas. A Mata Atlântica, reconhecida mundialmente pela sua elevada riqueza, sendo 

considerada um Hotspot, abriga 7,7% das espécies de anfíbios do planeta, dos quais 88% são 

endêmicos deste domínio. A crescente antropização deste bioma ameaça as populações de 

anuros, pois eles são sensíveis à alterações ambientais. Neste estudo, foram inventariados os 

anuros depositados no Museu de Zoologia João Moojen, da Universidade Federal de Viçosa 

(MZUFV), coletados na microrregião de Cataguases, localizada na Mesorregião da Zona da 

Mata de Minas Gerais. Os dados analisados provém de estudos que vem sendo realizados 

naquela região de 2001 até a presente data. No total, estão depositados 1753 espécimes de 58 

espécies, distribuídas em nove famílias. A família mais representativa foi Hylidae, com 29 

espécies, seguida por Leptodactylidae, com 16 espécies; Brachycephalidae, com quatro 

espécies; Microhylidae, com três e Cycloramphidae, com duas. Odontophrynidae, 

Craugastoridae, Bufonidae e Ranidae foram representadas por uma espécie cada. Entre as 

espécies registradas na região, destacam-se a perereca-de-capacete (Aparasphenodon pomba 

Assis et al., 2013), com registro apenas para a localidade de Sinimbú, Cataguases; e Thoropa 

lutzi Cochran, 1938, classificada como "Em perigo" no território brasileiro, registrada somente 

nos anos de 2012 e 2013. A microrregião de Cataguases mostra-se de extrema importância 

para a conservação dos anuros, abrigando grande diversidade de anfíbios, além de espécies 

recém-descritas e ameaçadas, reforçando a importância da região no conhecimento da fauna 

de anfíbios da Mata Atlântica do sudeste do Brasil.  
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Embora tenha sido descrita há mais de quatro décadas, a espécie Mesoclemmys hogei é 

relativamente pouco conhecida, por se tratar de uma espécie com poucos espécimes 

depositados em coleções zoológicas. Esta espécie, considerada ameaçada de extinção, foi 

descrita originalmente como Phrynops Wagler, 1830. Esta posição taxonômica, no entanto, 

permanece pouco suportada, uma vez que a sistemática dos Chelidae sul-americanos carece 

de estudos mais aprofundados. Esse estudo tem como objetivo descrever os ossos que 

compõem o esqueleto craniano de M. hogei, buscando informações úteis para elucidar sua 

relação filogenética com os demais Chelidae. Pretende-se comparar a morfologia craniana de 

M. hogei com outros Chelidae e, inicialmente, foram feitas comparações com Phrynops 

geoffroanus Schweigger, 1912, com ênfase particular nas características de interesse 

sistemático e morfofuncional. Foram avaliados caracteres definidos na literatura, definindo a 

codificação dos estados dos caracteres osteológicos em M. hogei. Algumas das características 

avaliadas até o momento incluem: (1) o frontal que, embora alongado anteriormente na altura 

das órbitas, não alcança o forame nasal, como em P. geoffroanus; (2) o frontal que contribui, 

mesmo que de forma reduzida, para a borda lateral (cheek emargination), no que também 

difere de P. geoffroanus; (3) o basisfenóide, mais curto e de morfologia diferenciada – formato 

de “estrela” – não sendo tão alongado anteriormente; e (4) o processo troquelar pterigoide, 

mais robusto e com angulação mais obtusa, se comparado a P. geoffroanus. Esta última 

característica, talvez, esteja associada a diferentes hábitos alimentares (durofagia) entre as 

duas espécies. Comparações com outras espécies serão efetuadas em breve, possibilitando 

uma descrição mais completa da osteologia craniana de M. hogei e, desta forma, estabelecer 

de forma mais precisa dados morfológicos sobre a espécie. 
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Hylodes inclui espécies de anfíbios anuros de hábitos diurnos e saco vocal duplo nos machos, 

que ocorrem ao longo de pequenos córregos e riachos de florestas em áreas de Mata Atlântica 

no Sudeste e Sul do Brasil. Até o momento, 24 espécies foram descritas formalmente no 

gênero. Este é um número provavelmente subestimado, uma vez que a taxonomia do gênero é 

complexa, devido, em parte, a grande semelhança morfológica entre as espécies, e a 

ocorrência em simpatria de várias delas. A região sul do Brasil apresenta apenas quatro 

espécies de Hylodes confirmadas: H. cardosoi Lingnau, Canedo e Pombal, 2008; H. heyeri 

Haddad, Pombal, e Bastos, 1996; H. meridionalis (Mertens, 1927) e H. perplicatus (Miranda-

Ribeiro, 1926), mas estudos acústicos, moleculares e comportamentais sugerem que o número 

de espécies possa ser maior. Além disso, a última revisão do gênero abordou extensamente as 

espécies da região sudeste, mas não teve a mesma atenção com as espécies mais meridionais 

da sua distribuição. O presente trabalho pretende revisar a taxonomia das 

populações/espécies ocorrentes no Sul do Brasil, com base em dados morfológicos, acústicos e 

moleculares e confrontar os resultados com os estudos prévios. Material existente nas 

principais coleções brasileiras serão examinados e medidos para análises morfológicas. Novos 

exemplares serão obtidos a partir de excursões a campo, com a finalidade de obtenção de 

vocalizações e de amostras de tecido para estudos moleculares. As vocalizações serão 

analisadas com software Raven, versão 1.4 e a abordagem molecular será filogeográfica, a 

partir do sequenciamento e análise de fragmentos de DNA mitocondrial, Citocromo B e CO1, e 

genes nucleares. As análises empregadas visam o estabelecimento dos limites das 

espécies/populações.  Pretende-se definir as espécies ocorrentes na região sul do Brasil, 

descrever as possíveis espécies novas, descrever as vocalizações e girinos não descritos, além 

de fornecer dados de biologia, comportamento e de distribuição geográfica das espécies 

encontradas na região sul do Brasil. 
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Amphisbaenia é um grupo de répteis adaptados à vida fossorial, com cerca de 190 espécies 

viventes reconhecidas, sendo aproximadamente 70 presentes no Brasil. Amphisbaena 

vermicularis Wagler, 1824 distribui-se no leste da Amazônia, Mata Atlântica nordeste, 

Caatinga, Cerrado brasileiro e matas secas bolivianas. Essa ampla distribuição através de 

diferentes ecorregiões sugere que o nome A. vermicularis possa estar sendo aplicado a mais de 

uma unidade evolutiva distinta. A integração do estudo da morfologia com a filogeografia 

pode ser importante para elucidar questões taxonômicas e a história de diversificação das 

linhagens atualmente sob o nome A. vermicularis. Desta forma, pretendemos, ao longo de um 

projeto de doutorado, revisar a taxonomia de A. vermicularis, identificar as principais 

linhagens sob este nome e compreender os fatores históricos responsáveis por sua 

diversificação. Para isso, serão examinados caracteres morfológicos de espécimes depositados 

em coleções científicas (incluindo os tipos de A. vermicularis e seus sinônimos A. v. centralis 

Amaral, 1935 e A. spixii Schmidit, 1936), em conjunto com análises moleculares multilocus a 

partir de amostras de tecido orgânico (também provenientes de coleções), abrangendo 

regiões de toda sua área de ocorrência. Este estudo será realizado no Laboratório de 

Herpetologia da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Museu de Zoologia 

da Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Oeste do Pará. 
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A língua de lagartos possui diferentes funções, podendo estar envolvida na apreensão de 

presas, gustação e captura de partículas químicas do ambiente. Mesmo desempenhando 

papeis tão importantes, elas são estruturas ainda pouco estudadas. Línguas de cinco 

espécimes de Hemidactylus mabouia foram processadas segundo técnicas histológicas de 

rotina e coradas com HE. Em corte longitudinal observou-se um eixo de musculatura estriada 

onde se encontra um filete nervoso que se estende em direção ao terço anterior da língua. A 

lâmina própria é extremamente delicada e o epitélio ventral é estratificado com poucas 

camadas de células que vão queratinizando em direção ao terço anterior, onde a mucosa 

passa a ser constituída por um epitélio queratinizado. Na superfície dorsal, o epitélio 

estratificado e a lâmina própria sofrem evaginações queratinizadas, formando as papilas 

linguais. Hemidactylus mabouia apresentou papilas filiformes com função tátil, e papilas 

fungiformes repletas de botões gustativos, localizadas no terço anterior da língua. Na 

superfície do epitélio lingual de H. mabouia não foram encontrados botões gustativos. Em 

outros estudos relativos à cavidade oral de Gekkonidae, são encontradas espécies que 

apresentam poucos ou nenhum e outras com numerosos botões gustativos, como Gekko 

japonicus. Observando os terços médio e posterior da língua, as papilas são substituídas por 

criptas revestidas de células cilíndricas, também encontradas nas laterais da base da língua e 

possuindo citoplasma fracamente acidófilo, o que sugere uma secreção mucóide. Uma porção 

da língua muito reduzida contendo papilas de função mecânica, logo substituídas por células 

de aspecto secretor, pode estar ligada ao forrageio de emboscada apresentado por H. 

mabouia, favorecendo uma dieta mais generalista, que pode demandar um maior 

investimento na proteção imunológica do organismo. Conhecer a histologia de diferentes 

estruturas de espécies de lagartos como H. mabouia possibilita avanços no conhecimento da 

morfologia do grupo, contribuindo para maiores informações sobre lagartos neotropicais. 
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O gênero Plica Gray, 1831 inclui oito espécies reconhecidas, restritas a florestas na bacia 

amazônica e nos tepuis de arenito da Venezuela. Análises anteriores sugerem que Plica inclui 

um complexo de espécies crípticas que exigem estudos adicionais. Com base em dados 

morfológicos (folidose e morfometria) e fragmentos mitocondriais (Citocromo b e 16S) de 

exemplares provenientes de 73 localidades de seis estados da Amazônia brasileira, nós 

avaliamos a variação populacional e a distribuição de haplótipos em P. plica (Linnaeus, 1758) e 

P. umbra (Linnaeus, 1758). Nós utilizamos sequências de DNA de 46 P. plica e 73 P. umbra. 

Também foram utilizados dados morfológicos de 130 espécimes de P. plica e 169 de P. umbra, 

para avaliar populações candidatas a unidades taxonômicas operacionais. Distâncias genéticas 

foram obtidas utilizando o software MEGA 6, pesando transições e transversões de maneira 

distinta (modelo K-2p). Nós analisamos 17 caracteres morfológicos através de análise de 

componentes principais. As análises moleculares sugerem a existência de clados associados a 

alguns interflúvios amazônicos, o que não foi evidenciado pelas análises morfométricas. A 

adição de mais dados poderá ajudar a esclarecer se este grupo é de fato conservado 

morfologicamente ou se mais caracteres são necessários para recuperar as linhagens obtidas 

nas análises moleculares. A distribuição dos haplótipos sugere dois padrões: (i) o rio Amazonas 

pode ser um fator importante na separação das linhagens; e (ii) há diferenciação leste-oeste, 

possivelmente devida a barreiras, como rios, o que tem sido observado para outros lagartos 

amplamente distribuídos na Amazônia. Este estudo sugere a importância de estudos 

moleculares para a compreensão da dinâmica evolutiva em linhagens crípticas e destaca a 

necessidade de investigar as características morfológicas que podem trazer mais informações 

para entender as populações distintas. Dados moleculares e morfológicos adicionais estão 

sendo incluídos na análise para melhor diagnosticar os complexos de espécies de Plica. 
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Dentre as espécies de crocodilianos da América do Sul, o jacaré-açu (Melanosuchus niger) é 

uma das mais abundantes na Amazônia brasileira. Apesar do grande número de estudos 

populacionais, uso de habitat e biologia reprodutiva, pouco se conhece sobre as características 

morfológicas do órgão copulador da espécie, cuja descrição é o objetivo deste estudo. Cloacas 

de seis espécimes de machos adultos de idades diferentes e não conhecidas foram utilizadas 

para o presente estudo. As cloacas foram isoladas e seccionadas ao longo da linha mediana 

ventral, desde o reto até a abertura cloacal para expor as estruturas do falo, que foram 

dissecadas sob microscópio estereoscópico. Para a análise microscópica, foi feita fixação da 

cloaca como um todo ou fragmentos em fluido de Bouin e inclusão em parafina. Seções 

semisseriais de 5-8 μm de espessura foram obtidos e corados com hematoxilina e eosina (HE) 

e Tricômio de Mason. O órgão copulador masculino do M. niger é uma estrutura impar situada 

na linha mediana ventral do proctodeu. A raiz deste órgão encontra-se recoberta parcialmente 

pela mucosa deste compartimento cloacal, enquanto o corpo e a extremidade caudal são livres 

e curvados ventralmente. O falo possui um corpo fibroso, dois corpos cavernosos e um sulco 

mediano. Na região proximal, na superfície dorsal, encontram-se as papilas dos canais 

peritoneais. O corpo cavernoso está localizado dorsalmente à raiz do corpo fibroso e os 

espaços vasculares prolongam-se até a região distal do órgão, sempre paralelos ao sulco 

ejaculatório. Na região distal do órgão, além dos espaços vasculares encontram-se espaços 

linfáticos. As características morfológicas observadas sugerem a participação dos sistemas 

vascular e linfático no preenchimento dos tecidos eréteis durante a eversão do falo, 

característica similar ao observado em Caiman yacare e ainda não esclarecida para outras 

espécies de crocodilianos. 
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O grupo Scinax perpusillus conta com 13 espécies descritas, distribuídas ao longo de áreas de 

baixada e altitude do domínio Mata Atlântica. O monofiletismo desse grupo dentro de Scinax é 

especulativo e baseado apenas em similaridades comportamentais e bioacústicas, ainda não 

tendo sido testado em um contexto filogenético. A principal característica utilizada, até o 

presente, para agrupar essas espécies é o hábito bromelígena, ou seja, dependência 

obrigatória de plantas da família Bromeliaceae para completarem o ciclo de vida. Merece 

também destaque, o fato de sete dessas espécies se encontrarem incluídas na Lista Vermelha 

de Espécies Ameaçadas da IUCN. Além disso, cabe ressaltar o elevado número de populações 

com identificação imprecisa na literatura ou em coleções. É a partir dessa lacuna de 

conhecimento taxonômico e problemas de conservação que se justifica o presente estudo, 

cujos principais objetivos são: 1) detalhar e comparar a morfologia externa e interna de 

adultos e girinos das espécies descritas e candidatas, gerando matriz de dados morfológicos; 2) 

sequenciar fragmentos de DNA nuclear e mitocondrial, gerando matriz de dados moleculares; 

e 3) testar o monofiletismo das espécies do grupo, mapeando mudanças evolutivas em 

filogenias inferidas a partir das matrizes de dados geradas. As comparações osteológicas e de 

musculatura de adultos e girinos serão desenvolvidas a partir de exemplares diafanizados. O 

material genético será extraído de tecido hepático ou muscular, a partir do qual serão 

amplificados por PCR dois fragmentos mitocondriais (CO1 e citocromo b) e dois nucleares 

(tirosinase e rodopsina). As relações filogenéticas serão obtidas a partir dos métodos 

parcimônia e bayesiano. Com isso, espera-se uma melhor compreensão acerca das relações 

evolutivas entres as espécies do grupo Scinax perpusillus, contribuindo, assim, para a 

organização e descrição da biodiversidade, e aperfeiçoamento das estratégias de conservação. 
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Bokermannohyla saxicola (Bokermann, 1964) é uma espécie de perereca endêmica da porção 

mineira da Cadeia do Espinhaço. Apesar da filogeografia ser um método focado em espécies, 

ela pode auxiliar na compreensão das dinâmicas biogeográficas dessas ilhas de altitude. Nós 

utilizamos 88 indivíduos, distribuídos entre o bloco principal do Espinhaço, as ilhas do Norte e 

as serras do Cabral, Itacambira e Botumirim. Foram obtidos dois fragmentos gênicos 

mitocondriais (CO1 e cytb) e um nuclear (c-myc). As hipóteses de parentesco entre os 

indivíduos foram feitas a partir de análises filogenéticas baseadas no método bayesiano. A 

relações mais parcimoniosas entre os haplótipos do mtDNA e do ncDNA foram obtidas a partir 

do método Median Joining. Além disso, realizamos um teste de Variância Molecular (AMOVA) 

para avaliar a estruturação genética das populações. Na análise filogenética, nós observamos a 

formação de quatro clados monofiléticos com correspondência geográfica. Esta relação se 

manteve com a formação de haplogrupos mitocondriais distintos.  Já na rede nuclear, estes 

haplogrupos não foram observados, devido à baixa diversidade genética do fragmento. 

Contudo, alguns dos clados/haplogrupos obtidos nas outras análises possuem haplótipos 

nucleares exclusivos. O nível de divergência e estruturação entre as populações foi alto, 

indicando a presença de unidades evolutivamente significativas. Estes resultados indicam que 

o isolamento em ilhas de altitude, tendo vales como barreiras entre elas, é importante para a 

evolução da espécie. 
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Apesar da utilidade dos caracteres larvais para o entendimento da sistemática dos anuros já 

ter sido demonstrada, a maioria dos estudos comparativos envolvendo esses animais foi 

realizada a partir de caracteres provenientes dos adultos e, mais recentemente, moleculares. 

Neste contexto, o levantamento de caracteres de girinos pode fornecer informações 

importantes sobre a história evolutiva do grupo, ajudando a elucidar relações filogenéticas 

ainda em debate. A família Leptodactylidae, composta atualmente por 201 espécies com 

distribuição quase exclusivamente neotropical, é um exemplo de táxon cujas relações internas 

são relativamente conhecidas (baseadas, sobretudo, em caracteres moleculares), enquanto a 

evolução dos caracteres de suas larvas ainda permanece pouco estudada. Assim, o objetivo 

deste projeto será compreender como esses caracteres evoluíram. Para isso, serão realizadas 

as seguintes etapas: (1) Levantar os caracteres larvais das espécies da família, que possam ser 

informativos filogeneticamente, procurando a maior representação possível dos gêneros e 

grupos de espécies existentes; (2) mapear as séries de transformações desses caracteres nas 

topologias existentes; (3) reconstruir a filogenia da família com base nesses caracteres e (4) 

realizar uma análise combinada unindo esses caracteres com aqueles já disponíveis 

(morfológicos de adultos, cariotípicos e moleculares) em uma análise de evidência total. Serão 

utilizados caracteres provenientes de morfologia externa, musculatura, condrocrânio e 

cavidade oral. A história dos caracteres larvais levantados será mapeada, tendo como base a 

filogenia da família e dos gêneros mais abrangentes existentes e a análise filogenética será 

feita pelos métodos de Parcimônia e probabilidades bayesianas. Com isso, espera-se: (1) 

Identificar padrões e inferir sequências de mudanças evolutivas na morfologia das larvas; e (2) 

verificar a utilidade dos caracteres larvais para a reconstrução filogenética da família, 

contribuindo para a compreensão da taxonomia e das relações filogenéticas entre seus táxons. 
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Atualmente, são conhecidas no Brasil mais de 380 espécies de serpentes, alocadas em 10 

famílias. Um dos biomas brasileiros com maior riqueza de espécies de serpentes é a Mata 

Atlântica, com mais de 130 espécies conhecidas. Porém, são escassos os estudos feitos em 

longo prazo neste bioma, o que deixa lacunas que dificultam a compreensão de seus padrões 

de distribuição e suas relações biogeográficas. Neste estudo, foram levantados os dados das 

serpentes depositadas na coleção do Museu de Zoologia João Moojen, da Universidade 

Federal de Viçosa (MZUFV), coletadas na microrregião de Cataguases, localizada na Zona da 

Mata de Minas Gerais.  Os estudos nesta localidade vêm sendo realizados de 2001 até a 

presente data, e registraram um total de 115 espécimes de 28 espécies, distribuídas em seis 

famílias. A família mais diversificada nesta amostra foi Dipsadidae, com 18 espécies, seguida 

por Colubridae com três espécies. Boidae, Elapidae e Viperidae foram representadas por duas 

espécies, cada. Leptotyphlopidae foi representada por apenas uma espécie. O indivíduo de 

Siphlophis compressus Daudin, 1803 (Dipsadidae) representa um novo registro para o estado 

de Minas Gerais, onde a espécie é conhecida, agora, em cinco localidades, sendo este o 

primeiro registro na Zona da Mata. A riqueza de espécies é relativamente alta, comparada com 

outros estudos feitos em regiões próximas, como na Serra do Brigadeiro (29 spp.), Viçosa (34 

spp.) e Juiz de Fora (24 spp.). Além de aumentar o conhecimento sobre a ofidiofauna local, 

estudos assim contribuem para determinar lacunas da distribuição geográfica das espécies 

além de subsidiar planos de conservação e manutenção da biodiversidade na Mata Atlântica 

do sudeste do Brasil. 
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Brachycephalidae, família endêmica da Mata Atlântica, contém dois gêneros: Brachycephalus, 

com 21 espécies, e Ischnocnema, com 33 espécies. Seus indivíduos apresentam reprodução 

terrestre e desenvolvimento direto, assim como membros de Craugastoridae, 

Eleutherodactylidae e Strabomantidae. Indivíduos de Ischnocnema estão distribuídos ao longo 

da Mata Atlântica, do nordeste ao sul do Brasil e no nordeste da Argentina. Novas espécies 

foram descritas recentemente, evidenciando o conhecimento ainda incompleto da taxonomia, 

distribuição e biodiversidade do grupo. Ischnocnema manezinho Garcia, 1996 é classificada 

como vulnerável na lista de espécies ameaçadas do estado de Santa Catarina e como quase 

ameaçada pela IUCN. A localidade tipo da espécie é a região do Córrego Grande, no Parque 

Municipal do Maciço da Costeira, na cidade de Florianópolis, Ilha de Santa Catarina. Embora, 

diversas populações situadas nas encostas litorâneas continentais ao sul e ao norte do estado 

e em outra ilha costeira sejam atribuídas a essa espécie, dados acústicos e morfológicos 

sugerem a possibilidade destas populações representarem espécies distintas, reunidas em um 

grande complexo de espécies crípticas. O objetivo deste trabalho é revisar o status taxonômico 

dessas populações atribuídas a I. manezinho, com base em análises morfológica, molecular e 

acústica. Serão analisados exemplares depositados em coleções, além de espécimes coletados 

e gravados em campo nos municípios do nordeste e sudeste do estado de Santa Catarina e na 

ilha do Arvoredo.  Dados morfométricos de fêmeas e machos adultos serão analisados e dados 

moleculares (sequências de DNA mitocondrial e nuclear) serão analisados por métodos 

filogeográficos. As vocalizações serão estudadas com auxílio do software Raven. Como 

resultado do trabalho, esperamos delimitar corretamente as possíveis espécies, entender sua 

evolução e, subsidiar ações para sua conservação. 

 
Palavras-chave: Brachycephalidae, Vocalização, Taxonomia, Mata Atlântica, Santa Catarina 
 

 
 
  



 

Anais do II Simpósio de Zoologia Sistemática 

Belo Horizonte, 16-19/12/2014 
Pós-graduação em Zoologia – Instituto de Ciências Biológicas – Departamento de Zoologia – UFMG 

 

 

53  
 

Pôsteres                                                                                                                                VERTEBRADOS 
HERPETOLOGIA 

 

O cariótipo de espécies do grupo de Scinax perpusillus (Anura, Hylidae): 
Descrição e inferências evolutivas e filogenéticas 
  
Luísa P. Reis1*, João Victor Lacerda1, Paulo C. A. Garcia1,2& Marta Svartman1,3. 
 

1
Departamento de Zoologia; 

2
Departamento de Biologia Geral, 

3
Pós-graduação em Zoologia, Instituto de 

Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, MG, Brasil. 
*
E-

mail:luisapreis@yahoo.com.br 
 

Scinax é um gênero neotropical composto por 112 espécies e dividido em dois grandes clados: 

S. catharinae e S. ruber. O clado S. catharinae é composto pelos grupos de S. catharinae e de S. 

perpusillus, este último não possuindo seu monofiletismo testado, uma vez que apenas uma 

espécie foi analisada em estudos filogenéticos. A abordagem citogenética pode contribuir no 

reconhecimento das relações filogenéticas, tanto fornecendo novos caracteres para análise, 

quanto através do estudo da evolução dos caracteres cromossômicos. Utilizando técnicas de 

citogenética, podem-se observar marcações ao longo dos cromossomos, que permitem 

observar os mecanismos evolutivos envolvidos nas diferenciações cariotípicas. Dentre estas 

técnicas, encontram-se os métodos de Ag-NOR, bandeamento CBG e hibridização in situ com 

diferentes tipos de sequências de DNA (FISH). As regiões organizadoras do nucléolo (RONs) 

podem apresentar variações inter e intraespecíficas, servindo assim como um marcador 

citotaxonômico. O bandeamento CBG evidencia as regiões heterocromáticas, que por serem 

altamente variáveis, permitem em muitos casos diferenciar espécies muito próximas e 

observar polimorfismos. A FISH permite observar diferenças entre espécies e populações, 

devido ao seu alto grau de especificidade. As análises citogenéticas têm permitido a 

caracterização de vários fenômenos cromossômicos, o que tem mostrado grande variabilidade 

em Anura. Apenas uma espécie formalmente descrita do grupo S. perpusillus possui cariótipo 

conhecido, e duas populações não identificadas têm cariótipos disponíveis. O presente 

trabalho objetiva caracterizar citogeneticamente as espécies do grupo de S. perpusillus, 

determinando o cariótipo, posicionamento de NOR’s, padrão de banda-C e FISH. As espécies a 

serem estudadas ainda estão sendo selecionadas e os exemplares a serem empregados serão 

coletados para este fim. 
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Calosidades nupciais são estruturas epiteliais conspícuas presentes no pólex, carpo, metacarpo 

e antebraço de muitos anuros. Elas são compostas por espessamento da epiderme e derme 

associada com a formação de glândulas de acasalamento, mas sua função ainda não é bem 

conhecida. Em algumas espécies há queratinização excessiva do stratum corneum que pode se 

apresentar menos robusta, como pequenas lajotas sobre a pele, ou formar espinhos córneos. 

Suspeita-se que essa cornificação esteja envolvida na otimização do amplexo pelo aumento de 

atrito, e na luta entre machos, no caso da formação de grandes espinhos. Aspectos de 

morfologia externa, organização histológica e arranjo e posicionamento de projeções 

epidérmicas, observados ao microscópio eletrônico, apontam diferenças significativas entre 

calosidades de espécies próximas. Poucos estudos, entretanto, exploram os calos 

exaustivamente como caráter taxonômico. Este trabalho — um estudo em três níveis: 

morfologia externa, histologia (e histoquímica) e microscopia eletrônica — será realizado para 

caracterização e padronização descritiva e verificação da importância dessas estruturas como 

sinal filogenético em Leiuperinae e Paratelmatobiinae (Leptodactylidae). Leiuperinae é 

composta por seis gêneros e Paratelmatobiinae é composta por quatro gêneros. Apenas dois 

gêneros de Leiuperinae (Edalorhina Jiménez-de-la-Espada, 1870 e Engystomops Jiménez-de-la-

Espada, 1872) não apresentam calosidades, de maneira que esse caráter pode auxiliar a 

compreensão das relações filogenéticas internas e entre os grupos. Serão analisadas pelo 

menos duas espécies de cada gênero, com exceção de Physalaemus Fitzinger, 1826, do qual 

serão contempladas duas espécies de cada grupo fenético reconhecido pela literatura. Os 

exemplares estudados serão obtidos em coleções zoológicas e, se necessário, coletas de 

campo. Os caracteres relevantes encontrados até o momento foram: na morfologia, a 

topografia e disposição das projeções epidérmicas ao longo da mão; em histologia, os tipos 

glandulares, a positividade nos testes histoquímicos, a estruturação das cristas epidérmicas e o 

formato e estruturação do stratum corneum.  
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Variação geográfica na morfologia externa e hemipeniana entre 
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Chironius Fitzinger, 1826 (Serpentes: Colubridae) inclui 16 espécies de cobras-cipó distribuídas 

nas Américas do Sul e Central. O monofiletismo de Chironius se sustenta por caracteres 

morfológicos e moleculares, merecendo destaque o fato de que o gênero é o único a 

apresentar 10 ou 12 fileiras de escamas dorsais entre as linhagens de serpentes da região 

Neotropical. Como esperado para táxons com distribuição ampla, as variações geográficas de 

folidose, coloração e até mesmo proporções corporais são pouco compreendidas, e alguns 

complexos de espécies, como o de Chironius quadricarinatus (Boie, 1827), carecem de revisão. 

Ocorrendo nas formações de Mata Atlântica, Cerrado e Chaco, as populações estão sujeitas a 

uma considerável diversidade ambiental, fato que pode levar à diferenciação local. Com base 

em detalhes de coloração cefálica e do ventre, as populações mais a sudoeste da distribuição 

de C. quadricarinatus (florestas do Chaco, na Argentina e no Paraguai) são reconhecidas na 

literatura como distintas das do Cerrado, sendo consideradas como subespécie à parte (C. q. 

maculoventris). O presente estudo se concentra nas variações de morfologia externa e 

hemipeniana entre as populações de C. quadricarinatus, a partir de uma amostra de 257 

espécimes procedentes de 87 localidades, pertencentes a 10 estados brasileiros e apenas um 

registro na Argentina. Os resultados sugerem uma diferenciação em populações da região 

setentrional da Mata Atlântica (vertente norte do Rio Doce, nos estados da Bahia e Espírito 

Santo), suportados por caracteres contínuos de folidose, morfologia hemipeniana e 

proporções corporais. Finalmente, discutimos o papel do Rio Doce como uma barreira 

vicariante na Mata Atlântica, um padrão corroborado por outros táxons. 
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O gênero Callicebus (Infraordem Platyrrhini) é composto por pelo menos 28 espécies 

popularmente conhecidas como guigós ou sauás. O gênero é caracterizado por uma taxonomia 

complexa e pela grande diversidade de cariótipos, com variação dos números diplóides que 

vão de 2n=16 em C. lugens a 2n=50 em C. donacophilus, C. hoffmannsi e C. pallescens. Este 

estudo teve como objetivo obter dados de pintura cromossômica em uma fêmea de Callicebus 

sp, da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, que permitissem aumentar o entendimento 

dos processos de evolução cromossômica no gênero. As preparações cromossômicas foram 

obtidas a partir de cultura de linfócitos, cultivados em meio RPMI suplementado com 15% de 

soro fetal bovino, antibióticos e concanavalina A. Nas preparações cromossômicas obtidas 

foram feitos bandeamentos GTG e CBG e hibridação in situ fluorescente (FISH), usando 

cromossomos individuais humanos como sondas. Nosso exemplar apresentou 2n=42, NF=68. 

Sete autossomos (HSA 3, 6, 9, 14, 17, 18 e 20) e o cromossomo X humanos estão conservados 

no nosso exemplar. Destes, HSA 6, 17 e X hibridaram em um único cromossomo Callicebus sp, 

enquanto HSA 3, 9, 14, 18 e 20 estavam associados com outros autossomos. Múltiplos sinais 

de hibridação foram observados com as sondas dos demais autossomos humanos. Nosso 

exemplar apresentou as associações HSA 2/16, 8/18 e 15/14, também presentes no cariótipo 

ancestral de Platyrrhini. As análises apresentadas permitirão uma melhor compreensão dos 

mecanismos de rearranjos cromossômicos entre as espécies do gênero Callicebus, além de 

servir de subsídio para um melhor entendimento de sua complicada taxonomia. 
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Os Vermilingua constituem um clado de mamíferos Xenarthra, composto por quatro espécies 

viventes (Cyclopes didactylus Linnaeus, 1758, Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758, 

Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758 e Tamandua mexicana Saussure, 1860), restritas à 

região Neotropical. As adaptações morfológicas destes táxons estão estreitamente 

relacionadas à sua ecologia e hábitos alimentares mirmecófagos. Além das característica 

esqueléticas de crânio e pós-crânio, os Vermilingua apresentam uma língua peculiarmente 

adaptada à obtenção de sua dieta, baseada majoritariamente em insetos eusociais, como 

cupins e formigas. O órgão tem formato alongado e cilíndrico, com aspecto vermiforme que dá 

nome ao grupo. Apesar de tão característica, a língua destes organismos permanece pouco 

estudada, mesmo quanto a características tão importantes como presença e disposição 

papilar, demandando estudos anatômicos descritivos mais aprofundados. Para abordar esta 

questão, serão realizadas descrições e levantados caracteres anatômicos e histológicos da 

língua e anatômicos do aparelho hióide de Vermilingua. A estrutura lingual do táxon será 

interpretada em relação à anatomia de outros membros de Xenarthra, bem como comparada 

às adaptações de outras espécies de mamíferos de hábitos mirmecófagos. Espera-se também 

avaliar a importância de caracteres da língua e aparelho hioide como fonte de informação 

filogenética. Esta questão será abordada através de análise filogenética de máxima 

parcimônia, somando caracteres linguais a outros caracteres morfológicos previamente 

descritos na literatura e avaliando sua influência na topologia, bem como sua evolução.  
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Tonatia Gray, 1827 (Phyllostomidae) já passou por diversas modificações taxonômicas. 

Atualmente, é composto pelas espécies T. bidens e T. saurophila, cuja distinção, somente 

resolvida em 1995, passou por questionamentos durante muito tempo, dada a grande 

similaridade morfológica entre elas. Registros da literatura descrevem T. bidens com dois 

cariótipos, 2n=16/NF=20 (sem localidade) e 2n=26/NF=38 (Mato Grosso – Brasil), e T. 

saurophila com 2n=16/NF=20 (Trinidade) e 2n=16/NF=22 (Equador). Diante desse cenário, este 

estudo pretendeu revisar a composição cariotípica associada a estas espécies, verificar a 

distinção entre esses cariótipos e esclarecer a identidade cariotípica de cada espécie. Para 

tanto, cariótipos na literatura foram revisados, comparados e redescritos quanto à morfologia 

de cada par, utilizando-se dos mesmos parâmetros de classificação. Adicionalmente, dados de 

sequências do gene mitocondrial Citocromo B foram utilizados para auxiliar na caracterização, 

distinção molecular e cariotípica de cada espécie. O presente trabalho adicionou à literatura 

dados cariotípicos inéditos de um espécime coletado em Pinheiros (ES), através de coloração 

comum e marcação de Ag-RON. Verificou-se a ocorrência de dois cariótipos associados a T. 

saurophila, 2n=16/NF=20 e 2n=16/NF=22, sugerindo que um polimorfismo do tipo inversão 

pericêntrica fosse o rearranjo responsável pela distinção. Verificou-se, ainda, que para T. 

bidens foi descrito um único cariótipo com 2n=26/NF=36, de espécime coletado no Mato 

Grosso. O exemplar de Pinheiros (ES) foi identificado pelos dados moleculares como T. 

saurophila e apresentou 2n=16/NF=20. As Ag-RONs estão localizadas na região proximal nos 

braços curtos dos homológos do par 4. A alta divergência genética (8,9 %) encontrada em T. 

saurophila corrobora achados anteriores, que sugerem a presença de subespécies e explicam a 

grande diferença intraespecífica encontrada (0,3 – 8,9 %), em relação a T. bidens, que 

apresentou divergência intraespecífica (0,01 %). 
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Caluromys philander é um marsupial amplamente distribuído na América do Sul. No Brasil, sua 

distribuição inclui quase todos os estados. É considerada uma espécie em grande parte 

arbórea, de hábitos noturnos e solitários. Não existem relatos de anormalidades cranianas 

disponíveis para esta espécie. Encontra-se depositado na Coleção de Mamíferos da UFMG um 

espécime de C. philander (UFMG 4232) que apresenta uma evidente deformidade craniana. 

Este espécime foi capturado em 2009, no distrito de Brumal (Santa Bárbara, MG, Brasil). O 

objetivo deste trabalho é a descrição das anormalidades presentes neste crânio, comparando-

o com indivíduos normais da espécie, depositados na mesma Coleção.  O espécime foi 

examinado sob microscópio estereoscópico e as alterações cranianas encontradas foram 

descritas e comparadas com a condição encontrada em espécimes normais. O espécime UFMG 

4232 é um adulto, baseado no padrão de erupção dentária. Em comparação com outros 

espécimes de C. philander, ele apresenta, em vista dorsal, o rostro encurtado e curvado 

lateralmente para a direita. A porção neural da caixa craniana não apresenta alterações 

significativas. A curvatura rostral para a direita é proporcionada, em grande parte, pela 

extrema curvatura dos ossos nasais, pré-maxilares, maxilares e lacrimal direito. Há um 

considerável inchaço na região de contato entre os ossos nasais, maxilares e frontais, em vista 

lateral. A despeito do encurtamento rostral, não existe agenesia dentária. Há uma redução do 

espaço entre os caninos e os primeiros pré-molares e entre os primeiros pré-molares e 

segundos pré-molares. Em vista ventral, observa-se o palato mais largo. O indivíduo apresenta 

prognatismo inferior. Apesar de todas as alterações, a articulação temporomandibular não foi 

prejudicada e as oclusões dentárias foram, em sua maioria, preservadas. As deformidades não 

impediram que o indivíduo sobrevivesse e alcançasse idade adulta. Este trabalho representa 

um dos únicos relatos da ocorrência deste tipo de patologia em marsupiais Didelphidae 

brasileiros. 
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Pesquisas recentes têm mostrado que a abordagem molecular é uma poderosa ferramenta no 

reconhecimento de clados que podem ter escapado do reconhecimento pela taxonomia 

tradicional, devido à convergência morfológica. Apesar de ser amplamente distribuído 

geograficamente e por ambientes distintos, Trachops (Chiroptera: Phyllostomidae) é 

considerado um gênero monotípico. Questionamentos sobre o número de táxons que o 

gênero poderia abranger foram levantados, entretanto os estudos permaneceram 

inconclusivos, permanecendo a possibilidade de especiação críptica no gênero. Diante deste 

cenário, este trabalho teve como objetivo analisar a diversidade genética de Trachops, 

utilizando sequências de DNA mitocondrial e nuclear de indivíduos da Mata Atlântica, do 

Cerrado, da Amazônia, da América Central e do México. Apesar do marcador nuclear 

(Recombination Activation Gene 2 – RAG2) não revelar polimorfismos suficientes para 

esclarecer a história da espécie, análises filogenéticas e populacionais, gerados pela análise do 

citocromo c oxidase I (COI) e citocromo b mostraram alta diversidade dentro do gênero, com 

forte estruturação geográfica. Os nove clados encontrados pelas análises do COI divergiram 

entre Plioceno e Pleistoceno e é possível que os clados que estão em zonas de simpatria 

tenham divergido em alopatria e restabelecido contato posteriormente. A formação 

geomorfológica do Escudo das Guianas pode ter exercido influência na diversificação dos 

grupos amazônicos, bem como um imenso lago resultante do aumento significativo do nível 

dos oceanos no final do Plioceno e que, segundo a Hipótese do Lago Amazônico, teria coberto 

a maior parte da Amazônia. Populações isoladas pelo lago amazônico poderiam ter se 

diferenciado ao longo de milhões de anos e, com a quebra da barreira, passaram a ocorrer em 

zonas de simpatia. Todavia, essas são especulações de prováveis fatores que podem ter 

contribuído para a diversidade do gênero. Outros conjuntos de caracteres, como os 

morfológicos, devem ser utilizados como complemento aos dados do DNA mitocondrial. 
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Callithrix flaviceps, popularmente conhecido como sagui-da-serra, é uma espécie ameaçada de 

primata, endêmica da Mata Atlântica montana em altitudes acima de 400 metros, ao sul do rio 

Doce, no leste de Minas Gerais e no Espírito Santo. A fragmentação da Mata Atlântica, 

associada ao padrão restrito de distribuição, faz com que C. flaviceps esteja listado como 

ameaçado de extinção na categoria “Em Perigo” pela IUCN. Atualmente, a espécie é 

encontrada em poucas unidades de conservação, como o Parque Nacional do Caparaó (MG e 

ES), RPPN Feliciano Miguel Abdala (Caratinga/MG) e RPPN Mata do Sossego (Simonésia, MG), 

além de também ser encontrada em fragmentos isolados em áreas urbanas, por exemplo, na 

Área de Proteção Ambiental Pedra Itaúna, em Caratinga (MG). Uma nova população de C. 

flaviceps foi registrada em área rural do município de São José do Mantimento (MG), 

conhecido como Córrego da Pedra Redonda (20°00'18" S, 41°44'42" W), um fragmento 

particular, com relevo marcado por cristas, afloramentos rochosos, pontões e colinas com 

vertentes ravinadas e vales encaixados e abertos, e com altitudes variando de 898 m a 920 m. 

As primeiras visualizações de indivíduos desta espécie ocorreram durante uma visita técnica à 

área, em março de 2011 e, novamente no mesmo fragmento, em julho de 2014, quando foram 

observados indivíduos adultos e sub-adultos. Mesmo se tratando de áreas particulares não 

protegidas, o registro reforça a importância desses fragmentos na preservação da espécie, 

além da urgência de mais estudos sobre a distribuição da espécie. 
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Este trabalho revisa a distribuição de Echimyidae, em Minas Gerais (MG). Os registros foram 

obtidos por consulta à literatura e coleções científicas. Mapas dos registros, domínios 

fitogeográficos, distribuição de unidades de conservação e áreas prioritárias para conservação 

foram sobrepostos. Cinco espécies ocorrem exclusivamente no Cerrado: Carterodon sulcidens 

(Lund, 1841), Proechimys roberti Thomas, 1901, Phyllomys brasiliensis Lund, 1840, Trinomys 

iheringi (Thomas, 1911) e Trin. moojeni (Pessôa, Oliveira e Reis, 1992); oito na Mata Atlântica: 

Trinomys gratiosus (Moojen, 1948), Kannabateomys amblyonyx (Wagner,1845), Ph. lundi Leite, 

2003, Ph. medius (Thomas, 1909), Ph. lamarum (Thomas, 1916), Ph. pattoni Emmons, Leite, 

Kock e Costa, 2002, Trin. denigratus (Moojen, 1948) e Euryzygomatomys spinosus (G. Fischer, 

1814); e duas na Caatinga: Ph. blainvilli (Jordan, 1837) e Trin. minor (Reis e Pêssoa, 1995). Sete 

espécies ocorrem tanto no Cerrado quanto na Mata Atlântica: Clyomys laticeps (Thomas, 

1909), Trin. setosus (Desmarest, 1817), Trin. elegans (Lund, 1841), Trin. paratus (Moojen, 

1948); duas no Cerrado e Caatinga: Trinomys albispinus (I. Geoffroy, 1838) e Trin. setosus; e 

Trichomys apereoides (Lund, 1839) ocorre em todos os biomas. Novas ocorrências para Minas 

Gerais foram Cl. laticeps, Ph. blainvilii, e Ph. lamarum. Carterodon sulcidens, Ph. brasiliensis e 

K. amblyonyx sofrem algum grau de ameaça. A maioria dos registros de Echimyidae no estado 

se concentra em unidades de conservação e próximo a centros de pesquisa, e muitas áreas 

permanecem sub-amostradas. 

 
Palavras-chave: Echimyidae; Distribuição; Registro novo; Conservação 
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O gênero Lonchophylla Thomas, 1903 inclui 15 espécies de morcegos endêmicos da região 

neotropical, ocorrendo do sul da Nicarágua ao sul da Bolívia e sudeste do Brasil. Neste 

trabalho, foi feita a caracterização morfométrica das cinco espécies de Lonchophylla com 

ocorrência no território brasileiro (L. mordax Thomas, 1903; L. thomasi J. A. Allen, 1904; L. 

bokermanni Sazima, Vizotto & Taddei, 1978; L. dekeyseri Taddei, Vizotto & Sazima, 1983 e L. 

peracchii Dias, Esberárd & Moratelli, 2013), com base em 36 caracteres morfométricos (18 

cranianos e 18 externos) de 214 peles e 168 crânios de espécimes depositados em coleções 

científicas, além de um extenso levantamento bibliográfico sobre a distribuição do gênero no 

Brasil. Foram utilizadas análises de variância univariada para avaliar a presença de dimorfismo 

sexual nas espécies, e análises de componentes principais para avaliar a variação 

morfométrica. Não foi registrado dimorfismo sexual para os grupos estudados. Os resultados 

indicam que L. thomasi é táxon facilmente distinguível morfometricamente, enquanto L. 

mordax e L. dekeyseri podem representar uma mesma espécie. Lonchophylla bokermanni 

passa a ser restrito ao Cerrado de Minas Gerais (Serra do Cipó e Diamantina), pertencendo os 

exemplares provenientes da Mata Atlântica do Rio de Janeiro e Espírito Santo à espécie recém-

descrita, L. peracchii. Um exemplar proveniente do reservatório de Xingó, divisa entre Sergipe 

e Alagoas, pode representar um táxon ainda não descrito. 
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Morcegos são organismos sensíveis à limitação de dois recursos: alimento e abrigo. O 

comprometimento ou eliminação de ambientes cavernícolas pode afetar populações e/ou 

espécies que dependem deste ambiente para sobrevivência.  Propomos realizar estudos 

filogeográficos e de revisão de quatro espécies de morcegos cavernícolas neotropicais, 

pertencentes a três famílias: Anoura geoffroyi (Chiroptera, Phyllostomidae), Lonchorhina aurita 

(Chiroptera, Phyllostomidae), Furipterus horrens (Chiroptera, Furipteridae) e Natalus 

macrourus (Chiroptera, Natalidae) com diferentes habilidades de dispersão e graus de 

dependência de ambientes cavernícolas. Para tanto, serão utilizadas ferramentas da 

filogeografia e filogenética para reconstruir os contextos espaciais dos processos de 

diversificação das populações destas espécies de morcegos cavernícolas na América do Sul, 

com ênfase no Brasil, para avaliar hipóteses alternativas de especiação alopátrica, bem como 

testar a importância de processos históricos na constituição da fauna cavernícola atual. 

Conjuntamente com dados morfológicos, essas ferramentas serão utilizadas para 

discriminação de espécies. Espera-se que espécies com menores capacidades de deslocamento 

e maior dependência de ambientes cavernícolas apresentem estruturações populacionais mais 

evidentes que espécies com maior capacidade de deslocamento e menor dependência de 

ambientes cavernícolas.  
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Indivíduos híbridos já foram registrados em condições de cativeiro e em zonas de contato 

natural entre algumas das espécies do gênero Callithrix. O objetivo deste trabalho foi analisar 

citogeneticamente quatro machos e três fêmeas, provenientes da Ilha D’Água no estado do 

Rio de Janeiro, considerados híbridos das espécies introduzidas C. jacchus e C. penicillata, 

usando técnicas de coloração convencional, Ag-NOR e Bandeamento C, a partir de preparos da 

medula óssea (licença SISBIO-ICMBio-MMAnº 33965-1). Os espécimes apresentaram 2n=46, e 

fórmula cromossômica 10m+18sm+2st+14t de cromossomos autossomos, com NF=77 para 

machos e NF=78 para fêmeas. O número diplóide é consistente com o padrão descrito para o 

gênero. A forma do cromossomo Y foi semelhante à esperada em C. aurita, nativa na região. A 

coloração Ag-NOR marcou a constrição secundária do braço curto de dois pares de 

cromossomos, semelhante ao padrão já descrito para as outras espécies, exceto em C. jacchus, 

que apresenta também marcações de NOR no cromossomo Y. O bandeamento C marcou a 

região centromérica dos cromossomos, corroborando a homogeneidade observada nas 

espécies puras. A marcação de DAPI apresentou sinais como blocos grandes nos cromossomos 

autossomos e não coincidiram com regiões heterocromáticas. Os caracteres cariotípicos 

sugerem que os híbridos apresentam mais de duas espécies parentais.  
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A Mata Atlântica é um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, apresentando atualmente 

menos de 8% de sua cobertura original. No Brasil, são registradas 250 espécies de mamíferos 

neste bioma, aproximadamente 15% delas ameaçadas de extinção. Desmatamento, caça e 

perda de habitat resultante de atividades humanas são as principais ameaças aos mamíferos 

brasileiros. Este estudo apresenta dados preliminares de levantamento da fauna de mamíferos 

de pequeno, médio e grande porte em fragmento particular de Mata Atlântica com 

aproximadamente 60 ha, no município de Silveirânia, mesorregião da Zona da Mata, Minas 

Gerais. A coleta de dados foi realizada entre fevereiro de 2012 e julho de 2014, com utilização 

de três armadilhas fotográficas, ativas 24h por dia. Foram feitas visitas mensais para 

manutenção, reposicionamento das armadilhas e obtenção dos dados. As iscas utilizadas 

foram sardinha, vísceras e pés de galinha e frutas diversas. Até o momento, registraram-se 10 

espécies de mamíferos, pertencentes a cinco ordens e sete famílias. A ordem Carnivora 

contribuiu com 50% das espécies registradas (Leopardus pardalis Linnaeus, 1758; Puma 

concolor Linnaeus, 1771; Chrysocyon brachyurus Illiger, 1815; Nasua nasua Linnaeus, 1766 e 

Procyon cancrivorus Cuvier, 1798), seguida por Didelphimorphia, com 20% das espécies 

(Didelphis aurita Wied-Neuwied, 1826 e Philander sp). As ordens Artiodactyla, Pilosa e 

Rodentia foram representadas por uma espécie, cada (Pecari tajacu Linnaeus, 1758; 

Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758 e Cuniculus paca Linnaeus, 1766, respectivamente). 

Das espécies encontradas destacam-se por estarem ameaçadas em Minas Gerais: P. concolor e 

L. pardalis, classificadas como “Criticamente em perigo”; P. tajacu, como “Em perigo”; e C. 

brachyurus, como “Vulnerável”. A presença de espécies ameaçadas, fragmentação da 

cobertura vegetal nativa na região e a proximidade de atividades humanas, reforçam a 

importância da continuidade dos estudos, visando monitorar flutuações populacionais e áreas 

de vida das espécies, colaborando para conhecimento e preservação da mastofauna local. 
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Os xenartros atuais são representados por 31 espécies viventes de tatus (Cingulata: 

Dasypodidae), tamanduás (Vermilingua: Myrmecophagidae e Cyclopedidae) e preguiças 

(Folivora, também conhecido como Phyllophaga ou Tardigrada, Bradypodidae e 

Megalonychidae), classificadas em  aproximadamente 13 gêneros distribuídos nas Américas, e 

tendo sua maior diversidade na América do Sul. Apesar de suas morfologias altamente 

distintas, considera-se que tatus, tamanduás e preguiças constituam um grupo monofilético, 

com base em caracteres derivados compartilhados, como as articulações acessórias entre as 

vértebras (xenartria, de onde o nome da ordem foi derivado — xenos = estranho, e artroscopia 

= articulação em grego). O aparelho reprodutor tem sido utilizado como fonte de informação 

filogenética em estudos de vários grupos de metazoários, entretanto, o mesmo não tem 

acontecido nos estudos com Xenarthra. O presente estudo busca conhecer e utilizar caracteres 

do órgão reprodutor dos machos desse grupo para um melhor entendimento das suas relações 

filogenéticas internas. O órgão reprodutor das espécies disponíveis de Xenarthra será descrito 

anatômica e histologicamente; serão determinados os mecanismos de ereção dos pênis 

estudados; as estruturas serão interpretadas em um contexto filogenético, identificando 

homologias e homoplasias dentro da ordem; e, a partir dos resultados e da descrição da 

morfologia do sistema reprodutor dos xenartros, serão feitas comparações entre eles e outros 

grupos de mamíferos. 
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Novas coletas em regiões remotas, além da revisão de material depositado em coleções, têm 

revelado espécies até então desconhecidas para a ciência. Somado a isto, a popularização de 

novas ferramentas moleculares têm possibilitado a descoberta de espécies crípticas, a 

investigação da organização genética das populações no tempo e no espaço, e os processos 

históricos envolvidos na sua diversificação. O objetivo deste trabalho foi uma revisão geral 

sobre os padrões biogeográficos da Amazônia. Neste bioma, os processos formadores da 

diversidade não apresentam padrões bem definidos, com quebras biogeográficas 

concordantes entre todos os grupos de uma forma geral. Com isso, generalizações não podem 

ser feitas e cada caso deve ser analisado separadamente, sendo que muitas vezes os mesmos 

padrões biogeográficos podem não ser resultantes dos mesmos eventos vicariantes. 

Tradicionalmente, eventos paleoclimáticos eram citados como principais eventos vicariantes 

(refúgios climáticos do Plioceno-Pleistoceno). Entretanto, atualmente, várias evidências têm 

sugerido outros fatores preponderantes no processo de diversificação da biota amazônica, tais 

como o soerguimento dos Andes, fechamento do Istmo do Panamá, mudanças do nível do mar 

e formação de um sistema de rios. Acredita-se que para muitos grupos, a diversificação 

ocorreu em épocas muito anteriores, que datam de entre o Oligoceno e o início do Mioceno, 

durante o Terciário. Alguns grupos tem seu processo de diversificação ligado a eventos 

vicariantes mais antigos como a separação da Gondwana. Outros, porém, apresentam eventos 

de diversificação mais recentes ligados, por exemplo, ao fechamento do istmo do Panamá, 

assim como às oscilações climáticas do Pleistoceno. Os principais rios da Amazônia também 

parecem ter um papel importante na diversificação de linhagens. Alguns estudos indicam que 

além de ser uma importante barreira física, também a composição físico-química de suas 

águas podem ser uma barreira, como para jacarés e tartarugas, que possuem populações 

estruturadas entre rios de água clara e escura. 
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Diferenças morfológicas entre os sexos intrigam pesquisadores desde Darwin e sua teoria 

sobre seleção sexual. Anfíbios anuros sofrem diferentes pressões seletivas relacionadas à 

produção de ovos, manutenção de território e encontros intrasexuais agonísticos. O 

dimorfismo sexual pode ser observado como diferenças de padrões de coloração, presença de 

ornamentações e tamanho corporal. Em relação a esta última característica, fêmeas tendem a 

ser maiores que os machos na maioria das espécies. Desta forma, o tamanho corporal das 

fêmeas é diretamente proporcional à massa de ovos produzida por elas. Entretanto, em 

algumas espécies os machos possuem tamanhos iguais ou maiores que os das fêmeas. Nestes 

casos, existem duas possíveis explicações para o fenômeno. Em espécies com padrão de 

reprodução explosiva, a fêmea é um recurso limitado à curta duração da estação reprodutiva, 

e os machos tendem a ser maiores pois precisam desalojar oponentes do amplexo com as 

fêmeas. Em espécies de reprodução prolongada, quando o sítio reprodutivo é um recurso 

escasso, os machos tendem a ser maiores do que as fêmeas pois eles precisam manter este 

território. Sendo assim, machos maiores costumam defender territórios melhores e as fêmeas 

escolhem seus parceiros com base não apenas no canto, mas também na qualidade do 

território. Nesta palestra pretendemos discutir os padrões de dimorfismo sexual, sua 

distribuição na filogenia de alguns grupos, os trade-offs na adoção de diferentes estratégias, 

citando vários exemplos presentes na literatura. 
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Convergência adaptativa é um dos temas mais intrigantes em biologia evolutiva. Exemplos 

clássicos, como o da evolução independente de grupos de mamíferos, são citados na literatura 

desde meados do século 19. Com o advento dos estudos atuais, empregando dados 

moleculares e metodologias associadas, múltiplos padrões de convergência e especializações 

têm sido evidenciados nos mais diversos grupos de vertebrados (e.g. peixes da família 

Cichlidae, salamandras da família Plethodontidae e lagartos do gênero Anolis). Esses padrões, 

além de proverem novas bases para o entendimento da evolução dos grupos, renovam 

constantemente a taxonomia, por contradizerem hipóteses de relacionamentos tradicionais. A 

história de utilização dos anfíbios anuros como modelo evolutivo de convergências adaptativas 

é recente e tem chamado a atenção, devido aos padrões interessantes de homoplasias 

morfológicas, ecológicas e comportamentais de linhagens pouco relacionadas ao redor do 

mundo. Além disso, diferentes sistemas de caracteres, relativos aos estágios larval e adulto, 

independentes e sujeitos a pressões de seleção distintas, fazem dos anuros um excelente 

grupo modelo para estudos evolutivos. Aqui, apresentamos alguns interessantes exemplos de 

evolução convergente e paralelismos em girinos e adultos de diversas linhagens de anuros 

viventes. Hipoteticamente, discutimos como caminhos evolutivos distintos podem levar a uma 

mesma solução adaptativa. Por fim, são abordadas questões sobre a importância do 

entendimento dos caracteres e suas distribuições entre os táxons, para a proposição de 

homologias.  
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Embora aranhas sejam comumente classificadas como predadoras generalistas, ao longo da 

evolução do grupo muitas linhagens se especializaram em determinados tipos de presa. Essa 

especialização pode envolver tanto interações com outras aranhas, como predação 

(araneofagia) ou roubo de presas capturadas (cleptoparasitismo), quanto à predação de um 

grupo específico, como formigas (mirmecofagia). O presente trabalho tem como objetivo 

mostrar, através de filogenias, a evolução do comportamento alimentar especializado dentro 

de Theridiidae. O cleptoparasitismo e a araneofagia foram relatados para diversas espécies da 

subfamília Argyrodinae. Uma vez que ambas as formas de especialização envolvem a invasão 

de teias de outras espécies de aranhas, foram propostas três hipóteses para explicar a 

evolução desses comportamentos: a araneofagia é o estado ancestral e o cleptoparasitismo 

surge dela; o cleptoparasitismo é ancestral e a araneofagia surge dela ou ambos surgiram 

independentemente. Em uma filogenia da família, baseada em dados morfológicos, o 

cleptoparasitismo surge na base de Argyrodinae e é perdido no clado Rhomphaea+Ariamnes. 

Na mesma filogenia, a araneofagia também surge na base da subfamília e é perdida em 

Argyrodes. Entretanto, a otimização desses caracteres nessa filogenia é ambígua. Por outro 

lado, uma hipótese filogenética recente para os Argyrodinae, baseada em dados moleculares, 

indica que o estado ancestral na subfamília é a araneofagia, e que o cenário mais provável é o 

surgimento do cleptoparasitismo no clado Argyrodes+Spheropistha+Faiditus+Ariamnes, com 

uma perda secundaria no gênero Ariamnes. Outra especialização dentro da família é a 

mirmecofagia em alguns representantes da subfamília Hadrotarsinae. Esse comportamento já 

foi observado em várias espécies de Euryopis e algumas Dipoena. Entretanto, não existem 

dados de história natural para a maior parte dos hadrotarsíneos, tornando difícil o estudo da 

evolução desse comportamento dentro da subfamília.  
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As aranhas Pholcidae destacam-se pela sua grande diversidade, concentrada nas regiões 

tropicais e subtropicais do mundo, onde podem ser encontradas deste o folhiço ou cavernas, 

até copa de árvores.  Dentre as cinco subfamílias reconhecidas em Pholcidae, Pholcinae é 

representada na região Neotropical, principalmente, por dois gêneros: Micropholcus 

Deeleman-Reinhold & Prinsen, 1987 e Metagonia Simon, 1893, ambos mais proximamente 

relacionados a outros gêneros afrotropicais que entre si, e com divergência estimada para o 

Jurássico. Micropholcus possui 14 espécies descritas, distribuídas pelo Caribe e América do Sul. 

Metagonia, por sua vez, possui 83 espécies descritas, distribuídas do norte do México ao sul da 

Argentina. Hipóteses atuais sugerem possível exclusão por competição entre espécies de 

Micropholcus e Metagonia, tendo como resultados: (1) ausência de Metagonia em ambientes 

epígeos no Caribe, onde restam apenas espécies relictuais cavernícolas; (2) ausência de 

Micropholcus em biomas úmidos sulamericanos (Amazônia e Mata Atlântica), onde restariam 

apenas espécies restritas a ambientes mais úmidos (ex.: interior de cavernas e matas de 

galeria) em biomas áridos, especialmente brasileiros. Para avaliar esta hipótese, todos os 

registros publicados e acessíveis em coleções zoológicas foram compilados e usados para 

modelar a distribuição dos representantes destes dois táxons. A modelagem mostrou que a 

distribuição atual dos dois táxons é explicada por variáveis ambientais diferentes para cada 

um. Além disto, a distribuição esperada para ambos os táxons é muito maior e diferente da 

conhecida, sendo esperada a presença de Micropholcus na Mata Atlântica, na Península de 

Yucatán e no Peru, e a de Metagonia em todo o Caribe e na Flórida. Os resultados corroboram 

pouco a hipótese de exclusão ecológica, embora este possa ser um fator importante na 

evolução dos folcíneos neotropicais. Adicionalmente, divergência antiga entre os táxons 

sugere uma hipótese alternativa, relacionada ao surgimento de massas de terra (ex.: ilhas do 

Caribe) no Novo Mundo. 
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Tingidae possui cerca de 2500 espécies fitofágas e com hábitos, hábitats e morfologia 

diversificados. Cosmopolita, o táxon ocorre inclusive em ilhas oceânicas e seus representantes 

são encontrados no solo, associados a raízes e troncos de plantas e a formigueiros, sendo mais 

comumente achados na face abaxial das folhas. Geralmente hospedeiro-específicos, os 

tingídeos podem ocorrer de gramíneas às copas de árvores, em uma grande quantidade de 

famílias botânicas. Com três subfamílias, Tingidae vem sendo, recentemente, alvo de análises 

filogenéticas e biogeográficas, além de estudos ontogenéticos e evolutivos. As hipóteses de 

monofilia destas subfamílias têm sido contestadas nas últimas análises, porém, estas 

apresentam problemas de subamostragem de terminais. Hipóteses de evolução de caracteres, 

seguindo uma tendência de “simples” para “complexo”, foram propostas para a morfologia de 

adultos e de imaturos. Além disso, eventos heterocrônicos foram descritos para a morfologia 

das ninfas, que tipicamente apresentam tubérculos e outras projeções tegumentares. 

Biogeograficamente, somente Cantacaderinae foi analisada. Considerando a taxonomia 

clássica do grupo, baseada em caracteres morfológicos não-genitais de adulto, e as análises 

recentes que compartilham o problema de subamostragem, ainda há muito por se fazer. Em 

Vianaidinae, por exemplo, a primeira espécie macróptera foi descrita apenas recentemente. 

Além disso, novos registros fósseis têm surgido, fortalecendo a hipótese de Tingoidea, que 

incluiria Tingidae e outras famílias fósseis extintas. Abordagens de taxonomia integrativa, 

incluindo uma maior documentação das formas imaturas, distribuição das espécies e atributos 

ecológicos, poderiam elucidar alguns dos inúmeros problemas de delimitação de espécies do 

grupo. Adicionalmente, análises filogenéticas com um cuidado maior no estabelecimento de 

hipóteses de homologias primárias e com uma amostragem mais ampla, também são 

necessárias para que se estabeleçam hipóteses mais robustas para o táxon. O objetivo dessa 

palestra é apresentar o “estado-da-arte” da sistemática de Tingidae, evidenciando as novas 

abordagens em desenvolvimento e perspectivas. 
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Vários artigos publicados durante 2014 propuseram mudanças profundas na classificação das 

formigas (Hymenoptera: Formicidae), com alterações significativas no entendimento das 

relações evolutivas do grupo, em especial ao nível de subfamília. Primariamente feitas em três 

subfamílias (Dorylinae, Myrmicinae e Ponerinae), estas alterações reconfiguraram o cenário da 

sistemática destes insetos. As seis subfamílias tratadas como “dorilomorfas” foram englobadas 

em Dorylinae. Em Ponerinae, a maior mudança foi o desmembramento do gênero 

Pachycondyla Smith em 19 gêneros, cinco destes representados no Brasil (Pachycondyla, 

Mayaponera Schmidt & Shattuck, Neoponera Emery, Pseudoponera Emery e Rasopone 

Schmidt & Shattuck). No caso de Myrmicinae, clado hiperdiversificado que contêm cerca da 

metade de todas as espécies de formigas descritas no mundo, sua divisão foi reduzida de 25 

para seis tribos (Attini, Crematogastrini, Myrmicini, Pogonomyrmecini, Solenopsidini, 

Stenammini). Attini - tribo conhecida até agora por englobar exclusivamente as formigas 

cultivadoras de fungos, passa a compreender um agrupamento diversificado de táxons 

predominantemente neotropicais, abarcando grupos hiperdiversificados, como os gêneros 

Pheidole Westwood, Strumigenys Smith e Cephalotes Latreille. Outra mudança aguardada, mas 

ainda não proposta formalmente é a sinonimização da subfamília Heteroponerinae sob 

Ectatomminae. Apesar das sensíveis mudanças ocorridas com a classificação de Formicidae, as 

relações internas dentro de muitas subfamílias — com destaque para Myrmicinae — 

permanecem obscuras, oferecendo um amplo campo para estudos sistemáticos e 

filogenéticos. 
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Os Vermilingua constituem um clado de mamíferos Xenarthra composto por duas famílias e 

quatro espécies viventes: Cyclopes didactylus Linnaeus, 1758 (Cyclopedidae), Myrmecophaga 

tridactyla Linnaeus, 1758, Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758 e Tamandua mexicana 

Saussure, 1860 (Myrmecophagidae). As características do esqueleto craniano e todo aparato 

alimentar de Vermilingua, como a perda total dos dentes e a língua vermiforme peculiar que 

dá nome ao grupo, são adaptações tipicamente relacionadas aos hábitos alimentares 

mirmecófagos. O esqueleto pós-craniano das espécies do grupo apresenta uma série de 

adaptações à escavação, características também comumente associadas à mirmecofagia. Com 

base em estimativas moleculares, os Vermilingua teriam divergido de Folivora entre o final do 

Paleoceno e início do Eoceno; as famílias Cyclopedidae e Myrmecophagidae, no Eoceno, e os 

gêneros atuais de Myrmecophagidae, no Mioceno. Estas estimativas não contradizem o 

conhecimento atual do registro fóssil, mas este é bastante incompleto para o grupo. O fóssil 

mais antigo que pode ser indiscutivelmente associado aos Vermilingua, data do final do 

Oligoceno-início do Mioceno da Argentina, e apesar de não ter sido formalmente descrito, foi 

tentativamente considerado um Myrmecophagidae, sendo anatomicamente similar aos 

membros viventes do gênero Tamandua Gray, 1825. São reconhecidos ainda ao menos mais 

três gêneros fósseis extintos, Protamandua Ameghino, 1904, Neotamandua Rovereto, 1914 e 

Paleomyrmidon Rovereto, 1914, além de alguns fósseis de afinidades incertas, com destaque 

para o enigmático fóssil europeu Eurotamandua joresi Storch, 1981, que apesar de ter sido 

associado inicialmente aos Vermilingua, atualmente tem sido considerado mais próximo 

filogeneticamente dos Palaeanodonta e Pholidota, o que estaria em melhor acordo com a 

biogeografia destes táxons. 
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Cervidae, grupo que compreende cerca de 50 espécies, é a segunda família mais diversificada 

entre os artiodátilos, ficando apenas atrás de Bovidae. Os Cervidae são unidos por algumas 

sinapormorfias, entre elas, a presença de hastes. A família é dividida em duas subfamílias: 

Cervinae, que compreende gêneros como Cervus e Dama; e os Capreolinae, que inclui os 

cervos americanos. A subfamília Capreolinae, que é unida por caracteres moleculares e pela a 

condição telemetacarpalia, é dividida em três tribos: Alceini, contendo o gênero Alces; 

Capreolini, contendo os gêneros Capreolus e Hidropotes, e Odocoileini, contendo os gêneros 

americanos Blastocerus, Hippocamelus, Mazama, Odocoileus, Ozotocerus, Pudu e Rangifer. Os 

cervídeos provavelmente se originaram na Ásia, entrando na América via estreito de Bering, 

durante o inicio do Plioceno. Após este evento, algumas formas teriam entrado na América do 

Sul, durante o Grande Intercambio Faunístico Americano (Plioceno). Aqui, sofreram rápida 

radiação, ocupando praticamente todos os ambientes sul-americanos e formando, juntamente 

com os Tayassuidae e os Camelidae a fauna atual de artiodátilos neotropicais. A sistemática 

dos Odocoileini é muito complexa e ainda muito controversa. Análises morfológicas inferiram 

relações próximas entre os gêneros circumboreais Alces e Rangifer e os gêneros sul 

americanos Hippocamelus e Pudu (constituindo a tribo Rangiferini), enquanto os demais 

gêneros formariam a tribo Odocoileini. Recentemente, estudos filogenéticos moleculares, 

agruparam Alces em um grupo próprio (Alceini) e todos os gêneros americanos na tribo 

Odocoileini. Porém, estas análises sugerem o polifiletismo de Mazama, ao dividir a tribo 

Odocoileini nos seguintes dois grandes grupos: Blastocerus+Ozotoceros+Hippocamelus+Pudu+ 

Mazama do grupo "gouazoubira" e Odocoileus+Mazama do grupo "americana". Este possível 

polifiletismo chama a atenção para a necessidade de uma revisão taxonômica de Mazama. 
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O evento de extinção em massa ao final do período Cretáceo, comumente associado 

com o desaparecimento dos dinossauros não-avianos, é também relacionado com a 

diversificação dos mamíferos placentários.  Há modelos divergentes para tentar 

explicar a diversificação das ordens de placentários: Se teria ocorrido antes do limite 

Cretáceo-Paleogeno (fuso curto), próximo do limite (fuso longo) ou após (explosivo). 

Análises moleculares e análises combinadas de aminoácidos e DNA sugerem que as 

ordens modernas mais antigas surgiram há cerca de 100 milhões de anos, uma 

estimativa que não é corroborada pelo registro fóssil, o qual não apresenta quaisquer 

indícios de grupos coroa anteriormente ao limite K-Pg. Análises fenotípicas e análises 

combinadas de dados fenotípicos e moleculares levam a crer que os mamíferos 

placentários diversificaram-se após o limite K-Pg (≈ 66 milhões de anos atrás). Pelo 

critério de calibração por fósseis, o modelo explosivo de diversificação deveria ser 

considerado o mais provável. Hipóteses que explicam esta diversificação incluem o 

surgimento de nichos novos durante a chamada revolução terrestre do Cretáceo, que 

incluiu mudanças ambientais de grande magnitude, como o surgimento das 

angiospermas, que passaram de 0% a 80% da flora terrestre, e a disponibilização dos 

nichos ocupados previamente por dinossauros, que seriam então ocupados pelas 

ordens modernas de mamíferos 
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A evolução das aves tem sido objeto de estudo de muitos pesquisadores há quase dois séculos. 

A grande diversidade das aves atuais, juntamente com a descoberta e compreensão gradual de 

um extenso registro fóssil, levantaram algumas questões ao longo da história: 1) Quando 

surgiram as primeiras aves e quem são os seus ancestrais? 2) Como surgiu o voo nesse grupo? 

3) Quem são os parentes mais próximos de Neornithes? 4) Quando houve a principal 

diversificação das atuais linhagens de aves modernas? Atualmente, devido à metodologia da 

sistemática filogenética, juntamente com o avanço da paleontologia, algumas dessas questões 

estão razoavelmente bem compreendidas e existe um consenso na literatura de que as aves 

são um grupo de dinossauros terópodes que evoluíram na era mesozoica. Porém com as novas 

técnicas de biologia molecular, novas controvérsias surgiram na literatura. Esta palestra tem 

como objetivo abordar, de maneira breve, alguns desses assuntos que permanecem sem 

resolução e apresentar algumas das linhagens de aves ancestrais, tais como: 

Confusiornithidae, Enantiornithines e os Ornithurines primitivos. 
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A diversidade e extensão geográfica da Amazônia levou a tentativas de regionalização desde 

Wallace. Vários pesquisadores postularam que os rios amazônicos poderiam agir como 

barreiras de dispersão e, portanto, fatores responsáveis por processos de especiação. Haffer, 

por exemplo, ao formular a hipótese dos refúgios do Pleistoceno, identificou quatro “centros 

de distribuição” para aves, limitados pelos maiores rios amazônicos. Mais tarde, Cracraft 

propôs um sistema de áreas de endemismo para aves amazônicas, todas limitadas por grandes 

rios. Essa hipótese sofreu poucas mudanças desde sua proposição, e tem sido aceita como 

base para estudos biogeográficos na região. Muitos estudos com vários grupos taxonômicos, 

em áreas como ecologia, taxonomia e genética, empregaram os limites dessas áreas como 

pressupostos, sem de fato testar esses limites. Esses estudos ignoraram evidências de genética 

de populações que refutam a importância de muitos rios como barreiras. Além do mais, nesses 

trinta anos após o trabalho de Cracraft, muitas espécies novas de aves foram descritas e os 

padrões de distribuição de muitas espécies foram alterados por inventários. Dado esse 

contexto, a distribuição das espécies de aves amazônicas foi analisada para testar 

quantitativamente as áreas de endemismo de Cracraft, e determinar se os rios realmente 

limitam unidades biogeográficas. Os resultados, derivados de três métodos de delimitação de 

áreas de endemismo e análises estatísticas espacialmente explícitas, mostraram que as áreas 

de endemismo da Amazônia, assim como a variação espacial da composição de espécies de 

aves, não são consistentes com os limites propostos previamente. Entretanto, observou-se que 

alguns grandes rios amazônicos coincidem com os locais em que há variação na composição de 

espécies, sugerindo que eles podem atuar como limites de áreas de distribuição de espécies, 

mesmo que não delimitem áreas de endemismo. Esses resultados indicam um panorama mais 

complexo para a distribuição e diversificação da ornitofauna Amazônica. 
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A partenogênese, forma de reprodução no qual embriões se desenvolvem sem haver a 

fertilização do gameta feminino, evoluiu muitas vezes no reino animal, com diferentes 

mecanismos citológicos para restaurar o número de cromossomos parentais. Muitas hipóteses 

foram levantadas sobre vantagens e desvantagens que essa forma de reprodução pode trazer 

para uma determinada linhagem. Geralmente, na presença de alteração ambiental, esses 

organismos podem dominar grandes áreas geográficas, mas também são sensíveis à 

continuação dessa modificação no ambiente. A fim de compreender o surgimento da 

reprodução assexuada em diferentes linhagens de metazoários, torna-se essencial conhecer os 

mecanismos que levam a partenogênese, bem como as conseqüências evolutivas da mesma. 

Nesse trabalho, serão revisados os diferentes mecanismos citológicos envolvidos na 

reprodução assexuada, divididos basicamente em partenogênese meiótica e partenogênese 

mitótica. Também serão apresentados os modos de origem das linhagens partenogenéticas, 

denominados espontâneo, híbrido, contagioso e infeccioso; e exemplificados grupos de 

animais onde esses modos podem ser encontrados. As conseqüências evolutivas desse modo 

de reprodução podem envolver linhagens com baixa diversidade genotípica, e 

conseqüentemente, a maioria dos táxons pode ocupar os nós terminais de árvores 

filogenéticas. Porém, se a linhagem cresce rapidamente em número de indivíduos e obtém 

sucesso ao estabelecer um nicho adequado, é provável que a mesma se estabeleça por um 

período de tempo evolutivo considerável.  
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O termo meiofauna refere-se a um agrupamento de espécies aquáticas, que são delimitados 

operacionalmente como os organismos que passam por uma malha de 500µm e ficam retidos 

na malha de 31µm. Organismos meiofaunais (ex.: gastrótricos, rotíferos, copépodes, 

tardígrados, nemátodes e nemertíneos, entre outros) podem ser permanentes ou temporários 

(ao menos uma fase da vida nesse ambiente). Para o sucesso evolutivo da meiofauna 

bentônica na psammia (vida entre os grãos de sedimento), algumas hipóteses de adaptações 

morfológicas e fisiológicas foram sugeridas: Miniaturização; elongação; flexibilidade; adesão; 

reforço cuticular; redução/perda de pigmentação; redução/perda dos olhos e surgimento de 

órgãos sensoriais, que representam diferentes estratégias para a ocupação desse nicho 

peculiar. Por surgirem em grupos que muitas vezes não são filogeneticamente relacionados, 

essas estratégias podem ser consideradas como uma série de convergências adaptativas para 

o sucesso de ocupação dos ambientes psâmicos pela meiofauna. 

 
Palavras-chave: Meiofauna, psâmmico; adaptações morfológicas; convergência. 
 

  



 

Anais do II Simpósio de Zoologia Sistemática 

Belo Horizonte, 16-19/12/2014 
Pós-graduação em Zoologia – Instituto de Ciências Biológicas – Departamento de Zoologia – UFMG 

 

 

85  
 

Minipalestra                                                                                                       INVERTEBRADOS AQUÁTICOS 
 

Bivalves carnívoros (Mollusca: Anomalodesmata): novas espécies, 
anatomia, comportamento e filogenia  
 
Fabrizio M. Machado & Flávio D. Passos 

 

Departamento de Biologia Animal, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
Campinas, SP, Brasil. E-mail: fabriziomarcondes@yahoo.com.br. 

 

 
A ordem Anomalodesmata Dall, 1889 é conhecida por apresentar muitos problemas 

taxonômicos e também por abrigar as espécies mais raras e especializadas dentre todos os 

Bivalvia. Além disso, possuem os mais variados modos de vida como, por exemplo, bivalves 

construtores de tubo, cimentantes, bissados, necrófagos e, em particular, os carnívoros e 

predadores de águas profundas, exclusivos deste grupo. Cuspidariidae Dall, 1886 é composta 

exclusivamente por bivalves carnívoros, de pequenas dimensões (<10 mm), comumente 

encontradas em regiões oceânicas profundas (200-5000 m). A maior parte do conhecimento 

sobre essa família refere-se unicamente a aspectos da concha, havendo escassez de 

informações sobre sua anatomia e biologia, que geram dúvidas não só de cunho taxonômico, 

como também filogenético. Recentemente, foram encontrados espécimes vivos desses 

bivalves carnívoros em coletas realizadas no sublitoral do Canal de São Sebastião, SP, pelo 

Projeto Biota/FAPESP-Araçá, possibilitando a observação de seus aspectos anatômicos bem 

como o comportamento de escavação, posição no sedimento e movimento do aparato sifonal. 

Outro material, contendo também espécimes bem preservados, pertencentes à família 

Spheniopsidae Gardner, 1928, até então desconhecida para o nosso litoral, foi coletado na 

Plataforma Continental da Bacia de Campos, RJ, o que possibilitou a descrição de duas novas 

espécies, assim como, o primeiro registro sobre a anatomia dos spheniopsídeos. Além disso, a 

presença desses importantes materiais possibilitou um estudo anatômico comparativo entre 

as famílias, gerando importantes conclusões sobre o seu posicionamento filogenético dentre 

os Anomalodesmata, ampliando assim o conhecimento sobre os bivalves carnívoros como um 

todo.  
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Os aplacóforos são moluscos caracterizados pelo corpo vermiforme e coberto por espículas, 

havendo uma intensa discussão na literatura sobre sua monofilia ou não. Atualmente, a classe 

é dividida em duas subclasses: Solenogastres e Caudofoveata, que são distinguidas entre si, 

basicamente, pela presença de um sulco pedioso ventral e disco oral. Poucos taxonomistas 

têm se dedicado ao estudo dos aplacóforos, pela dificuldade de coleta e pelo seu pequeno 

tamanho. Porém, o interesse neste grupo vem crescendo, dada a sua importância para o 

entendimento da filogenia e evolução dos moluscos. Para o Brasil, os registros de aplacóforos 

são bastante imprecisos, incompletos e difíceis de serem rastreados, sendo sua real ocorrência 

duvidosa. Até o momento, cinco espécies pertencentes a três famílias de aplacóforos foram 

registradas no país, e uma espécie tem sua ocorrência citada, porém sem material testemunho 

depositado em coleção biológica. O conhecimento sobre o grupo está sendo ampliado pelo 

grupo de pesquisa liderado pelo Prof. Dr. Flávio Dias Passos, do IB – UNICAMP, a partir de 

amostras da Bacia de Campos, coletadas no projeto HABITATS, coordenado pelo CENPES - 

Petrobrás. Essas amostras, compostas por 2548 indivíduos de oito morfotipos de 

Solenogastres e 13 de Caudofoveata, já possibilitou os registros de duas novas ocorrências 

para o Brasil: Falcidens (Chiastofalcidens) targatus Salvini-Plawen, 1992 e F. (C.) acutargatus 

Salvini-Plawen, 1992. 
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