
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOLOGIA ANIMAL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diferenciação morfológica nas espécies 
de Artibeus Leach, 1821 do Brasil 

(Chiroptera: Phyllostomidae). 
 

 

 

 

 

 THAIS DE CASTRO LIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recife 
2010 



 

 
THAIS DE CASTRO LIRA 

 
 
 
 

 
 
 

Diferenciação morfológica nas espécies de 
Artibeus Leach, 1821 do Brasil (Chiroptera: 

Phyllostomidae). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Recife 
2010 

Dissertação apresentada ao programa de 
Pós-Graduação em Biologia Animal da 
Universidade Federal de Pernambuco como 
parte dos requisitos necessários à obtenção 
do título de Mestre em ciências Biológicas – 
Biologia Animal 
 
Orientador: Prof. Dr. Diego Astúa de 
Moraes 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lira, Thais de Castro  
      Diferenciação morfológica nas espécies de Artibeus Leach, 1821 do 
Brasil (Chiroptera: Phyllostomidae)  / Thais de Castro Lira. – Recife: O 
Autor, 2010. 
        
     70 folhas : fig., tab. 
 

Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCB. Pós-Graduação em Biologia Animal, 2010. 
 

Inclui bibliografia e apêndices. 
 

1. Morcego – Brasil 2. Chiroptera 3. Mamífero 4. An imais - 
Classificação I. Título.  
                                             
       599.4                 CDD (22.ed.)                  UFPE/ CCB – 2010- 076  

 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

“Dedico este trabalho à minha 
sobrinha Íris de Castro Lira Mendes”. 



 

AGRADECIMENTOS 

À CAPES pelo auxilio financeiro sem o qual teria sido impossível realizar as 

visitas às coleções, imprescindível a este trabalho.  

 À minha irmã Luciana por acreditar em mim, pelo amor, pelo apoio psicológico, 

emocional, logístico e por ser a irmã única que sempre foi. 

 À minha Pãe (Mãe + Pai) por ser do jeito que só ela sabe ser, pela forma como 

criou a mim e a meus irmãos, respeitando nossos pensamentos e a maneira de cada 

um. Ao meu pai Artur Lira e irmão Breno Henrique pela torcida. 

 A Douglas pelo apoio tecnológico. Ao meu amigo Petrus Marques pela 

amizade sincera e pelo apoio nerd.  

À Cibele Caio (Pila) por ser minha amiga, colega, por me incentivar e me 

encorajar e por ser meu exemplo. 

Agradeço a Graciliano (Amálgamo) Galdino pela valiosa bibliografia trazida do 

norte (valeu, Grá!). 

Ao professor Dr. Antônio Souto pela amizade, incentivo na época pré-mestrado 

e pelo ombro amigo, muito obrigada. 

À minha turma do mestrado –2008- (a melhor turma de mestrado que a 

PPGBA já teve: Bella, Raul, Elô, Erika, Mônica, Débora Barnes, Mari, Kaynara, Tosta, 

André Careca, Liany, Bárbara, Carlinha + Mosquito, Priscila) pelos momentos de 

lazer, por toda cerveja, pelas confusões e todo o mais. 

  À minha segunda família, todos do LabMz, por serem companheiros, por 

saberem trabalhar em equipe, pela PAZ com que fazem o nosso ambiente de trabalho 

de forma que dá saudade de ficar longe do nosso lab.  

À Juliana Correia por todos os galhos quebrados e por ser tão querida e 

educada (e eficiente). Aos veteranos Elis Damasceno (Elês), Isabella Bandeira 



 

(Negona) e Raul Alejandro, digo, Fonsêca (meu pirráia) por me ensinarem a usar 

todos os programas da morfometria geométrica, pelas longas conversas e pelas dicas 

na hora de encontrar erros na matriz de dados. À Taciana, nossa anatomista, pela 

consultoria na definição dos marcos anatômicos. À Patrícia Pillati por entrar para o 

mundo maravilhoso dos morcegos e dividir suas descobertas, coletas, alegria, risadas 

e cerveja comigo. À Carolina Bezerra (Caroh) pela amizade, pela torcida, pela 

confiança, pelo carinho, pelas broncas, pelas cobranças, pelas FESTINHAS 

SURPRESA (que de surpresa não tem mais é nada faz é tempo, mas que nunca 

deixarão de ser nossas festinhas surpresa), pelas longas conversas sentimentais ao 

longo desses anos e pelo amor que me reserva. Eu te amo, Carol!  

Agradecimento mais que especial a Alexandre Lacerda por ter entrado na 

minha vida trazendo tanta paz, carinho, cuidado e amor justo quando eu menos 

esperava e quando mais precisei. Muito obrigada, meu amor! Eu te amo (L)³!!! 

À Bianca Ventura (Bia) pela amizade. Por ser um exemplo de mulher de fibra e 

pela guarida em Sampa City todas as vezes em que estive por lá. 

Ao profesor Dr. Mario de Vivo pela risada tão particular e por ter me recebido 

no MZUSP me deixando trabalhar até as 23:00 sem restrições. Ainda no MZUSP à 

Juliana Gualda pela educação e pontualidade e por ter me apresentado a coleção e 

disponibilizado dados no MZUSP, à Erika Hingst-Zaher pelo carinho com que me 

recebeu no, à Caroline Aires (Musa) por toda a folia e por me fazer companhia até as 

23h, me dando carona de volta pra “casa”. Ao estimado Adalberto Cesari (Depois Eu 

te Explico) pela companhia, pelas conversas e pelo sarcasmo. A Fábio Nascimento e 

Ana Paula Carmignoto pela companhia e risadas no MZUSP.  

Ao querido Professor Adriano Peracchi por ter me permitido trabalhar em sua 

coleção na UFRRJ em Seropédica e a sua Doutoranda Daniela Dias pelo apoio e por 



 

ter efetivamente me recebido. À família Oliveira (Monikinha, Sr. Maurício e D. Neide) 

por terem me recebido como uma filha e por fazer da minha estadia em Seropédica 

inesquecível. Ao professor Carlos Esberard pela simpatia e disponibilidade com que 

também me recebeu em seu laboratório em Seropédica.  

À Lena Geise (e seu marido Eduardo em anexo) por todas as cartas de 

recomendação que já escreveu pra mim, por ser tão inspiradora, por me receber em 

sua casa bem na época da finalização do seu projeto de pós-Doutorado, pelo chopp, 

pelos jantares.  

Meu especial agradecimento a Gledson Bianconi, pela disponibilidade de me 

receber na TOCA em Curitiba no final do seu doutorado, pela bibliografia que me 

cedeu, pelas conversas sobre biologia, vida, presente e futuro, por ter dividido comigo 

a maravilhosa experiência de estar a poucos metros de uma onça durante uma 

coleta, certamente essa ficará para nossa história. Ainda a Gledson por ter 

intercedido por mim na minha visita ao Capão da Imbúia, e por ter providenciado 

minha hospedagem em São José do Rio Preto.  

A Urubatan Moura, Laís Cherobin e ao querido Tião pelo fim de semana 

perdido no trabalho braçal de remover e limpar crânios de Artibeus em Curitiba.  

Às meninas fantásticas que tive a sorte de conhecer e que me receberam 

como amiga de longa data em São José do Rio Preto, Fanny Arcolino, Aline Nishi 

(FISH) e Fernanda Franco pela casa, pela companhia, pelos almoços, cervejas, 

escaladas, festas, por terem divido suas vidas comigo enquanto estive em sua casa e 

pelas lágrimas na despedida, muito obrigada.  

À Eliana Morielle por abrir as portas da coleção de quirópteros em SJRP.  

Ao Prof. Dr. Bruce Patterson por me incentivar a dar continuidade a este 

trabalho, pelos conselhos e pelas “aulas” de inglês. 



 

E finalmente ao meu orientador Diego Astúa por ser o pai (ou “o tio”) dessa 

família que é o LabMz, por ser justo, ético, educado, por reconhecer e respeitar 

nossas limitações e incentivar nosso crescimento. Por ter juntado as melhores 

características e aptidões de cada aluno e formar a nossa equipe. Pela 

disponibilidade, por nos ensinar o que é trabalho em equipe e por ser essa pessoa e 

profissional admirável que é. Meu muito obrigada ao meu mestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

Das aproximadamente 22 espécies do gênero Artibeus, nove ocorrem no Brasil: 

quatro dos “pequenos” Artibeus, subgênero Dermanura (A. anderseni, A. cinereus, A. 

glaucus, A. gnomus), quatro dos “grandes”, subgênero Artibeus (A. fimbriatus, A. 

lituratus, A. obscurus, A. planirostris) e o “intermediário”, subgênero Koopmania: A. 

concolor. A definição das espécies e as relações entre elas não é senso comum. Aqui 

a forma do crânio e mandíbula das nove espécies foi comparada através da 

morfometria geométrica. Foram fotografadas cinco vistas: dorsal, lateral e ventral do 

crânio e dorsal e lateral da mandíbula com 17, 35, 28, 16 e 12 marcos anatômicos, 

respectivamente, que foram submetidos à Superimposição Generalizada de 

Procrustes. As variáveis de forma foram comparadas usando Análises de Variáveis 

Canônicas. Não houve dimorfismo sexual significativo, então os sexos foram 

agrupados. Foi possível separar as espécies de Artibeus do Brasil por tamanho e 

principalmente pela forma. Artibeus lato sensu parece ter evoluído da menor forma 

para a maior. Houve clara distinção entre os três subgêneros de Artibeus lato sensu e 

contrário às filogenias atuais, Koopmania se mostra mais próximo a Dermanura que a 

Artibeus. Dentro de Artibeus os resultados concordam com estudos morfológicos e 

morfométricos anteriores e destaca A. lituratus e A. obscurus como as espécies mais 

diferenciadas. Em Dermanura, A. anderseni tem maior diferenciação e sua relação 

com as demais espécies não segue os padrões da filogenia molecular. Os resultados 

mostraram que a morfometria geométrica é útil como ferramenta adicional para 

discriminação das espécies de Artibeus ainda que as restantes necessitem ser 

analisadas para resultados mais conclusivos sobre a diferenciação de forma dentro do 

gênero como um todo. 

 
Palavras-chave: Morfometria geométrica, Phyllostomidae, Artibeus 



 

ABSTRACT 

 

Nine out of the the 22 species currently included in the genus Artibeus occur in Brazil: 

four of the “small” Artibeus, subgenus Dermanura (A. anderseni, A. cinereus, A. 

glaucus, A. gnomus), four of the “large” Artibeus, subgenus Artibeus (A. fimbriatus, A. 

lituratus, A. obscurus, A. planirostris) and the “intermediary” (subgenus Koopmania) A. 

concolor. A proper identification and distinction of these species is sometimes 

laborious, due to the morphological similarities and overlap of characters in part of the 

species distributions. Here I compare cranial and mandibular shape of these nine 

species, using geometric morphometrics. Five views were photographed: dorsal, 

lateral and ventral of the skull and dorsal and lateral of the mandible with 17, 35, 28, 16 

e 12 landmarks, respectively, which were submitted to a Generalized Procrustes 

Superimposition, and the obtained shape variables were compared using Canonical 

Variates Analyses.  No significant sexual dimorphism was found for most species, so 

sexes were pooled. It was possible to separate most Artibeus species of Brazil by size 

and mainly by shape. The genus appear to have evolved from the smallest to the 

largest form. There was a clear distinction between the three subgenera of Artibeus 

sensu lato  and contrary to current phylogenies, Koopmania appears closest to 

Dermanura than to Artibeus. Within Artibeus the results agree with previous 

morphological and morphometrics works and highlights A. lituratus and A. obscurus as 

most morphologically divergent species. In Dermanura, A. anderseni was the most 

divergent species and its relationship to other species do not follow molecular 

phylogeny patterns. These results indicate that geometric morphometric tools can 

provide some additional information for discrimination among Artibeus species, 

although an analysis with all the remaining species is necessary before more 

conclusive results on the shape differentiation within the genus as a whole. 

 
Keywords:  Geometric Morhpometrics, Phyllostomidae, Artibeus 
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O ESTADO DA ARTE: 

A Ordem Chiroptera:  

 A ordem Chiroptera é representada pelos únicos mamíferos com real 

capacidade de vôo, como relata a origem grega do seu nome: cheir (mão) e pteron 

(asa). Os seus ossos são adaptados ao vôo, sendo leves, finos e tubulares . Tal 

adaptação é creditada, juntamente com a capacidade de ecolocalização, como uma 

das mais, senão a mais importante característica responsável pela dispersão desses 

animais no mundo. Dispersão esta não apenas refletida na variedade de hábitats 

explorada por eles, mas também na riqueza de espécies, sendo a segunda maior 

ordem de mamíferos, com aproximadamente 1100 espécies (SIMMONS, 2005). Entre 

os mamíferos, os morcegos só são superados pela ordem Rodentia, com 2277 

espécies (WILSON e REEDER, 2005). 

 Os morcegos são tradicionalmente agrupados em duas subordens: 

Megachiroptera e Microchiroptera. Tendo apenas uma família como representante 

(Pteropodidae), a subordem Megachiroptera possui 42 gêneros e 185 espécies 

(SIMMONS, 2005). O grupo reside apenas nos trópicos e subtrópicos do Velho 

Mundo, não possuindo representantes que habitem os Neotrópicos. Este grupo não 

faz uso da ecolocalização, à exceção do gênero Rousettus Gray, 1821, que utiliza 

estalidos rudimentares produzidos pela língua como auxílio na sua orientação 

(GRIFFIN et al., 1958). Estes animais, portanto, necessitam de sentidos outros como 

olfato e visão mais aguçados para guiarem-se em busca de alimento (frutas em sua 

maioria) (FINDLEY, 1993). Características faciais externas, bem como o tamanho que 

podem alcançar (1,7m de envergadura e até 1,5kg) os põem parecidos com 

canídeos, daí a razão de serem conhecidos vulgarmente como raposas-voadoras. 
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 A outra subordem, Microchiroptera, possui 17 famílias com 930 espécies de 

distribuição cosmopolita, não ocorrendo apenas em ilhas muito afastadas das massas 

continentais, assim como em regiões polares (JONES et al., 2002; SIMMONS, 2005; 

REIS et al., 2007). Estes possuem alta capacidade de localização devido ao seu 

sistema de emissão de ultra-sons, contando para isso com várias adaptações dos 

ouvidos médio e externo (FENTON, 1997; NEUWEILER, 2000), bem como 

adaptações do sistema respiratório e do cérebro (ARITA e FENTON, 1997). 

 Os morcegos representam aproximadamente 20% das espécies de mamíferos 

do mundo (SIMMONS, 2005; WILSON e REEDER, 2005), a característica de vôo 

sustentado possibilita-os a cruzar longas distâncias sobre a água tornando-os um 

grupo largamente distribuído (LIM, 2009). Contudo, a compreensão da origem e 

diversificação desses seres é prejudicada devido às características inerentes ao 

grupo, como ossos finos e tubulares, que dificultam a fossilização do esqueleto (LIM, 

2009). 

 O cenário da monofilia era amplamente aceito pelos pesquisadores 

quando alguns autores, baseados em morfologia peniana e do sistema nervoso, 

levantaram a hipótese da difilia para os morcegos (hipótese que aproxima 

Megachiroptera aos primatas e à Dermoptera, no lugar de Microchiroptera) (SMITH e 

MADKOUR, 1980; HILL e SMITH, 1984; PETTIGREW, 1986). Em 1998 Pettigrew 

sugeriu que os resultados que apontavam a monofilia da ordem eram devidos a 

prováveis falhas causadas por alinhamentos arbitrários das seqüências genéticas que 

reuniam os grupos pelo compartilhamento do uso do vôo.  Posteriores estudos que 

corrigiram esse provável viés foram conduzidos sem produzir evidências que 

suportassem a difilia do grupo (SIMMONS, 1994; HUTCHEON et al., 1998; KIRSCH et 
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al., 1998; PETTIGREW e KIRSCH, 1998) o que colocou a monofilia da Ordem como a 

alternativa mais plausível outra vez. 

 Mesmo que tais dados moleculares suportem a monofilia de Chiroptera 

(MADSEN et al., 2001; MURPHY et al., 2001; SPRINGER et al., 2004), recentes 

estudos sugerem a inclusão de Megachiroptera dentro de Microchiroptera, tornando o 

último um grupo  parafilético (SPRINGER et al., 2001; TEELING et al., 2005). Muitas 

das análises sugerem que Rhinolophidae, uma família tida como pertencente à 

Microchiroptera, é mais intimamente relacionado à Megachiroptera (HUTCHEON et 

al., 1998; VAN DEN BUSSCHE e HOOFER, 2004; TEELING et al., 2005). Tal 

afirmação implica numa reavaliação da história evolutiva dos morcegos, pois a partir 

disso pensa-se que a ecolocalização laringeana surgiu duas vezes na ordem ou que 

surgiu apenas uma vez tendo sido perdida posteriormente pelos Megachiroptera que 

desenvolveram um sistema de visão convergente com os primatas (TEELING et al., 

2005).  

Um estudo incluindo famílias extintas sugeriu, a partir da análise de 

sequências de 17 genes nucleares de todas as famílias de morcegos e quatro grupos 

externos, o surgimento único da ecolocalização (e posterior perda em Pteropodidae) 

e tem sido a alternativa mais aceita (TEELING et al., 2005). Levando em 

consideração a relação dos morcegos atuais com os cinco gêneros fósseis 

(Icaronycteris, Archaeonycteris, Hassianycteris, Palaeochiropteryx e Onychonycteris 

finneyi) que já eram aptos ao vôo e à ecolocalização, com exceção do último que não 

ecolocalizava ainda (SIMMONS et al., 2008), parece mais parcimonioso que a 

ecolocalização tenha surgido apenas uma vez, antes da diversificação do grupo. O 

conjunto de especializações não vista em nenhum outro grupo de mamíferos (vôo + 

ecolocalização) e a coincidência de tais características ocorrerem ao mesmo tempo 
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foi provavelmente a chave para o início da diversificação evolutiva dentro de 

Chiroptera (SIMMONS, 2005). 

Dentro da Ordem, dados moleculares e morfológicos exibem resultados 

contrários quanto à monofilia das subordens, enquanto Simmons (1998) e Simmons e 

Geisler (1998) a partir de análises cladísticas de caracteres morfológicos suportavam a 

monofilia recíproca de Megachiroptera e Microchiroptera, Teeling e cols. (2000) e 

Hutcheon e cols. (1998) sugeriram a  parafilia de Microchiroptera a partir de estudos 

baseados em seqüência e hibridização de DNA respectivamente. Os dados 

morfológicos foram aceitos por muito tempo, desde meados dos anos 70 quando Smith 

(1976) discutiu fósseis do Eoceno numa revisão dos padrões de radiação evolutiva dos 

morcegos atuais. Este trabalho indicou a monofilia de diversos táxons superiores 

incluindo quatro Superfamílias existentes. A filogenia usada por Smith (1976) 

aparentemente não foi baseada na análise de caracteres explícitos, sendo guiada por 

percepções pessoais a partir do estudo que o próprio autor conduziu com 

mormoopídeos.  

 Mais tarde, Koopman (1985) nomeou dois clados como Infraordens: 1) 

Yinochiroptera que reúne as superfamílias Emballonuroidea (Rhinopomatidae, 

Craseonycteridae e Emballonuridae) e Rhinolophoidea (Rhinolophidae, Hipposideridae, 

Nycteridae e Megadermatidae); 2) Yangochiroptera que agrupa as superfamílias 

Noctilionoidea, anteriormente nominada Phyllostomoidea, (Mystacinidae, Noctilionidae, 

Mormoopidae e Phyllostomidae) e Vespertilionoidea (Vespertilionidae, Natalidae, 

Furipteridae, Thyropteridae Myzopodidae e Molossidae).  

Pouco tempo depois Simmons e Geisler (1998) atualizaram a filogenia 

incluindo táxons fósseis, o que resultou numa bem resolvida e suportada árvore. 

Entre outros aspectos, os autores concluíram que a) Emballonuridae ocupa um ramo 
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basal dentro de Microchiroptera o que torna a infraordem Yinochiroptera (sensu 

Koopman, 1985)  não monofilética; b) Rhinolophoidea, Rhinolophidae (contando com 

Hipposiderinae) Yangochiroptera e Noctilionoidea são monofiléticos; c) Myzopodidae, 

Thyropteridae, Furipteridae e Natalidae formam um clado. A partir de destes 

resultados, os autores sugerem o reconhecimento de três novas superfamílias: 1) 

Rhinopomatoidea (Rhinopomatidae, Craseonycteridae); 2) Nataloidea (Myzopodidae, 

Thyropteridae, Furipteridae e Natalidae) e 3) Molossoidea (Antrozoidae e Mollosidae 

– incluindo Tomopeatinae-). Portanto,Yinochiroptera seria composta apenas por 

Rhinolophoidea e Rhinopomatoidea enquanto as demais superfamílias formariam 

Yangochiroptera.  

 Recentemente contudo, numa das árvores apresentadas em seu trabalho, Van 

Den Bussche e cols. (1998a) a partir da análise de dois genes nucleares e três 

mitocondriais e Hutcheon e cols. a partir da análise de sítios de hibridização de DNA 

corroboraram independentemente com a parafilia de Microchiroptera, em que a 

superfamília Rhinolophoidea foi recuperada como grupo irmão de Pteropodidae 

(Megachiroptera). Rhinlophoidae e Pteropodidae foram então reclassificados na 

subordem Yinpterochiroptera e os representantes das três superfamílias 

remanescentes foram alocados na subordem Yangochiroptera por Teeling e 

colaboradores (2005) (Figura 1). Aqui eu sigo Simmons (1994), Springer e cols. 

(2004) e demais autores (MADSEN et al., 2001; MURPHY et al., 2001) quanto à 

monofofilia de Chiroptera. 
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A família Phyllostomidae: 

 Os morcegos filostomídeos do Novo Mundo representam uma das mais incríveis 

radiações dentro dos mamíferos com mais de 55 gêneros e 160 espécies restritas aos 

Neotrópicos (SIMMONS, 2005). Apresentam uma característica marcante: a existência 

da folha nasal, um apêndice dérmico que recobre as narinas podendo ter várias 

formas, desde bastante rudimentar como em Centurio senex Gray, 1842 ou modificada 

apenas com a ferradura nasal evidente como nos morcegos hematófagos. Os 

filostomídeos exploram uma diversa matriz de dietas, consumindo desde frutas e pólen 

a insetos, sangue e vertebrados. Essa diversidade só foi possível devido a mudanças 

radicais na morfologia craniana (FREEMAN, 2000). 

Figura 1. Árvores molecular (a) e morfológica (b) Jones e Teeling (2006) com ênfase às 
infraordens Yangochiroptera, Yinpterochiroptera e Yinochiroptera 
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 A variação de forma é tão vasta que a família inclui as duas formas 

extremas dentro de Chiroptera, o representante de rostro mais fino e alongado 

(Musonycteris harrisoni Schaldach e McLaughlin, 1960) e o de rostro mais curto e largo 

(Centurio senex) (FREEMAN, 2000). A variedade de tamanho também é bastante 

evidente, como o morcego Choeroniscus minor Peters, 1868 pesando 9g e o maior 

representante das Américas Vampyrum spectrum Linnaeus, 1758 podendo atingir mais 

de 100g e 1m de envergadura (NOWAK e WALKER, 1994).  

Por causa dessas grandes modificações o clado não é comparado a nenhum outro 

dentro da ordem em relação à atenção dada pelos sistematas. Como exemplo, pode-se 

citar estudos em várias aéreas como morfologia (OWEN, 1991; MARQUES-AGUIAR, 

1994; FREEMAN, 2000), citogenética (BAKER, 1973), molecular (TEELING et al., 

2000; HUTCHEON e KIRSCH, 2004; LIM et al., 2004; TEELING et al., 2005), 

biogeografia (VELAZCO e PATTERSON, 2008; LIM, 2009) utilizados como ferramenta 

para responder questões como a) monofilia das várias subfamílias e as relações entre 

estas, b) relações entre gêneros da subfamília Stenodermatinae e c) relações 

interespecíficas dentro de alguns gêneros como Artibeus, Chiroderma Phyllostomus e 

Micronycteris  dentre outras (SIMMONS, 2000). Embora a família represente grande 

diversidade de hábitos alimentares e uma sorte de estudos sobre relações 

interfamiliares, dados ecológicos sobre alimentação permanecem incompletos para a 

maioria das espécies (WETTERER et al., 2000).  

 

O gênero Artibeus: 

 O gênero Artibeus Leach, 1821 é um dos mais comuns e difundidos nas 

florestas neotropicais (LIM et al., 2004) além de ser um dos gêneros mais numerosos 

dentro da família Phyllostomidae (SIMMONS, 2005) com aproximadamente 22 
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espécies ocorrendo do México à Argentina sendo nove destas com ocorrência 

brasileira (GARDNER, 2007): A. lituratus (Olfers, 1818), A. fimbriatus Gray, 1838, A. 

obscurus Schinz, 1821 e A. planirostris (Spix, 1823), alocadas ao subgênero Artibeus, 

também referidos como os “grandes” Artibeus ; Artibeus concolor W. Peters, 1865, 

única espécie do subgênero Koopmania R. D. Owen, 1991; e A. anderseni Osgood, 

1916, A. cinereus (P. Gervais, 1856), A. glaucus O. Thomas, 1893 e A. gnomus 

Handley, 1987, todas alocadas ao subgênero Dermanura P. Gervais, 1856, e referidas 

como os “pequenos” Artibeus. 

A maioria das espécies que ocorrem no Brasil possui ampla distribuição 

ocorrendo na maioria das regiões, exceto A. glaucus que apresenta uma distribuição 

disjunta com registros para o Norte e para o Sul (REIS et al., 2007). 

 Embora atualmente exista uma tendência em tratar Artibeus, Dermanura e 

Koopmania como subgêneros dentro de Artibeus (OWEN, 1987; MCKENNA e BELL, 

1997; WETTERER et al., 2000; SIMMONS, 2005; MARQUES-AGUIAR, 2007), o 

gênero foi e tem sido alvo de constantes debates no que concerne a sua sistemática. 

As relações genéricas e subgenéricas não são um consenso entre os pesquisadores.  

A visão parafilética que reparte o grupo em “Grandes” e “Pequenos” vem de 

estudos como os de morfologia, sítios de restrição e cariologia (BAKER, 1973; SMITH, 

1976; VAN DEN BUSSCHE et al., 1993). O reconhecimento de tais gêneros, contudo, 

não foi amplamente aceito (SIMMONS, 2005) e Artibeus, com Dermanura e Koopmania 

como subgêneros válidos, têm sido reconhecido como um grupo monofilético 

(SIMMONS, 2005). 

Owen (1987), em um estudo sobre as relações filogenéticas da subfamília 

Stenodermatinae, chegou à conclusão de que Artibeus é polifilético e sugeriu que todos 

os pequenos Artibeus fossem alocados num gênero distinto: Dermanura (Gervais, 
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1856) deixando concolor e hartii dentro Dermanura apenas “até que provas adicionais 

estivessem disponíveis”.  Arroyo-Cabrales e Owen (1988) concordaram com 

Dermanura e sugeriram a separação de A. hartii do gênero Artibeus e a inclusão desta 

no gênero Enchisthenes (Andersen, 1906). Van Den Bussche (1993) e Arroyo-Cabrales 

e Owen (1996) trataram Enchisthenes como um gênero separado. Owen (OWEN, 

1991) a partir de análise de caracteres dentais propôs a inclusão de A. concolor no 

gênero monotípico Koopmania, não suportado pelo trabalho de Van Den Bussche e 

cols. (1998b) (Figura 2) que incluiu Koopmania em Artibeus e sugeriu que Artibeus e 

Dermanura seriam grupos irmãos. Aqui concordo com Simmons (2005) e trato 

Koopmania e Dermanura como subgêneros válidos dentro de Artibeus. 

 

  
Figura 2. Filogenia das relações entre Artibeus, Dermanura e Koopmania geradas por Van Den 
Bussche e cols. (1998) 
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Além das divergências no estabelecimento das relações genéricas e 

subgenéricas, também existe grande dificuldade no estabelecimento de limites entre as 

espécies no que diz respeito à identificação morfológica destas. O caso mais clássico 

foi o reconhecimento utilizado por bastante tempo de que Artibeus jamaicensis Leach, 

1821 seria um complexo de espécies amplamente distribuídas tendo A. planirostris 

como uma subespécie (HANDLEY, 1987; MARQUES-AGUIAR, 1994). Mais tarde, Lim 

e cols. (2004), baseados em estudos moleculares, concluíram que A. jamaicensis e A. 

planirostris são entidades distintas, restringindo a distribuição de A. jamaicensis ao 

norte do Rio Orinoco na Venezuela, e estabelecendo que os exemplares encontrados 

ao sul do Rio Orinoco seriam na verdade A. planirostris. O autor também comparou sua 

filogenia molecular com as filogenias morfológica (MARQUES-AGUIAR, 1994) e 

morfométrica (GUERRERO et al., 2003) (Figura 3). 
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Figura 3. Reprodução das filogenias A: morfológica (Marques-Aguiar, 1994); B: morfométrica 
(Guerrero et al., 2003) e C:  molecular (Lim et al., 2004) 
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Mesmo diante de evidências moleculares e morfométricas (GUERRERO et al., 

2004; LIM et al., 2004), Simmons (2005) não aceita a separação das espécies, e reteve 

A. planirostris como subespécie dentro de A. jamaicensis até que estudos mais 

conclusivos fossem publicados. Num estudo mais recente, Tavares e cols. (TAVARES 

et al., 2008) seguem Lim (LIM, 1997) e Lim e cols. (LIM et al., 2004) e acatam o nome 

A. planirostris como o nome válido para todos os registros de A. jamaicensis no Brasil.  

A. fimbriatus e A. lituratus eram confundidos até que Handley (1989) descreveu A. 

fimbriatus auxiliando na separação dessas duas espécies. Mais recentemente, 

Redondo e cols. (2008) a partir de genes mitocondriais (Citocromo-b e Citocromo 

Oxidase I) e nucleares (RAG2 e BrCA1) analisaram a filogenia de 19 espécies do 

gênero encontrando forte distinção entre os subgêneros Artibeus e Dermanura, mas 

não obtiveram resultados robustos para A. concolor. No mesmo trabalho os autores 

sugeriram a existência de pelo menos quatro espécies não reconhecidas 

anteriormente, o que revela uma possível diversidade críptica dentro dos gêneros 

(Figura 4). 
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Figura 4. Reprodução da árvore de máxima verossimilhança gerada por Redondo et al. 
(2008) 
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Morfometria Geométrica: 

 No fim dos anos 1980 e começo dos 1990, a maneira do estudo das 

formas dos organismos enfrentou uma importante e significativa mudança. As típicas 

descrições das morfologias aliadas a análises estatísticas que estabeleciam padrões 

de variação da forma dentro e entre grupos (morfometria moderna) passaram a dar 

espaço aos estudos que dispensavam maior preocupação com a forma dos 

organismos em si. Surgiram então métodos novos, capazes de qualificar as formas de 

acordo com a sua forma global (geometria) que pouco tempo depois foram batizados 

de “Morfometria Geométrica” por Rohlf e Marcus (1993a). 

Na Morfometria Tradicional (MARCUS, 1990) o estudo é focado na análise entre 

distâncias de pares de medidas lineares. A Morfometria Geométrica (ROHLF e 

MARCUS, 1993b; MONTEIRO e REIS, 1999; ADAMS et al., 2004) possibilita a 

reconstrução da forma já que o estudo é baseado em marcos anatômicos de estruturas 

homólogas. Na primeira, a identificação de homologias se torna difícil porque a maioria 

das distâncias usuais (ex: maior largura) não pode ser definida por pontos homólogos.  

A representação gráfica da forma a partir de distâncias lineares se torna impossível já 

que as relações geométricas entre as variáveis não são preservadas (ADAMS et al., 

2004). 

A Morfometria Geométrica permite a análise da forma depois de eliminar 

tamanho, orientação e localização da estrutura de estudo através da sobreposição 

possibilitando a reconstrução da forma e a observação da modificação desta. 

Na mastozoologia, a Morfometria Geométrica tem sido usada em estudos sobre 

desenvolvimento, dimorfismo sexual e questões sistemáticas. Como exemplo do uso 

da técnica em complexos de espécies pode-se citar: Amaral e cols. (2009) que 

investigaram os padrões de diferenciação da forma do crânio de três espécies de 
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cetáceos delfinídeos; Sztencel-Jablonka e cols. (2009) analisaram diferenças na 

morfologia craniana entre Pipistrellus pipistrellus e P. pygmaeus, duas espécies 

crípticas de morcegos; Evin e cols. (2008) analisaram a variabilidade da forma craniana 

de 218 exemplares de um complexo de três espécies intimamente relacionadas 

filogeneticamente do gênero Myotis em que a morfometria tradicional não obteve 

sucesso; Cordeiro-Estrela e cols. (2006) estudaram padrões interespecíficos de 

variação craniana entre espécies simpátricas de roedores sigmodontíneos do cerrado 

Brasileiro; Oliveira e cols. (2007) combinaram o uso da morfometria geométrica e da 

tradicional na análise do tamanho e forma do crânio para comparar duas populações 

do Lobo-Marinho-do-Sul (Arctocephalus australis) aliado a dados genéticos. 

A maioria dos estudos morfométricos aplicados à identificação de Artibeus foi 

feita usando técnicas de morfometria tradicional (MARQUES-AGUIAR, 1994; 

GUERRERO et al., 2003; LIM et al., 2008). Este estudo pretende caracterizar 

morfometricamente as espécies do gênero Artibeus que ocorrem no Brasil, a fim de 

identificar características quantitativas úteis na correta identificação dessas espécies, e 

de testar a taxonomia atual. A morfometria geométrica, nunca antes aplicada a este 

gênero, será utilizada aqui para caracterizar a variação morfológica. Em conjunto com a 

morfometria tradicional, estudos moleculares e citogenéticos, esta nova abordagem 

deverá permitir um melhor entendimento dos processos de evolução e diversificação 

morfológica dentro do gênero Artibeus. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Amostra 

 Com auxílio de uma Câmera digital Canon EOS 450D munida de lente 60/2.8 

Macro, foram coletadas imagens do crânio e da mandíbula  de 11 variedades de 



 

29

Artibeus das 22 listadas em Gardner (2007), sendo 9 espécies reconhecidas 

(subgênero Dermanura: A. cinereus, A. anderseni, A. glaucus, A gnomus; subgênero 

Koopmania: A. concolor e subgênero Artibeus: A. fimbriatus, A. lituratus, A.planirostris e 

A. obscurus) mais duas amostras  de representantes amazônicos das espécies 

previamente citadas (denominadas A. cinereus 2 e A. obscurus 2) (Tabela 1). A 

escolha destas amostras adicionais baseou-se no estudo de Redondo e cols. (2008) 

que encontraram diferenças nos haplótipos das espécies em questão.  Para este 

estudo foi estabelecido um tamanho amostral ideal médio de 30 machos e 30 fêmeas 

por espécie para uma estimativa mais acurada (2004), nem sempre atingido por falta 

de material nas coleções. De acordo com a disponibilidade, tomou-se especial cuidado 

com a localidade dos espécimes a fim de se evitar a variação geográfica dentro de uma 

mesma espécie (Ver Apêndice I para número dos vouchers e respectivas localidades). 

 

 

Espécies / Vista D L V MD ML 

 ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

A. cinereus 1 34 29 34 28 33 28 35 28 34 28 

A. cinereus 2 12 7 12 9 12 7 12 7 9 7 

A. gnomus 16 14 15 14 15 14 15 14 16 13 

A. anderseni 12 8 12 9 12 9 10 9 12 9 

A. glaucus 31 35 31 34 32 34 31 33 32 34 

A. concolor 15 38 14 37 13 38 16 35 15 37 

A. fimbriatus 30 30 30 30 30 30 29 29 30 29 

A. planirostris 28 34 27 31 27 33 32 36 31 30 

A. lituratus 33 32 33 32 31 32 32 32 33 32 

A. obscurus 1 30 30 30 30 29 30 30 30 30 30 

A. obscurus 2 9 - 8 - 9 - 8 - 9 - 

TOTAL 626 500 495 503 500 

 

Tabela 1. Número de imagens capturadas por vista e por espécie: D = dorsal, L = lateral, V 
= ventral do crânio e MD = dorsal e ML = lateral da mandíbula. 
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Coleta de Dados 

 As coleções visitadas foram:  

• Coleção de Mamíferos UFPE – Pernambuco (UFPE) 

• Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – São Paulo (MZUSP) 

• Museu Nacional – Rio de Janeiro (MN) 

• Coleção de Quirópteros Adriano Lucio Peracchi – Rio de Janeiro (ALP) 

• Coleção de Quirópteros UNESP - São José do Rio Preto – São Paulo (SJRP) 

• Museu de História Natural Capão da Imbuia – Paraná (MHNCI)  

• National Museum of Natural History - EUA (USNM) 

 

Marcos anatômicos 

Foram escolhidas as seguintes vistas: dorsal, lateral e ventral do crânio e dorsal 

e lateral da mandíbula. Durante a captura de fotos, a orientação do objeto foi sempre a 

mesma, seguindo um protocolo previamente criado pelos autores: a câmera era 

acoplada a um tripé e com o auxílio de um pequeno nível, a lente era posicionada 

paralela à bancada. Com a câmera devidamente posicionada e nivelada a atenção é 

voltada ao posicionamento das peças com o intuito de capturar as imagens com a 

menor variação de posição possível. Nas vistas dorsal e ventral do crânio, o palato é 

orientado paralelo ao plano, sendo usada massa de modelar a base d’água para 

manter o crânio na posição desejada quando necessário. Na vista lateral do crânio a 

crista sagital é orientada paralela e o palato perpendicular ao plano. Na dorsal da 

mandíbula, esta fica apoiada inteiramente no substrato desde que esteja íntegra. Na 

lateral da mandíbula a peça é encaixada num suporte que permite que a mandíbula 

fique perpendicular ao plano, exibindo apenas um de seus lados para que o outro não 
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interfira na imagem. Todas as imagens incluíram uma escala para conversão das 

coordenadas de pixels para milímetros. 

Pontos homólogos foram definidos para cada uma das cinco vistas visando 

melhor representar a forma de cada estrutura. Para o crânio, 17 marcos anatômicos 

foram plotados na vista dorsal, enquanto na vista lateral foram colocados 15 marcos 

mais 20 semi-marcos acompanhando a curvatura dorsal do crânio, totalizando 35 

pontos. A vista ventral conta com 28 marcos anatômicos. Para a mandíbula têm-se 16 

marcos anatômicos na vista dorsal e 12 na lateral (Figura 5) (Ver Apêndice II para 

definição dos marcos anatômicos). Os marcos anatômicos foram digitalizados 

utilizando o programa TPSDig2 (ROHLF, 2006) 
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Análise dos dados: 

As imagens foram tratadas e trabalhadas com o pacote de programas TPS útil 

(ROHLF, 2005b) e as coordenadas resultantes foram convertidas de pixels para 

milímetros, e as novas coordenadas foram então submetidas à Superimposição de 

Procrustes, para eliminação dos efeitos de posição, orientação e tamanho. O tamanho 

Figura 5. Representação gráfica das vistas fotografadas e dos marcos anatômicos. As barras 
correspondem à escala de 1cm. Na vista lateral do crânio, os pontos 17 a 34 são semi-marcos 
anatômicos 
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do centróide (TC) extraído durante a etapa anterior foi utilizado para a estimativa de 

tamanho para as comparações dentro e entre as espécies. 

 O dimorfismo sexual de tamanho foi averiguado a partir de um teste-t. O 

dimorfismo sexual de forma foi testado a partir de um teste T² de Hotteling. O valor de 

alfa foi ajustado com a correção de Bonferroni (ZAR, 1996), sendo α = 0.01 o valor 

corrigido.  

Para a comparação de tamanho entre as espécies, uma ANOVA foi realizada 

juntamente com um teste de post-hoc (teste de Tukey). Para as comparações de forma 

entre as espécies, as variáveis de formas obtidas (as deformações parciais e 

componentes uniformes) foram comparadas usando a Análise de Variáveis Canônicas 

(AVC). As diferenças observadas na forma puderam ser observadas em gráficos de 

grade de transformação “wireframe” visualizados nos programas MorphoJ e TPS Regr 

(ROHLF, 2005a) 

 

RESULTADOS 

Dimorfismo sexual de tamanho 

 O teste-t entre machos e fêmeas não mostrou diferença significativa de tamanho 

entre os sexos na maioria das espécies (p > 0.01). De uma forma geral, o tamanho do 

centróide das fêmeas foi igual ou maior que o dos machos em todas as vistas. De 

acordo com o teste de Tukey, as únicas diferenças estatisticamente significativas 

ocorreram na vista lateral da mandíbula para A. concolor e A. planirostris. Ambas 

apresentando p < 0.01 (Tabela 2). Como a maioria dos valores de p foram maiores que 

0.01 nas demais vistas e espécies, os sexos foram agrupados para as análises 

posteriores. 

 

 



 

34

 

 

 

 

 D L V MD ML 

ESPÉCIES ♂ média 
(DP) 

♀ média 
(DP) 

♂ média 
(DP) 

♀ média 
(DP) 

♂ média 
(DP) 

♀ média 
(DP) 

♂ média 
(DP) 

♀ média 
(DP) 

♂ média 
(DP) 

♀ média 
(DP) 

A. cinereus 1 28.73 (0.76) 28.87 (1.12) 41.7 (1.26) 41.45 (1.21) 35.08 (0.88) 35.17 (0.69) 21.03 (0.60) 21.47 (0.51) 16.17 (0.47) 16.49 (0.55) 

A. cinereus 2 27.38 (0.70) 28.50 (2.02) 39.53 (2.37) 43.20 (7.25) 33.47 (0.86) 34.66 (1.29) 20.30 (0.69) 21.15 (1.71) 15.48 (0.49) 15.94 (0.25) 

A. gnomus 27.76 (1.35) 27.21 (0.89) 39.48 (1.17) 39.09 (1.68) 33.60 (1.15) 33.60 (1.21) 19.99 (1.67) 20.18 (0.79) 15.63 (1.06) 15.34 (0.56) 

A. anderseni 24.85 (0.52) 25.05 (0.73) 36.7 (0.78) 36.6 (0.76) 30.22 (1.04) 30.18 (1.40) 18.91 (0.65) 18.83 (0.86) 13.91 (0.60) 13.92 (0.61) 

A. glaucus 27.79 (0.50) 27.73 (0.58) 40.50 (0.84) 40.51 (1.02) 34.38 (0.68) 34.43 (0.79) 20.50 (0.42) 20.75 (0.63) 15.68 (0.34) 15.79 (0.35) 

A. concolor* 29.48 (0.45) 30.24 (1.21) 43.49 (0.88) 44.18 (1.02) 35.84 (0.62) 36.59 (1.00) 22.31 (0.48) 22.71 (0.73) 16.71 (0.42) 17.18 (0.55) 

A. fimbriatus 45.99 (1.82) 45.65 (0.94) 63.42 (1.69) 63.11 (1.37) 55.68 (1.09) 55.82 (2.57) 35.62 (0.67) 35.11 (0.64) 27.45 (0.60) 27.36 (0.48) 

A. planirostris* 41.81 (2.24) 43.15 (3.11) 59.41 (3.13) 60.74 (3.13) 50.47 (2.81) 52.72 (3.21) 32.34 (1.88) 33.7 (2.09 ) 25.16 (1.50) 26.11 (1.45) 

A. lituratus 46.06 (1.20) 46.05 (1.13) 64.03 (1.52) 64.34 (1.82) 55.77 (1.22) 56.29 (1.37) 35.57 (0.86) 36.08 (1.37) 27.45 (0.73) 27.65 (0.66) 

A. obscurus 1 39.86 (0.97) 39.78 (0.62) 54.97 (1.75) 55.02 (0.98) 48.48 (0.94) 49.01 (0.85) 30.70 (0.65) 30.95 (0.53) 23.56 (0.79) 23.92 (0.44) 

A. obscurus 2 39.66 (0.62) - 56.62 (1.20) - 47.65 (0.78) - 30.29 (0.58) - 23.17 (0.43) - 

Tabela 2. Resultados da análise de dimorfismo sexual do Tamanho do Centróide para todas as vistas do crânio e da mandíbula de Artibeus (D = 
dorsal, L = lateral, V = ventral do crânio e MD = dorsal e ML = lateral da mandíbula. DP = desvio padrão; * = espécies onde o valor de p < 0.01) 
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Dimorfismo sexual de forma 

Foi encontrado dimorfismo sexual na vista dorsal do crânio para A. cinereus 1 (T 

= 48.8273; p = 0.0089) e A. planirostris (T² = 78.9610; p = 0.0001). Na mandíbula 

lateral Koopmania e todos os grandes Artibeus exibiram dimorfismo com exceção de A. 

lituratus: A. concolor (T² = 101.3119; p = 0.0021), A. fimbriatus (T² = 72.1951; p = 

0.0097), A. planirostris (T² = 74.6725; p = 0.0023) e A. obscurus 1 (T² = 99.3114; p = 

0.0006). 

 

Tamanho 

 Todas as vistas exibiram um padrão semelhante, então a vista dorsal foi 

escolhida para ilustrar as diferenças que se seguem: Dermanura e Koopmania formam 

um grupo claramente distinto de Artibeus. Dentro do primeiro grupo (pequenos) A. 

anderseni possui o menor tamanho de centróide e encontra-se isolado dos demais; A. 

cinereus 2 possui tamanho de centróide estatisticamente similar aos TC de A. glaucus 

e A. gnomus enquanto A. cinereus 1 possui TC similar a A. cinereus 2, mas diferente 

dos últimos. A. concolor se encontra entre os grandes e os pequenos, mas seu desvio 

padrão sobrepõe-se com A. cinereus 1 e A. cinereus 2.  Nos grandes Artibeus, A. 

obscurus 1 e 2 possuem tamanhos de centróide estatisticamente iguais, o mesmo 

ocorrendo com A. fimbriatus e A. lituratus, os maiores. Com um tamanho de centróide 

localizado entre os dois últimos grupos, A. planirostris mostrou o maior desvio padrão 

de todos (Figura 6). 
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Forma 

Artibeus lato sensu: 

 Analisando a forma de todas as 11 variedades em conjunto ( 9 espécies + 2 

amostras adicionais), as vistas dorsal e lateral do crânio mostraram ser as que 

permitem uma melhor separação das espécies (Figura 7 e 8). Em ambas, os 

subgêneros Artibeus, Dermanura e Koopmania formaram nuvens claramente distintas 

em que Artibeus e Dermanura não apresentam nenhuma sobreposição ao longo da 

VC1. Koopmania mostra pouca sobreposição com Dermanura ao longo da VC2 na 

Figura 6. Média e Desvio Padrão (DP) do Tamanho de Centróide (TC) das espécies de Artibeus. 
Barras cinza correspondem a TCs estatisticamente iguais 
 



 

37

vista dorsal do crânio (Figura 7), contudo, na vista lateral tal sobreposição não existe, 

sendo a melhor vista para distinção dos grupos dentro de Artibeus lato sensu (Figura 

8). 
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Figura 7. Diferenciação morfológica da vista dorsal do crânio entre os subgêneros de Artibeus. VC = variáveis canônicas 
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Figura 8. Diferenciação morfológica da vista lateral do crânio entre os subgêneros de Artibeus. VC = variáveis canônicas 
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Na vista dorsal, ao longo da VC1 o crânio cresce proporcionalmente para trás e 

para os lados, enquanto que o rostro sofre uma pequena retração (Figura 7). Estas 

modificações podem ser percebidas em Dermanura e Koopmania (linha azul na figura) 

em relação a Artibeus (linha vermelha) que tem a caixa craniana mais curta e estreita e 

rostro mais protundente. Ao longo da VC2, o rostro passa por um avanço da região 

zigomática e um recuo do conjunto de pontos que forma a fossa nasal, ambos em 

orientação horizontal, que representa a forma de Koopmania. 

 Na vista lateral em particular (Figura 8), Dermanura + Koopmania (linha azul) 

têm a caixa craniana mais larga com o rostro mais encurtado e bula auditiva maior e 

deslocada anteriormente (eixo ântero-posterior) ao crânio ao longo da VC1, enquanto 

Artibeus (linha vermelha) possui caixa craniana mais curta e estreita, rostro mais 

alongado e bula auditiva menor e deslocada mais posteriormente ao crânio. Ao longo 

da VC2, a bula auditiva de Dermanura e Artibeus (linha azul), ainda maior se 

comparada a Koopmania (linha vermelha), agora aparece deslocada ventralmente e 

posteriormente ao crânio. O rostro de Dermanura e Artibeus se mostra mais alongado e 

deslocado para cima. A curvatura rostro-craniana fica mais suave, o que empurra a 

parte frontal do crânio para baixo. 

 Como a análise de todas as espécies em conjunto mostrou clara separação dos 

subgêneros, mas a separação das espécies dentro de cada gênero não foi muito clara, 

as análises subseqüentes consistiram na averiguação da modificação da forma apenas 

dentro dos subgêneros Artibeus e Dermanura isoladamente, de forma a avaliar se as 

espécies podem ser adequadamente discriminadas dentro dos subgêneros 

(Koopmania não entra na análise por ser um subgênero monotípico). 
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Artibeus 

 Dentro de Artibeus, a vista que melhor separou as espécies foi a vista lateral do 

crânio (Figura 9). Ao longo da VC1 a caixa craniana sofre achatamento da parte 

pôstero-superior e uma discreta elevação da parte ântero-superior, a bula auditiva 

diminui e se desloca para trás no eixo horizontal e o rostro se alonga. Este padrão é a 

forma típica de A. obscurus 1 (linha azul), contra Artibeus fimbriatus, A. planirostris e A. 

obscurus 2 (linha vermelha) sendo que o último não mostrou sobreposição alguma com 

A. obscurus 1.  Artibeus lituratus apresenta a forma intermediária. Na VC2 Artibeus 

fimbriatus, A. planirostris, A. obscurus 1 e A. obscurus 2 (linha vermelha)  têm a caixa 

craniana mais achatada e discretamente mais alongada posteriormente, bula auditiva 

maior e deslocada anteriormente no eixo vertical. No rostro, a ponta do nasal é 

deslocada para cima e o incisivo é mais retraído. O padrão oposto é visto em A. 

lituratus (linha azul). 
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Figura 9. Diferenciação morfológica da vista lateral do crânio dentro do subgênero Artibeus. VC = variáveis canônicas 
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Dermanura 

 Em Dermanura, as vistas lateral do crânio e da mandíbula foram as que melhor 

discriminaram as espécies. No crânio (Figura 10), existe uma separação dramática ao 

longo da VC1 em que A. anderseni (linha vermelha) mostra a caixa craniana um pouco 

mais alta na parte superior, a bula auditiva é menor e deslocada para cima e 

anteriormente ao crânio. A curvatura crânio-rostral é bastante acentuada e a ponta do 

nasal é recuada para trás e para baixo ligando-se ao incisivo que permanece na 

mesma posição das demais espécies (linha azul). 

 Na VC2, A. glaucus (linha vermelha) tem crânio e bula auditiva menores, área 

zigomática mais horizontal e rostro mais protuso em relação às demais espécies (linha 

azul). 

Na VC1 da mandíbula (Figura 11), A. anderseni, A. cinereus 1 e A. cinereus 2 se 

encontram em sua maioria numa zona intermediária. A. glaucus (linha vermelha) tem o 

processo coronóide da mandíbula mais alto e deslocado para trás, o corpo da 

mandíbula mais estreito e a extremidade anterior da mandíbula mais curta ântero-

posteriormente. Artibeus gnomus, A. cinereus 1 e A. cinereus 2  têm o processo 

coronóide mais curto verticalmente e extremidade anterior da mandíbula mais 

avançada. 

 Artibeus anderseni e A. glaucus se encontram numa zona intermediária na VC2. 

Artibeus cinereus 1 e 2 exibem processo coronóide mais curto verticalmente (linha 

vermelha), o ponto relativo ao último molar é mais deslocado para cima e para frente e 

o ponto referente ao incisivo também se encontra avançado sugerindo corpo 

mandibular mais alongado. Opostamente, Artibeus gnomus (linha azul) tem o processo 

coronóide mais alongado verticalmente e o ponto referente ao último molar é mais 
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profundo, o incisivo é mais recuado e o corpo da mandíbula ligeiramente mais largo 

que nas demais espécies. 

 A Tabela 3 resume os resultados das análises de forma e tamanho e sua 

comparação entre todas as espécies 
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Figura 10. Diferenciação morfológica da vista lateral do crânio dentro do subgênero Dermanura. VC = variáveis canônicas 
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 Figura 11. Diferenciação morfológica da vista lateral da mandíbula dentro do subgênero Dermanura. VC = variáveis canônicas 
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ESPÉCIES 
A. 

cinereus1 
A. 

cinereus2 
A. gnomus 

A. 
anderseni 

A. glaucus 
A. 

concolor 
A. 

fimbriatus 
A. 

planirostris 
A. 

lituratus 
A. 

obscurus1 
A. 

obscurus2 

A. cinereus1           
 

A. cinereus2 --           

A. gnomus T/F -/F          

A. anderseni T/F T/F T/F         

A. glaucus T/F -/F -/F T/F        

A. concolor T/F T/F T/F T/F T/F       

A. fimbriatus T/F T/F T/F T/F T/F T/F      

A. planirostris T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/-     

A. lituratus T/F T/F T/F T/F T/F T/F -/F T/F    

A. obscurus1 T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/- T/F   

A. obscurus2 T/F T/F T/F T/F T/F T/F T/- T/F T/F -/F  

Tabela 3. Resumo dos resultados das análises, indicando quais pares de espécies puderam ser diferenciadas morfometricamente, seja por 
tamanho (T), forma (F), ambos ou nenhum (--) 
 



 

48

DISCUSSÃO 

A morfometria geométrica se mostrou útil na diferenciação morfológica dos 

Artibeus do Brasil, pois pôde-se, como esperado, observar as modificações da forma 

do crânio e da mandíbula dos exemplares estudados. Foi possível separar a maioria 

das espécies por tamanho e principalmente pela forma. Ao que tudo indica, os Artibeus 

lato sensu parecem ter evoluído da menor forma para a maior e o subgênero de 

tamanho intermediário (Koopmania) aparenta ser mais ligado ao menor (Dermanura) 

do que ao maior (Artibeus). 

 

Separação entre os subgêneros 

Levando-se em consideração a filogenia molecular proposta por Van Den 

Bussche (1998b), esta sugere que houve crescimento em Artibeus lato sensu: 

Dermanura < Koopmania < Artibeus e subseqüente aumento e depois diminuição de 

tamanho dentro do subgênero Artibeus (que tem A. concolor mais basal e A. obscurus 

mais apical passando pelo maior A. lituratus) (Figura 2).  Se levados em conta os 

resultados morfométricos (tradicionais), notar-se-á que a óbvia sucessão de tamanhos 

das menores para as maiores espécies não reflete a relação filogenética em que as 

entidades não são estritamente correlacionadas ao tamanho. Nos resultados de 

Guerrero e cols. (2003) o cladograma morfométrico gerado mostra uma gradação de 

tamanho (do menor A. aztecus ao maior A. lituratus) (Figura 3). Estes autores levantam 

a questão da problemática na validação e interpretação filogenética dos caracteres 

morfométricos porque a maioria deles está correlacionada com o tamanho. Os autores 

apontam ainda que uma conclusão imediata seria que tais correlações afetariam todas 

as análises univariadas pois os caracteres não seriam independentes e portanto, não 

seria adequado para inferências filogenéticas, este é um argumento falho, pois 
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correlação estatística não implica necessariamente em dependência lógica. Mesmo 

que as hipóteses filogenéticas de origens morfológicas ou moleculares difiram da 

morfométrica nas análises do autor, a interação dos dados morfométricos e 

moleculares mostrada na análise simultânea de Guerrero e cols. (2003) indica 

congruência dos caracteres, mostrando que dados morfométricos podem ser usados 

com sucesso em análises filogenéticas. Embora neste trabalho não exista um grupo 

externo, a morfometria geométrica usada aqui para extrair o tamanho de centróide das 

amostras de espécies e a nossa gradação de tamanhos de centróides vista na Figura 6 

é condizente com a sucessão de tamanhos de medidas lineares (extraídos a partir de 

morfometria tradicional) da árvore gerada por Guerrero e cols. (2003) que possui 

Enchistenes hartii como grupo externo.  

As evidências morfológicas resultantes das vistas mais consistentes deste 

trabalho em relação aos três subgêneros e suas relações dentro de Artibeus lato sensu 

mostram que Koopmania é mais semelhante em forma a Dermanura do que a Artibeus. 

Tanto na vista dorsal, quanto na lateral do crânio, Koopmania se mostra em um grupo 

de forma isolado ou associado a Dermanura, nunca a Artibeus. Tais resultados vão de 

encontro com os resultados propostos por Van Den Bussche (1998b) e Lim e cols. 

(2004) que a partir de análises do citocromo-b concluíram que A. concolor (Koopmania) 

é mais relacionado ao grupo dos grandes Artibeus (Artibeus) do que ao dos pequenos 

(Dermanura). 

Marques-Aguiar (1994) utilizou-se de caracteres morfológicos na confecção de 

sua árvore em que Koopmania se agrupa com único representante de Dermanura (A. 

gnomus, referido como Artibeus gnoma em seu trabalho), ambos utilizados como 

grupos externos, para formar o grupo irmão dos demais grandes Artibeus.   
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Redondo e cols. (2008) não encontraram resultados consistentes quanto à 

posição de Koopmania dentro do gênero Artibeus. Em seu trabalho, o grupo aparece 

em posições diferentes nas três árvores geradas e Koopmania esteve fracamente 

relacionado a Artibeus e Dermanura. Artibeus concolor possui tamanho intermediário 

dentro do gênero agrupa com Dermanura por dividir a característica de rostro mais 

curto e caixa craniana mais longa e larga nas análises deste trabalho. 

 

Separação dentro dos subgêneros 

 Dentro de Artibeus (stricto sensu) as espécies que mais se distinguiram das 

demais foram A. lituratus e A. obscurus 1. Tal destaque concorda com as filogenias 

morfológica (MARQUES-AGUIAR, 1994) e morfométrica (GUERRERO et al., 2003), em 

que A. lituratus aparece em posição mais apical nos clados que agrupam os grandes 

Artibeus. Vale ressaltar que nos resultados do presente trabalho não houve 

sobreposição de A. obscurus 1 com A. obscurus 2 em que o último se mostrou mais 

próximo de A. fimbriatus e A. planirostris do que ao primeiro. Ainda que o tamanho não 

tenha diferença significativa entre as duas espécies, os resultados deste estudo em 

relação à morfologia do crânio de A. obscurus 2 está de acordo com estudo molecular 

de Redondo e cols. (REDONDO et al., 2008), em que A. obscurus 2 também aparece 

mais próximo a A. fimbriatus do que a A. obscurus (1), indicando a existência de duas 

linhagens evolutivas distintas dentro de A. obscurus que podem ser diferenciados a 

partir de análise molecular e agora também pela forma lateral do crânio. 

Apesar de existir sobreposição de medidas lineares entre A. planirostris e A. fimbriatus, 

o que dificulta sobremaneira sua identificação, essas duas espécies podem ser 

diferenciadas pelo tamanho do crânio. Contudo, não foi possível separar as formas de 

A. planirostris e A. fimbriatus claramente. As duas espécies, entretanto, se mostram 
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filogeneticamente distantes. Em Marques-Aguiar (MARQUES-AGUIAR, 1994), onde a 

autora sinonimiza A. planirostris com A. jamacensis, a sua amostra tem A. fimbriatus 

próximo a A. jamaicensis sendo a primeira espécie mais basal. Lim e cols. (2004) e 

Van Den Bussche e cols. (1998b) concordam com Marques-Aguiar (1994) na posição 

mais basal de A. fimbriatus dentro dos grandes Artibeus, mas A. planirostris aparece 

mais apical nas respectivas árvores dos autores. 

Dentro de Dermanura, as três árvores geradas por estudos anteriores são 

semelhantes na formação dos clados. Redondo e cols. (2008) e Van Den Bussche e 

cols. (1998b) encontraram resultados parecidos, inclusive com A. glaucus e A. gnomus 

formando um clado monofilético bem suportado. A única diferença é a inclusão da 

provável espécie nova A. cinereus, referida no trabalho como A. cinereus sp2, 

(referente a exemplares escuros e maiores provenientes de Floresta Atlântica na Serra 

do Mar) que em duas das três árvores geradas por Redondo e cols. (2008), aparece 

em posição mais basal como grupo irmão de todas as espécies estudadas neste 

trabalho. Lim e cols. (2008) num estudo sobre os pequenos Artibeus das Guianas 

também encontrou A. cinereus como grupo mais basal aos demais Dermanura que não 

fazem parte do complexo mesoamericano. Os autores sugerem a elevação da 

subespécie A. glaucus bogotensis ao nível específico, já que seus resultados mostram 

A. glaucus bogotensis formando um clado monofilético fortemente suportado mais 

apical a A. glaucus e grupo irmão de A. gnomus. Nas vistas lateral do crânio e da 

mandíbula, A. glaucus e A. gnomus exibem pouca sobreposição, consistente com a 

semelhança de tamanhos e com a relativa facilidade com que as duas espécies são 

distinguíveis uma da outra a partir de caracteres morfológicos externos (HANDLEY, 

1987). 
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Os resultados gerados a partir da morfometria geométrica não são totalmente 

semelhantes com os resultados moleculares dos estudos anteriores. Dentre os 

pequenos Artibeus a espécie que mais se destacou nas análises foi A. anderseni que 

na vista lateral do crânio apareceu severamente isolado dos demais Dermanura 

analisados. A. anderseni é comumente confundido com A. cinereus, já tendo sido 

considerado subespécie desta, mesmo sendo menor (ANDERSEN, 1908). Em 

contrapartida, A. anderseni possui tamanho similar a A. gnomus, mas pode ser 

separada desta por uma abrupta concavidade na região posterior do rostro 

(GONÇALVES e GREGORIN, 2004). Os resultados morfológicos do presente estudo 

também destacam tal concavidade e ainda adiciona outra característica diagnóstica: o 

posicionamento mais anterior da bula auditiva na vista lateral do crânio. Van Den 

Bussche e cols. (1998b), Redondo e cols. (2008) e Lim e cols. (2008) mostram A. 

anderseni formando o segundo grupo mais basal logo em seguida a A. cinereus, 

formando o grupo irmão de A glaucus e A. gnomus, o que não reflete a evidente 

diferença encontrada aqui.   

A. cinereus 1 e A. cinereus 2 não mostraram distinção, exibindo ampla 

sobreposição em todas as vistas, o que sugere que as populações da Floresta Atlântica 

e Amazônica são iguais morfometricamente, podendo ser tratadas como uma única 

entidade morfológica. A relação de A. cinereus com as outras espécies, no entanto, só 

corrobora com os demais autores na vista lateral da mandíbula onde está mais próxima 

de A. anderseni do que de A. glaucus e A. gnomus. Na vista lateral do crânio a filogenia 

não se reproduz, já que A. cinereus sobrepõe-se com A. gnomus ficando distante de A. 

anderseni. 

Em conclusão, este estudo baseado em morfometria geométrica do crânio e da 

mandíbula foi útil na discriminação das espécies de Artibeus do Brasil. O bom tamanho 
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da maioria das amostras permitiu a visualização dos caracteres discriminantes 

observados. Em Artibeus lato sensu, os subgêneros podem ser separados pela 

proporção de largura e comprimento do crânio, bem como pelo comprimento do rostro 

proporcionalmente ao tamanho do crânio em sua vista dorsal. Na vista lateral destaca-

se a curvatura na região posterior do rostro, a largura do rostro, a relação 

horizontal/vertical da linha que vai da ponta do nasal ao primeiro incisivo bem como a 

posição relativa da bula auditiva, caractere até então não explorado.  

Em resumo aos resultados de modificação de forma encontrados neste estudo, 

segue-se uma síntese comparativa cujo entendimento é melhorado se observadas as 

figuras de 6 a 11 e Tabela 3. 

 

Artibeus vista lateral do crânio (ver Figura 9): 

• A. obscurus 1: caixa craniana achatada na parte pôstero-superior, bula auditiva 

menor e deslocada para trás no eixo ântero-posterior, a ponta do nasal  é 

deslocada para cima e o incisivo é mais retraído e rostro mais alongado se 

comparada a A. fimbriatus, A. planirostris e A. obscurus 2. 

• A. obscurus 2: caixa craniana abaulada na parte pôstero-superior, bula auditiva 

maior e deslocada para frente no eixo ântero-posterior e rostro mais curto se 

comparado a A. obscurus 1, no rostro a ponta do nasal  é deslocada para cima e 

o incisivo é mais retraído. 

• A. fimbriatus: caixa craniana abaulada na parte pôstero-superior, bula auditiva 

maior e deslocada para frente no eixo ântero-posterior e rostro mais curto se 

comparado a A. obscurus 1, no rostro a ponta do nasal  é deslocada para cima e 

o incisivo é mais retraído. 
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• A. planirostris: caixa craniana abaulada na parte pôstero-superior, bula auditiva 

maior e deslocada para frente no eixo ântero-posterior e rostro mais curto se 

comparado a A. obscurus 1, no rostro a ponta do nasal  é deslocada para cima e 

o incisivo é mais retraído. 

• A. lituratus: caixa craniana abaulada na parte pôstero-superior, bula auditiva 

maior e deslocada para frente no eixo ântero-posterior e rostro mais curto se 

comparado a A. obscurus 1, no rostro a ponta do nasal é deslocada para baixo e 

o incisivo é mais avançado. 

OBS: A. planirostris, A. fimbriatus e A. obscurus 1 são diferenciadas pelo tamanho 

como pode ser visto na Tabela 3 e Figura 6. 

 

Dermanura vista lateral do crânio (ver Figura 10): 

• A. anderseni: caixa craniana mais alta na parte superior, bula auditiva menor e 

deslocada para cima e anteriormente ao crânio se comparada a A. cinereus 1 e 

2, A. gnomus e A. glaucus. Além disso, A. anderseni conta com uma curvatura 

crânio rostral bastante acentuada e a ponta do nasal recuada para trás e para 

baixo. 

• A. glaucus: crânio menor e mais achatado no eixo pôstero-superior, rostro mais 

protuso, bula auditiva maior e deslocada par abaixo e área zigomática mais 

horizontal em relação às demais espécies de Dermanura. 

• A. cinereus 1: caixa craniana mais achatada na parte pôstero-superior, bula 

auditiva maior e deslocada para baixo e posteriormente ao crânio. 

• A. cinereus 2: caixa craniana mais achatada na parte pôstero-superior, bula 

auditiva maior e deslocada para baixo e posteriormente ao crânio. 
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• A. gnomus: caixa craniana mais achatada na parte pôstero-superior, bula 

auditiva maior e deslocada para baixo e posteriormente ao crânio. 

OBS: Consultar Tabela 3 e Figura 6 para diferenciação de tamanho e forma. 

 

Dermanura vista lateral da mandíbula (ver Figura 11): 

• A. anderseni: mostrou-se intermediário nas características de forma diagnósticas 

(ver vista lateral do crânio para melhor diagnose). 

• A. glaucus: processo coronóide da mandíbula é mais alto e deslocado para trás, 

corpo da mandíbula mais estreito e a extremidade anterior da mandíbula mais 

curta no eixo ântero-posterior se comparados às demais espécies de 

Dermanura. 

• A. cinereus 1: processo coronóide mais curto verticalmente. Corpo mandibular 

alongado com ponto relativo ao último molar é mais deslocado para cima e para 

frente se comparado a A. gnomus. 

• A. cinereus 2: processo coronóide mais curto verticalmente. Corpo mandibular 

alongado com ponto relativo ao último molar é mais deslocado para cima e para 

frente se comparado a A. gnomus. 

• A. gnomus: processo coronóide alongado verticalmente. Corpo mandibular mais 

largo que nas demais espécies com ponto referente ao último molar mais 

profundo e incisivo recuado se comparados com A. cinereus 1 e 2. 

OBS: Consultar Tabela 3 e Figura 6 para diferenciação de tamanho e forma. 
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APÊNDICE I 
 

LOCALIDADES  

A. cinereus1  

Fêmeas:  

ALP 2132, 3168, 3284, 3328, 3330, 3800, 3814, 3820, 4541, 4900, 5602, 5642, 6664 

(Linhares - ES), MZUSP 27952, 27965, 27972, 28025, 28028 (Ilha do Cardoso - SP), 

TOCA ctx4299 (Antonina - PR), ctx5113 (Itapoá - SC), UFPE 1279, 1413, 1417 (Brejo 

dos Cavalos – PE), 806, 906 (Saltinho, Rio Formoso – PE), 93 (Paulista – PE), 971, 

986 (São Lourenço da Mata – PE). 

 Machos:  

ALP 2038, 2111, 3020, 3150, 3266, 3329, 3402, 3802, 3803, 4558, 4992, 5495 

(Linhares - ES), 5406 (Poços das Antas - RJ), 6594, 6662, 6663 (Nova Iguaçu - RJ), 

MZUSP 27078, 27600, 27788, 27789, 27960, 27961, 27962, 27964, 27975, 28007, 

28137, 28141, 28143 (Ilha do Cardoso - SP), UFPE 1278 (Paulista – PE), 1371, 1381 

(Quebrangulo – AL), 805 (Saltinho, Rio Formoso – PE), 896 (Caruaru – PE). 

 

A. cinereus2  

Fêmeas:   

ALP 2541, 2577,2759 (Belém - PA), 4237, 4265 (São João do Pacuí - AP), MZUSP 

22611, 22654 (Cachoeira do Espelho - PA). 

 Machos:  

MZUSP 22527, 22543, 22572, 22591, 22605, 22606, 22657, 22719, 22723 (Cachoeira 

do Espelho - PA). 

 

A. gnomus  

Fêmeas:   

ALP 3168, 3226, 3227, 3228, 3231, 3232, 3325, 3339, 4557, 4879, 5647 (Linhares - 

ES), MZUSP 22564, 22710 (Cachoeira do Espelho - PA). 

 Machos:   

ALP 2428, 2804, 3162, 3169, 3229, 3230, 3283, 3320, 3321, 3322, 3324, 3338, 4904 

(Linhares - ES), 5460 (Belém - PA), MZUSP 22544, 22596 (Cachoeira do Espelho - 

PA). 
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A. anderseni  

Fêmeas:  

USNM 364422, 461255, 562241 (Pasco - Perú), 499502, 499503 (Antióquia - 

Colômbia), 564322, 564323 (El Beni - Bolívia), SJRP 13037, 13038 (Acre - AC). 

 Machos:  

USNM 364384, 364420, 364421, 364423 (Pasco - Perú), 499499, 499500, 499501 

(Antióquia - Colômbia), 548279, 548280 (Pastaza - Equador), 566550, 577663 (Madre 

de Dios - Perú), SJRP 15293 (Humaitá - AM). 

 

A. glaucus   

Fêmea: 

SJRP 11996 (Cassilândia - MS), 12023, 12025, 12235 (Parnaíba - MS), USNM 387241, 

387285, 387287, 387291, 387292, 387293, 387294 , 387298, 387302, 387303, 387304, 

387305, 387307, 387309, 387311, 387313, 387314, 387317, 387320, 387324, 387325, 

387327, 387328, 387330, 387331, 387336, 387337 (Bolivar - Venezuela), 405196, 

405198 (Amazonas - Venezuela), 588500 (Guiana). 

 Machos:  

SJRP 12024 (Parnaíba - MS), 12183 (Itajá - GO), USNM 387237, 387238, 387239, 

387240, 387261, 387286, 387296, 387297, 387299, 387300, 387301, 387306, 87308, 

387310, 387312, 387316, 387318, 387319, 387321, 387322, 387323, 387326, 387329, 

387332, 387333, 387334, 387335 (Bolivar - Venezuela), 387340 (Guarico - Venezuela), 

387343, 408854 (Miranda - Venezuela). 

 

A. concolor  

Fêmea: 

SJRP 11514, 11515 (Amazonas - AM), 13800, 13801 (Humaitá - AM), USNM 387370, 

387374, 387375, 387377, 387379, 387380, 387381, 387383, 387384, 405203, 405206, 

405207, 405209, 405210, 405211, 408881, 408882, 408883, 408884, 408885, 408894, 

408896, 408897, 408898, 408899, 408900 (Tamatama Rio Orinoco - Venezuela), 

408902, 560619, 560755 (Venezuela), 530982 (Manaus - AM), 545348 (Tamatama Rio 

Orinoco - Venezuela), 549439, 549440 (Altamira - PA). 

 Machos: 

USNM 387366, 387371, 387376, 387387, 387388 (El Dorado - Venezuela), 387378, 

408888, 408895 (Sem Localidade), 387382 (Bolivar - Venezuela), 405202, 408901 
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(Venezuela), 440889 (Bolivar - Venezuela), 545347, 545349 (Tamatama Rio Orinoco - 

Venezuela),  549441 (Altamira - PA). 

 

A. fimbriatus  

Fêmea: 

ALP 505, 2317, 2319, 2321 (Teresópolis - RJ), 3765 (restinga da Marambaia - RJ), 

4724 (Piraí - RJ), 5370, 5371, 6207, 6209, 6217, 6281, 6282, 6286, 6583 (Nova Iguaçú 

- RJ), 5540, 5552 (Niterói - RJ), 5654, 5673, 5683, 5698, 5710, 5741, 5765, 5769, 5770, 

5779, 5802, 5823 (Jacarepaguá - RJ). 

 Machos:  

ALP 502, 504, 2318, 2320, 2322, 2323, 2324 ,2325, 2326 (Teresópolis - RJ), 5369, 

6208, 6218, 6279, 6280, 6581, 6582 (Nova Iguaçú - RJ), 5657, 5695, 5712, 5713, 5737, 

5740, 5751, 5754, 5764, 5778, 5781, 5806, 5824, 5832 (Jacarepaguá - RJ). 

 

A. planirostris:  

Fêmeas:  

MZUSP 10314, 10315 (Interlagos - SP), 1214, 17662, 21022, 21023, 21024, 21025, 

21028, 21030, 21031, 21032, 21033, 21035, 21036, 21038, 21040, 21043, 21095, 2453 

(Iguapé- SP), 1727 (Itapura - SP), 17656, 17657 (Boracéia - SP), 17664 (São Paulo - 

SP), 2454, 2455, 2456, 2695, 4072, 5950 (Sem Localidade), UFPE 1273, 1467, 1469, 

1472, 1607, 1608, 186, 622, 77, 916. 

 Machos:  

MZUSP 1262, 17652 (Fordlândia - PA), 17655, 17658 (Boracéia - SP), 21021 (Sem 

Localidade), 21026, 21027, 21029, 21034, 21039, 21041, 21042, 21087 (Iguape - SP), 

UFPE 1092 (Brejo da Madre de Deus – PE), 1404, 1405, 1449, 1418, 1425 (Brejo dos 

Cavalos – PE), 1468, 1470, 1471 (Paulista – PE), 1609 (Orocó – PE), 346 (Recife – 

PE), 571, 604, 605, 616 (Serra Negra, Inajá – PE), 619 (Barbalha – CE), 621 (Serra 

negra, Inajá – PE), 99 (Igarassú – PE). 

 

A. lituratus  

Fêmeas: 

MZUSP 27819, 27821, 27823, 27824, 27825, 27826, 27828, 27829, 27834, 27835, 

27840, 27846, 27847, 27858, 27869, 27870, 27877, 27879 (Tijuco Alto - PR), 27989, 

28047, 28051, 28052, 28068, 28075, 28079, 28094, 28119 (Ilha do Cardoso - SP), 
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UFPE 1025 (Brejo da Madre de Deus – PE), 1108 (Brejo dos Cavalos – PE), 1308 (Rio 

Largo – AL), 1465 (Paulista – PE), 898 (Caruaru – PE). 

 Machos: 

MZUSP 27816, 27817, 27818, 27842, 27843, 27845, 27848, 27849, 27852, 27853, 

27854, 27855, 27856, 27866, 27868, 27871, 27873, 27874, 27876 (Tijuco Alto - PR), 

27982, 27983, 27988, 27992, 27993, 28032, 28033, 28049, 28058, 28086, 28092, 

28093, 28095, 28148 (Ilha do Cardoso - SP). 

 

A. obscurus1  

Fêmas: 

MZUSP 27545, 27665, 27672, 27689, 27694, 27698, 27711, 27731, 27734, 27741, 

27787, 27942, 27945, 27950, 27955, 27956, 27970, 27978, 27984, 27987, ,27990, 

28004, 28009, 28010, 28014, 28016, 28026, 28038, 28043, 28044 (Ilha do Cardoso - 

SP). 

 Machos: 

MZUSP 27941, 27947, 27949, 27953, 27954, 27966, 27968, 27971, 27974, 27979, 

28005, 28008, 28015, 28019, 28021, 28022, 28029, 28031, 28039, 28041, 28045, 

28050, 28053, 28054, 28057, 28069, 28074, 28152, 28156, 28176 (Ilha do Cardoso - 

SP). 

 

A. obscurus2  

Machos: 

TOCA arrn06, mtp25, pmrn01, pmrn47 (Jacareacanga - PA), pmrn22, sqrn11, sqrn13, 

sqrn15, sqrn22 (Paranaíta - MT) 
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APÊNDICE II 
 

DEFINIÇÃO DOS MARCOS ANATÔMICOS 

 

Crânio Dorsal 

1) Extremidade posterior do crânio correspondente ao ponto occipital. 

2) Extremidade anterior do meato nasal. 

3) Extremidade anterior do crânio entre os primeiros incisivos. 

4) Ponto externo da junção do parietal com o squamosal do lado esquerdo do 

crânio. 

5) Ponto de junção anterior entre o processo zigomático squamosal com o crânio 

do lado esquerdo. 

6) Ponto de junção da maxila com o crânio do lado esquerdo. 

7) Extremidade posterior do último molar com a maxila no canto externo esquerdo. 

8) Limite alveolar entre o canino e o I2 esquerdos. 

9) Ponto externo da junção do parietal com o squamosal do lado direito do crânio. 

10)  Ponto de junção anterior entre o processo zigomático squamosal com o crânio 

do lado direito. 

11)  Ponto de junção da maxila com o crânio do lado direito. 

12)  Extremidade posterior do último molar com a maxila no canto externo direito. 

13)  Limite alveolar entre o canino e o I2 direitos. 

14)  Ponto de junção posterior entre o processo zigomático squamosal com o crânio 

do lado esquerdo. 

15)  Extremidade anterior da margem orbital esquerda. 

16)  Ponto de junção posterior entre o processo zigomático squamosal com o crânio 

do lado direito. 
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17)  Extremidade anterior da margem orbital direita. 

 

Crânio Lateral 

1) Base do supra occipital.  

2) Extremidade posterior do condilo occipital.  

3) Extremidade posterior externa do meato auditivo. 

4) Extremidade anterior externa do meato auditivo. 

5) Extremidade superior externa do meato auditivo.  

6) Extremidade inferior do meato auditivo.  

7) Margem superior da curvatura mediana do arco zigomático.  

8) Limite superior do ramo ascendente do lacrimal.  

9) Extremidade posterior do terceiro (último) molar.  

10)  Limite alveolar entre o 1° e o 2° molar. 

11)  Limite alveolar entre o 2° pré-molar e o 1° molar. 

12)  Limite alveolar entre o 1° e o 2° pré-molar. 

13)  Limite alveolar entre o crânio e o 1° pré-molar. 

14)  Extremidade anterior do crânio do nível do alvéolo dos primeiros incisivos.  

15)  Extremidade dorsal da fossa nasal.  

16)  Ponto na margem orbital abaixo da curvatura crânio rostral. 

 

Crânio Ventral 

1) Extremidade Posterior da margem forame magno. 

2) Extremidade anterior da margem forame magno. 

3) Extremidade posterior do palato. 

4) Extremidade anterior do crânio ao nível dos primeiros incisivos. 
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5) Limite pós condilar da margem esquerda do forame magno. 

6)  Ponto de junção do processo zigomático squamosal com o crânio propriamente 

dito. 

7) Extremidade interna (medial) da fossa articular esquerda. 

8) Curvatura da junção do processo horizontal do palato com o processo palatino 

da maxila do lado esquerdo do crânio.  

9) Ponto entre o processo palatino da maxila e a extremidade postero-medial do 

último molar.  

10)  Limite alveolar lingual entre medial entre o 1° e o 2° molar.  

11)  Limite alveolar lingual entre M1 e P2 do lado esquerdo do crânio.  

12)  Limite alveolar lingual entre P2 e P1 do lado esquerdo do crânio.  

13)  Limite alveolar lingual entre P1 e o canino do lado esquerdo do crânio.  

14)  Limite alveolar entre o canino e o I2 do lado esquerdo do crânio.  

15)  Extremidade posterior da fossa nasal.  

16)  Extremidade anterior da fossa nasal.  

17)  Extremidade limite póscondilar da margem direita do forame magno.  

18)  Ponto de junção do processo zigomático squamosal direito com o crânio 

propriamente dito.  

19)  Extremidade interna (medial) da fossa articular direita. 

20)  Curvatura da junção do processo horizontal do palato com o processo palatino 

da maxila do lado direito do crânio. 

21)  Ponto entre o processo palatino da maxila e a extremidade postero-medial do 

último molar.  

22)  Limite alveolar lingual entre medial entre o 1° e o 2° molar.  

23)  Limite alveolar lingual entre M1 e P2 do lado direito do crânio.  
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24)  Limite alveolar lingual entre P2 e P1 do lado direito do crânio.  

25)  Limite alveolar lingual entre P1 e o canino do lado direito do crânio.  

26)  Limite alveolar entre o canino e o I2 do lado direito do crânio.  

27)  Extremidade posterior da fossa nasal.  

28)  Extremidade anterior da fossa nasal.  

 

Mandíbula Dorsal 

1) Extremidade anterior da sínfise mandibular. 

2) Extremidade anterior da mandíbula ao nível do alvéolo dos primeiros incisivos.  

3) Extremidade distal do côndilo mandibular esquerdo. 

4) Extremidade medial do côndilo mandibular esquerdo. 

5) Ponto em que o a linha do processo coronoide se junta ao corpo da mandíbula 

do lado esquerdo. 

6) Extremidade posterior do último molar ao nível alveolar do lado esquerdo.  

7) Limite alveolar entre o 1° molar e o 2° pré-molar esquerdo.  

8) Limite alveolar entre o 1PM e o canino esquerdo.  

9) Limite alveolar entre o canino e o I2 do lado esquerdo.  

10) Extremidade distal do côndilo mandibular direito. 

11) Extremidade medial do côndilo mandibular direito. 

12) Ponto em que o a linha do processo coronoide se junta ao corpo da mandíbula 

do lado direito. 

13) Extremidade posterior do último molar ao nível alveolar do lado direito.  

14) Limite alveolar entre o 1° molar e o 2° pré-molar direito.  

15) Limite alveolar entre o 1PM e o canino.  

16) Limite alveolar entre o canino e o I2 do lado direito.  
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Mandíbula Lateral 

1) Margem posterior do ângulo da mandíbula.  

2) Junção do ângulo da mandíbula com o ramo da mandíbula. 

3) Extremidade posterior do côndilo da mandíbula.  

4) Extremidade superior do processo coronóide da mandíbula.  

5) Curvatura de junção no ramo mandibular da depressão causada entre o 

processo coronóide e o processo angular da mandíbula. 

6) Extremidade posterior do último molar ao nível alveolar. 

7) Limite alveolar entre o 1PM e o canino. 

8) Extremidade anterior da mandíbula ao nível do alvéolo dos primeiros incisivos.  

9) Ponto na margem inferior da mandíbula resultante de uma linha perpendicular à 

linha traçada do ponto 7 ao 6.  

10)  Ponto na margem inferior da mandíbula resultante de uma linha perpendicular à 

linha traçada do ponto 6 ao 7.  

11)  Ponto na margem inferior da mandíbula resultante de uma linha perpendicular a 

outra linha traçada do ponto 7 ao ponto 8. 

 


