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I - INTRODUÇiI!O 

1. OS ROEOORES Aspectos gerais 

Os r oedores constituem-se em uma das mai s numerosas 
ordens de mamlferos a, entre eles, num dos grupos mais bem 
sucedidos evolutivamente, sendo considerados membros importantes 
de, praticamente, todas as faunas, desde o Paleocen o Superior 
até o Recente (ANDERSON, 1967; VAUGHAN, 1978). 

De acordo com ANDERSON & 
ordem, cerca de 1.700 espécies 
correspondem a, aproximadamente, 42~ 

quase todas as regi~es do mundo. 

JONES (1967) ocorrem, nesta 
v i vas ( T abe 1 a I. 1) que 

dos mamlferos e que habitam 

Apresentam uma extraordinária v ariedade de adapta~~es 
ecológicas, vivendo nos mais variados cl i mas: dos ma is frios aos 
ma is tórridos, nas re9j~es de grandes revestimentos florlsticos 
às mais estéreis ou suportando altitudes elevadas a, a cada uma 
destas regi~es, podendo mostrar uma série de adapta~~es 

especfficas à vida terrestre, arborrcola, fossória, saltatória 
ou semi-aquêtica. 

Quanto â al imenta~~o, apesar de predominantemente 
herbrvoros, exploram uma ampla variedade de hábitos como: 
insetlvoro, pisclvoro ou carnlvoro. Segundo LANORY Jr . (1970), 
esta versa til idade na adapta~~o a1 imentar é considerada como 
fator primêrio no alto sucesso das radia~~es adaptativas obtido 
pela ordem. 

médio 
deles. 

Normalmente s~o 

sendo Hydrochoerus 
pequenos, ocasionalmente 

hydrochoeris, a capivara, 
de 

o 
porte 
maior 

Seu cr~nio é inconfundrvel a, em 
destacam-se enormes incisivos, de crescimento 

suas mandlbulas, 
contInuo. Entre 

v estes e os premolares ou molares, estende-se um amplo espa~o - o 
diêstema. A denti~~o apresenta uma marcada tendência ê redu~~o 
dos premolares, como ocorre, por exemplo, com os cricetfdeos 
(incisivos = 1'1, caninos = 0'0, pré-molares = 0 ' 0, molares = 
3 ' 3 = 16), porém sua fOrmula dentêria raramente excede a 1 ' 1, 
0'0, 2 ' 1,3'3 = 22. 

Levando-se em conta importantes diferen~as na 
estrutura craniana e nos padr~es de especial iza~~es do musculo 
masseter e, sobretudo, nas rela~~es deste com o conduto 
infraorbitár io, tem sido prática classificar os roedores em três 
grandes categorias subordinais= Sciuromorpha, Hystricomorpha, 
Myomorpha (SIMPSON, 1945; ANDERSON, 1967). N~o hê unanimidade, 
contudo, entre os autores na concordancia com tal coloca~~o, 

haja v isto que ela nem sempre revel a rela~~es filogenéticas 
entre os diferentes grupos. Mas, talvez pela sua simplicidade, 
tem sido amplamente util izada, e os termos Sciuromorpha, 



TABELA 1.1 - Numero de famllias, gêneros e espêcies vivas de roedores em rela
ção ao total de mamlferos (adaptado de ANDERSON & JONES, 1967 e 
de REIG, 1981) 

TAXA 

Mammalia 

Rodentia 

Sciurognathi 

Sciuromorpha 

Myomorpha 

Hystricognathi 

Hystricomorpha 

FAMluAS 

122 

34 

7 

9 

18 

GtNEROS 

1004 

354 

71 

223 

60 

ESPECIES 

4060 

1687(450)+ 

393 (10)+ 

1109(250)+ 

185(190)+ 

FREQ. ESPECIES (%) 

42(11,1) 

10 (0,3) 

27 (6,1) 

5 (4,7) 

(+) Numero aproximado de espécies na América do Sul (cf. REIG, 1984). 
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Hystri comorpha e Myomorpha referem-se aos diferentes padr~es de 
especial iza~~o da miologia e osteologia craniana e mandibular. 

,Nos Sciuromorpha, que se caracterizam como tal por apresentarem 
aspecto de "esquilo", o canal infraorbitârio é reduzido e o 
mósculo masseter tem sua ârea de origem no rostrum e placa 
zigomãtica; já o termo Hystricomorpha, parecido com "porco 
espinho", indica a presen~a de um canal infraorbital muito 
aumentado por onde passa um feixe de müsculo masseter originário 
do rostrum; e o terceiro, aparência de "rato", reüne os dois 
tipos de especializa~~es. 

A marcante complexidade relacionada à diversidade 
morfológica, o nümero considerável de linhas de descendência e 
evolu~~o paralela de caracteres similares em diferentes grupos, 
s~o fatores, segundo VAUGHAN (1978), que têm trazido muita 
polêmica e discórdia, entre os taxonomistas, sobre as rela~~es 
filogenéticas entre famTlias e outros taxa. Diversos sistemas 
classifícatórios têm sido propostos, destacando-se entre os mais 
recentes os de SIMPSON (1945), WOOO (1955; 1965), ANDERSON 
(1967), McKENNA (1975), CHALINE & cols. (1977) e REIG (1981). 

RE I G ( 1981 ) prop~e uma c 1 ass i f i cat;:~o f i 1 ogenét i ca para 
as fam Tl ias vivas e extintas de mamTferos ' da América do Sul, 
segundo os del ineamentos principais de McKENNA (1975). Já no 
que tange á ordem Rodentia, adota a classificat;:~o dicotOmica de 
WOODS (1976) com as subordens Sciurognathi e Hystricognathi. Na 
Tabela 1.2 apresentamos parte da proposta c1assificat6ria de 
REJG, aquela relacionada aos roedores sulamericanos viventes da 
subfamll ia Sigmodontinae, famll ia Cricetidae, com pequenas 
modificat;:~es (1984 e 1987) e que foi adotada no presente 
trabalho. Contrastando a classifica~~o deste autor, incluímos 
Deltamys como um gênero vál ido entre os akodontinos tendo em 
vista: as proposit;:~es de THOMAS (1917a) e MASSOIA (1981a,b) e os 
achados citogenéticos neste tâxon, onde constata-se a ausência 
de um par de metacêntricos pequenos (FRONZA & co1s., 1981; 
Presente Trabalho) caraterlstico do gênero Akodon (BIANCHI & 
cols ., 1971). Para REIG, Oeltamys é um subgênero de Akodon. 

2. ORIGEM -DOS CRICETrOEOS SULAMERICANOS 

A Regi~o Neotropical da América do Sul, com suas 
subregi~es Brasileira e PatagOnica, notabil iza-se por apresentar 
uma acentuada diversidade na fauna de mamTferos, n~o só nas 
categorias superiores como também a nTvel especTfico, 
caracterizando- se, ainda, por ser densamente populosa em termos 
do numero de indivlduos por espécie (HERSHKOVITZ, 1972). 

A ordem Rodentia, com aproximadamente 450 espécies, 
corresponde a cerca de 43% das espécies atuais de mamfferos 
su1americanos e a 11% no contexto mundial (Tabela 1.1). Destaca
se como a mais numerosa, distribuindo-se de forma irregular nas 
três infraordens - Sciuromorpha, com pouco mais de uma dezena; 

3 



TABELA 1.2 - Proposta classificatõria dos Cricetidae. subfamilia Sigmodon
tinae, na fauna vivente da América do Sul (adaptado de REIG, 
1981, 1984, 1987) 

Classe MAMMAlIA lINNAEUS, 1758 
Subclasse Theria PARKER & HASWELL. 1897 

Infraclasse Tribosphenida McKenna. 1975 
Supercoorte Eutheria GIlL. 1972 

Coorte Epitheria Mc KENNA, 1975 
Magnaordem Preptotheria McKENNA, 1975 

Grandeordem Glires LINNAEUS, 1758 
Ordem Rodentia BOWDICH, 1821 

Subordem Sciurognathi 
Infraordem Myomorpha BRANDT, 1855 
Superfamilia Muroidea MILLER & GIOLEY. 1918 
Fam;lia Cricetidae ROCHEBRUNE. 1883 

Subfamilia Sigmodontinae WAGNER, 1843 
Tribo Oryzomyini VORONTSOV, 1959 (13, 110 )' 
Tribo Ichthyomyini VORONTSOV, 1959 (4,8) 
Tribo Wiedomyi ni REIG, 1980 (1.1 ) 

Tribo Akodontini VORONTSOV. 1959 (12,63)** 
Tribo Scpateromyini REIG, 1980 (3,6 ) 

Tribo Si9modonti ni VORONTSOV, 1959 (2 , 10) 
Tr ibo Phyllotini VORONTSOV, 1959 (14,45 ) 
Sigmodontinae incertae sedi s (4.7 ) 

Os numeros entre parenteses, após cada tribo. representam os números de 
gêneros e espécies, respectivamente. 
(*) Gêneros i ncluídos na Tribo Oryzomyini: Oryzomys. Oecomys, Nesoryzomys. 

Neacomys. Nectomys, Scolomys , Thomasomys, Rhipidomys. Phaenomys , Aepeo

~, Chilomys , Oelomys. Wilfredomys. 
(U ) Gêneros incluidos na TribO Ak.odontini: Ak.odon, Bolomys , Mi croxus, Podo
~, OXymycterus, Lenoxus, Blarinomys . Chelemys, Notiomys, Juscelino
!!!Xl, Geoxus e De 1 tamys . 
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Neotominae;

Caviomorpha e Myomorpha, com a quase total idade delas (REIG, 
1981, 1984). De acordo com este autor, os caviomorfos 
compreendem cerca de 190 espécies distribuldas em 40 gêneros e 
11 famll ias, ao passo que os miomorfos, com um pouco mais de 250 
espécies, distribuem-se em torno de 54 gêneros, reunidos em uma 
~nica famlia, a Cricetidae. 

Embora haja um consenso, entre os vârios 
pesquisadores, de que os cricetldeos perten~am à superfamll ia 
Muroidea, o mesmo n~o se verifica com rela~~o à classifica~~o 
dos nlveis hierárquicos mais inferiores, tais como famll ia, 
subfamll i a e tribo. Assim, entre os mais modernos, ~ERSHKOVITZ 
( 1969, 1972) classifica normalmente os cricetldeos 
sulamericanos, juntamente com os norteamericanos, na subfamll ia 
Cricetinae, famll i a Muridae, incluindo os do sul na tribo 
Sigmodontini e os do norte na Peromyscini. Ao passo que REIG 
(1980, 1981 ) coloca-os na famllia Cricetidae, respectivamente 
nas subfamll ias Sigmodontinae e Neotominae, justificando a sua 
distin~~o em um táxon de categoria famil ial plena por razbes 
fenéticas e filogenéticas. 

A dicotomia dos cricetldeos do Novo Mundo foi, 
sugerida por RINKER (1954, cf. REIG, 1980, 1981), 
de estudos miológicos comparativos em 4 gêneros 

originalmente, 
como resultado 
separados em 
Sigmodontinae, 
Neotominae. 

2 complexos: Sigmodon-Oryzomys, equivalente a 
e Neotoma-Peromyscus, correspondente a 

Mais tarde, HOOPER & MUSSER (1964) propbem formalmente 
esta separa~~o, formulando um esquema hierârquico de rela~bes 

filogenéticas baseado nas morfologias da glande e do báculo 
penial. Estes autores distinguem dois tipos bâsicos de pênis 
para os muróideos: a. tipo simples: caracterizado pela presen~a 
de um báculo simpl ificado, observado em poucas formas, a maioria 
delas restrita ao Novo Mundo, principalmente à América do Norte, 
na subfamll ia ; b. tipo complexo: distinguido pela 
presen~a de uma estrutura bacular tridigitada, ocorrendo em, 
praticamente, todos os murinos, gerbilinos, etominos, mesominos 
e em todos os cricetldeos do Velho Mundo (exceto Myospalax) , nos 
microtinos (exce~~o à Ellobius) e nos cricetldeos neotropicais. 
A maioria das espécies amostradas por estes autores foi 
caracterizada como sendo do tipo complexo, embora, nesta 
categoria fossem incluldas aquelas mesmo onde havia ausência de 
algumas das estruturas que caracterizam a glande e o báculo 
complexos. Quanto ao maior primitivismo de um tipo ou outro no 
contexto dos muróideos, n~o hà uma resposta definitiva e, embora 
qualquer um deles possa ser o ancestral, no caso dos murldeos e 
cricetldeos, a estrutura mais primitiva é a complexa, com uma 
tendência neste grupo à simpl ifica~~o da glande e do bàculo. 

A observa~~o de pênis mais simples no grupo de 
estrutura basicamente complexa é, como sugerida por BITTERA em 
1918, evidência de uma redu~~o secundária ou perda de partes 
(cf.HOOPER & MUSSER, 1964). Assim, estes autores afirmam que a 
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glande de 
considerada 
partes. 

Neotominae, similarmente, deve, também, ser 
como resultado de uma redu~~o secundária e perda de 

Em resumo, nos cricetldeos e murldeos, o pênis 
simplificado, caracterizado por um báculo simples e alongado, é 
considerado derivado do tipo complexo, que corresponde a um 
báculo alongado e tridigitado, que, por sua vez, seria o mais 
primitivo. 

Uma série de estudos subseqOentes, baseados nas 
glandulas acess6rias do aparelho genital masculino (ARATA, 
1964), nos ectoparasitas e suas rela~~es com hospedeiros (WENZEL 
& TIPTON, 1966, SLAUGHTER & UBELAKER, 1984), na morfologia 
gástrica (CARLETON, 1973), na paleontologia (HIBBARD, 1968; 
PATTERSON & PASCUAL, 1972; ~ACOBS, 1977; BASKIN, 1978), na 
descama~~o dos pelos (STEWÂRT &- GOERLICH,- Ig72-, --cr.REIG, 1981) e nas 
investiga~~es sobre altera~~es faunlsticas na América Latina 
(HERSHKOVITZ, 1966a, 1969, 1972; MARSHALL, 1979) vaI idam ou 
assumem, em maior ou menor grau, a dicotomia postulada 
originalmente por HOOPER & MUSSER (1964). 

CARLETON (1980), com 
consdidera prematuro formalizar 

base nas evidências atuais, 
taxonomicamente a separa~~o dos 

cricet'deos em norteamericanos e sulamericanos, preferindo antes 
utilizar o nome das tribos, identificadas para cada uma das 
regi~es ao mesmo nlvel hierárquico, até que novas contribui~~es 
venham a clarificar melhor suas interrela~~es. No entanto, de 
acordo com REIG (1980), há boas raz~es para se considerar os 
cricetldeos do Novo Mundo como duas entidades taxonomicamente 
distintas, identificadas por um estado complexo de caracteres 
que sugerem hist6rias evolutivas diferentes em áreas geográficas 
separadas. 

2.1. ORIGEM E DIVERSIFICA~O 

Os primeiros registros f6sseis da ordem Rodentia datam 
do Paleoceno Superior da América do Norte e referem-se ao gênero 
Paramys, da fam11 ia Paramyidae, que se tornou abundante no 
Eoceno deste continente e da Eurásia. Provavelmente constituem
se no grupo básico a partir do qual todos os roedores descendem 
(DAWNSON, 1967; COLBERT, 1969; VAUGHAN, 1978). 

A n~o detec~~o de cricetldeos primitivos entre os 
f6sseis de mamlferos sulamericanos e o registro destes na 
América do Norte, conduziram alguns especial istas a postularem 
este continente como sendo o local de origem dos Sigmodontinae 
(DAWSON, 1967; HERSHKOVITZ, 1969; REIG, 1978, 1980, 1981). 
Alternativamente, HERSHKOVITZ (1972) admite uma origem eurasiana 
ou africana para este grupo de roedores. 

aos 
A estrutura zigomassetérica especial izada em 

miomorfos e a f6rmula dental (l/I, O/O, O/O, 
dire~~o 

3/3) em 



Symimys, do Eoceno Superior e Oligoceno Inferior da América do 
Norte, assinalaram a este grupo uma condj~~o de ancestral idade 
aos cricetldeos (DAWSON, 1967) e sugerem ser os mesmos, 
possivelmente, representantes de um ponto muito próximo na 
separa~~o entre Dipodoidea e Muroidea (DAWSON, 1967; REIG, 1960, 
1 961 ). 

DAWSON 
norteamericano, 
classifica~~o de 

( 1967 ) 
uma 

REIG 

considera os Eumyini do 01 igoceno Médio 
das tribos de Cricetodontinae na 

( 1960, 1961) , como os pr i me i ros 
cricetrdeos definidos como tal e que parecem estar associados 
aos Hesperomyini (Neotominae) do Mioceno. REIG (1961) discorda 
desta coloca~~o e sugere que os cricetTdeos norteamericanos 
atuais descendem de formas ancestrais similares ~ Copemys, no 
Mioceno Superior, as quais, por sua vez, originaram-se de 
1 inhagens de Cricetodontini (Cricetodontinae) do 01 igoceno da 
América do Norte ou eurâsicos emigrantes (CLARK & cols., 1964; 
ALKER, 1967; FALBUSCH, 1967 e LINDSAY, 1972; todos cf. REIG, 
1 961 ). 

Para REIG (1960 ) os cricetldeos s~o conhecidos desde o 
01 igoceno Inferior, representados na América do Norte pela 
subfamll ia Cricetodontinae (VORONTSOV, 1966; cf. REIG, 1960), 
principal tronco a partir do qual surgiram as diferentes 
subfamll ias de Cricetidae. 

Por outro lado, a constata~~o de que as estruturas 
molares e cranianas em Oryzomyini, a tribo mais primitiva dos 
Sigmodontinae, apresentam pequenas varia~~es em rela~~o ao 
padr~o Cricetodontinae (REIG, 1977), refor~a a idéia de que os 
cricetfdeos sulamericanos derivam dos cricetodontinos 
norteamer i canos (REIG, 1960). 

Opini~o similar foi emitida anteriormente por 
HERSHKOVITZ (1969), segundo a qual, os cricetldeos de pênis 
complexo poderiam ter-se e x pandido em dire~~o â Eurâsia e 
América do Sul, desaparecendo da América do Norte durante o 
Ol i goceno, quando foram substitufdos, repentinamente, pelos 
cricetldeos de pênis simples. Posteriormente, em 1972, este 
autor reconsiderou sua posi~~o, admitindo-a como inconveniente 
devido â falta de constata~~o da presen~a de sigmodontldeos 
anteriores à época em que o s mesmos invadiram O continente 
norteamericano, no Pl ioceno Superior. Prop~e, assim, uma origem 
africana ou eurãsica para os mesmos. Por conseguinte, segundo 
HERSHKOVITZ (1972), o estoque Sigmodontini primitivo teria 
migrado da Africa rumo â América do Sul, através de Jangadas 
naturais e, uma vez aqui estabelecido, diversificou-se 
intensamente, originando os quase 40 gêneros e 200 espécies 
atuais. Estes gêneros e espécies s~o os componentes do segundo 
estrato faunfstico, de uma série de cinco, envolvendo a América 
do Sul, a América Central e Ilhas do Caribe, propostos por 
HERSHKOVITZ (1972), levando em conta a origem, as rela~~es 

intercontinentais, o grau de diferencja~~o e a dire~~o de 
migra~~o de cada tâx on ou linha filética. 
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A Figura 1.1, uma adapta~~o daquela apresentada por 
HERSHKOVITZ (1972), mostra as posslveis rotas migratórias (a à 
d) dos Sigmodontini (Sigmodontinae) a partir do continente 
africano, anterior (IA) e após a forma~~o do Istmo do Paranâ 
(18). Na Figura IA, s~o sugeridos os seguintes passos: rota (a) 

imi9ra~~o dos colonizadores primitivos via Africa; rota (b) -
diferencia~~o em gêneros e espécies na América do Sul, formando 
o estrato 11; rota (c) - algumas linhagens do estrato 11 invadem 
a América Central, através de rotas marrtimas ou pelo Portal 
Balivar; outras, por meio de jangadas naturais, atingem as 
Indias Ocidentais (10) e Ilhas Galâpagos (IG). Estas espécies, 
isoladas do estoque parental, diferenciam-se em -espécies e 
gêneros do estr ato 111. Fazem parte deste estrato espécies dos 
gêneros Oryzomys, essencialmente palustres ou aquáticas, 
distribuldas nas Américas do Norte e Central, de Sigmodon na 
América do Norte, de Mega]omys, atualmente e x tintas, nas Ilhas 
Galâpagos e Indias Ocidentais e de Nesoryzomys nas Ilhas 
Galâpagos . Após a forma~~o do Istmo do Panamâ ("Figura 18 ) , no 
Pl ioceno Superior, 12 ou mais espécies de Sigmodontinae invadem, 
via terrestre, a América Central (d) onde formam o estrato IV. 
Sobressaem, entre estas, sete espécies de Oryzomys e uma para 
cada um dos gêneros Nectomys, Neacomys, Rhipidomys, Sigfflodon e 
ZY90dontomys. O fluxo oposto (e) é considerado insignificante 
com apenas duas espécies de Peromyscini (Neotominae), 
componentes do estrato V. O estrato I corresponde à fauna 
primitiva da América do Norte. 

Seja qual for a origem dos Sigmodontinae, o fato é que 
eles formam um grupo altamente diversificado a nfvel tribal, 
genérico e especffico, fugindo totalmente aos padr~es das demais 
subfamfl ias cricetfdicas, que n~o alcan~aram tal magnitude de 
diferencia~~o (REIG, 1980). A d~vida que surge, ent~o, é sobre 
quando e onde originou-se esta diversifica~~o. Estariam os 
c ricetfdeos sul americanos jâ diferenciados ao atingirem este 
continente ou, por outra lado, aqu i experimentaram uma série de 
radia~~es que os tornaram um grupo altamente diversificado? 

Por outro lado, a importancia que se dâ ao Istmo 
do Panamá em possibil itar ou n~o a dispers~o de animais entre o 
norte e o sul, também é bastante contraditória. HERSHKOVITZ 
(1969, 1972) sustenta que os efeitos desta uni~o 

intercontinental sobre as trocas faunrsticas foram mrnimos, já 
que prop~e que as mesmas teriam ocorrido por um meio de 
transporte transaquâtico. Este ponto de vista estâ em desacordo 
com os de SIMPSON (1950, 1969 ) , PATTERSON & PASCUAL ( 1968, 1972 ) 
e SAVAGE (1974) que consideram a barreira marltima entre os dois 
continentes e a posterior forma~~o da ponte como fatores 
decisivos na biogeografia dos mamrferos sul americanos. 

Como podemos notar, estas coloca~~es 
muito polêmicos e controvertidos, que têm 
autores a proporem hipóteses na tentativa de 

refletem assuntos 
conduzido v~rios 

elucidarem tais 
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"MÉRICA DO SUL 

I . 
FORMACÃO DO ISTMO DO !'AMAliA 

(nIOCEMO) 

~ 
B 

Figura 1.1 - Possiveis rotas migratórias (~a~) 

dos sigmodontideos. anterior (A) e 
após a formação do Istmo do Panamá 
(6 ) . a partir da Afriea (adaptado de 
Hershkovitz. 1972) . (a) . (b ). (e). 
(d) e (e ) = rotas migratór ias pro
postas; I, 11, 111, IV e V = estra
tos faunisticos; 10 = Indias Ociden

tais; IG = Ilhas Galãpagos. 
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quest~es. Basicamente, estas podem 
h i póteses maiores, discordantes em suas 

ser agrupadas 
idéias gerais. 

em duas 

A primeira postula os cricetrdeos como sendo 
componentes modernos na fauna de mamTferos da Amêrica do Sul, 
que invadiram este continente a part i r da Amêrica do Norte 
atravês da Amêrica Central, após a forma~~o da ponte panamenha 
(SIMPSON, 1950, 1969; VORONTSOV, 1960, 1968, cf. REIG, 1980; 
PATTERSON & PASCUAL, 1968, 1972; MARES, 1975; BASKIN, 1978; 
WEBB, 1978). Esta hipótese ê baseada em evidências fósseis 
conhecidas e postula a entrada dos cricetTdeos como sendo 
correspondente à êpoca dos seus primeiros registros no 
continente, na idade provincial Montehermosense dos pampas 
argentinos, no Pl ioceno Superior, conforme PATTERSON & PASCUAL 
(1968, 1972). De acordo com estes autores, a diferencia~~o da 
maioria dos gêneros ocorreu nas regj~es da América do Norte os 
quais, posteriormente, emigraram para a América do Sul já como 
um grupo complex o e diversificado que, ao atingir este 
continente, teve amplas oportunidades para diversifica~~o a 
nTvel especrfico e, em menor grau, genérico. 

A segunda corrente de pensamento ou hipótese 
alternativa, considera 0$ Sigmontinae como elementos 
relativamente antigos na fauna de mamTferos da Amêrica do Sul. 
Estes, ao alcan~arem o continente no princrpio do Mioceno ou até 
mesmo em perTodo anterior a esta época, por meio de um 
transporte aquático passivo (jangadas naturais>, passaram a 
sofrer uma série de radia~ees adaptativas ao invadirem as novas 
regi~es e nichos ecológicos disponTveis (HERSHKOVITZ, 1966a, 
1969, 1972; SAVAGE, 1974; REIG, 1978, 1980, 1981, 1984). 

Estes autores, embora posicionem-se a favor de uma 
origem norteamericana (com exce~~o de HERSHKOVITZ, 1972, que, 
modificando a sua opini~o, admite a africana ou eurásica como a 
mais provável) questionam que o espa~o de tempo decorrido entre 
o Plioceno Superior e o Recente, como postulado pela primeira 
hip6tese, seria insuficiente para abranger o alto grau de 
diferencia~~o local, o enorme endemismo e a distribui~~o atual 
dos Sigmodontinae sulamericanos. REIG (1978) considera os 
registros fósseis das forma~~es de Monte Hermoso e Chapadmalal 
da Argentina como provas importantes a favor da segunda 
hipótese, admitindo que as espécies destes dois estratos 
pertencentes às tribos Akodontini e Phyllotini s~o equiparáveis, 
em seu desenvolvimento evolutivo, aos elementos atuais destas 
duas tribos. Opini~o similar expressa HERSHKOVITZ (1969, 1972) 
afirmando que as espécies f6sseis de cricetfdeos sul americanos 
do Pl ioceno pouco diferem das atuais dos mesmos gêneros que 
habitam a mesma área. 

GARDNER & PATTON (1976) consideram este grupo de 
roedores neotropicais como um produto de uma radja~~o adaptativa 
ocorrida logo após a entrada do estoque primitivo, a partir do 
Terciârio Médio ou Final, e, baseando-se em dados cromossOmicos, 
acham improvável que a sua diferencia~~o haja ocorrido na 
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América Central em época anterior á sua chegada na América do 
Sul. 

MARSHALL & cols. (1979, 1982) e WEBB & MARSHALL 
(1982), baseados em dados de radioisótopos, magnoestratigráficos 
e biogeográficos, estimaram a dura~~o e o 1 imite das idades dos 
mamrferos terrestres do Cenozóico para o continente 
sulamericano. Desta forma, indicam que a idade provincial 
Montehermosense teve seu inrcio há aprox imadamente cinco milh~es 
de anos (Pl ioceno Inferior) e a Chapadmalalense há três milh~es 
de anos (Pl ioceno Superior ) . De acordo com estes autores, a 
ponte panamenha teve sua forma~~o conclurda há quase três 
milh~es de anos, nos 1 imites do Pl ioceno Inferior e Superior, e 
O intercêmbio faunrstico iniciado há cerca de 2,5 milh~es de 
anos, na idade Chapadmalalense. Por outro lado, como os 
primeiros registros fósseis de cricetrdeos sul americanos 
remontam ao Montehermosense (REIG, 1978) estes seriam, portanto, 
anteriores á complementa~~o da ponte panamenha, o que contradiz 
a primeira hipótese. 

Alternativamente ás duas hipóteses principais, 
MARSHALL (1979) prop~e um modelo para expl icar a história 
paleobiogeográfica dos cricetrdeos sul americanos, baseado em 
dados fósseis, geológicos, paleobotanicos e de radioisótopos. 
Sua coloca~~o representa uma proposi~~o que se aproxima, até 
certo ponto, á segunda 1 inha de pensamentos. Para ele, os 
sigmodontrdeos teriam se originado na América do Norte há mais 
de sete milh~es de anos (Mioceno Superior) e, através da América 
Central e mediante um transporte passivo aquático, invadiram a 
América do Sul entre sete e cinco milh~es de anos atrás (Mioceno 
Superior). Estes imigrantes iniciais eram silvrcolas que se 
diferenciaram em formas pastorais nas savanas e pradarias do 
norte do nosso continente ( Venezuela, ColOmbia e Guianas), 
permanecendo lá até cerca de três milh~es e quinhentos mil anos 
atrás ( Pl ioceno Superior ) . A partir desta ~poca, dispersaram-se 
para o su ,', para, e, amemoe ás expans~es dos hab i tats de savanas, 
ao longo dos contrafortes orientais da cordilheira dos Andes, 
até atingirem os pampas argentinos que coincide com os primeiros 
registros fósseis de cricetrdeos (3,5 milh~es de anos) nos 
depósitos de Monte Hermoso. 

Para REIG (1984), que discorda de algumas das posi~~es 
de MARSHALL, seus dados sobre os padr~es de distribui~~o 

geográfica das principais tribos de Sigmodontinae permitem 
inferir que distintos episódios cladogenéticos ocorreram ao 
longo da Cordilheira dos Andes, além de indicarem que os 
akodontinos e filotinos se dispersaram em dire~~o á regi~o 
pampeana da Argentina, a partir de centros de origem local izados 
nas regi~es andinas. 

REIG (1978, 1980, 1981, 1984) é contrário á primeira 
hipótese, atribuindo uma série de raz~es a sua n~o aceita~~o. 
Destaca, entre outros argumentos, que a mesma n~o expl ica 
convincentemente a grande diversifica~~o e o alto grau de 

1 1 



dasythrix

,

endemismo dos sigmodontldeos sulamericanos, acompanhados a um 
carâter marginal e empobrecido da fauna vivente das Américas 
Central e do Norte, aspectos estes n~o considerados na primeira 
hipótese. Além disso, a pretensa diversifica~~o destes roedores 
nos trópicos norteamericanos n~o tem respaldo no registro 
fóssil. Assim, o autor considera que a n~o detec~~o de fósseis 
no Mioceno da América do Sul n~o impl ica, necessariamente, em 
prova conclusiva da inexistência dos sigmodontldeos neste 
continente para esta época, pois, neste caso, a documenta~~o 

paleontológica negati va n~o foi consistente com outras fontes 
importantes de informa~~es, como a anatômica, a sistemâtica, a 
biogeogrâfica e até a parasitológica. 

No bojo destas considera~~es, REIG (1984) apresenta 
fundamentos adicionais, complementando suas idéias desenvolvidas 
em 1980 e 1981, sobre a hipótese da "ant igOidade relativamente 
remota e diferencia~~o local dos Sigmodontinae na América do 
Sul" . Dessa forma, introduz o conce ito de "Area de Diferencia~~o 
Original - ADO", definida como o espa~o geogrâfico dentro do 
qual um determinado tâxon experimentou a principal cladogênese 
nos taxa subordinados que o comp~e, numa tentativa de inferir os 
padr~es de origem geogrâfica e de dispers~o dos distintos grupos 
de roedores. O objetivo foi o de elucidar e precisar os 
conceitos da "centro de origem" e "centro de dispers~o", 

considerados vagos demais pelo autor. No câlculo do provâvel ADO 
de uma determinada tribo levou em conta a anâl ise das âreas de 
maior sobreposi~~o da distribui~~o das espécies e dos gêneros, 
assim como a percentagem de gêneros endêmicos âquela tribo. 
Dividiu o continente sul americano em seis distintas unidades 
geogrâficas, sendo cinco andinas e uma n~o andina. Baseado, 
portanto, nas anâl ises destes padr~es prop~e que as principais 
âreas de diferencia~~o das mais importantes tribos da subfamllia 
S igmodontinae (Oryzomyini, Akodontini e Phyllotini ) est~o 

local izadas em diferentes regi~es da Cordilheira dos Andes. 

3. AS VARIA~ES DO CARIOTIPO EM ROEDORES 

Apesar da maioria das ordens de mamlferos apresentar 
grande diversidade cariotlpica e de a diferen~a entre seus 
n~meros 

Mlmt iaclIs 
cromossômicos ser bastante acentuada (desde 6 e 7 em 

muntJak, WURSTER & BENIRSCHKE, 1970, até 96 em Echimys 
SBALQUEIRO & cols., 1988), alguns grupos têm-se 

notabilizado por uma relativa uniformidade. Assim, entre outros, 
cetâceos e pinipédios (ARNASON, 1972, 1974; ARNASON & 
BENIRSCHKE, 1973), camelldeos (TAYLOR & cols., 1968; BUNCH & 
cols., 1985; BIANCHI & cols., 1986) e quirópteros ( espécies 
norteamericanas do gênero Myotis, BAKER & PATTON, 1967; BICKHAM, 
1979) mostram uma relativa homogeneidade cromossômica e, de um 
modo geral, a variabil idade notada é significativamente menor do 
que aquela observada em outros mamlferos . Estes achados, 
similarmente aos complexos homosseqOenciais em espécies do 
gênero Drosophila do Ha~al (CARSON & cols., 1967), evidenciam 
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que os reordenamentos cromossOmicos, apesar de importantes, n~o 

s~o mecanismos de ocorrência "sine qua non" para a evolu .. ~o das 
espécies . 

As muta~~es s~o consideradas, do ponto de vista 
genético, como uma das causas mais importantes na evolu~~o dos 
organismos, podendo ocorrer tanto a n/vel gênico (ADN) como a 
nrvel dos cromossomos ( nrvel macromolecular). 

MAYR (1969, 1977 ) é um dos autores representante da 
1 inha de pensamento que descarta qualquer possibil idade da 
participa~~o da muta~~o cromossOmica neste processo e, na sua 
opini~o, o ~nico modo de especia~~o é através da alopatria, na 
qual o isolamento reprodutivo ê precedido por uma d i vergência 
gênica cumulativa entre popula~~es isoladas geograficamente, 
sendo as altera~~es do genoma observadas, portanto, 
conseqOências da especia~~o. Por outro lado, as evidências 
advindas dos estudos sobre as tax as de mudan~as cromossOmiea, 
pro teiea e anatOmica em mamfferos e r~s mostram que há um 
estreito paralel ismo entre evolu~~o cromossOmica e evolu~~o 

morfológica (WILSON & cols., 1974). Inclusive, por sugest~o 

destes autores ( 1974, 1975) e de PRAGER & WILSON (1975), é 
proposto 
ter sido 
evolu~~o 

que as altera~~es na estrutura dos cromossomos podem 
mais importantes do que as muta~~es pontuais na 
adaptativa e na forma~~o de novas espécies de 

vertebrados. 

A a~~o destes mecanismos evolutivos, ditos 
macromoleculares, seria responsável n~o só pela extraordinária 
ampl itude no nómero cromossOmico verificada em mamfferos, com 
quase 50~ das espécies ocupando uma fai x a de 40 a 56 cromossomos 
(MATTHEY, 1973), como também pela ocorrência de diferen~as 

cariotfpicas entre espécies muito relacionadas e pela 
variabil idade intrapopulacional (pol imorfismo balanceado ou n~o) 
ou interpopulacional (variantes geogr~ficas ) . 

Na classe Mammal ia, os Sigmodontinae, como veremos 
adiante e a e x emplo de outros grupos da ordem Rodentia, mostram 
uma enorme multiformidade cariotfpica, permitindo supor que a 
evolu~~o dos roedores deu-se às custas de profundas modifica~~es 
em seus cariótipos, â semelhan~a de situa~~es em que se tem 
atriburdo aos rearranjos cromossOmicos um papel importante e 
indispensável no processo da especia~~o (WHITE, 1968, 1969, 
1973a,b, 1978a,b). 

Segundo este autor, uma altera~~o cromossOmica em uma 
popula~~o isolada e de tamanho reduzido (WHITE, 1968) poderá se 
estabecer pelo cruzamento entre o animal portador de altera~~o e 
um n~o portador. SubseqOentemente, o cruzamento entre indivrduos 
heterozigotos para o rearranjo ensejará oportunidades ao 
aparecimento de um pal imarfismo caracterizado pela presen~a dos 
cari6tipos originais, heterozigotos e homozigotos para a 
altera~~o (NADLER, 1969). Este pol imorfismo só terá sentido 
evolutivó se for transitório, onde o rearranjo estar~ se fixando 
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através do homozigoto estrutural e, neste sentido, 
direto na gera~~o de mecanismos de isolamento 
portanto, como condutor da especia~~o~ 

terã um papel 
genético a, 

A estrutura e a d i namica populacional, a alta taxa 
reprodut i va (maturidade sex ual precoce e grandes e numerosas 
ninhadas ) , a baixa mobilidade e a ocupa~~o territorial de nichos 
restritos, presentes em determinados mamfferos placentários, em 
parti c ular nos roedores e insetrvoros (WILSON & cols., 1975; 
BUSH & cols., 1977), seriam alguns dos fatores favorecedores ao 
estabelecimento do modelo acima. 

AGUILERA (1980 ) considera o atual estãgio das 
informa~~es pouco elucidativo para se e x trair qualquer resposta 
conclusiva sobre o papel das altera~~es cromossOmicas, tanto na 
especia~~o como na evolu~~o morfológica. Na sua opini~o, hã 
necessidade de aval iar-se as correla~~es alternativas entre os 
processos de evolu~~o cromossOm i ca e morfológica, por um lado, e 
entre aqueles e especia~~o, por outro, destacando: a) que a 
evolu~~o cromossOmica pode ser resultado de uma altera~~o 

c ausal; b ) que a evolu~~o cromossOmica pode apresentar nenhuma 
correla~~o com a evolu~~o morfológica; c) que a evolu~~o 

cro nlossOmica pode interferir em alguns processos de espacia~~o 
como geradora de mecanismos pós-zigõticos de isolamento 
reprodutivo; d) que a evolu~~o cromossOmica pode n~o ter 
qualquer participa~~o na especia~~o; e) que a evolu~~o 

cromossõm i ca pode promover modifica~~es no fenótipo, n~o 

observáveis a n'vel morfológico, relacionados a caracteres 
c omportamentais, fisiológicos, etc. 

De forma geral, entre estes mecanismos preponderam os 
processos robertsonianos a, em menor escala, as invers~es, as 
transloca~~es mütuas e fus~es in t.andem, as altera~~es na 
quantidade e distribui~~o da heterocromatina constitutiva e os 
cromossomos acessórios. Neste sentido, MASCARELLO & cols. (1974) 
consideram as fus~es ( centrOmero- c entrOmero, centrOmero-telOmero 
e, possi v elmente, telOmero-telOmero ) e as modifica~~es na 
heterocromatina constitutiva como os mecanismos mais atuantes na 
diversifica~~o cariotTpica de vários grupos de mamTferos. 

3.1 AS ALTERAçoES NA ESTRUTURA DOS CROMOSSOMOS 

3.1.1. Invers~es 

Através deste mec anismo, ocorre uma mudan~a na 
estrutura do cromossomo e para tal há necessidade de que o 
segmento intersticial resultante de duas quebras, una-se ao 
restante do cromossomo de uma maneira invertida. Se envolver o 
centrOmero pericêntrica poder~o ocorrer profundas 
modifica~~es na morfo logia cromossOmica, sem alterar c ontudo o 
seu n~mero. Caso contrário paracêntrica - tanto a morfologia 
como o nómer o de cromossomos permanecem inalterados. 
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Nos indivlduos heterozigotos para ambos os tipos de 
invers~es espera-se, potencialmente, a ocorrência de al~as no 
zigóteno-paqulteno, mas a sua forma~~o depende do comprimento do 
segmento invertidoa Em mamTferos a identifica~~o destes 
rearranjos por observa~~es mei6ticas tem sido praticamente nula 
(FORD, 1969; WHITE, 1973b) com a detec~~o de al~as, em alguns 
casos de invers~es pericêntricas, em menos de 1~ das células 
anal isadas (GREENBAUM & REED, 1984; MORAES, 1984). Se uma 
simples permuta ocorrer no interior da al~a de invers~o, o 
produto resultante poderá ser cromossomos monocêntricos com 
deficiências e dupl ica~ees, se pericêntrica, e cromossomos 
dicêntricos e acêntricos, se paracêntrica. Em drpteros, como 
DrosophiJa e Sciara, n~o h~ forma~~o de quiasmas nos machos e, 
nas fêmeas, há um mecanismo na oogênese que assegura" a passagem 
dos dicêntricos e acêntricos para o corp~sculo polar (impulso 
meiótico), de tal maneira que a fecundidade n~o é afetada 
( WH!TE, 1 973a ) . 

Uma das situa~~es mais clássicas de ocorrência de 
invers~es pericêntricas em roedores foi descrita em espécies do 
gênero Peromyscus que habitam a América do Norte e refere-se a 
uma marcante variabil idade no n~mero de bra~os autossOmicos, de 
52 a 92, associada a uma constancia no n~mero diplóide (2n=48). 
A varia~~o no NA, originalmente, foi atribulda quase que 
exclusivamente ás invers~es pericêntricas (HSU & ARRIGHI, 1966, 
1968) porém, subseqOentemente, os dados disponlveis sobre 
bandamento sugeriram que a evolu~~o cromossOmica, neste gênero, 
envolveu, principalmente, dois processos independentes: 
invers~es pericêntricas e varia~~o na heterocromatina 
constitutiva (PATHAK & cols., 1973b; ARRIGHI & cols., 1976; 
GREENBAUM & BAKER, 1978; YATES & cols., 1979; ROBBINS & BAKER, 
1981; GREENBAUM & REED, 1984). 

No caso das invers~es, observadas neste gênero, os 
dados em P.maniculatus sugerem que o pareamento heterossinâptico 
do segmento invertido, observado no paqufteno, pode representar, 
à semelhan~a do que ocorre em certos dTpteros, um mecanismo 
meiótico significativo de redu~~o ou elimina~~o de cromátides 
com deficiências ou duplica~~es, amenizando, por conseguinte, os 
efeitos detrimentais sobre a fertil idade, derivados da 
heterozigozidade cromossOmica (GREENBAUM & REED, 1984). A 
heterossinapsia resulta do ajuste sinâptico durante os ultimos 
estágios do paqulteno, em indivlduos heterozigotos para 
rearranjos estruturais induzidos experimentalmente (MOSES & 
cols., 1978, 1982; DAVISSON & cols., 1981). 

como um 
RattL/s 
1973, 

o fenOmeno da invers~o pericêntrica tem sido destacado 
mecanismo importante na evolu~~o cariotfpica do gênero 

(YOSIDA & cols., 1971; YOSIDA & SAGAI, 1972; YOSIDA, 
1977a,b, 1980a, 1983a,b,c). Estes autores detectaram 

pol i morf i smos 
pares 1, 9 
acrocêntricas 
pol imorfismo 

cromossOmicos relacionados, principalmente, 
e 13 em R.rattus, que ocorrem nas 

e subtelocêntricas. Verificaram que 

com os 
formas 

este 
é igualmente freqUente, nos mesmos pares, em 
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e xemplares oriundos do leste e sudeste asiático (cariótipo tipo 
Asiãtico, 2n=42). Porém, naqueles encontrados no norte da India 
e Paquist~o, também similar ao t i po Asiático, e nos t i pos 
Cingalês (2n=40) e Oceanico (2n=38 ) o pol imorfismo restringe-se 
somente ao par 13, com os demais pares (1 e 9 ) ocorrendo como 
subtelocêntricos homomórficos . 

A constata~~o de diferen~as cariotfpicas entre quatro 
de 12 espécies do gênero Rattus, devidas exc l usivamente às 
inversbes nos três pares já mencionados (YOSIDA, 1973 ) , levou 
este autor (1980b) a sugerir que as mesmas poderiam ter 
divergido das formas polimórf i cas encontradas no tipo Asiático. 
Contudo, BAVERSTOCK & cols . (1983 ) mostraram que a divergência a 
partir do tipo Asiático deu-se anteriormente à diferencia~~o 

cariotlpica. Este fato novo levou Yosida (1983b) a reinterpretar 
os achados cromossOmicos considerando, agora, que as invers~es 

ocorreram independentemente em cada uma das espécies. 

YONENAGA & cols . ( 1976) e KASAHARA (1978) encontraram 
um heteromorfismo no par 8, em cinco indivrduos de uma amostra 
de oito de R.rat:t:us ( 2n=38 ) coletados em S.Paulo, onde um dos 
cromossomos é acrocêntrico e o outro, submetacêntrico . A anãl ise 
das bandas Q permitiu indentificar uma invers~o pericêntrica no 
cromossomo a, indicando uma tendência à ocorrência de rearranjo 
similar em espécimens imigrados ao nosso continente . 

~â no g~nero sulamericano Akodon, a varia~~o 

estrutural observada no par 1 de Akodon sp (LAGUNA LARGA), 
A . do1ores e A.mol jnae tem sido exp l icada como decorrente, 
provavelmente, de um rearranjo complex o envolvendo processos 
robertsonianos e inversbes pericêntricas (BIANCHI & cols . , 1971, 
1973, 1979b; KIBLISKY & cols., 1976). O mesmo verifica-se em 
rela~~o a A.arvjcuJojdes do Brasil, porém nesta espécie além do 
rearranjo complex o no cromossomo 1 outras três invers~es, nos 
pares 2, 3 e 5, s~o responsáveis pelo alto polimorfismo 
encontrado (YONENAGA, 1972a,b; YONENAGA & cols., 1976; YONENAGA
YASSUDA, 1979; FURTADO, 1981 ) . 

Mais recentemente, em duas espécies brasileiras do 
gênero Oryzomys, heteromorfismos decorrentes deste rearranjo, 
envolvendo vários pares autossOmicos (pares 2, 3, 4 e 8 em 
O.n j9rjpes e o 5 em O.subFJavLls), s~o descritos como 
responsáveis por alguns dos pol imorfismos cromossOmicos 
detectados nas amostras estudadas (ALMEIDA, 1980; ALMEIDA & 
YONENAGA-YASSUDA, 1985; ZANCHIN, 1988). 

De acordo com SCHULZ-SCHAEFFER (1980 ) as inversbes 
paracêntricas ocorrem mais freqUentemente em popula~~es 

naturais, do que as pericêntricas, porém, entre os mamfferos, 
raros s~o os casos relatados. Esta escassez deve-se, 
provavelmente, ás dificuldades de detectá-las ao nlvel mitótico 
a, possivelmente, com o emprego mais consistente das diferentes 
técnicas de bandamento, esta freqOência de descri~~o tenda a 
crescer . 
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o caso mais claro de identifica~~o de tal tipo de 
rearranjo em mamlferos foi descrito por OLERT & SCHMID (1978) em 
duas espécies de insetlvoros nas quais, através da anal ise das 
bandas G e Q, foi verificado que as diferen~as entre seus 
cari6tipos eram devidas, entre outros tipos de rearranjos, a 
três invers~es paracêntricas. 

Em roedores, os estudos citológicos real jzados em seis 
machos h1bridos, obtidos experimentalmente entre duas 
subespéc i as de Mus museu 1 LJS, reve 1 aram uma a 1 ta freql1ênc i a de 
pontes simples e duplas na anâfase I da meiose (RODERICK, 1971), 
sugerindo que estas subespécies diferem pelo menos em duas 
invers~es paracêntricas. DAVISSON & RODERICK (1973), utilizando 
as técnicas de bandamentos Q e G, confirmaram as duas invers~es, 

uma envolvendo o cromossomo 1 (em nove machos ) e a outra o 2 (em 
sete machos ) . 

Em roedores Arvicolidae da regj~o Neârtica a elevada 
variabil idade cromossOmica ê devida a pelo menos dez tipos de 
rearranjos estruturais (MODI, 1987), destacando-se, entre estes, 
as invers~es paracêntricas, com uma freqUência relativamente 
mais bai x a (8,5~) do que aquela das pericêntricas (12,8~) . 

3.1.2 Heterocromatina constitutiva 

o termo heterocromatina foi introduzido por HEITZ 
( 1928, 1929, cf. SCHWARZACHER, 1976 ) para designar cromossomos 
ou regi~es cromossómicas que n~o descondensam na te16fase, como 
os demais cromossomos o fazem, permanecendo condensados na 
intérfase ·e pr6fase. BROWN (1966) reconhece dois tipos distintos 
de heterocromatina: constitutiva e facultativaa A constitutiva 
( HC) ê aquela regularmente observada no ciclo vital e, nos 
autossomos, presente em regi~es homólogasa Já a facLlltativa (HF ) 
é observada em apenas um dos homólogos, resultante da 
heterocromat i n i za~'ào, enquant.o o outro permanece eucromát i co a 
Exemplo clássico desta óltima constitui-se a inativa~~o de um 
dos cromossomos X nas fêmeas de mamlferos (LYON, 1961 ) . 

Inómeras propriedades s'ào atribuTdas à heterocromatina 
constitutiva, porém nem todas s~o constantes ou exclusivas e, 
freqUentemente, a mesma caracteriza-se por apresentar-se em 
estado condensado; com repl ica~'ào tardia; composta, em grande 
e x tens'ào, por seqUências curtas e altamente repetidas de 
nucleotldeos chamadas de ADN satél ite (ADN sat) que n~o 

transcrevem e, por isso mesmo, s'ào geneticamente inativas; 
local izada em regi~es especrficas dos cromossomos, com tendência 
a associar-se com outras regi~es heterocromãticas (YUNIS & 
YASMINEH, 1971; HSU, 1975; BIANCHI, 1978). 

A heterocromatina constitutiva ê local izada, 
rotineiramente, por métodos de bandamento C que util izam 
hidróxi dos de sódio (ARRIGHI & HSU, 1971) ou de bâri o (SUMNER, 
1972 ) associados ao corante GIEMSA e comumente denominados de 

17 



CNG e eSG, respectivamente. Por outro lado, nestes ~timos anos, 
têm sido desenvolvidas novas técnicas de colora~~o seletiva em 
prepara~~es citológicas, através do emprego de diferentes 
enzimas de restri~~o (endonucleases) e de corantes apropriados, 
que revelam mais detalhadamente a estrutura das bandas C 
positivas (MEZZANOTTE & cols., 1985; BABU & VERMA, 1986; STEFANO 
E FERRUCCI, 1986; FERRUCCI & cols., 1987; UEDA & cols., 1987; 
GOSALVEZ & cols., 1987; ADOLPH, 1988). 

Nos cromossomos de mamTferos, encontra-se 
preferencialmente nas regi~es centroméricas e, menos 
freqUentemente, em outras posi~~es: intercalar, terminal ou em 
toda a extens~o de um bra~o. Assim, o seu padr~o distributivo 
nos diferentes cari6tipos pode envolver, essencialmente, re9i~es 
centroméricas ou centroméricas nos autos somos e grandes 
concentra~~es nos sexuais, ou ainda, bra~os inteiramente 
heterocromâticos nos autos somos e sexuais (PATHAK & cols., 
1973a) . 

Padr~es menos comuns foram observados em alguns grupos 
de mamfferos, como os cetâceos (ARNASON, 1974), que apresentam 
enormes quantidades de HC local jzadas, principalmente, em 
regi~es intersticiais e terminais e em fel fdeos (PATHAK & 
WURSTER-HILL, 1977), com bandas C escassas e restritas aos 
telOmeros de apenas alguns pares. 

Situa~~o bastante singular 
gênero Scapteromys, em amostras do Sul 
1 imitada a um par de autossomos, 
heterocromâtico) nas formas 2n;36 e 34 e 
X e Y em 2n=24 (FREITAS & cols., 1984). 

é aquela observada no 
do paIs, com a banda C 
ao X e ao Y (todo 
somente aos cromossomos 

positiva 
sim i 1 ar 
1986) . 

Akodon pLler (2n=34), da Argent i na, mostra banda C 
somente no bra~o menor do X e em todo o V, padr~o muito 

àquele verificado em Scapteromys (VITULLO & cols., 

Distribui~~o atrpica foi verificada, também, em L~omys 
caudimacLllatus, nas popula~~es do norte da Austrâlia (2n=46), os 
quais apresentam a HC quase que somente nos telOmeros dos 
cromossomos do genoma A, enquanto nas do sul (2n=52 a 59, de 6 a 
9 8s), esta encontra-se quase exclusivamente nos supernumerârios 
(BAVERSTOCK & cols., 1976, 1977a). 

A heterocromatina constitutiva pode também restringir
se à regi~o centromérica de alguns cromossomos, porém n~o a 
todos do genoma, como acontece em algumas espécies de Akodon 
( YONENAGA- Y ASSUDA, 1 979; LOBA TO & co 1 s., 1 982 ), Rat tus (YOS I DA, 
1980a) e Microtus (GAMPERL & cols., 1982). 

Enormes blocos heterocromâticos, envolvendo grande 
parte do bra~o maior de três pares cromossOmicos, foram 
observados em três espécies de esquilos norteamericanos, 
Ammospermoph i I us harr i s i i, A. i nterpres e A. ne I son i (MASCARELLO, 

18 



1980). Nos resultados das investlga~~es em células germinativas, 
pecul iaridades especificamente associadas â heterocromatina 
foram notadas: nas duas primeiras espécies (61~ e 21~, 

respectivamente), células em paqufteno revelaram extensas 
regi~es assinápticas, correspondentes a uma por bivalente e de, 
no mâximo, três por célula; jâ em A.nelsoni, em todas as células 
examinadas em dip16teno e diacinese, a terminaliza~~o dos 
quiamas estava restrita às re9i~es eucromâticas, n~o envolvendo 
os grandes blocos heterocromâticos de três bivalentes, ao passo 
que, nos demais bivalentes, foi esta completa. Tanto estas 
regi~es como as assinâpticas coram-se fortemente com as técnicas 
de bandamento C e, em G, mostram-se relativamente menos 
intensas, tal como acontece com estes três pares na mitose. O 
significado destes achados ou os seus efeitos n~o 'est~o bem 
claros mas especulativamente, segundo MASCARELLO (op. cit.), 
poderiam os mesmos atuar como mecanismos citológicos de controle 
da freqDência de permutas. Dessa forma, ao regularem a libera~~o 

da variabil idade genética, poderiam ser ~teis em organismos 
altamente especializados, nos quais, varia~~es fenotrpicas 
poderiam ter conseqDências drâsticas sobre sua adapta~~o. 

Muito pouco se sabe a respeito da atividade funcional 
da heterocromatina constitutiva, e várias proposi~ees 

especulativas, baseadas, principalmente, na sua local iza~~o, 
foram desenvolvidas. 

Assim, YUNIS & YASMINEH (1971) atribuem â mesma 
importantes fun~~es, tais como: na prote~~o de âreas vitais do 
cromossomo, centr6mero, tel0mero e regiees organizadoras de 
nucléolos; na atra~~o dos cromossomos hom6logos e n~o hom6logos; 
como promotora de rearranJos cromossOmicos; e, através da 
especificidade do seu ADN sat, capaz de desenvolver barreiras de 
fertil idade na hibrida~~o interespeclfica. Como resultante 
destas duas ~ltimas propriedades, desempenharia a HC um papel 
ativo na diversifica~~o evolutiva e especia~~o. Vem corroborar 
esta hip6tese os achados de alta incidência de modifica~~es 
cariotrpicas em espécies com grandes conteódos de 
heterocromatina constitutiva (HSU & ARRIGHI, 1971; YUNIS & 
YASMINEH, 1971; HSU, 1975; HATCH & cols., 1976; CORNEO, 1976; 
FRY & SAL SER , 1977; SEN & SHARMA, 1979). 

autores 
genOmica 
espécies 
(PATTON & 

Esta proposi~~o é questionada, no entanto, por alguns 
que encontraram um elevado nrvel de reorganiza~~o 

e pequena quantidade de heterocromatina constitutiva em 
dos gêneros Rattus (MIKLOS & col s. , 1980), Thomomys 
SHERWOOD, 1982) e Scapteromys (FREITAS & cols., 1984). 

Para HSU (1975), baseado também na localiza~~o da HC, 
atuaria a mesma protegendo a eucromatina vital, via a absor~~o 
dos efeitos de agentes mutagênicos, principalmente os qurmicos, 
cladogênicos e, mesmo os virOticos. Considera este autor que a 
plasticidade, tanto na composi~~o e seqDências de bases no ADN 
altamente repetitivo, como na quantidade e distribui~~o dos 
mesmos na heterocromatina constitutiva, seria uma condi~~o que 
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permitiria a tais regi~es suportar a a~~o de clastogênicos 
diversos sem conseqO@ncias vitais ao genoma. Vem a favor desta 
hipótese os achados obtidos no gênero f'tus, envolvendo três 
1 i nhagens celulares com diferentes cari6tipos (camundongos de 
laboratório, com 2n=40, hlbridos, com 2n=33, entre os primeiros 
e o tipo "tabaco", com 2n=26, e células neoplãsicas, com 2n=28-
29), todas apresentando a heterocromatina constitutiva 
distribufda, principalmente, na regi~o centromérica. Sob a a~~o 

da mitomicina C, agindo c omo indutora de aberra~~es 

cromossOmicas, foi observado que as altera~~es produzidas 
local izavam-se, preferencialmente, nas regi~es heterocromâticas, 
pericentroméricas (NATARAJAN & RAPOSA, 1975). 

Varia~~es na quantidade, na local iza~~o e na 
intensidade de colora~~o da heter ocromatina constitutiva s~o 

dados importantes que podem diferenciar espécies a nlvel de 
genoma ou refletir a complex idade da estrutura do ADN da banda 
C. 

Estudos sobre o tamanho do genoma e a quantidade de 
heterocromatina constitutiva em espécies de Muridae e Cricetidae 
mostraram uma clara correla~~o neste sentido, com tendência aos 
genomas maiores apresentarem maior quantidade de heterocromatina 
constitutiva (GAMPERL & cols., 1962 ) . Estes achados est~o de 
acordo com as compara~~es entre os padr~es de bandas C e G em 
várias espécies aparentadas de Peromyscus (PATHAK & cols., 
1973b; DEAVEN & cols., 1977 ) , Dipodomys (HATCH & cols., 1976); 
Rattus (VOS IDA, 1963c) e C lethr i onomys (GAMPERL, 1962), onde há 
similaridades acentuadas nos padr~es de bandas G e diferen~as 

marcantes nos conte~dos de C. 

GAMPERL & cols. (1962 ) sal ientam que tais correla~~es 
podem e x istir, algumas vezes, entre espécies muito próximas. 
Enfatizam, no entanto, que n~o há uma tendência consistente no 
sentido do favorecimento de um ónico mecanismo responsável poiS, 
aparentemente, enquanto que certas fra~~es da heterocromatina 
diminuem ou desaparecem, outras aumentam ou simplesmente 
aparecem como novidades evolutivas entre diferentes espécies 
relacionadas. 

Esta tendência, por outro lado, n~o foi observada em 
outros mamlferos, como no caso de alguns artiodáctilos (80S 
t.aurus, Oyis aries e Capra hircus ) que, apesar de apresentarem 
padr~es de bandas C e G muito parecidos, mostram diferen~as no 
conteódo de ADN, com taurus apresentando 14% a mais do que os 
valores observados nas demais espécies (SUMNER & BUCKLAND, 
1976). Segundo estes autores, na história evolutiva destes tax a 
devem ter ocorrido pequenas perdas ou adi~~es no ADN que n~o 
chegaram a afetar as bandas C e G. 

ou local 
presen,.a 
estrutura 

Diferen~as quanto ao grau de intensidade de colora~~o 
iza~~o da heterocromatina constitutiva podem espelhar a 
de diferentes ADNs satél ites, que fazem parte da 

do ADN da banda C. Este é o caso dos roedores 

20 



Gerb j 7 1 L/S n j ger j ae e G. hesper j nus que possuem grandes 
quantidades de heterocromatina constitutiva, abrangendo a metade 
e um ter~o, respectivamente, de seus cariótipos e uma not~vel 
heterogeneidade no padr~o de colora~~o (VIEGAS-P~QUIGNOT & 
cols., 1984). Pelo bandamento R observam-se três classes 
distintas de colora~~es: forte (R-positiva ); fraca (R-negativa) 
e intermediária. A apl ica~~o de outros métodos citogenétlcos, 
incluindo a incorpora~~o de 5-BrdU, revelou, alternadamente, a 
presen~a de segmentos heterocromâticos corados intensamente em 
uma ou outra cromêtide irm~, simu lando trocas intercromatTdicas. 
O aparecimento desta assimetria foi interpretada, p~la autora, 
como sendo resultante da distribui~~o desigual de adenina e 
timi na nas duas fitas correspondentes de ADN. 

Apesar da distribui~~o e tamanho da banda C ser, 
relativamente, própria a cada espécie, diferen~as entre e dentro 
de popula~~es s~o muito comuns. Varia~~es pollmórficas 
significativas nas bandas C centromêricas dos autos somos de 
várias subespécies de R.rattus foram relatadas por YOSIOA & 
SAGAI ( 1975). Pol imorfismo quanto ao nümero de bra~os 

heterocromáticos, conseqUentemente produzindo altera~ees nos 
NAs, foi detectado em várias popula~~es de roedores dos gêneros 
Neotoma (MASCARELLO & HSU, 1976), Notomys ( BAVERSTOCK & cols ., 
1977a, b), Onychomys (BAKER & co 1 s ., 1979; BAKER & BARNETT, 1981) 
PeromyscLls (PATHAK & cols., 1973b; MURRAY & KITCHIN, 1976; 
GREENBAUM & BAKER, 1978; ROBB I NS & BAKER, 1981) , Thomomys 
(PATTON & SHERWOOO, 1982) e Ctenomys (FREITAS & MATTEVI, 1987). 

Popula~~es humanas têm-se mostrado, também, 
pol im6rficas com rela~~o â presen~a de grandes blocos 
heterocromâticos nas regi~es de constric~~o secundária dos pares 
autossOmicos 1, 9 e 16, e regi~o distai do Y (CRAIG-HOLMES & 
SHAW, 1971; CRAIG-HOLMES & cols., 1973; EROTMANN & cols., 
1981a,b; CAVALLI & co l s. , 1984, 1985). 

Jé as varia~~es observadas nos padr~es de bandamento 
em MLJS musculus, além de incidirem na quantidade de 
heterocromatina pericentromérica (HSU & MARKVONG, 1975; YOSHIOA 
& KOOAMA, 1983), incluem a ocorrência de um segmento extra, 
corado fortemente em banda C, no cromossomo 1 (TRAUT & WINKING, 
1983). Tal segmento foi encontrado em estado pol imórfico em 
várias popula~~es da Europa, estendendo-se da Espanha à R~ssia, 

com comprimentos correspondendo de 6,1% a 30,1% do próprio 
cromossomo ( TRAUT & cols ., 1984 ) . Estas regi~es cromossOmicas 
corresponderiam às HSRs (Homogeneously Staining Regions" 
regi~es coradas homogeneamente, observadas em células tumorais 
ou em células submetidas a fortes pressees seletivas), assim 
denominadas por suas propriedades de colora~~o: coradas 
homogeneamente e com intensidade mediana em bandamento G; 
bandamento C positivo; tom opaco em Hoeschst 33258 e mais 
brilhante em mitramicina, associadas â ausência de ADN sat por 
hibrida~~o "in situ" . Os autores n~o observaram, no restante do 
complemento cromossOmico, qualquer regi~o simi lar a este 
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segmento extra com estas propriedades e, por esta raz~o, 

eliminaram as possibil idades de terem sido originados a partir 
da heterocromatina centromérica autossOmica ou da do cromossomo 
Y. Prop~em, á semelhan~a das outras HSRs já descritas, que tais 
regi~es seriam constiturdas por seqUências ampl ificadas de ADN e 
que, possivelmente, confeririam alguma vantagem adaptativa aos 
seus portadores. Por outro lado, colocam em düvida se todas as 
bandas C até agora detectadas, tanto em plantas como em animais, 
seriam, na real idade, constitu rdas por heterocromatina 
constitutiva sem atividade genética ou se algumas delas 
(especia lmente as intersticiais ou teloméricas> corresponderiam 
a HSRs, ou originárias destas. 

3.2. AS ALTERAçoES DO N~ERO DIPLOIDE 

3.2.1. Processos Robertsonianos 

ROBERTSON, em 1916, propOs que dois cromossomos 
acrocêntricos, n~o homólogos, poderiam unir-se formando um 
metacêntrico ou um submetacêntrico (fus~o cêntrical. Pelo 
mecanismo inverso, fiss~o cêntrica, a partir de um cromossomo 
com centrOmero mediano ou submediano obtêm-se dois cromossomos, 
cada um com um ~nico bra~o (telocêntrico ou acrocêntricol. Em 
homenagem a Robertson ê comum referir-se ao mecanismo de fus~o 
cêntrica como ·'Processo Robertsoniano". Pelo fato dos dois 
mecanismos ocorrerem e terem sido documentados em uma ampla 
variedade de animais e vegetais, assume-se que os centrOmeros 
resultantes da uni~o ou da dissocia~~o dos cromossomos retêm a 
habil idade dos movimentos anafásicos (SWANSON & cols. , 1961 l . 

A fecundidade nos heterozigotos para fus~es-fiss~es 

cêntricas n~o serâ, necessariamente, reduzida se a orienta~~o do 
trivalente na placa metaf~sica, quando da primeira divis~o 

meiótica, garantir, na anâfase subseqCente, a migra~~o dos 
acrocêntricos para um dos polos e o metacêntrico ao outro . Esta 
orienta~~o, entre outros fatores, dependerá, em parte, das 
dimens~es relativas dos cromossomos envolvidos e do nümero e 
posi~~o dos qui asmas (WHITE, 1973a,bl. 

o fenOmeno de fus~o ou fiss~o em si é aceito por todos 
os citogeneticistas, porém sua origem é motivo de controvérsias. 
A quest~o principal discutida refere-se â ocorrência ou n~o de 
cromossomos telocêntricos funcionais em popula~~es naturais de 
organismos superiores. 

WHITE (1973al questiona a possibil idade da ocorrência 
de cromossomos telocêntri cos estáveis na natureza, defendendo a 
proposi~~o de que, através de uma transloca~~o assimétrica, dois 
acrocêntricos originam dois metacêntricos de tamanhos 
diferentes, com o menor deles sendo subseqUentemente perdido. No 
processo inverso um metacêntrico, por dissocia~~o, produz dois 
acrocêntr icos, implicando na presen~a de um cromossomo 
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hipotético, 
telOmeros. 

que funcionaria como doador de centrómero e 

Uma expl ica~~o alternativa é aquela que admite a 
existência de telocêntricos na natureza, a partir dos quais, um 
metacêntrico é originado pela simp les fus~o de dois 
telocêntricos. Inversamente, a ocorrência de uma quebra no 
centrOmero de tal tipo de cromossomo produzirâ dois 
telocêntricos (JOHN & HEWITT, 1966; SOUTHERN, 1969). Evidências 
de cromossomos telocêntricos est~veis têm s ido descritas tanto 
em plantas (LIMA-DE-FARIA, 1956) como em animais, entre outros: 
ort6pteros (JOHN & HEWITT, 1966, 1968; SOUTHERN, 1969; JOHN & 
FREEMAN, 1975) e mamrferos (COMINGS & OKADA, 1970; rODO, 1970; 
KATO & cols . , 1973; YOSIDA & cols., 1979). 

Nas transloca~~es ou fus~es centrOmero-centrOmero, 
telOmero-telOmero ou centrOmero-telOmero, pode ocorrer a 
preserva~~o dos dois centrOmeros - um funcional e outro latente 

e, desta maneira, poder-se-ia e x pl icar como centrOmeros 
adicionais s~o adquiridos no processo inverso da fus~o (HSU & 
cals., 1975) . E, desde que eles possam ser preservados, 
provavelmente funcionariam como uma unidade simples (HSU & 
cols., 1975; JOHN & FREEMAN, 1975), com a probabil idade da 
latência de um deles aumentar com a dist~ncia que os separa 
(HOLMQUIST & DANeIS, 1980). 

Para HSU & cols . (1975), casos de cromossomos 
dicêntricos, tanto no homem como em outros mamrferos, têm sido 
relatados com certa freqUência, tendo em vista os avan~os 

tecno16gicos ocorridos nos óltimos anos . Portanto estes autores 
consideram que a perda centromérica n~o deva, necessariamente, 
acompanhar as transloca~~es que envolvem cromossomos inteiros. 

Um dos exemplos de dicêntricos com inativa~~o de um 
dos centrOmeros, foi descrito em células cancerosas humanas 
(CHEN, 1974), no qual o centrOmero do rearranjo, resultante de 
uma fus~o entre o segmento 17q e o cromossomo 20, corresponde ao 
ponto de uni~o dos dois cromossomos (20q e 17q). Situa~~o 

similar também ocorreu entre os cromossomos 10 e 14, sendo o 
centrOmero funcional aquele derivado do par 10. Outro exemplo 
interessante é o que envolve a fus~o dos doi s cromossomos X de 
uma mulher, pelos tel0meros dos seus bra~os maiores ( THERMAN & 
cals ., 1974) . Neste caso, na maioria das células o cromossomo 
fusionado mostrava-se monocêntrico, em poucas a morfologia era 
trpica de dicêntricos, ao passo que em outras com, também, 
monocêntricos, havia indica~~o de convergência entre as duas 
cromátides, apesar de separadas, no s rtl0 onde o segundo 
centrOmero poderia estar local izado. 

Sugest~es de dicêntrlcos em roedores foram fe i tas por 
YONENAGA-YASSUDA (1979) e ALMEIDA & YONENAGA-YASSUDA (1 985) no 
par autossOmico nómero 1 de Akodon arvicLJloides e no X de 
Oryzomys subFlavLls, nos quais, as presen~as de heterocromatinas 
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intersticiais 
latentes. 

foram interpretadas como possrveis centrOmeros 

Através do bandamento Cd detectaram-se dois pares de 
estruturas nas regi~es centromêricas dos cromossomos 1 e X de 
MLlntiacLls mLlntJak (SHI LIMING & cols., 19(0), sugerindo, com 
isso, a presen~a de elementos dicêntricos nesta espécie. 

Ao nrvel de microscopia eletrOnica, anal isando células 
de mamlferos, COMINGS & OKADA (1970) verificaram estruturas 
bipartidas em cromossomos telocêntricos e quadripartidas em 
metacêntricos. Notaram que, em muitos casos de cromossomos de um 
bra~o, o centrOmero estava local izado em um dos extremos do 
cromossomo, sem qualquer evidência de bra~os menores 
5 i gn i f j cat i vos. Propuseram, ent~o, que a estrut_ura quadr i part i da 
dos metacêntricos poderia ser resultado da fus~o de dois 
telocêntricos de natureza bipartida. 

Para 
robertsonianos 
passo que, em 
com perda de 
( 1973a ) . 

CHANDLEY & FLETCHER (1973), alguns eventos 
s~o sugestivos de simples fus~es cêntricas, ao 

outros, parece ter ocorrido transloca~~o recfproca 
centrOmero, conforme o modelo clãssico de WHITE 

Pelo fenOmeno da fus~o cêntrica, há redu~~o no n~mero 
de cromossomos no cari6tipo de uma espécie, sem contudo, haver 
altera~~o no n~mero de bra~os. Este processo (fus~o-fiss~o), 

considerado como um dos mais importantes na evolu~~o cariotfpica 
dos mamfferos, é o responsâvel pela grande maioria das 
diferen~as citotaxonômicas entre espécies aparentadas. 

Na literatura especializada depara-se com uma série de 
exemplos ilustrativos que bem demonstram a importância atribufda 
ao fenOmeno da fus~o robertsoniana como um dos principais 
agentes promovedores de mudan~as cariotfpicas na história 
evolutiva dos mamrferos, especialmente entre os roedores. 

Constituem-se um exemplo clãssico de atua~~o de tal 
tipo de rearranjo os achados de MATTHEY (1963, 1966) em MLJS 
(Le99ada) mjnut:oides, no qual ocorre um decréscimo no n~mero 

diplóide de 36 para 16. Duas espécies européias muito 
relacionadas do gênero MLJs, M~poschjavjnLJs (2n=26) e M.mLISCLJlus 
(2n=40), mostram uma constância no nümero de bra~os (NA=40). A 
diferen~a marcante no nómero dip16ide decorre da presen~a de 
sete fus~es em homozigose (GROPP & cols., 1970). A anãl ise 
posterior do padr~o de bandas G revelou similaridade entre os 
sete pares de metacêntr i cos de posch i av j nLJS e os 28 
acrocêntr i cos de mLlscu 1 LIS (ZECH & co 1 s., 1972), poss i b i 1 i tando a 
CAPANNA & cols., (1975, 1977), ao estudarem diferentes 
popula~~es de M.mLlscLllus dos vales alpinos da Su'~a e Itãl ia, 
constatarem a existência de fus~es em série, envolvendo até 18 
pares de acrocêntricos. 
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ADOLPH & KLEIN (1981) investigaram cariotipicamente 
exemplares de M.muscLJlus, provenientes de 11 diferentes ~reas 

geográficas da Europa e Norte da Africa. Em 57 espécimens, 
verificaram o cariótipo padr~o da espécie (40 acrocêntricos> e 
em 74, a presen~a de um ou mais metacêntricos. Os indivTduos 
originârios da Dinamarca, PolOnia, Uni~o Soviética, Israel e 
Egito n~o exibiam qualquer forma metacêntrica, enquanto que nos 
da Escócia e Espanha ocorriam cariótipos com e sem 
metacêntricos, ao passo que, no do Sul da Alemanha, pelo menos 
dois metacêntricos foram observados consistentemente. Nestes 
três ~ltimos pafses, foram identificados nove tipos de 
trans 1 oca,.'bes robertson i anas (quatro na Escóc i a, . quatro na 
Espanha e um na Alemanha). 

Em 1983, esses autores constataram em 402 espécimens, 
dos quase 700 capturados na Alemanha, 16 diferentes fus~es 

robertsonianas, com o 2n variando de 40 a 30, nos quais, 
aproximadamente a metade (199) apresentou 36 cromossomos. 
Baseados no cariOtipo destes exemplares, identificaram cinco 
popula~~es (I-V, cada uma restrita a uma determinada área), 
todas caracterizadas por possurrem, em comum, um cromossomo 
metacêntrico (na maioria delas em homozigose), derivado da fus~o 
cêntrica entre os acrocêntricos 4 e 12. A popula~~o V mostrou-se 
a mais heterogênea (sete fus~es), ao passo que 96~ dos 48 
exemplares da popula~~o I possuíam apenas um ~nico metacêntrico 
em comum (fus~o 4 e 12). 
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Po 1 i morf i smos sim i 1 ares foram 
roedores como, por exemplo, em Gerbil1LJs 
1973), Acomys (WAHRMAN & GOTEIN, 1972) 
(JOTTERAND, 1972). 

descritos em outros 
(WAHRMAN & GOUREVITZ, 
e no grupo Lessada 

Em Rattus rattus, das regi~es do sudeste e centro da 
Asia, ocorrem três tipos geográficos básicos quanto ao 
complemento cromossómico: o Asiático (2n=42), considerada a 
forma ancestral, Cingalês (2n=40) e o Oceanico (2n=38), mais 
amplamente distribuldos (YOSIDA & cols., 1974a). As diferen~as 
cariotrpicas entre eles, basicamente, s~o reflexos da presen~a 
de uma fus~o cêntrica entre os pares 11 e 12 (M2) no Cingalês e 
esta mesma fus~o, associada a outra, que envolve os pares 4 e 7 
(M1), no tipo Oceanico (YOSIDA & cols., 1974a; YOSIDA, 1983c). 
No . .Jap~o, R.rattLJS tanezumi (2n=42) mostra um cari6tipo similar 
ao Asiático, porém na ilha de Chichijima foram encontrados dois 
ratos com 2n=41 , que apresentavam uma fus~o entre os cromossomos 
11 e 12 (YOSIDA, 1978a). Já em Sapporo o 2n=41 , foi devido â 
fus~o dos cromossomos 7 e 10 (YOSIDA, 1978b). 

Em espécimens de Ctenomys minut.us e Ctenomys sp, 
roedor fossorial sulamericano, FREITAS & MATTEVI (1986a,b) 
detectaram, nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 
uma enorme varia~~o cariotrpica, devida a fus~es cêntricas: 
2n=50 e 49 no 1 imite norte de sua distribui~~o (Jaguaruna - SC), 
e 46, 47, 48, 42, 46, e 45 a partir dessa local idade em dire~~o 
â Tavares, no Rio Grande do Sul; em Ctenomys sp (distribulda em 
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uma ârea mais restrita, com cerca de 90 km de extens~o, entre os 
Municlpios de Porto Alegre e Santo AntOnio da Patrulha) os 105 
exemplares coletados, em 17 locais, apresentaram variabil idade 
tanto no 2n como NA: de 54 a 58 e 74 a 84, respectivamente. Dois 
tipos de rearranjos s~o postulados para expl icar estes 
pol imorfismos: as fus~es cêntricas, envolvendo v~rios pares de 
autossomos com formas metacêntricas de até quatro cromossomos, 
2n=54, e/ou acrocêntricas, até oito cromossomos, 2n=58, 
responderiam pelas altera~~es no nümero cromossOmico; e as 
invers~es pericêntricas, incidindo em cinco pares, pela varia~~o 
no n~mero de bra~os. 

Entre os cricetldeos neotropicais vârios exemplos de 
polimorfismos cromossOmicos originados, principalmente, por 
fus~es cêntricas foram relatados. 

Em amostras de Oryzomys slIbfl aVlIS, co I etadas em S~o 

Paulo, a varia~~o no n~mero diplóide (54 a 56) foi e xplicada 
como resultante da fus~o entre os pares 5 e 6 (YONENAGA & cols., 
1976; ALMEIDA, 1980; ALMEIDA & YONENAGA-YASSUDA, 1985). Um 
exemplar provenIente da regi~o do Pantanal do Mato Grosso 
mostrou 2n=49, sendo heterozigoto para a transloca~~o 

robertsoniana envolvendo os pares 4 e 5 (SVARTMAN & cols., 
1986). Em Pernambuco, indivlduos desta mesma espécie 
apresentaram nümeros cromossOmicos bastante distintos, 2n=50, 
49, 48 e 46, decorrentes de m~ltiplas fus~es cêntricas entre os 
pares 2, 3, 5 e 7 (FURTADO, 1981; MAIA & HULAK, 1981). Estas 
autoras compararam os padr~es de bandas G de exemplares com 
2n=50 de Pernambuco com os de 2n =54 de S~o Paulo, evidenciando 
uma série de rearranJos que diferenciam os dois cari6tipos, alêm 
dos eventos robertsonianos: invers~es pericêntricas e fus~es in 
tandem. 

A variabilidade cariotlp i ca em Oryzomys ratticeps 
tropicills (2n=57, 58), de S~o Paulo, da mesma forma, é expl icada 
por uma fus~o entre os cromossomos 10 e 13 (ALMEIDA, 1980). 
Neste mesmo gênero, em dez e x emplares pertencentes ao complexo 
macconellj-capito, capturados na regi~o central do Suriname, 
identificou-se, por bandamento C e G, um polimorfismo devido a 
nove diferentes fus~es-fiss~es cêntricas, envolvendo os 14 
maiores pares do cariótipo (KOOP & cols., 1983). 

No gênero Akodon depara-se com vârios casos de 
multiformidade genOmica em fun~~o das fus~es cêntricas, como os 
descritos em A.molinae (2n=42 a 44, BIANCHI & cols., 1969, 1971, 
1973), A.dolores (2n=34 a 40, BIANCHI & cols., 1971, 1979b; 
KIBLISKY & cols . , 1976); A.(Abrothri x ) i 77utea (2n=39, 41 e 42, 
DULOUT & cols ., 1976 ) e A.reinhardti (2n=37, 38, YONENAGA
YASSUDA & cols., 1987a). 

Bolomys Jasiurus notabil iza-se pela sua constancia 
cariotlpica (2n=34; NA=34) observada em, praticamente, todos os 
locais onde jâ foi coletada. Porém, em três indiv lduos de uma 
amostra de Pernambuco, os 2n=33; NA=34, encontrados, refletem a 



fus~o que envolve os cromossomos 6 e 
LANGGUTH, 1981). 

7 (FURTADO, 1 981 MAIA & 

Outra ocorrência importante de rearranjos deste tipo 
foi a relatada em popula~~es de roedores da Argentina de 
Deltamys kempi onde ambos os sexos apresentam o mesmo cari6tipo, 
com O 2n=37 (FRONZA & cols., 1979, 1981). De acordo com os 
autores, esta espêcie encontrar-se-ia em um estágio prel iminar 
de estabelecimento de um sistema móltlplo de determina~~o sexual 
do tipo XY'Y2/XX e uma fus~o cêntrica envolvendo um autossomo e, 
possivelmente, o X seria a responsâvel pelo n~mero cromossOmico 
observado. 

A anál ise das bandas G em popula~~es de diferentes 
locais do Sul do Brasil do gênero Scapteromys, que apresenta um 
2n variável (36, 34 e 24) e NA constante (40), indica, 
essencialmente, a participa~~o de eventos robertsonianos como um 
dos fatores atuantes nesta redu~~o cariotlpica, em especial 
entre as formas 36 e 34 (FREITAS & cols., 1984). Em S.tumidus do 
Urugua i (2n=24) e S. aquat i CLIS (2n=32), a var i a~~o do nómero 
cromossOmico é em parte devida a este tipo de mecanismo, onde 
seis metacêntricos da primeira espécie correspondem a doze 
acrocêntricos da segunda (BRUM-ZORRILLA & cols., 19B6). 

Transloca~~es robertsonianas também s~o mais 
freqOentes e, em parte, responsabil izadas pelas redu~~es dos 
nómeros diplóides de 56 a 36 no gênero Holochilus (GARDNER & 
PATTON, 1976; VIDAL & cols., 1976; RIVA & cols., 1977; FREITAS & 
co 1 s., 1 983a ) . 

Outro grupo de animais que, a exemplo dos roedores, 
caracteriza-se por possuir uma enorme varJa~~o em seus 
complementos cromossOmicos, tanto a nfvel inter como intra
especIfico, é o insetrvoro. Nestes pequenos mamr feros , a atua~~o 

dos processos robertsonianos tem-se destacado de uma maneira 
bastante acentuada. Um extenso pol imorfismo foi descrito em 
Sarex araneus, por vários autores, em quase todas as 12 ra,..as 
cariotlpicas identificadas na Europa e Sibéria (SEARLE, 1984). 
Este autor, trabalhando com amostras oriundas de 20 diferentes 
local idades das ilhas britanicas, do nordeste da Escócia ao 
sudeste da Inglaterra, além de confirmar a existência de 
mecanismos robertsonianos, primeiramente descritos por SHARMAN 
(1956), também verificou, conforme a regi~o considerada, a 
ocorrência de diferentes combina~~es de bra~os envolvidos na 
forma~~o dos cromossomos metacêntricos resultantes. 
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Da mesma forma como acontece com a fus~o cêntrica, nas 
fiss~es, o número de bra~os permanece constante porém, diferindo 
daquela, caracteriza-se pela eleva~~o do nómero diplóide. Além 
disso, este evento, ao contrário daquela, é menos freqOentemente 
descrito em popula~~es naturais. Um dos poucos exemplos deste 
rearranjo foi verificado em amostra de 17 animais de Rattus 
rattus da ilha de Mauritius (YDSIDA & cols., 1979). A presen~a 
de dois pares de cromossomos submetacêntricos grandes, idênticos 
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aos M, e M2' caracterlsticos do tipo Oceanico (2n=38); e os 
padr~es de bandas C e G tornam similares estes dois taxa. 
Diferem, no entanto, quanto ao n~mero de cromossomos (2n=42, 43 
e 44) e pelas presen~as adicionais de um ou dois acrocêntricos · 
grandes e de seis a oito acrocêntricos pequenos. A anál ise 
comparativa, por meio de bandamento, permitiu ao autor concluir 
que os acrocêntricos extras originaram-se por simples fiss~es 

centroméricas de um dos membros M, e de dois pares de pequenos 
metacêntricos (n~meros 14 e 18), presentes no tipo Oceanico. 

FREDGA & BERGSTRON (1970), FREDGA & co1s . ( 1980 ) e 
FREDGA & co1s., (1986) descreveram um po1 imorfismo -numérico em 
duas popula~~es isoladas do roedor europeu MjcrotLJs oeconomtJs, 
comumente com 2n=30, onde o cari6tipo variou, respectivamente, 
de 30 a 31 e 31 a 32 em conseqUência de fiss~es ocorridas nos 
pares metacêntricos 8 e 10, caracterlsticas das formas mais 
freqUentes. 

3.2.2. Fus~es in tandem 

Nas trans10ca~~es ou fus~es in tandem, dois 
cromossomos unem-se ou através da re9i~o centromêrica de um 
deles com a te10mérica do outro (C-T), ou pelos seus te10meros 
(T-T), com a manuten~~o dos dois centromêros, segundo HSU & 
cals . (1975) . Como foi discutido anteriormente, estes autores 
admitem a inativa~~o de um dos centrOmeros nos processos de 
fus~es c romossOmicas. Esta concep~~o de inativa~~o centromêrica, 
associada ao evento da fus~o jn tandem, cria um problema na 
interpreta~~o do futuro estabelecimento deste rearranjo (HSU & 
co1s., 1978) . Isto porque, morfologicamente, numa fus~o entre 
dois acrocêntricos, através dos seus centrOmeros e telOmeros, 
poder-se-ia obter duas situa~~es distintas: a. inativa~~o do 
centrOmero intersticial, originando um cromossomo acrocêntrico 
alongado e; b. inativa~~o do centrOmero terminal, neste caso 
surgindo um cromossomo de dois bra~os. No primeiro evento, tanto 
o 2n como o NA ser~o modificados. ~~, no segundo, somente o 2n 
a1terar-se-~, tal como acontece nas fus~es cêntricas. Nestas 
situa~~es, portanto, o emprego das técnicas de bandamento é 
importante na identifica~~o do processo atuante. 

HSU & co1s., (1978) observaram, em culturas de cé lulas 
de mamlferos tratadas com diferentes agentes tóxicos, 
trans10ca~~es in tandem em uma freqUência inferior ~ obtida ~s 
fus~es centroméricas, porém n~o t~o raras, sugerindo desta forma 
que tais agentes (antibióticos, a1ca1óides, etc.) podem também 
induzir rearranjos similares em células in vivo. Este rearranJo, 
atuando de forma m~ltip1a e sucessiva , é um dos mecanismos 
propostos para e x p1 icar a redu~~o fant~stica observada nos 
numeros dip16ídes entre duas espécies muito relacionadas de 
cervos, MLJn ti acl.lS reeves i , com 46 cromossomos acrocên tr i cos, e 
M.mLmtJak, com 6 cromossomos nas fêmeas e 7 nos machos (HSU & 
co1s ., 1975, SHI LIMING & co1s ., 1980). 



Na filogenia do roedor Sigmodon, a atua~~o de fus~es 
in tandem, concomitantemente a outros mecanismos, é considerada 
como um dos eventos importantes na evolu~~o cariotlpica do 
gênero (ZIMMERMAN, 1970; ELDER, 1980). 
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Também na história evolutiva de l'1us platythrix, 
camundongo encontrado na lndia, admite-se a ocorrência deste 
processo como responsável pela redu~~o no n~mero cromossOmico 
desta espécie, 2n=26 (somente acrocêntricos), a partir dos 40 
acrocêntr i cos de 1'1. mLlsclJl L1S ( VOS I DA, 1 980b, 1 983c ). Ana 1 i sando 
comparativamente os dois cari6tipos, através do tamanho relativo 
dos seus cromossomos e do padr~o de bandas G, o autor- sugere que 
cada um dos oito primeiros pares cromossômicos do platythri x 
deri vou por fus~o in tandem, de dois pares de acrocêntricos do 
mLJSCLJ J LJS . OS pares 9 a 1 2 e os sex ua i s parecem corresponder, 
respectivamente, a outros pares autossOmicos e ao par sexual do 
camundongo doméstico. 

Nectomys SqLlam i pes, coletada em di ferentes regibes do 
Brasil, apresenta dois cariótipos b~sicos, 2n=52 e 56, e ambos 
s~o caracterizados por uma varia~~o no n~mero dip16ide em 
conseq~ência, principalmente, de cromossomos B ( Item 3.2.3). As 
compara~bes dos padrbes de bandas C, G e R, entre estas duas 
entidades, sugerem a ocorrência de duas fusbes in tandem, 
envolvendo quatro pares de autossomos, como respons~veis pelas 
diferen~as observadas nos nümeros cromossOmicos (YONENAGA
YASSUDA & cols., 1988; ZANCHIN, 1988). 

3.2.3. Cromossomos supernumer~rios 

Em algumas popula~~es naturais de animais ou vegetais, 
varia~~es nos n~meros cromossOmicos podem estar associadas â 
presen~a suplementar de cromossomos at1picos, distinguidos dos 
membros do complemento b~sico, genoma A, por uma série de 
pecul iaridades. De acordo com BATTAGLIA (1964), cerca de 15 
denomina~~es distintas jâ foram atribufdas a estes cromossomos, 
sendo mais comumente utilizadas as de cromossomo 8, acess6rio, 
e x tra ou supernumerârio. 

Entre suas principais caracterfsticas salientam-se: o 
tamanho variado, mas em geral pequeno; sua natureza 
freq~entemente heterocromática, mas em alguns casos parcial ou 
totalmente eucrom~tica; um comportamento instável durante os 
processos de divis~es celulares, na maioria das vezes associado 
a diferentes mecanismos de acumula~~o ou perda, levando a 
constantes varia~~es numéricas, seja intra-individuais, intra ou 
interpopulacionais, e, sobressaindo-se, uma segrega~~o n~o 

mendel iana. 

Um e xemplo desta ültima caracterlstica s~o os achados 
de THOMSON (1984) que observou um excesso de cromossomos B na 
descendência de fêmeas de RattLls Fuscipes (cruzamentos em 
laboratórios), portadoras destes cromossomos, em uma freq~ência 
maior do que o esperado. Em popula~bes naturais desta espécie, 



originadas da Austrâlia, também foram observados tais ac~mulos 
apesar da forte sele~~o exercida, aparentemente, sobre os 
portadores de B antes dos mesmos atingirem a época de 
reprodu~~o. Para THOMSON, tais achados devem ser decorrentes de 
uma se9rega~~o preferencial dos cromossomos extras (impulso 
meiótico) nas células meióticas femininas. 

A presen~a ou ausência de cromossomos 8 parece n~o 

afetar o fenótipo e tanto portadores como n~o portadores s~o 

indistingulveis sob este aspecto. Em n~mero limitado, um ou 
pouco mais de um, seus efeitos podem conferir certa vantagem 
adaptativa aos indivTduos, embora em grandes n~meros possam ser 
deletérios e, em geral, a viabil idade, o vigor (vegetais) e a 
fertil idade est~o reduzidos (BATTAGLIA, 1964; HEWITT, 1973; 
WHITE, 1973a; MUNTZING, 1974; JONES, 1975; VOLOBUJEV, 1980; 
JONES & REES, 1982). 

Para JONES & REES (1962), os B n~o portam genes de 
efeitos maiores (estruturais) 
pol igênicos, seus efeitos s~o 

contInuas sobre o fenótipo. 

e, similarmente aos 
aditivos e promovem 

complexos 
varia~~es 

Altera~~es nas freqOências de qui asmas nos cromossomos 
do complemento normal, sob influência dos supernumerârios, têm 
sido uma observa~~o comum a vârios sistemas citogenéticos (JOHN 
& HEWITT, 1965; AYONOADU & REES, 1966; VOSA & BARLOW, 1972; 
JOHN, 1973; PATTON, 1977; JONES & REES, 1982; THOMSON & cols., 
1984; CANO & cols., 1986). 

THOMSON & cols., (1984), investigando a presen~a de 
cromossomos B em Rat.tus Fuscipes assimilis (com varia<i-~o de zero 
a três), observaram um comportamento aparentemente "estável" 
destes nos tecidos somâticos e uma pré-disposi~~o à n~o

disjun~~o nas células meióticas de machos. Notaram, ainda, um 
aumento significativo na freqUência média de quiasmas por 
célula, quando ocorria pelo menos um 8. N~o detectaram qualquer 
efeito aditivo sobre a freqUência de qui asmas, quando compararam 
indivlduos com um 8 e aqueles com dois e três 8, sendo as mesmas 
aparentemente similares nas três situa~~es. Como conseqUência 
deste fenOmeno, seria esperado, teoricamente, um aumento na 
variabil idade genética pela 1 ibera~~o de novas combina~~es 

genotlpicas, e isto poderia se revestir de algum sentido 
adaptativo (JONES & REES, 1962). PATTON (1977), por outro lado, 
observou um aumento significativo na freqUência de quiasmas 
entre os portadores de 8 em Pero9nathus bai ley, porém quest i ona 
o significado biológico de tais achados. 

Com rela~~o à 
de que os mesmos derivam 
mecanismos, tais como 
dele~~es, n~o disjun~~es, 

sua origem, é consenso entre os autores 
dos cromossomos A através de diferentes 

inversbes, 
etc. 

transloca~~es recfprocas, 

Segundo JONES & REES (1982), os 8 s~o abundantes e 
amplamente distribuldos, tendo sido registrados em mais de 1000 
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espécies de plantas e em acima de 260 de animais. Dentre estes, 
os invertebrados s~o os mais numerosos e, no que se refere aos 
mamlferos, ao redor de 30 espécies e subespécies foram relatadas 
(25 espécies para VOLOBUJEV, 1981), destacando-se os roedores 
com descri~~es em, aproximadamente, 20 espécies e subespécies 
(KASAHARA, 1978), especialmente o gênero Rat.tus (YONG, 1971; 
YONG & DHALIWAL, 1972; RAMAN & SHARMA, 1974; YOSIDA & SAGAI, 
1975; YOSIDA, 1977a; BAVERSTOCK & cols., 1977c; PRETEL & DIAZ DE 
LA GUARDIA, 1978; THOMSON, 1984; THOMSON & cols., 1984 ) . 

Exemplos clássicos constituem-se: Apodemus gjljacus 
(HAYATA, 1973) e Perognat.hus bajley (PATTON, 1972, 1977), onde a 
notável varia~~o de número intrapopulacional detectada é 
decorrente de um nümero elevado de B, de O a 13 na primeira e de 
O a 10 na segunda espécie. 

Em amostras popu 1 ac i ona i s de Nectomys sql/am j pes, 
possivelmente um complexo taxonOmico de espécies e subespécies 
com uma ampla distribui~~o geográfica no Bras i l, as anál ises 
citogenéticas real izadas em distintas regi~es mostraram 
polimorfismos cromossOmicos devidos a supernumerêrios, 
rearranjos robertsonianos, fus~es in tandem e varia~~es nos 
cromossomos sexuais (YONENAGA, 1972a; FREITAS, 1980; FURTADO, 
1981; MA I A & co 1 s . , 1984; YONENAGA- YASSUDA & co 1 s. , 1988; 
ZANCHIN, 1988). Considerando apenas os pol imorfismos derivados, 
essencialmente, pelos B observa-se neste grupo varia~~es 

cromossOm i cas i ntra- 1 nd i v i dua 1 (mosa i c i smo), i ntra e 
interpopulacional, bem como altera~~es no tamanho, morfologia e 
natureza, devidas a vêrios tipos de cromossomos extras. Assim, 
os números cromossOmicos encontrados variam de 52 a 55 e de 56 a 
57 nas amostras 
(Rio de Janeiro 

do nordeste (Pernambuco), de 55 a 59 no sudeste 
e S.Paulo) e de 56 a 58 no sul (Rio Grande do 

Sul), em decorrência da presen~a de até três B. Além disto, na 
regi~o nordestina, ocorrem duas entidades cariotlpicas bâsicas 
com 2n=NA=52 e 56, ao passo que nas demais, verifica-se apenas a 
forma de 56. Espécimens com mosaicismo (2n=56/57) foram 
observados em amostras provenientes de S.Paulo. Neste Estado, 
também, foi registrado o ünico caso de fus~o cêntrica presente 
na entidade, entre os autossomos 5 e 6, originando o cariótipo 
2n=55, NA=56. 

As 
metacêntrica, 

três formas de B, acrocêntrica, submetacêntrica e 
apresentaram distintos padr~es de bandamento C 

1984): com heterocromatina local izada apenas na ( MA I A & co 1 s . , 
parte distai do 
heterocromâtico 
submetacêntrico. 

bra~o longo na 
na metacêntrica; 

forma acrocêntrlca; totalmente 
e com três tipos diferentes no 

Jâ em Perognat.hus bajley, quando se considera o 
tamanho e a distribui~~o da heterocromatina constitutiva, 
reconhecem-se três classes de supernumerários (PATTON, 1977). 

Em Akodon molljs, a multiformidade genOmica (2n=22,23) 
é ocasionada por um cromossomo acrocêntrico extra, aparentemente 



eucromâtico, como demonstrado 
bandamento C por LOBA TO & co1s . 

pelas técnicas 
( 1982) . 

convencionais de 

Sistemas de cromossomos acess6rios em espécimens de 
roedores, coletados no Brasil, alêm dos de Nectomys, t~m sido 
de ser i tos nos gêneros Akodon, Holochi Jus, Oryzomys e ProBchimys 
(YONENAGA, 1972a, 1975; YONENAGA & co1s., 1975, 1976; YONENAGA
YASSUDA & co1s., 1985, 1986, 1987b; KASAHARA, 1978; ASSIS, 1980; 
SOUZA, 1981; KASA HAR A & YONENAGA-YASSUDA, 1982, 1984; L'ABBATE & 
co1s., 1983; SBALQUEIRO & co1s ., 1987). 

3.3. A VARIABILIDADE DO PAR SEXUAL 

Muitas das díferen~as cítotaxonOmicas, encontradas 
entre espécies aparentadas de mamlferos, est~o relacionadas a 
altera~~es nos cromossomos sexuais. Vários processos concorrem 
para o estabelecimento destas desigualdades e as causas mais 
comuns das varia~~es s~o as adi~~es ou de1e~~es de 
heterocromatina constitutiva e, menos freq~entemente, podem 
estar envolvidos outros mecanismos, tais como transloca~~es, 

invers~es, de1e~~es de bra~os e até e1 imina~~o dos cromossomos 
sexuais. 

De acordo com OHNO & co1s . (1964), o tamanho relativo 
do cromossomo X, na maioria das espécies de mamfferos 
placentários, cor responde a, aproximadamente, 5 a 6~ do lote 
hap1óide. Entre os roedores há, entretanto, um considerável 
n~mero de espécies em que o tamanho do X excede em muito ao do 
tipo "original". FURTADO (1981) apresenta uma e x tensa re1a~~0 
de espécies, (mais de 60), onde o comprimento do X, relativo ao 
genoma hap1óide é igualou superior a 7%. 

Estes cromossomos, de acordo com a SUgest~o inicial de 
OHNO & co1s. (1964), seriam, em grande extens~o, 

heterocromáticos, retendo, contudo, uma parte funcional de 5-6%, 
correspondente ao tipo "original "a Com a utiliza'i~o de técnicas 
de bandamento C, tem-se confirmado, na maioria das vezes, tal 
previs~o, como, por exemplo, no caso de três espécies de 
roedores austral ianos do gênero Notomys, estudadas por 
BAVERSTOCK & co1s. (1977b). 

Segundo estes autores, estas três espécies mostram um 
alto grau de polimorfismo intra e interespeclfico quanto ao 
tamanho e forma dos cromossomos sexuais . Em Notomys alexis, as 
três formas distintas de X variam de 6,7 a 11,1%, porém quando 
se considerou apenas a regi~o n~o marcada por banda C, estes 
valores reduziram-se, respectivamente, para 5,1 a 6,2%. O mesmo 
fenOmeno verificou-se nas demais espécies: em N.ceryjnLJs, três 
tipos de X, de 8,4 a 11,1% para 4,9 a 5% e em N.Fuscus, duas 
variantes de X, de 8,7 e 10,3 para 6,1 e 6,5%, respectivamente. 
O bandamento C e as medidas cromossOmicas indicaram que a 
variabi 1 idade no tamanho e morfologia do X foi inteiramente 
causada por varia~~es na quantidade da heterocromatina 
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constitutiva. 
pol imórfico. 

Nestas espécies, também o cromossomo Y mostrou-se 

Em Reithrodon auritus (FRE ITAS, 1980; FREITAS & cals., 
1983b), observou-se uma situa~~o pecul iar: embora seja do tipo 
dupl i cado, com o X representando 10,6~ do complemento haplóide, 
medidas do segmento eucromático mostraram um valor próximo a 8~. 

De acordo com os autores, este fato poderia ser indicativo de 
que o cromossomo X padr~o admitiria varia~~es maiores do que os 
5-6~ preconizados por OHNO & cols. (1964). 

Variabilidade na quantidade elou distr'bui~~o das 
bandas C dos cromossomos sexuais foi, também, observada em 
várias espécies de roedores brasileiros dasuhfamll ia 
Sigmondontinae, como nos gêneros Neetomys (MAIA & cols., 1984), 
Oryzomys (ALMEIDA, 1980; FURTADO, 1981; MAIA & HULAK, 1981 
ALMEIDA & YONENAGA-YASSUDA, 1985) e Oeeomys (FURTADO, 1981). 

A inconstancia no tamanho e morfologia do cromossomo Y 
também, a exemplo do X, é originada, em grande parte, por 
varia~~es na heterocromatina constitutiva. Tanto a quantidade 
como a sua distribui~~o s~o muito variadas, raramente mostrando 
padr~o similar ao dos autossomos: no macaco Rhest..Js, por exemplo, 
é centromérica; na espécie humana encontra-se na por~~o distal 
do bra~o ma i ar; e nos roedores PeromyscLJs man i CLJ 1 atus e MLIS 

museu l us ocupa todo o cromossomo (HSU & ARR I GH I, 1 971 ). 

Uromys 
AJ,odon 

Comportamento atlpico das bandas C observou-se em 
eaudimaeulatus (BAVERSTOCK & cols., 1976, 1977a) e em 
mollis (LOBATO & cols., 1982), nos quais o Y n~o mostra 
marca~~o (banda C negativa). Já em Reithrodon auritus qualquer 

(FRE IT AS, 1980; FREITAS & cols.,1983b) a HC localiza-se, 
excepcionalmente, na regi~o proximal do bra~o menor. 

Dois tipos de cromossomos Y foram encontrados em uma 
amostra de o i to machos de Oryzomys subf 1 aVLI5, ambos 
acrocêntricos, porém diferentes quanto ao tamanho (ALMEIDA & 
YONENAGA-YASSUDA, 1985). Um deles (Yal, o mais freqUente, era 
mediano ao passo que o outro (Yb), observado em apenas um 
exemplar, apresentava um tamanho similar ao do X acrocêntrico. A 
presen~a de uma enorme banda Q, fluorescente em Yb' 
correspondendo praticamente ao dobro daquela em V., sugere que o 
Yb originou-se por uma duplica~~o de Y •. 

Até hoje, desconhece-se o real significado entre as 
grandes concentra.,bes de heterocromatina constitutiva e os 
tamanhos do X e do Y. BAVERSTOCK & cols. (1977a) notaram, na 
maioria das 29 espécies de murldeos estudadas, uma certa 
correlac-;~o no tamanho entre o X e o Y, porém n~o perfeita, 
sugerindo que as varia~t:les no Y tendem a ser independentes. 

Em algumas espécies de mamlferos, a variabil idade 
cariotlpica está associada, também, a processos de determina~~o 
do sexo, constituindo-se em exce~~es ao mecanismo usual XX/XV. 
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Os sistemas m~ltiplos 
com um maior n~mero de casos relatados, seriam essas exce~~es. 

Transloca~bes X-autossomos originam o sistema m~ltipl0 · 

de determina~~o do sexo do tipo XX/XY'Y2, no qual os machos 
apresentam um cromossomo a mais (2n+1) do que as fêmeas. Neste 
caso, o y, corresponde ao Y original e o Y2 ao autossomo lmpar, 
homOlogo ao segmento translocado ao X. De acordo com as revis~es 
de FREDGA (1970) e VORONTSOV ( 1973), este mecanismo foi relatado 
em pelo menos 26 espécies de mamrferos, pertencentes a cinco 
ordens: Marsupial ia, Insectivora, Chiroptera (a mais numerosa, 
com 12 espécies), Arthiodactyla e Rodentia. Nesta · ~ltima, foi 
descr i to apenas em Gerb i I I tiS gerb i I I LIS (2n fêmea=42 e macho=43), 
Taterillus gracilis e T.pygargLls (ambas com 2n fêmea=36 e 
macho=37), todas da famrl ia Cricetidae (MATTHEY, 1954; MATTHEY & 
JOTTERAND, 1972; ambos cf. VORONTSOV, 1973 ) . 

O sistema X,X,X2X2/X,X2Y, menos freqUente que o 
anterior, foi observado em cerca de 12 espécies das ordens 
Marsupial ia , Rodentia, Carnívora (maior n~mero de espécies, com 
cerca de oito), Arthiodactyla e Edentata (FREDGA, 1970; 
VORONTSOV, 1973). A transloca~~o entre O Y original e um 
autos somo , resultando em um neo-Y (Y), dâ origem a este sistema 
onde o X1 é o X original e X2' o autossoma que mostra homologia 
parcial ao Y. Neste caso os machos, a exemplo do anterior, 
mostram também um n~mero cromossõmico fmpar porém, diferindo 
daqueles, com um cromossomo a menos do que as fêmeas ( 2n-l ) . 

Entre os roedores, o registro de sua ocorrência 
restringe-se a apenas duas esp~cies, dentre as qua is destaca-se 
a africana MlIs (Leggada)minlltoides SSP.3 (2n fêmea=36 e macho=35, 
MATTHEY, 1965 ) como a primeira descri~~o deste evento raro. 

Pol imorfismo e varia~~o geográfica na morfologia dos 
c romossomos sexuais encontrados em popula~~es naturais de 
Sigmodon hispidLJS, provavelmente, representem casos de invers'bes 
peri c êntricas, ocorridas no par sexual ( ZIMMERMAN, 1970): nesta 
espécie, o X normalmente apresenta-se como um subtelocêntrico, 
mas as formas acrocêntrica e submetacêntrica também verificaram
se, o mesmo acontecendo com o V, que alterou-se de sub ou 
metacêntrico, mais freqUente, a acrocêntrico. 

Outros polimorfi s mos dos cromossomos X n~o decorrentes 
também, aparentemente, da varia~~o na quantidade ou localiza~~o 
da bandas C foram observados em Ho l och i lus magnLls ( FREITAS & 
cols., 1983a ) , Akodon sp Zygodontomys (=Bo lomys)las i urlls 
(KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA, 1982, 1983 ) e Oryzomys sLlbFl aVLls 
(ALMEIDA & YONENAGA-YASSUDA, 1985 ) . 

Situa~'bes em que o X apresentou-se com uma e xtensi v a 
dele~~o do bra~o maior foram relatadas em várias fêmeas de 
Akodon azarae, A.bol iyiens i s, A. yarius, A.puer e Zygodontomys 
(= Bolomys ) lasillrlls (BIANCHI & CONTRERAS, 1967; BIANCHI & cols ., 
1968, 197 1; YONENAGA, 1972a , 1975; KASAHARA, 1978; LIZARRALDE & 



co 1 S. , 

1986) . 
1982; KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA, 1983; VITULLO & cols., 
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Em Akodon azaras (2n=38), além da dele~~o acima 
mencionada, outras variantes no cromossomo X foram encontradas: 
a. dele~~o no bra~o menor de um dos elementos, XXp- ; b. dele~~o 
no bra~o maior, já comentada, XXq- ; c. el imina~~o de um dos X, 
XO; e d. mosaicismo XO /XXq-. 

Elimina~~es dos cromossomos X e Y nas células 
somáticas (indivlduos mosaicos XO/XX e XO/XY) foram também 
observadas em, respectivamente, espécimens de 2.(=B.) lasiurus 
(2n=33/ 34) e Akodon sp (2n=23/24) (KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA, 
1 982, 1 983 ) . 

Estudos comparativos em onze espécies, distribuldas 
entre quatro gêneros de Gerbill idae (Garbillus, Marionas, 
Gerbillurus e TatarilILJs), permitiram a VIEGAS-PI!QUIGNOT & 
cols. (1982) n~o só confirmar algumas das interpreta~~es 

anteriormente postuladas, como também, demonstrar que a evolu~~o 
do cromossomo X e, em menor grau, a do V, ocorreu de uma forma 
complexa, em estâgios móltiplos, incluindo várias invers~es, 

transloca~~es com autossomos, aumento da heterocromatína 
constitutiva e, possivelmente, inativa~~o centromérica. 

o gênero EI'obius tem mostrado uma variabi 1 idade 
intragenérica marcante onde, além do sistema de determina~~o 

sexual XX/XV, também aparecem sistemas n~o usuais como o XO/XO e 
o isomorfismo dos cromossomos sexuais (VORONTSOV & cols., 1980 ) . 
Assim, no sistema XO / XO em E.lutescens, inicialmente descrito 
por LYAPUNOVA & VORONTSOV (1978, cf. VORONTSOV & cols., 1980), 
tanto machos como fêmeas apresentam um cromossomo 1mpar que, a 
nlvel de bandas C e G s~o idênticos. Este cromossomo é muito 
parecido, porém n~o idêntico (em termos de padr~es de bandamento 
e compara~~es densitométricas), ao X de E.fúscocapillus, espécie 
muito próxima, onde o modo de determina~~o sexual é do tipo 
clássico XX/XV. De acordo com os autores, estes achados s~o 

sugestivos de que o cromossomo sem homólogo, presente em 
lutescens, seja de fato o X. 

o isomorfismo apresentado pelos cromossomos sexuais de 
E.talpinus provém da extrema semelhan~a, a nlvel de bandas C e 
G, que ambos apresentam. A ~nica maneira de distinguI-los foi 
pela observa~~o do pareamento, em células meióticas, o qual 
ocorre ponta a ponta (VORONTSOV & cols., 1980). 

Popula~~es naturais do roedor Myopus schisticolor 
caracterizam-se por apresentarem flutua~~es populacionais 
cfclicas e uma raz~o entre os sexos muito peculiar, com excesso 
de fêmeas (FREDGA & cols., 1977). A ocorrência de fêmeas com o 
complemento cromossOmico XX e XY é freqOente, com o ~ltimo tipo 
originando somente descendentes deste sexo (FREDGA & cols., 
1976, 1977; GROPP & cols., 1976; WACHTEL & cols., 1976). O 
cromossomo Y destas fêmeas em nada, aparentemente, difere quanto 



à morfologia e padr~es de bandas C e G do Y dos machos. O mais 
interessante é que os cromossomos das células meióticas destas 
fêmeas comportam-se à maneira das XX, com o bivalente sexual 
mostrando um extenso pareamento ao longo de todo seu 
comprimento, inclusive com a forma~~o de um ou mais qui asmas, 
bem diferente daquele verificado nos machos (FREDGA & cols., 
1976). De acordo com as sugest~es destes autores (1976, 1977), 
um gene mutante, ligado ao X, afetaria a a.~o mascul inizadora do 
Y, assim convertendo alguns animais XY em fêmeas. Estas, 
normalmente, produzem um só tipo de gameta, portador do 
cromossomo X, por um mecanismo de n~o-disJun~~o cromossOmica e 
e1 imina.~o preferencial do Y no ovârio fetal. 

Para WACHTEL & cols. (1976), o diflci1 é conciliar 
esta situa.~o (fêmeas XY viâveis e férteis) com a fun.~o 

atribulda ao Y na determina.~o do sexo masculino em mamlferos 
por OHNO (1967), ou com as evidências de que um gene (ou genes), 
ligado ao Y, e que controla a presen.a do antlgeno H-Y, é 
crItico na diferencia.~o da gOnada masculina (WACHTEL & cols., 
1975a,b,; OHNO, 1978). A tipagem do soro, realizada por WACHTEL 
& cols. (1976), mostrou ser as fêmeas de M.schiséicolor, 
independente do cariótipo, H-Y negativas e os machos, positivos. 
Neste caso, conforme os autores, o antTgeno H-V parece agir como 
um "sinal de reconhecimento celular" essencial ê viril iza~~o da 
gOnada embrionâria indiferenciada . A expl ica.~o sugerida por 
estes autores para a n~o produ.~o do antlgeno H-Y nas células de 
fêmeas XY de M.schiséicolor é a de que, provavelmente, um gene 
mutante para a revers~o do sexo, 1 i gado ao X, bloquearia a 
express~o do antlgeno H-Y produzido pelo cromossomo Y. 

No roedor Akodon mollis, hâ fortes sugest~es para 
ocorrência de fêmeas XV, à semelhan.a do verificado em 
M.schiséicolor. Assim, LOBATO & co1s. (1982) observaram, em 
quatro fêmeas desta espécie, um heteromorfismo do par sexual 
idêntico aquele normalmente descrito nos machos. Os autores 
baseando-se nas similaridades das bandas C e G entre o Y dos 
machos, o bra~o menor do X e o cromossomo atrpico presente 
nestas quatro fêmeas, como também nas observa.~es do pareamento 
do par sexual, com forma.~o de quiasmas nos machos (LOBATO & 
cols., 1982; SEMINO & cols., 1982), prop~em que estas fêmeas 
seriam portadoras de cromossomo Y, ao invés de um cromossomo X 
com uma dele~~o envolvendo praticamente todo o seu bra~o maior. 

Em A.azarae, os complementos cromossOmicos XV nos 
machos e Xx (x : dele.~o de praticamente todo o bra.o maior) nas 
fêmeas s~o, em muitas oportunidades, morfologicamente distintos 
em colora.~o convencional e os padr~es de bandamento C e G, 
insuficientes para diferenciâ-10s (LIZARRALDE & cals., 1982). 
Assim a existência de fêmeas XV, também nesta espécie, n~o pode 
ser descartada. 
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4. AS VARIAçoES DO CARIOTIPO EM SIGMODONTIDEOS SULAMERICANOS 

A subfamll ia Sigmodonti nae na América do Sul 
compreende cerca de 51 gêneros e 249 espécies, agrupados em sete " 
tribos (Tabela 1.2), incluindo, ainda, quatro gêneros e sete 
espéc i es de co 1 ocaro:'ào incerta (RE I G, 1984). Segundo este aut.or, 
a alta concentraro:'ào tanto de espécies (87,1~) como de gêneros 
(72,5~) nas tribos Oryzomyini, Akodontini e Phyllotini e a maior 
freq~ência de registros de sigmodontldeos, em geral, nas 
diferentes localidades andinas, sugerem que a diversificaro:'ào 
destes roedores, através de distintos processos cladogênicos, 
deu-se ao longo dos Andes. 

As prováveis áreas de diferenciaro:'ào 
principais tribos de Sigmodontinae que ser'ào 
discuss'ào nos próximos parágrafos seguem as 
preconizadas por RE1G (1984) . 

(ADO) das 
objetos de 
proposiro:~es 

Os ORYZOMY1N1, a tribo mais primitiva, apresentam a 
mais alta freq~ência de espécies e o maior n~mero de gêneros e 
subgêneros localizados na regi'ào andina da Venezuela, ColOmbia e 
Equador (Andes do Nort.e), const i tu i ndo-se a mesma, 
provavelmente, na área de diferencia~~o original destes 
roedores. 

Os achados citogenéticos, neste grupo, reforro:am a 
hipõtese de que os orizomi nos, mais especialmente o gênero 
Oryzomys, com um cariótipo entre 70 a 80 cromossomos, 
constituem-se no estoque basal, a partir do qual, possivelmente, 
originaram-se todas as demais 1 inhagens de cricetrdeos 
neotropicais (GARDNER & PATTON, 1976). 

Anal isando , comparativamente, os orizominos e os 
akodontinos (Tabela 1.3) quanto aos seus n~meros diplóides (2n) 
e de bra~os autossOmicos (NA), verifica-se que os primeiros 
mostram tais caracterrsticas com valores, em geral, mais 
elevados do que aqueles observados nos segundos . A mesma 
tendência é observada quando os orizominos s'ào comparados com 
outros grupos mais evoluTdos como, por exemplo, os filotinos e 
os sigmodontinos. 

GARDNER & PATTON (1976), consideram que o n~mero 

cromoss~mico, durante a história evolutiva dos Sigmodontinae, 
tanto pode ter aumentado como diminuldo em relaro:'ào àquele 
cari6tipo primitivo, porém como uma aparente tendência à 
diminuiro:'ào. 

As evidências em Akodontini 
Phyllotini <PEARSON & PATTON, 1976) 
1970; ELOER, 1980 ) i nd i cam esta 
cromossOmica destes grupos. 

( B I ANCH I & co 1 s., 1 971 ), 
e Sigmodontini (Z1 MMERMAN, 
tendência na evoluro:'ào 

Sob o ponto de vista cromos sOm i co, os Oryzomyini 
apresentam uma ampla variabilidade cariotrpica, com o menor 



TABELA 1.3 - Espécies de roedores pertencentes às tribos Oryzomy i ni e Akodontini. 
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LOCALIDAD ES 

Colõ.bia 

8rul1 (PRo IõtS) 

Brasil (ES) 

Surin.e 

CoIÔlilla o Peru 

Venezuela o Trlnid.d 

Peru 

Bnstl (PE. PS. DF) 

8ruil (PE,AJ oSP,RS o8A. 

[S,PR) , Surtnat 

tolÕ111b1l. Brasil (PE) 

SUrinat 

.. " 
Venezuela 

CoIÔllbt& 

Pm 

tosu Rica 

Mix ico, P&naM 

.. " .. ,.;. 
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Cost. Ri ca 

Pan_ 

Peru, Brasil (PE oP81 

Bl"Isil (Nt ,P"" Mt), 

Venezuela 

Brasil (SPl 

México · 

P.,..a9101& i 

Gu.t_h, Nl,_ri\lUl , USA, 

Mêx tco, Honduras 

(Ol.ta 

Venezuel. 

5I.IrlNlllt 

Urvg~l. Brasil (RS.PR) 

8rul1 (PE; rtlllio NE) 

",_i 

Brastl (RS,PR 1. Urugu.i, 

ArgetJt i na 

P""911&1 
Cose. Riu 

Miltico 
8ras l 1 (PR) 

Peru 

Ventzuel. 

Cnile 

Ar9tntin& 

p", 
Srasll (Muônia1 
Miltico 

Ven.zuela 

Peru 

AUTORES 

GAADNER ' PATTI»!. 1976 

SBAlOUE I RQ , co15 •• 1986; CASTRO. 19&1 

(coe. pes.); PRESEHTE TRABAlHO 
ZAtlCHJN I coh., 1981 ; lNtCHIN, 1988 

WER , coh., 1983 

GAJIDljER , PATTON, 1976 

REIG , cals., 1918 (cf. PEREZ·lAPAT", & 

cals ., 19861 

GAROtIER' P",HON., 1976 

FURTADO, 1981 ; AAJ",' cals., 1984; 

YOHEMAG4· YASOOA & cals ., 1988, lANCHI/rt , 

'968 
YQH EJWàA. 1912&, FREITAS, 1960; FURTADO, 

1981; BAKER , cals ., 1983; MAIA ' cals .• 

1984; SBAlQUEI RO I co h ., 1986, 1987; 

lANCHIN , coh., 1981; ZANCHIN, 1988; 

SOSSLE & co 1 s., 1988; YQftENAGA· YASSI& & 

cals., 1988 

GAROHER & PAnON, 1976 

&ARDNER' PATTON. 1976; BAKER , coh •• 

"., 
GAADNER' PATTON , 1976; FURT...oo. 198 \ ; 

BAK!R , coh ., 19S3 

GARDNER , P"TTON . 1976 

klBLlSKY o 1969 

GARDNER , P"TTON o 1976 

GAItONER , P"HON, 19]6 

GARDHER , PAnON, 1976 

HAIOUK & cals. o 19H; BAKER , coh • • , .. , 
GARDttER' PAn ON , 1976 

GARDHER , PATTON o 1976 

GARONER • P"TTON. 1976 

GAROHER , P",TTON, 1976 

GAItONER' PATTON, 1916 

8AkER' coh. o 1983 

GARDKER , PATTOH, 1976; FURTADO, 1981 ; 

ZANCH IH , 1988 

l EITAO & BARROS, 1971; SARROS , 19]5; 

PEREZ·ZAPATA • cols •• 1986 

ALMEIDA, 1980 

KAIOUK' coh . , 19]9 ; BAKER & cals., 

"., 
HY ERS & CAALETOH, 1981 

KAIOUK I. cals ., 19 111 ; BENSON , GE HlBACH, 

1979 ; SAltR' cals .. 1983 ; BRAOL[Y , 

[HSI NK, 1981 

HERSHkOVITZ. 1987 

KlBllSXY, 1969 

BAKER , cals., 1983 

> . 

BRIIt-ZcmILlA , cals .. 1911; 8RIIt· Z()lUUl· 

LA, 1986 ( co.. pes .); SBALQUElRO' 

cal s .• 1986 , PRESEfrlTE TRABALHO 

FURTADO , 1981; MAJA, 1988 

BRIIt, 1965; BRIIt.ZOAAllLA .. cals., 11177 

SBAlQUEl RO .. cals. o 1986; BRIIt·ZORRllLA 

& cals. , 1987; PRESEfrlTE tRABAlHO 

HYERS , CARlETON , 1981 

GARONER , PATTON, 1976 

KAlDUK' coh. , 19]9 

SBAlQUEIRO , coh., 1986 

GAROftER , PATTON, 1976 

GARDNER , PAnON. 1976 

GAllAADO , GONZALES. 1917; GAllARDO , 

PATTERSOH. 1985 

OlIVERO. 1985 

GAAOtIER , PATTOfI o 1976 

LUtA0 , BARROS, 1977 

HAI OUK 10 cals •• 19/9 

KIBlISKY, 1969 

G.\IUlHER 10 PATTON, 1976 

continua •.. 
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LOCALIDADES 

8,.11511 (SP,RJ) 

8rlsll (RS,ES,8A) 

PartiU. 1 

Ptru, Bruil (AS,[S,BA) 

Mixi co, USA 

SruH (RS,SP,ES) 

Sruil (PE,MS) 

Srul1 (SP) 

Brasil (SA) 

Sruil (Of ) 

BruH (SP) 

Bruil (PR ,SC) 

Uru9~ ; 

SUrilWllle 

Brull (SA) 

Srl511 (PR) 

8rasil (SP) 

Ventl~h 

F,,," 
Fm 

ColÔlflbh 

Bruil (SP) 

8rasil (8".ES) 
F,,,, 
Brasil (SP) 

F"" 
Co IÕllbh 

,.'" 
EqUldor 

Brasil (SP) 

... '" 

"'''' F,,,, 
Chile 

Brasll (SP,RJ,PR,ES) 

Bruil (PE) 

Brutl (SP) 

Sruil. (RS, SC, PRI 

Ar~nUnl, Uf'Vgult, 

Brlsil (RS) 

Plf'\!, Chile 

Argentln& 

,.'" 
ArgenUnl 

Brutl (Df ,$C). Argentlnl 

Ar~ntifll, 

Peru 

Argentltll 

AUTORES 

YONEMAGA , cols., 1976; AlMEIDA, 1980 

lMCHI" , cols., 1987; ZAHCHUI, 1988 

MYERS , CARlETON, 1981 

W[lHER I PATTOfI, 1976; lANCHIN & cols., 

1987 ; ZAltCHIN. I. 
HSU , BOIIRSCHKE, 1969; GAROfiIER , PATTON, 

1916; KAIOUl' cols., 1979. BEMSOI4 I 
GEtiLBACH. 1979 

ALMEIDA, 1960, ZANCHIN .. cols., '987; 

ZANCHIN, 1988 

MAIA' HULAK, 1981 ; fURTADO, ' 981; 

SYARTMAH I cols., 1986 

YONENAGA" cols., 1976 ; ALMEIDA, 19sa . 

ALMEIDA I VONEHAG,VfASSUDA, 1985 

ZANCH IN, 1988 

SYARTNAA I cols., 1988 

YONEMAGA I cOls ., 1976; KASAHARA, 1978 

SBALQUEIRO' cols. , 1987; 8UENO , cols. , 

1987 

SRI.If-IORRILLA, 1986 (COll. pes. ) 

KOOP , cols., 1983, 1964 ; BAttER" col$., 

'98' 
IAMCHIN' cols., 1987, lAIICHIN, 1988 

S8A1.QUEIRO. cols . , 1986 

kASAHW , YONEMGA-TMSI.IOA, 1964 

PEREZ-UPATA , cols., 1986 
GARtlft:ER , PATTOfI, 1976 

GARDNE'R , PAnOft. '916 

SAROf[R , PATTON, 1916 

ICASAKARA • YONEMA.GA.TASSOOA, I_ 

UNeM!N' cols., 1987; lAItCM!N, 19811 

&AUlR • PATTQN. 1976 

YOJIENMiA, 1972a, 1975; AUt'EtM, 1980 

GARUNER .. PATT"", 1976 

GARllNER .. PAnON, 1976 

IiAJt(ltER .. PATTC*, 1976 

GARDltER • 'AnON, 1976 

AUlEIDA, 1980 

GARlJltER , PATTOf, 1976 

GADER , PATTON . 1976 

GADER • 'ATTON, 1976 

GAlLARDO, 1979 

YONEUSA, 1972a.b; ,(OfIIDlMiA' coh ., 
1975, 1976; YONEJ\A&A·'(ASSUDIt'. 1979; 

ASSIS, 1980; fIOSSl.E • cols., 1988: 

LANGGUTM. '9118 (te* . pes.) 

MAIA' LANGGUTH, 1981; fURTADO, 1981 

CESTARl , I""OA, 1968 

SBALQUEIRO .. cols" 1986, 1987 ; 80SSLE .. 

cols. , 1968; CASTRO, 1988 (ca.. pes.); 

PRESENTE tRABAlHO 

SlAMCHI' cols . , 197'; 81AHCtill M[IWII. 

1984; OllYERO, 1985; YITTULO .. cols. , 

1986; PRESENTE TRABALHO 

GAlUJNER lo PATTOH , 1976; GALLAROO, 1979 

SIANCHI ' cols •• 1971 ; BAAQIJElI cols. , 

'980 
BIAIICHI I cols., 1971; GARDfI[R , PATTON, 

1976 

1tAJ0N I cols., 1984; VITTULO & coh" , ... 
LAHGGUTM, 1985 (COII. pes,); SUENO' 

cols., 19870 LlASCOVICH , RElG" 

SIANCHI .. coh •• 1971; ttlBLlSU I cols., 

1976; 81AHCttl .. MERANI, 1984 

BJANCHI' coh .. 1971; DULOuT' cols ., 

1976 

GARDNER , PAlTON, 1976 

SIANCHI I cols., 1971 

continua.~. 
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LOCALIDADES 

Chile 

Ar9IInt irw. 

81"1511 (SP) 

uruguai 

ArgentinA 

eM le 

...... 
Argentinl 

8ruil (DF) 

eM le 

8rul1 (AS ,PR), ArgenhlWl 

EqlUldor. Peru 

8rul1 (SP) 

ArgentinA 

8rul1 (PR) 

Yenezueb 

ArgentilWl . PArlg\lili 

Argent IM 

Argentinl. Chile 

Argent irw. 

8ruil (PEl 

ArgentinA 

ArgentlM 

ArgentlNl 

ArgenUM. Brull (RS) 

Argentina 

W~nlluela 

Arg~ntinA 

8ruil (PEl 

UrugUAi 

Argentin,a 

8ruII (SP) 

ArgentinA 

ArgentiM, BrutJ (sc) 

8ruil (SV, PR.~ RS) 

Bl"uil ("uóni., SP ,PR,RS) 

·VIlor tfltre PtrinUMI ..... ro toU) de braçol (M*QS5ÔlltCOS 00 uriótipo. 

uTrabllho ' ..... ttdo i publ tc,açio. 

AUTORES 

GAlLAROO, 1979 . 1982 . OTOU & VEHEGAS. 
1977, ROORIGUEZ , cols., 1983; OLJY ERO. 

'98' 
BIMCHI • cols . , 1969, 1911, 1973, 1976, 

191!U; BIANCHI • MERAHI, 1984 

lOSATO , cols., 1982 ; BIAHCHI lo MERAHI. 

'98' 
YOfIIENAGA, 1972., 1915; SOUZA, 1981 

811.lI4. 1965 

BIAKCHI .. cols .• 1971 

Sf'{ITORNO .. HRIWIDEZ, 1916; GAllAROO, 

1979, 1982; RoyRlGtJEZ , cOls., 1983; 

OllVERO, 19M 

HSU • 8EItIRS(HkE, 1913 

BAll.QUEI, 1980, KAJOH , coh., 1984; 

OlIYERO . 1985, Y!TULLO • cols., 1986 

ARMADA • cals . • 1983; l'ONEHAGA-l'ASSUOA • 

co ls . • 19671 

GALLAROO. 1919, 1982 

StlALQUEIRO • cols., 198!1, 1986; 

llASeOVICH • RUC··; PRESENTE TRABAUfO 

GARDHER • PATTON, 1916 

l'ONENAGA, 1972.; l'ONEHAGA" cols., 1915 , 

1976; lASAttAAA, 1978; KASAHARA • 

yOfojEKAGA-YASSUOA, 1982 

81ANCHI , cols., \97\ 

PRESENTE TRABALHO 

REIG I cols., 1971; 81ANetU , cols., 
1911 ; 81ANCHI 'MEAANl, 1984, OLlYERO, 

'98. 
81ANCI11 , cols., 1971; GAlUlfIER , PATTON, 

1916; 81ANCI11 , MERANI, 1984; OUVERO, 

'98' 
I!AAQtJ[1 • col s. , 1980 

81AACHI • cols., 1971; SPOTOAAO ' 

FEAlWtOEZ, 1916; AODAIGUEZ I cols., 
19830; OLIYEAO, 198\ 

81,,"CHI , cols .• 1971 

MAIA' LANGGUTI1, 198\; ftJRTADO, 1981 

81AHeHI • MEIWU, 1984; OLlVERO, 198$ 

YlTULLO , cols., 1986 

P(ARSON, 1984 

fRONZA' cols .. 1979, 1981; SBALQU[IRO & 

co ls., 1984; PRESENTE TRABALHO 

PEARSON, 1~ 

BARROS & REIG, 1919 

KAJON , co 15.. 1984 

SCkJZA, 198\ 

VITULLO' cols., 1986 

V!TULLO" cols .• 1966 

l'QHENAGA' AI CC I , 1969 

KAJOfI lo cols., 1984; OLlVEAO , 198§; 

VITULLO , cols. , 1986 

fRONZA. 1910· ; 8UENO. cols., 1987 

l'ONE!WiA, 1972., 1975. SBALQUEIRO' 

cols . , 1986, 1987 ; PRESENTE TAA8ALHO 

l'ONEHAGA, 19721, 1915 ; BARROSO' BAAROS, 

1978; KASAHARA , YOHE/IIAGA-l'ASSLOA , 1983; 

PRESENTE TRAMLHO 

GAIUlNER , PATTON, 1976 
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número cromossOmico igual a 16, em Nectomys paJmipes (Venezuela 
e Trinidad) e o maior, 82, em Oelomys dorsalis, do Brasil 
<Tabela 1.3). O mesmo verifica-se quanto ao nómero fundamental , 
variando este de 40 a 138, respectivamente, em Nect.omys 
sql/am i pes e Oecomys b i co I or, ambos do Peru (mesma T abe 1 a ) . 

Baseados nas estruturas cr~nio-dent~rias e nos dados 
cromossômicos, alguns autores (VORONTSOV , 1967 cf. REIG, 1984; 
BIANCHI .5< cols., 1971; GARDNER .5< PATTON, 1976; REIG, 1977) 
prop~em que os AKODONTINI sejam descendentes de uma 1 inhagem 
ancestral orizomina ocupando, evolutivamente, uma posj~~o 

intermediêria entre os orizominos e filotinos (REIG, ,984 ) . 

Por apresentarem uma distribui~~o ampla e variada, 
porém predominantemente centro-andina, onde verifica-se um maior 
n~mero de espécies e gêneros, é proposto que esta seja a área 
geogrêfica de diferencia~~o dos akodontinos, situada ao sul do 
Peru, platô da Bollvia, norte do Ch ile e noroeste da Argentina 
( BIANCHI .5< cols ., 1971; REIG, 1984). 

acentuada 
entre 14 
na fai x a 

A 
e 

a 
de 

variabil idade cariot lpi ca observada nos mesmos ê 
os 2n e NA, embora distribuldos, respectivamente, 
54 e 18 a 64, na maioria das espécies, concentram-se 

34 a 44 (2n) e 38 a 48 (NA), predominando a forma 
acrocêntrica no complemento autossOmico (Tabe la 1.3). 

Para BIANCHI.5< 
cromossOmica parece ser 
evolu~~o cariotlpica na 

cols. (197 1 ), um processo de redu~~o 
a melhor hipótese para explicar a 

tribo Akodontini, particularmente nas 
espéc i es argentinas e venezuelanas. 

Por serem relativamente adaptados a uma dieta 
vegetariana, conseqDentes com especjaliza~~es na estrutura 
craniodentêria e no trato digestivo, os PHYLLOTINI est~o 

situados, sob o ponto de vista evolutivo, em um grau mais 
avan~ado em rela~~o aos orizominos e akodontinos. Podem, no 
entanto, ter-se originado tanto de um como de outro. Os achados 
cromossOmicos, nesse grupo (PEARSON, 1972; PEARSON .5< PATTON, 
1976; GARDNER.5< PATTON, 1976), contudo, indicam uma posslvel 
origem direta dos orizominos (REIG, 1984). 

A sobreposi~~o de cerca de 10 gêneros, três dos quais 
endêmicos, e a maior freqUência de espécies na regi~o andina, 
abrangendo o Sul do Peru, Sudoeste da Boll via, Norte do Chile e 
Noroeste da Argentina, sugerem ser esta a principal ârea de 
diferencia~~o dos filotinos. 
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Estes, tal qual os orizominos, também mostram n~meros 
diplóides elevados (até 70) como nos casos de Phyllot.is osilae 
(Peru, PEARSON, 1972) e Neotomys ebriosus (Peru, PEARSON &. 
PATTON, 1976) enquanto que Auliscomys boliviensis (Peru, PEARSON 
.5< PATTON, 1976), apresenta o menor 2n (22) do grupo. O nómero de 
bra~os autossOmicos, considerando-se todos os filotinos, mostra 
uma acentuada plasticidade, variando de 76 ou 78 em Andinomys 



edax (Argentina, PEARSON & PATTON, 1976) a 26 em Reithrodon 
physodes (Uruguai, BRUM, 1965). Quando se analisa, porém, em 
particular o gênero PhyJJotis, este valor varia muito pouco (em 
torno de 68 a 72), apesar do 2n distribuir-se de 38 a 70. Esta 
similaridade entre os NA indica, com alta probabil idade, uma 
preponderancia de atua~~o de processos robertsonianos (PEARSON, 
1972) na história evolutiva do gênero. 

WALKER & cols. (1979), pela compara~~o dos padr~es de 
bandamento G de três espécies de PhiJJotis, s~o favorâveis a 
esta hipótese, admitindo inclusive que, apesar das extensivas 
modifica~~es cariotrpicas ocorridas, houve uma manuten~~o das 
seqUênc', as de bandas em segmentos ou bra~os i nte i ros. A 
preserva~~o de tais seqDências é um fenOmeno também observâvel 
entre os akodontinos (BIANCHI & cols., 1976; BIANCHI & MERANI, 
1984) e sigmodontinos (ELDER, 1980). 

Para PEARSON & PATTON (1976), a evolu~~o cromossOmica 
nos filotinos parece ter-se verificado a partir de um ancestral 
com um cariótipo similar ao de P.osiJae (2n=70; NA=68), composto 
exclusivamente por acrocêntricos, com uma tendência a um 
decréscimo no n~mero cromossOmico através de, principalmente, 
fus~es cêntricas e, em menor escala, invers~es. 

A tribo SIGMODONTINI, a exemplo das anteriores, 
diferenciou-se possivelmente nos Andes, mais propriamente no 
Peru, distribuindo-se posteriormente em dire~~o às regi~es 

baixas do Norte e Leste da América do Sul e, através da ponte 
panamenha, atingiu o território norteamericano onde 
diversificou-se nas várias espécies a1 i e x istentes atualmente. 
Fazem part,e desta os gêneros Si gmodon e Ho J och i Jus (GARDNER & 
PATTON, 1976), preponderantemente herblvoros e distribuldos, 
principalmente, nas terras baixas e abertas do nosso continente. 
Porém, algumas espécies de Sigmodon ocupam, também, regi~es 

andinas e altoandinas, bem como estendem-se à América do Norte 
( RE I G, 1 984 ) . 
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Este grupo de animais apresenta multiformidade 
cariotrpica, com o n~mero dip16ide variando de 22 em S.arjzonae 
(USA, ZIMMERMAN, 1970; ZIMMERMAN & SIHVONEN, 1973; ELDER, 1980) 
a 56 em H.brasiJiensis (Peru, GARDNER & PATTON, 1976) e 
H.chacarius (Argentina, VIDAL & cols., 1976) e o NA de 26 em 
S.mascotensis (México, ZIMMERMAN, 1970) a 66 em S.ochrognathus 
(USA, ZIMMERMAN, 1970). 

ZIMMERMAN (1970) e ELDER (1980) consideram o cariótipo 
de 2n=52 e NA=52 , similar ao de S.hispidus (Venezuela, KIBLISKY, 
1969; USA e Costa Rica, ZIMMERMAN, 1970; ELDER, 1980), como o 
mais primitivo dentro do gênero Sigmodon. A partir deste, por 
sucessivas fus~es in tandem e cêntricas, originar-se-lam os 
cari6tipos com valores mais baixos, como o de S.mascotensis 
(2n=28; NA=28, México) e S.ar/zonae (2n=22-24; NA=38, USA). De 
acordo com ELDER (1980), estas duas espécies apresentaram uma 



história evolutiva em comum, desde aquele cariótipo primitivo 
até um ponto, a partir do qual, fus~es in tandem estabe1eceram
se na l i nhagem que resultou em S.mascotensis e fusbes cêntricas, 
prevalecendo na que o riginou S.arizonae . Para este autor, apesar 
da diferen~a entre os nómeros cromossOmicos ser acentuada, hã 
manuten~~o de grandes homo10gias de bandas G, envolvendo 
segmentos ou bra~os inteiros. ZIMMERMAN ( 1970) admite a 
possibi1 idade de outros tipos de rearranjos (fissbes, invers~es 

e trans10ca~~es), além dos dois já citados, terem também 
participado na evo1u~~0 cariotrpica deste grupo. 

FREITAS & co1s. (1983a), comparando os 'padrbes de 
bandas G e C em três espécies do gênero Holochillls, co1etadas em 
diferentes localidades do Brasil, notaram, entre as mesmas, uma 
progress i va redu~~o no n~mero cromossOmico, feita através de uma 
série de fus~es cêntricas . O cariótipo de H.brasiliensis (2n=55; 
NA=56), do Planalto Central, foi considerado como o mais 
representativo da forma ancestral do gênero e os das formas mais 
ao Sul, H.magnlls (2n=52; NA=58) e H.brasiliensis Ylllpinlls 
(2n=40; NA=56), como descendentes. 

A tribo ICHTHYOMYINI, com seus quatro gêneros e oito 
espécies (Tabela 1.2) especializados á vida aquática e a uma 
dieta a1 imantar em geral carnlvora, mostra uma maior 
primitividade da estrutura cranio-dentária. Devido a sua 
distribui~~o norte andina, postula-se como sendo esta a sua ADD, 
muito possivelmente, a partir de um orizomino primitivo. 

Os achados cromossOmicos neste grupo, estudado por 
GARDNER (1971), referem-se apenas à Anotomys l eander do Peru, 
que apresenta um dos nümeros cromoss6micos (2n=92; NA=102) mais 
alto dentre aqueles já descritos nos mamrferos. Fiss~es 

c êntri c as e outros tipos de rearranjos mais complex os devem ter 
contribufdo para este aumento de n~mero. 

A partir dos princi pais centros de diversifica~~o da 
subfamr1 ia Sigmodontinae (norte e centro dos Andes ) ocorreram, 
posteriormente, dispers~es em dire~~o ao leste do continente e, 
através de novas e sucessivas radia~~es, originaram-se gêneros 
endêmicos e as demais tribos, SCAPTEROMYINI e WIEDOMYINI. 

De acordo com HERSHKOVITZ ( 1 966b ) , os gêneros 
Scapteromys e Kunsia descendem de um ancestral scapteromino que 
habitava o p1at6 bo1 iviano e o Planalto Central brasileiro. REIG 
( 1981 ) inclui o gênero Bibimys na tribo Scapteromyini, dentro da 
qual ocuparia uma posi~~o de ancestral idade. A atual 
distribui~~o desses gêneros engloba diferentes regibes da 
Bo1 rvia, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai (HONACHI & co1s ., 
1982) . 

Os dados cromossOmicos obtidos referem-se apenas a 
espécies de Scapteromys, onde o 2n varia de 24 (Uruguai, BRUM, 
1965; BRUM-ZORRILLA & co1s., 1972, 1986 e Brasil, FREITAS & 
co1s ., 1984) a 36 (Brasil, FREITAS & co1s., 1984; SBALQUEIRO & 
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cols., 1986, 1987) com o NA constante (40), o que sugere a 
atua~~o de, principalmente, processos robertsonianos na 
diversifica~~o cariotlpica observada. 

Os membros da tribo WIEDOMYINI, provavelmente, 
representem um ramo da radia~~o inicial dos cricetTdeos 
sulamericanos, originado diretamente de um orizomino ancestral 
(REIG, 1980). Distribuem-se principalmente na Regi~o Leste do 
territ6rio brasileiro e, talvez, no Paraguai, sendo o gênero 
Wiedomys o ~nicorepresentante atual deste grupo (HONACKI & 
cols., 1982). LANGGUTH & SILVA ( 1983), FURTADO (1986) e MAIA & 
LANGGUTH (1987) descreveram o cariótipo de Wiedomys pyrrhorhinos 
(2n=62; NA=86), similar, segundo estes autores, aos· de algumas 
espécies de Oryzomyini, em particular às do subgênero 
O/igoryzomys, e de Phillotini. 

5. AS VARIAÇOES DO CARIOTIPO E A SUA UTILIDADE NA TAXONOMIA 

Tanto as varia~~es cromossOmicas inter e intra-
especrficas bem como a n~o ocorrência das mesmas dentro das 
espécies de mamlferos têm sido usadas, muitas vezes, no sentido 
de se estabelecer rela~~es de afinidades filogenéticas, 
acrescentando contribui~~es importantes às filogenias 
previamente inferi das a partir de caracteres morfo métri cos, 
bioqulmicos, etc. 

Por outro lado, a apl ica~~o crescente das modernas 
técnicas de bandamento, que revelam uma estrutura mais In tima e 
própria de cada cromossomo, tem proporcionado um aumento n~o só 
na qual idade e quantidade destas informa~~es, como, também, na 
conseqOente anàl ise e interpreta~~o dos achados cromossômicos. 

Do ponto de vista da sistemâtica, a determina~~o das 
condi~~es cariot lpicas das espécies, se primitivas 
(plesiomórficas) ou derivadas (apomórficas), pode ser de grande 
util idade na aval ia~~o de suas afinidades evolutivas (GREENBAUM 
& BAKER, 1978). Assim, segundo estes autores, a assinala~~o da 
presen~a dos mesmos cromossomos ou de cari6tipos derivados e m 
diferentes espécies (sinapomorfia, senso HENNIG, 1965) é 
indicativa de ancestral idade comum entre estes taxa e pode 
servir como base a sua or9aniza~~o sistemática. 

Por conseguinte, o conhecimento destas condi~~es (se 
primitivas ou derivadas) é essencial na inferência das rela~~es 
filogenéticas e na constru~~o da filogenia cromossômica 
fundamentada em sinapomorfias. Neste sentido, como sa l ientam 
YATES & cols . (1979) e aUMSIYEH & BAKER (1988), a anâlise 
cariot lp ica feita através do bandamento cromossômico é 
extremamente ~til a uma abordagem c ladlstica pois, por tais 
métodos, é posslvel inferir os n~meros e tipos de rearranjos do 
genoma que s~o ou n~o compartilhados pelas espécies. 



Em mamlferos, v~rios trabalhos têm sido publicados, 
nos quais as homologias das seq~ências de bandas entre 
diferentes espécies foram utilizadas nas proposi~bes de 
afinidades filogenéticas entre as espécies, como no caso de 
primatas (DUTRILLAUX, 1979; DUTRILLAUX & COUTURIER, 1981; 
RUMPLER & co 1 s., 1986), de qu i rópteros (BAKER & B I CKHI',M, 1980; 
HAIDUK & BAKER, 1982; BAKER & cols., 1985), de insetlvoros 
(SEARLE, 1984) e de carnlvoros (COUIURIER & cols., 1986). Em 
roedores, tais estudos foram realizados em nómero mais extenso 
de espécies. 

Em Neotominae, por intermédio dos padrbes das bandas C 
e G, foram determinados os cariótipos primitivos e as rela~~es 
filogenéticas entre v~rias espécies pertencentes a diferentes 
gêneros, destacando-se entre outros, os estudos em PeromyscLJs 
(GREENBAUM & BAKER, 1978; ROBBINS & BAKER, 1981), Baiomys (YAIES 
& cols., 1979) e Onychomys (BAKER & cols., 1979; BAKER & 
BARNETT, 1981). Estas espéc i es caracter i zam-se por apresentarem 
um cariótipo numericamente constante (2n=48), com uma expressiva 
varia~~o no n~mero de bra~os. Conforme BAKER & BARNETT (1981), a 
melhor expl ica~~o a esta atual morfolosia, considerando-se a 
hipótese de um cari6tipo primitivo essencialmente acrocêntrico 
no ancestral comum aos três gêneros, é a de que adi~bes de 
bra.,os curtos heterocrom~ticos e invers'bes pericêntricas 
responderiam pelas transforma~~es de cromossomos unibraquiais 
(um bra~o) em cromossomos de dois bra~os. 

Especificamente no gênero Onychomys, estes autores 
apresentaram cladogramas envolvendo três espécies e subespécies 
que, dependendo da metodologia de abordagem, mostraram-se 
perfeitamente distintos (note-se de que no estabelecimento do 
cari6tipo primitivo de Onychomys util izaram, nas compara~~es 

extra-grupa i s ("o'utgroup compar i sons" ), os padr'Cies de bandamento 
de PeromyscLJs, Baiomys e Neotoma). 

Em uma das abordagens, a que leva em conta apenas os 
achados cromassem i cos, notaram que O. let.Jcogaster compart ilha um 
ancestral em comum com O.torridus (com três sub-espécies) após 
divergirem de O.arenicola. Consideraram esta filogenia como 
improv~vel pois, do ponto de vista da sistem~tica cl~ssica, 

arenicola e torridus s~o consideradas mais afins entre si do que 
estas em rela<;:~o leucogaster. Na segunda abordagem, aceitando 
as pondera<;:bes da sistem~tica cl~ssica como verdadeiras, 
assumiram que arenicola e torridLJs derivam do mesmo ancestral, 
ap6s a separa~~o de ambos de lsucogBster. 

Tanto o primeiro como o segundo cladograma, apesar de 
serem estes os arranjos mais parcimoniosos (n~mero mTnimo de 
eventos, senso CAMIN & SOKAL, 1965), requerem a ocorrência 
independente dos mesmos bra~os heterocromâticos em ramos 
diferentes, estabelecendo-se, assim, um processo de convergência 
cromossOmica. Face a estas observa~~es, os autores consideraram 
que as adi~bes ou dele<;:~es de bra<;:os heterocrom~ticos teriam um 
valor taxonómico 1 imitado. 
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Já no gênero Phyllot.is (SPOTORNO & WALKER, 1979), a 
análise fenética, baseada na seqOência de bandas G e e xpressa 
através de um fenograma, mostrou elevada similaridade entre 
quatro espécies chilenas do gênero, apes ar da existência de 
diferen~as cariotrpi c a s. Estas diferen~as s~o devidas a 
rearranjos rObertsonianos, indicando, segundo os autores, a 
importancia destes mecanismos na evolu~~o deste grupo. 

Três das espécies estudadas apresentaram um maior 
bra~os cromossOmicos em comum 

P.osgoodi) quando comparadas à 
com aa.ue\as aÇ>enas de oito a nove 

n~mero de 
( p ~ darH j n j , 

P.m;cropus" 
cromossomos. 
dendrograma 
concorda com 

cromossomos ou 
P.magist.er e 

a.ue comÇ>art ilha 
Para os autores, o posicionamento das esp~cies no 

obtido, segundo o grau de similaridade cromossOmica, 
a posi~~o da sistemát ica corrente. 

Posteriormente, SPOTORNO (1982), estudando a biologia 
evoluti v a de Phyllot.is (12 espécies ) e seu aparentado Auliscomys 
(quatro espécies ) , util izou-se de informa~~es de origens 
distintas e transformou-as em matrizes de dados sobre as quais 
aplicou métodos matemáticos estimativos de filogenia, entre 
outros os algorrtmos de GOWER, UPGMA ("un ... eighted pair group 
method using arithmetic averages") e FITCH-MARGOLIASH. Uma das 
matrizes corresponde â similaridade cromossOmica a partir de 
dados obtidos em cariologias beta e gama (senso WHITE, 1978a ) . A 
outra matriz refere-se às freqOências gênicas estimadas sobre os 
dados eletroforéticos de 30 si s temas. E a ~ltima, baseada na 
análise dos componentes princ i pais, em dados biométricos 
medidas cran i anas e corporais. Os resultados alcan~ados, a 
partir de cada uma dessas matrizes, mostraram-se concordantes e, 
segundo o autor, e x plicariam boa parte da diversidade derivada 
da radia~~o daqueles dois grupos de espécies em ambientes secos. 

THORPE & cols. (1982) anal isando, morfométrica e 
citogeneticamente, três popula~~es de Mus orig i nárias dos Alpes 
ital ianos e sur~os (2n=26, 24 e 22, respectivamente) e tendo 
como compara~~o fora do grupo ( "outgroup") a forma 2n=40, 
verificaram que a divergência morfométrica detectada era 
cladisticamente congruente com a evolu~~o cromossOmica proposta 
para estas popula~~es. 

Mais recentemente BAKER & cols. (1983) real izaram um 
estudo das rela~~es sistemáticas, envolvendo várias espécies de 
cinco gêneros de cricetTdeos sul americanos: Sigfflodon hispidus, 
Holoch i lus bras i 1 i ens j s, Nectomys squam ipes, Neacomys gLJ j anae e 
Oryzomys (com onze espécies). Do ponto de vista morfo16gico, as 
duas primeiras s~o classificadas tax onomicamente como 
pertencentes à tribo Sigmodontini e as demais à Oryzomyini. A 
anál ise cladrstica, fundamentada nos achados cromossOmicos em 
bandas G dos 12 maiores pares de autos somos , revelou, no 
entanto, que Holochilus está, evolutivamente, mais próx imo de 
Oryzomys. Por outro lado, Neacomys, Holochilus e as espécies de 
Oryzomys apresentam um mesmo ancestral após divergirem de 
Nect.omys. Compararam os padr~es de bandas do ancestral comum aos 



cinco gêneros com aqueles propostos aos dos neotominos (KOOP & 
cols., 1984), n~o detectando diferen~as marcantes bem como 
sinapomorfias que caracterizassem qualquer um destes dois 
9rupos~ Em vista disto, concluem que a maioria dos rearranjos, 
identificados neste trabalho, s~o de ocorrência mais recente, 
especificamente dentro de cada gênero. 

Considerando exclusivamente as 11 espécies de 
Oryzomys, foram detectados 55 rearranjos envolvendo regi~es 

eucromáticas (21 transloca~~es, 13 fus~es cêntricas, uma 
invers~o paracêntrica, oito invers~es pericêntricas e 12 n~o 

identificadas) as quais seriam as responsáveis pela 
variabil idade cariotlpica atual o bservada neste grupo. Esta 
cifra é maior do que aquela ( 20 invers~es pericêntricas e 13 
adi~~es de bra~os heterocromát i cos ) verifi c ada no gênero 
PeromysclIs (ROBBINS & BAKER, 1981). 

Com o mesmo intuito (identificar o padr~o de evolu~~o 
cromossOmica em Cricetidae) KOOP & cols. (1984 ) propuseram uma 
filogen i a para o grupo a partir de um cariótipo primitivo, no 
qual a maioria dos elementos seriam acrocêntricos e a 
heterocromatina constitutiva estaria restrita ás regi~es 

centroméricas. Para a determina~~o desta condi~~o primitiva, 
compararam as seqUências de bandas C e G presentes nos 15 
maiores pares de cromossomos das três espécies de Cricetidae 
( Neotoma m j cropus, Oryzomys cap j to e PeromysClJS boy 1 i i) e três 
de Muridae (Rattus norvegicus, Apodemus sy/vaticus e MeJomys 
bllrtoni ) , estas para compara~~es e x tra-grupo. 

A partir deste cariótipo primitivo e associando aos 
seus dados àqueles da literatura, incluindo os referentes aos 
gêneros Reithrodontomys, Baiomys e Onychomys, sugeriram um 
esquema evolutivo determinado pela anál ise cladlstica das 
seqUências de bandas G. Neste estudo, verificaram uma maior 
prox imidade entre Peromysclls e Onychomys pela presen~a de uma 
sinapomorfia ( bra~o eucromático adicional no par I) que os 
diferenciam de Neotoma, Reithr odon tomys e Baiomys. Oryzomys 
distancia-se do ancestral e dos demais gêneros pela ocorrência 
de alguns rearranjos, envolvendo principalmente os cromossomos 
1, 4 e 11. Estes c romossomos foram considerados como 
sinapom6rficos, pois ocorrem em vêrias espécies deste gênero. 

A anál ise comparativa dos cariótipos primiti vos 
propostos para os seis gêneros em rela~~o ao do ancestral 
cricetrdeo mostra que poucos eventos cromossOmicos, cerca de 
três ou quatro, e x plicariam as diferen~as entre eles. Face a 
isto, e levando em considera~~o a e x istência de variabil idade 
cariotrpica em alguns dos gêneros modernos, concluem que, apesar 
da radia~~o inicial que originou estes gêneros, aparentar pouca 
evolu~~o cromossOmica, a especia~~o, muitas vezes, ê acompanhada 
por uma acentuada reorganiza~~o genOmica. Sal ientam, ainda, que 
os diferentes tipos de rearranJos n~o se distribuem ao acaso nas 
várias linhas evolutivas. Assim, nos peromiscrneos, preponderam 
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as adi~~es de bra~os heterocromáticos, ao passo que em Oryzomys, 
os processos robertsonianos foram os eventos mais freqOentes. 

Visando determinar as af i nidades fi10genéticas em dez 
gêneros de Muridae, co 1etados em diferentes regi~es da Africa, 
VIEGAS-P~QUIGNOT & co1s. (1963) comparam os padr~es de 
bandamento C, Q e R de dez espécies dos mesmos. 

Reconstru!ram o equivalente a 75~ do comprimento de um 
cari6tipo considerado presumivelmente como ancestral, 
determinando as prováveis seq~ências de rearranjos cromossOmicos 
(cerca de 60) que conduziram aos cariótipos atuais. Notaram uma 
clara tendência ao acümulo de um determinado rearranjo em um dos 
ramos do cladograma. Isto fica claro, especificamente, no caso 
de Mus muscuJLls, cujo cariótipo di fere daque le ancestral em 
cerca de 12 rearranjos, a maioria sendo transloca~~es 

rec fprocas, as quais n~o foram observadas nas demais espécies 
estudadas. 

No dendrograma proposto, em cinco dos dez gêneros 
(Arvicanthis, HylomysclIs, Mastomys, Myomys e Thamnomys) , foi 
postulada uma evo1u~~0 dicotOmica pela ocorrência de 
sinapomorfias, ao passo que nos demais (Acomys, Malacomys, Mus, 
Rattus, Uranomys) suas 1 inhas evolutivas iniciam diretamente do 
ancestral comum a todos eles. Outro fato interessante observado, 
é que os rearranjos condutores da diversifica~~o dos dez gêneros 
s~o diferentes daqueles que promoveram a diferencia~~o das 
espécies ou subespécies dentro de um ~nico gênero. Tal fenOmeno 
foi evidente em Mus e Rattlls, onde a variabi1 idade cariotlpica 
das várias e s pécies, até ent~o estudadas, é devida, 
essencialmente, a transloca~~es robertsonianas e, em menor 
escala, a fiss~es cêntricas, invers~es e fus~es in tandem. 

Este cariótipo primitivo dos murldeos foi comparado 
com o humano e, para faci1 itar tal aná1 ise, foi uti1 izado aquele 
proposto por DUTRILLAUX & COUTURIER (1961) como representativo 
do ancestral dos platirrinos considerado como sendo muito 
próx imo ao de todos os primatas (DUTRILLAUX & co1s., 1962). Os 
autores encontraram muitas dificuldades em estabelecer 
correspondências entre esses dois cari6tipos primitivos, devido, 
principalmente, ao elevado nümero de rearranJos presentes no de 
murldeos ou pela possibi1 idade de que a reconstru~~o cariot!pica 
em Muridae tenha contido imperfei~~es. 

Posteriormente, VIEGAS-P~QUIGNOT & co1s. ( 1985) 
estenderam tal tipo de análise, comparando o cariótipo primitivo 
proposto à faml1 ia Muridae com aqueles de cinco espécies atuais 
pertencentes a quatro gêneros da faml1ia Cricetidae 
( Mesocr i cetL/s auratus, Cr j cetulus gr j seus, Si gmodon h j sp j dus, 
Akodon arv i cuia i des e A. aFF. arv i culoi des). Entre e1 es, 
A.aFF.arviculoides (2n=24), foi selecionado para compara~~es 

mais detalhadas, por ser o mais facilmente comparável ao de 
Muridae. Foi observado que a maioria dos cromossomos 
considerados como ancestrais dos murTdeos mostraram-se idênticos 



a bra~os ou segmentos 
segundo os autores, que o 
seria ancestral n~o s6 
cricetldeos. 

cromossOmicos de Akodon, indicando, 
cari6tipo primitivo proposto em 1983 
dos murldeos como, também, d os 

Mais recentemente, OLIVERO (1985), através de técnicas 
numéricas, anal isou O nómero de bra~os 

mesmas seqUências de bandas G que s~o 
espécies de cricetrdeos coletados na 

cromossOmicos com as 
compartilhadas por dez 

Argentina. A autora 
considerou, como caráter, cada bra~o cromossOmico presente em, 
pelo menos, duas espécies e a seus estados atribuiu valores de 
um (presen~a ) e zero (ausência ) . Considerou, tambêmr os valores 
reais dos 2n e NA obtendo, desta forma, uma matriz de dados com 
39 caracteres, que serviu de base à aplica~~o de algumas das 
técnicas preconizadas pela taxonomia numérica. No estudo 
fenêtico, utilizou v~ri os algoritmos, tais como o Coef i ciente de 
Dist~ncia Manhattan e UPGMA e, no cladlsti c o, apl icou a técnica 
da Arvore de WAGNER. 

Tanto em uma como na 
grandes associa~~es: numa notou 
akodontinos de distribui~~o 

outra anâl ise, 
uma estreita 

mais austral 

verificou duas 
assoc i a~~o d o s 

( A. I ong i p i I i s , 
A . x anthorh inus e A. 01 j vaceoLJs) com Ox ymycterus rufús e Oryzomys 
longicaudatus e, na outra, as dema i s espécies de Akodon ( puer, 
var j LIS, azarae e ur i ch i) com Bo 1 omys obscurus. 

A anàlise da árvore filogenética, baseada nos numeros 
e nos bra~os dos cromossomos, revelou, também, uma nrtida e 
progressiva redu~~o tanto no 2n como no NA: assim, na base do 
c 1 adograma, encontram-se as espéc i as ( A. J ong j p i 1 i 5, 

A. x anthorhinus, A.oJ ivaceous, O.rutus e O .. longicaudatus) com os 
numeros cromossOmicos e fundamentais mais elevados, 52-56 e 59-
69 respectivamente; â medida que a árvore se ramifica, estes 
dois v alores diminuem progressivamente até atingirem 18 e 35, 
respecti v amente, em A.urichi. Embora a autora admita, a 
ocorrência de transloca~bes recrprocas mültiplas durante o 
processo de especia~~o, originando cromossomos novos (caracteres 
apom6rficos), considera que os processos robertsonianos foram 
mecanismos importantes na divergência cromossOmica 
interespecrfica deste grupo. 

MODI ( 1987), empregando um sistema binário aos dados 
provenientes dos padr~es de bandamento G e de rearranjos 
cromossOmicos, efetuou uma análise filogenética numérica em 22 
espécies de oito gêneros de roedores Arviculidae da regi~o 

Neártica, com o 2n variando de 18 a 64 (Clet:hrionomys, Lemmus, 
Synaptomys, LagLlrLls, Neofiber, Microtus, Dicrostoni x e 
Phenacomys ) . O autor obteve, assim, uma matriz constituTda 
pelas 22 espécies e 214 caracteres, submetendo-a a um estudo 
cladlstico e tendo para compara~~o e x tra-grupo o gênero 
Peromyscus. Face às diferentes pondera~~es, atribuldas aos 
bra~os ou cromossomos inteiros e rearranjos observados, realizou 
seis distintas análises, obtendo com isto várias árvores 
filogenéticas, todas igualmente parcimoniosas, porém 
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discordantes em suas topologias. As compara~~es interespeclficas 
mostraram 38 bra~os autossOmicos ou cromossomos inteiros, 
compartilhados por duas ou mais espécies. Os 33 elementos ~nicos 
e 141 rearranJos detectados, destacando-se as fus~es cêntricas, 
in tandem e invers~es pericêntricas como as mais freqUentes, 
respondem pela elevada variabilidade cariotlpica deste grupo. 
Nas diferentes árvores resultantes, o Tndice de consistência foi 
alto, variando de 75 a 84~, indicando, conforme o autor, que 
estas retratam apuradamente a informa~~o genética herdada 
através das bandas G. No aspecto sistemãtico, os dados 
cromossOmicos mostraram-se relativamente consistente àqueles 
oriundos dos estudos palentológicos, morfo~ógicos e 
eletroforéticos. 

O gênero Mastomys, distriburdo em diferentes regi~es 
da Africa, apresenta-se muito complexo do ponto de vista 
taxonOmico, haja visto a ocorrência de várias formas (=espêcíes) 
crlpticas. Apesar disto, foram relatados três distintos n~meros 
cromossOmicos (32, 36 e 38) por HUBERT & cols. (1983, cf. 
VIEGAS-P~QUIGNOT & COLS., 1987). Esta autora e seus 
colaboradores estudaram citogeneticamente três destas formas, 
sendo duas identificadas taxonomicamente como M.huoerti (2n;32), 
originãrias do Senegal (forma I) e Bangui (forma 2), e a 
terceira como M.erythroleucus (2n;38), do Sud~o (forma 3). A 
anãl ise comparativa, através de bandas R, revelou que a 
ocorrência de vários rearranjos cromossOmicos (invers~es, 

transloca~~es e fus~es cêntricas) diferenciam estes cariótipos. 
Assim, as formas 1 e 2 divergem entre si por quatro invers~es, 1 
e 3 por seis rearranjos (três invers~es e três fus~es ou 
transloca~~es) e 2 e 3 através de cinco invers~es e três fus~es 
ou transloca~~es. VIEGAS-P~QUIGNOT & cols. (op.cit.), tomando 
por base o padr~o de bandas R, proposto para a forma ancestral 
de Muridae (VIEGAS-P~QUIGNOT & cols., 1983) e considerando os 
padr~es das três formas acima, sugerem um esquema filogenético. 
Neste, a forma 3 estã mais próx ima do ancestral comum (dois 
rearranjos complexos separam-na dele), ao passo que as duas 
outras distanciam-se, deste mesmo ancestral, por quatro 
rearranjos (três invers~es e uma fus~o cêntrica). Por outro 
lado, as formas I e 2 (maiores afinidades) distanciam-se do 
tronco comum a ambas por invers~es 

forma 1 e três à 2. Segundo ainda 
citogenéticos refor~am a proposi~~o 

representam três distintas espécies. 

pericêntrícas, sendo uma ã 
estes autores, os dados 

de que estas três formas 
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6. OBJETIVOS DESTE TRABALHO 

Pelo exposto, nota-se que os estudos cromossOmicos em 
mamrferos, principalmente em roedores, têm demonstrado in~meros 

exemplos de pol imorfismos decorrentes de uma série de 
rearranjos, indicando que estes animais se constituem em um 
grupo em franca explos~o quanto à varia~~o cariotlpica, 
apresentando todos os processos de evolu~~o cromossOmica Jà 
descritos, alguns de forma pecul iar. 

Os espécimens da nossa amostra s~o origlnàrios do sul 
do Brasil, em sua maioria do Rio Grande do Sul. Esta regi~o, em 
especial o Estado ga~cho, por situar-se entre os 1 imites sul e 
norte das sub-regi~es Brasileira e PatagOnica (HERSHKOVITZ, 
1972>, respectivamente, abriga uma fauna de roedores na qual boa 
parte das espécies aqui encontra suas margens de distribui~~o. 
Suas popula~~es, desta maneira, s~o de grande interesse para 
estudos citogenéticos pois a variabilidade cromossOmica que 
apresentam pode, potencialmente, ser reflexo de processos 
peculiares a indivrduos que ocupam as regi~es periféricas de uma 
dada espécie. 

Por outro lado, os achados citogenéticos existentes 
demonstram mecanismos cromoss6micos complexos, capazes de 
contribulrem ao esclarecimento da evolu~~o dos cariótipos, porém 
s~o ainda, em grande parte, limitantes e n~o conclusivos. 

Tendo em vista estas considera~~es, foram realizados 
estudos citogenéticos em dez espécies das tribos Oryzomyini e 
Akodontini, visando os seguintes objetivos: 

a. descrever os 
seus padr~es de bandas 
nucléolos; 

cariótiposencontrados, estabelecendo 
C, G e regi~es organizadoras de 

b. estudar a variabilidade e caracterizar a 
distribui~~o geogr~fica das formas cromossOmicas encontradas; 

c. anal isar as rela~~es fenéticas e filogenéticas 
entre as espécies deste trabalho, bem como entre estas e aquelas 
descritas na literatura, através da aplica~~o de técnicas de 
taxonomia numérica aos dados citogenêticos; 

d. 
taxonOmicos. 

fornecer subsldios à elucida~~o de problemas 
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II - MA TER J AL E I1I!:TODOS 

1. CARACTERIZA~O DA AMOSTRA 

Dos 230 animais coletados em diferentes locais dos 
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paranâ, 178, 
incluindo 13 fetos ou recém-nascidos, foram analizados 
citologicamente. Estes espécimens pertencem a seis gêneros e dez 
espécies da famllia Cricetidae, sendo três delas da tribo 
Oryzomyini e sete da Akodontini (Tabela 11.1 e Figuna 11.1), de 
acordo com a classifica~~o de REIG (Tabela 1.2l. 

No Rio Grande do Sul, os principais pontos de coletas 
(Figura 11.1) local izaram-se: (1) próximo âs margens do Rio 
Piral, Municlpio de Bagé; (2 ) nas cercanias ou na própria 
Esta~~o Ecológica do Taim, Municlpio do Taim; (3) no Campus da 
UFPel, Municlpio de Pelotas; (4) Junto ao Rio Gualba, Belém 
Novo, Municlpio de Porto Alegre; (5) na Granja Porteira do Ival, 
às margens do Rio Ival, Municlpio de Tupanciret~; ( 6) na Esta~~o 
Ecológica de Esmeralda, Municlpio de Esmeralda; (7) na Fazenda 
do Sr. Boff, Municlpio de Cambarâ do Sul. Em Santa Catarina no 
Municlpio de Porto Belo (8) a, no Paranâ, nas local idades de 
Nova Tirol (9), à beira do Rio Piraquara e Ro~a Nova, próx ima da 
Esta~~o Ferroviâria, ambas no Municlpio de Piraquara, e em (10) 
Vi la Velha, Municlpio de Ponta Grossa (Figura 11.1 I. 

A captura dos roedores realizou-se em armadilhas do 
tipo "life trap" e o tipo de isca mais apropriado foi o de 
rodelas de milho e banana. 

o animal capturado era identificado por um nómero 
precedido da letra M, protocolo adotado pelo Laboratório de 
Citogenética do Departamento de Genética da UFRGS. 

A determina~~o taxonOmica ficou a cargo do ecólogo 
Luiz Flamarion Barbosa de 01 iveira da UFRGS e, em alguns casos, 
revisada pelo Dr. Alfredo Langguth da UFPb. Todos os animais 
tax idermizados, Juntamente com os respectivos cranios, 
encontram-se depositados no Departamento de Genética da UFRGS. 

1 .1 • ESP~CIES ESTUDADAS CITOLOGICAMENTE 

TRIBO ORYZOI'IYINI 

Nesta tribo foram estudados dois gêneros e três 
espécies: a) gênero Delomys, com D.dorsalis , e b) Oryzomys, com 
as espécies de.1tico.1a e Flavescens, assim discriminadas: 

Delomys dorsalis 

Os três ratos desta espécie, todos machos, 
apreendidos em Piraquara, na local idade de Ro~a Nova. 

foram 
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TABELA 11.1 - Relação do numero de exemplares de orizominos e akodontinos es
tudados citologicamente com seus respectivos locais de coletas 
(munic;pios) 

TAXA 

TRIBO ORYZOMYlNI 

Oryzomys delticola 

Oryzomys flavescens 

De 1 omys dorsa 1 i s 

TOTAL 

TRIBO AKODONTINI 
Akodon azarae 

Akodon aff. arviculoides 

Akodon serrensis 

Akodon sp 

Bolomys lasiurus 

Deltamys kempi 

OXlmlcterus sp 

TOTAL 

TOTAL GERAL 

( .. ) BAG ~ BAGr 

CAS = CAMBARli DO 

ESM ~ ESMERALDA 

SUL 

PAL = PORTO ALEGRE 

PBE PORTO BELO 

NQ DE ANIMAIS 

M 

19 

9 

3 

31 

8 

3 

34 

2 

3 

6 

7 

63 

94 

F 

16 

12 

O 

28 

10 

19 

9 

15 

56 

84 

T 

35 

21 

3 

59 

18 

4 

53 

3 

4 

15 

22 

1 19 

178 

PEL 

PIR 

POG 

TAl 

TUP 

= 

= 

= 

LOCAIS DE COLETAS (*) 

TAl, PAL, ESM, TUP e PIR 

TAl, PEL, ESM e PIR 

PIR 

BAG, TAl e ESM 

PAL e PBE 

TAl e PIR 

PIR 

CAS e POG 

TAl 

TAl, CAS e PIR 

PELOTAS 

PIRAQUARA 

PONTA GROSSA 

TAIM 

TUPANCIRETII 
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Oryzomys delticola 

Os 35 exemplares 
T a i m (13M: 1 OF ) , i nc 1 u indo 
Tupanciret~ (1M); Esmeralda 

Oryzomys Flavescens 

desta espécie s~o procedentes do 
4 fetos (3M:1F); Porto Alegre 
(5M:3F); e Ro~a Nova (lF). 

(2F) ; 
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A amostra compreende 21 animais, coletados nas 
local idades de Talm (2M:3F); Pelotas (1M); Esmeralqa (3M:6F), 
incluindo 5 recém-nascidos (2M:3F); Nova Tirol (3M:2F) e Ro~a 
Nova (1F). 

TRIBO AKODONTINI 

Quatro gêneros e sete espécies comp~em a amostragem de 
akodontinos, com a seguinte distribui~~o: 

Akodon azarae 

Coletada em 3 localidades do Rio Grande do Sul, sendo 
que entre os 18 (8M:l0F) espécimens analisados, 6 (2M:4F) s~o 
provenientes de Esmeralda, Incluindo 2 fêmeas recém-nascidas, 10 
(5M:5F) do Taim e 2 (1M:1F) de Bagé. 

Akodon aFF.arviculoides 

Fazem pat'te da amostra 4 an i ma i iõ pt'ov .. n i antaiõ çj.. PQPtQ 
Alegre (2M:1F) e Porto Belo (1M). 

Akodon serrensis 

Fot'am .. studadoiõ" i nqU .. nta .. tPl~R (;,4M H '1F) i nR i vI fi~jQÃ 
desta espécie, originários de duas regi~es que distam cerca de 
800 km entre si, Taim com 50 (32M:18F) e Nova Tirol com 3 
(2M:1F). 

Akodon sp 

Os dois machos e uma fêmea s~o procedentes de Ro~a 

Nova. 

Bolomys lasiurus 

Compreende 4 animais coletados em Cambará do Sul (1M) 
e Vila Velha (2M:1F). 

Oeltamys kempi 

Esta espécie, com 15 an i mais (6M:9F), foi coletada na 
Esta~~o Ecológica do Taim. 



Oxymycterus sp 

do 
Sul 

Fazem parte desta 
T a i m (5M: 9F ) , I nc 1 ui ndo 
( 1 F ), Nova Tiro 1 (2M: 2F ) 

2. M~TODOS CITOGEN~TICOS 

amostra 22 espécimens, provenientes 
2 fêmeas recém-nascidas, Cambaré do 
e Ro~a Nova (3F). 

2.1 OBTEN~O DAS C~LULAS MITOTICAS E MEIOTICAS 

Em uma grande parcela dos exemplares, as prepara~~es 
foram realizadas no campo, em laborat6rios improvisados no 
pr6prio local da coleta, util izando-se de uma centrTfuga manual, 
enquanto que os restantes foram transportados vivos aos 
laborat6rios dos Departamentos de Genética da UFRGS e UFPR, este 
para animais oriundos do Parané. 

As técnicas empregadas foram as mesmas tanto no campo 
como no laborat6rio, com pequenas altera~~es, principalmente 
quanto ao tempo da hipotonia, mais dilatado no primeiro. No 
campo, o material era processado até a etapa da primeira fixa~~o 
e, posteriormente, mantido no gelo até o final da excurs~o, em 
geral entre 5 a 10 dias. Nos laborat6rios, em Porto Alegre ou 
Curitiba, completavam-se os demais passos, após o que montavam
se as laminas para aplica~~o das diferentes técnicas de 
colora<i!~es. 

Em alguns exemplares, em especial os mantidos vivos em 
cativeiro por mais de um dia, administrou-se uma subst~ncia para 
induzir aumentos no Tndice mit6tico das células da medula 6ssea, 
conforme o preconizado por LEE & ELDER (1980). Para cada 100g de 
peso corp6reo, injetou-se, subcutaneamente, na re9i~o dorsal, 1 
ml de uma solu~~o de leveduras composta de: 3g de fermento 
biol6gico + 6g de dextrose + 25 ml de égua a 400C. 

2.1.1 Prepara<i!~es Mitóticas 

Em todos os espécimens adultos ou sub-adultos, foram 
real izadas prepara<i!~es diretas de células da medula 6ssea, 
segundo técnicas de FORO & HAMERTON (1956), modificada de acordo 
com o seguinte roteiro: 

1- Injetar, intraperitonialmente, 1 ml de solu<i!~o de 
colchicina a O,l~ para cada 100g de peso animal. 

2- Ap6s 1 a 2 horas sacrificar o animal. 
3- Retirar os fêmures, seccionar as epTfises e, por 

meio de uma seringa, transferir o material da medula diretamente 
à solu<i!~o hipotOnica (KC1, O,075M). 

4- Ressuspender gentilmente e manter a 370C por 10 
minutos. 

5- Centrifugar a 800 rpm por 5 minutos. 
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6-
adicionando, 

Retirar o sobrenadante e proceder a fi x a~~o, 

lentamente,5 ml de fixador Carnoy (3 metanol: 1 
ácido acético); ressuspender. 

7- Trocar o fi x ador por cinco 
seguindo de acordo com a etapa n 0 6. 

vezes, no mTnimo, 

8- Após a ~ltima centrifuga~~o, 

concentra~~o do precipitado, deixar 1 ml do 
montagem das lâminas. 

e conforme 
fi x ador para 

a 
a 

Nos casos dos fetos ou recém-nascidos, o procedimento 
citológico foi similar e as células originaram-se do f/gado. 

2.1.2. Prepara~~o Meiótica 

A técnica utilizada para 
mei6t i cas, a "partir de testT c ulos, foi 
& EVANS (1969), com modifica~~es: 

obten~~o das células 
aquela descrita por FORD 

1- Liberar os t~bulos semin/feros do test/culo. 
2- Triturar os t~bulos em solu~~o hipotOnica de KCl 

(0,075M a 370C). 
3- Completar até 10 ml de solu~~o hipotOnica, em um 

tubo de centrTfuga, ressuspendendo bem; manter o material em 
repouso por 15 minutos, à temperatura ambiente. 

4- Centrifugar a 800 rpm durante 10 minutos. 
5- As etapas seguintes ( 6 a 8), até a prepara~~o das 

lâminas, s~o idênticas às do item 2.1.1. 

Para a anàl ise do complex o si naptonêmi co (CS), 
real izada conforme PATHAK & HSU (1979) com modifica~~es, 

util izou-se como hipotOnica uma solu~~o de citrato de sódio a 
0,7~ em temperatura ambiente. O material ressuspendido foi 
mantido em repouso, por 40 minutos, mas aos 35 deste tempo, 
adicionaram-se algumas gotas de formalina, a 1~. As etapas 
subseqOentes seguiram o roteiro ac i ma, de 4 em diante. 

2.2. PREPARA~O DAS LAMINAS 

As lâminas, após serem lavadas em detergente neutro, 
égua corrente e desionizada, eram mantidas na geladeira, imersas 
em àl c ool absoluto. 

Quando da montagem, as mesmas passavam por um processo 
de secagem a, sobre cada uma, pingaram-se duas gotas do material 
previamente ressuspendido. O material n~o aproveitado retornava 
à geladeira e o uso deste até, aprox imadamente, 30 dias deu bons 
resultados. Preparavam-se várias l~minas por protocolo, 
destinadas a aplica~~o de diversas técnicas de colora~~o. Uma 
vez prontas, à exce~~o daquelas destinadas à colora~~o 

convenciocal, eram mantidas em estufa entre 55 a 600C por, no 
mrnimo, 3 dias. 
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2.3. T~CNICAS DE COLORA~O 

2.3.1. ConvencIonal 

solu~~o 

a 5~ por 

Nesta colora~~o usou-se o corante Giemsa, diluido em 
de tamp~o fosfato pH 6,8 (0,2M Na2 HPO~ + O,2M NaH2PO~), 
um perlodo de 5 a 10 minutos, em temperatura ambiente. 

2.3.2. Bandamento CromossOmico 

BANDAMENTO G 

Modificada da de SEABRIGHT (1971, 1972), de acordo com 
os seguintes passos: 

1- Incubar as laminas, anteriormente envelhecidas, em 
solu~~o tamp~o pH 6,8, temperatura ambiente, por 5 minutos. 

2- Mergulhar em uma solu~~o de 0,03~ de tripsina 
(OIFCO, 1 '250), preparada em Hank's ou tamp~o fosfato pH 6,8 por 
30 segundos a 370C. 

3- Lavar rapidamente em âgua desionizada, âlcool 
absoluto e água desionizada . 

4- Corar em Giemsa tamponado (pH 6,8) a 2~ por 3 a 5 
minutos. 

BANDAMENTD C 

Baseado na técnica de SUMNER (1972), 
segundo as etapas abaixo descritas' 

modificada 

1- Após terem sido desidratadas na estufa por 
dias, mergulhar as laminas em ' uma solu~~o de hidróxido de 
(Ba(OH)2.8H20), a 5~ em banho-maria a 60-650C, durante 1 
minutos. 

2- Lavar em água desionizada e secar. 

três 
bário 

a 3 

3- Incubar em uma solu~~o salina de 2SSC (0,3M NaCl + 

0,03M Na3C6H507), pH 7,0, a 60-65 0 C, por 60 a 120 minutos. 
4- Lavar em âgua desionizada. 
5- Corar em Giemsa tamponado (pH 6,8) a 5~ durante 5 a 

10 minutos. 

BANDAMENTO RON 

A obten~~o de bandas RON processou-se, segundo as 
técnicas de BLOOM & GOOOPASTURE (1976) e HOWELL & BLACK (1980), 
com adapta~~es, através dos seguintes procedimentos' 

1- Utilizar laminas desidratadas por, pelo menos, um 
dia. 
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2- Incubar em 
Na2B~07), pH 9,0 - 9,2, 
minutos. 

tamp~o borato (0,1M Na2S04 ~ 0,005 
em temperatura ambiente, por 5 a 10 

3- Lavar em água desionizada e secar bem. 
4- Colocar sobre o material uma parte de solu~~o 

coloidal a 5~ (gelatina Otker) para duas da de prata a 50~, 

adicionando 1 gota de formal ina a 1~ para cada ml da de prata. 
5- Misturar bem e cobrir com uma lamlnula. 
6- Acondicionar em uma c~mara ümida mantida a 70 o C, 

deixando de 8 a 15 minutos. 
7- No momento em que surgir uma colora~~o castanho

dourada, lavar rapidamente em ~gua destilada ou desionizada. 
6- Corar em Giemsa tamponado, pH 6,8 a 2~ por 30 

segundos. 

Esta técnica foi 
do complexo sinaptonêmico. 

igualmente empregada na evidencia~~o 

As l~minas com os melhores padr~es de colora~~o, em 
quaisguer das técnicas descritas, foram montadas em Permount. 

2.4. A ANALISE DAS C~LULAS 

Para o estabelecimento do n~mero modal de cromossomos 
de cada animal, anal isou-se, em média, 15 met~fases em colora~~o 
convencional. Destas, fotografaram-se as três melhores para a 
montagem do cariótipo, para o qual seguiram-se os critérios de 
tamanho do cromossomo (do maior ao menor) e posi~~o de 
centrOmero. A classifica~~o util izada foi aquela proposta por 
LEVAN & cols. (1964), levando-se em conta, no caso, apenas a 
posi~~o centromérica: a. Indice centromérico (IC) = 50 a 37,5, 
cromossomos metacêntr i cos (M); b. IC 37,5 a 25,0, 
submetacêntricos (SM); c. IC = 25,0 a 12,5, subtelocêntricos 
(ST), e d. IC = 12,5 a O, acrocêntricos (A) e telocêntricos (T). 

Definiu-se NA como sendo o nümero de bra~os dos 
autossomos. Os comprimentos relativos dos cromossoms X e Y, no 
complemento haplóide das dez espécies, foram medidos em mm, em 
fotografias de met~fases com colora~~o comum ou com bandas C ou 
G quando a identifica~~o dos sexuais tornou-se diflcil. 

As melhores met~fases, em torno de 5 , com bandamento 
G, foram selecionadas e fotografadas. Determinou-se o padr~o de 
bandas G para cada espécie, considerando-se o padr~o de cada 
indivfduo, assim como local de coleta do mesmo, quando fosse o 
caso. Para a an~lise das bandas C (3 células) procedeu-se de 
forma similar. 

No que se refere às regi~es organizadoras do nucléolo, 
foram determinados o nümero, o tipo e a posi~~o das RON de dez 
células de cada indivIduo, segundo a seguinte discrimina~~o: a. 
o n~mero de cromossomos com RON; b. tipo de RON - simples, 
dupla ou conjugada; c. nO de RON em cada situa~~o; d. posi~~o da 
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RON telomérica 
intersticial 
situa<;:'.l!o. 

em p 
em p, telomérica 

ou intersticial em q, 
em 
e e. 

q, centromérica, 
nO de RON em cada 
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o filme util izado 
em D 19b, a 160C. As 
Kodabromide F-3 ou F-4. 

foi o Panatomic-X, 32 ASA, revelado 
amp I i a<;:tles foram fe i t.as em pape I 

3. TAXONOMIA NUM~RICA 

o termo taxonomia numérica, de acordo com SNEATH & 
SOKAL (1973>, significa o agrupamento, por métodos matemáticos, 
de unidades taxonOmicas em taxa, segundo os estados de seus 
caracteres. Este método impl ica na convers'.l!o dos diferentes 
tipos de i nforma<;:tles, obt i das nas ent idades t.axonOm i cas, em 
quantidades numéricas. 

Na tentativa de investigar as similaridades dos 
padrtles de bandas G dos bra<;:os cromossOmicos das espécies de 
akodontinos de nossa amostra e entre estas e aquelas descritas 
na literatura, foram aplicadas algumas das técnicas de taxonomia 
numérica (fenética e cladTstica>. Até a obten~'.l!o da Matriz 
Básica de Dados (Item 3.1.2> seguimos a metodologia descrita em 
CRISCI & ARMENGOL (1963>, com I igeiras modifica~~es. 

3.1. ESTUDO FEN~TICO 

Através deste estudo procuramos determinar as rela<;:tles 
de similaridades entre as espécies sob anãl ise, obedecendo os 
seguintes passos: 

3.1.1. Escolha das Unidades TaxonOmicas 

As unidades taxonOmicas, denominadas de OTU 
"Operational Taxonomic Unit" (SNEATH & SOKAL, 1973), compreendem 
sete espécies de akodontinos e uma de orizominos (para 
compara~~o extra-grupo) de nossa amostra e sete espécies de 
akodontinos da literatura, escolhidas por terem sido seus 
cariótipos ilustrados de forma a permitir tal tipo de anál ise: 

a. OTUs da amostra - Oryzomys flavescens (OFL>, Akodon 
sp. (ASP), A.serrensis (ASE), A.azaras (AAZ), A.aff.arviculoides 
(AAR>, Bolomys lasiLJrus (BLA), Deltamys kempi (DKE) e 
Oxymycterus sp (OSP > . 

b. OTUs da I i ter atura - A. mo I i nae ( AMO) , A. do I ores 
(ADO), A.mollis (AML), A.azarae (AAA), A.urichi (AUR), A.nigrita 
(ANI) e Bolomys obscurus (BOB) (BIANCHI & cols. 1973, 1976, 
1979b; BIANCHI & MERANI, 1964; KIBLISKY & cols., 1976; SOUZA, 
1961; LOBATO & cols., 1982). 

espécie, 
As três letras entre parênteses, 
correspondem ao código util izado 

após o nome de cada 
na elabora<;:'.l!o dos 



dendrogramas, aceitando-se as sugest~es da Conferência de Paris 
(1971), Suplemento (1975), onde a primeira letra corresponde â 
inicial do nome do gênero e as demais s~o as primeiras da 
espécie (exce~~o â A.azarae = AAA, da literatura, e A.mollis = 
AML) . 

3.1.2. 
Dados 

Escolha dos Caracteres e Constru~~o da Matriz Bêsica de 

Os caracteres escolhidos foram os bra~os 

cromossOmicos, diferenciados pelo bandamento G. As qompara~~es, 
portanto, tanto dentro das espécies como entre as espécies, 
foram feitas entre todos os bra~os, como se todos os carlótipos 
fossem constituidos de telocêntricos. Este procedimento foi 
adotado por permitir uma anâl ise mais adequada das homologias 
dos diferentes segmentos cromossOmicos e, também, porque a 
maioria das espécies estudadas apresentava a maior parte de seus 
cromossomos na forma acrocêntrica. 

O padr~o representativo das bandas cromossOmicas de 
cada OTU da nossa amostra foi estabelecido através da compara~~o 
de cinco metâfases, inicialmente em cada indivIduo e, 
posteriormente, estendendo-se ao conjunto de indivlduos daquela 
OTU. Como n~o detectamos qualquer varia~~o intra OTU, assumimos 
que, também, tal situa~~o deveria ocorrer com as OTUs da 
I I ter atura . 

Na tentativa de se definir os cromossomos em comum 
entre as diferentes espécies, comparamos entre si os cariótipos 
bandados representativos de todas elas e organizamos uma tabela 
com os achados obtidos (Apêndice 1). Nesta tabela, os 
caracteres est~o representados nas linhas e as OTUs nas colunas. 
Esta análise foi feita por dois e x aminadores e, nos casos em 
d~vida, os cromossomos ou bra~os cromossOmicos foram 
considerados, compartilhados. No que se refere âs ilustra~~es da 
literatura, estas foram refotografadas e copiadas para facil itar 
as compara~~es. 

Quando comparamos os padr~es de bandas entre as 
espécies de Akodon, Bolomys e Oeltamys de nossa amostra, bem 
como entre estas e aquelas da literatura, com os de Ox ymycterlls 
sp e O.flavescens levamos em conta, também, o tamanho relativo 
dos cromossomos, medidos em mm, tendo por base o lote hapl6 i de 
autossOmico. ~á na determina~~o das homologias cromossOmicas 
entre as espécies de A.molinae, A.dolores, A.azarae, A.mollis, 
A. LJr i ch i e B.obscllrlls, col etadas na Argent i na, fundamentamo-nos, 
c om ligeiras modifica~~es, nas proposl~~es contidas em BIANCHI & 
cols. (1976), BIANCHI & MERANI (1984) e complementadas pelos 
trabalhos de BIANCHI & cols. (1973, 1979b), KIBLISKY & cols. 
(1976) e LOBA TO & cols. (1982). Quanto â A.nigrita, fizemos uso 
das fotomicrografias publ icadas em SOUZA (1981). 
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Na defini~~o dos n~m8ros cromossOmicos de A~moJínae 

(2n=42,43,44) e A.d%res (2n=34 a 40), para efeito de an~l ise, 
utilizamos os seus complementos b~sicos 42 e 34, 
respectivamente. E, em D~kempj, consideramos apenas o 2n das 
fêmeas (2n=38) tendo em vista que, nos machos (2n=37), um dos 
autos somos , identificado como X2 e Vq, está envolvido na fus~o 
cêntrica com o Yoriginal (Yp). Convém salientar, também, que 
n~o consta no Apêndice 1, devido serem comuns ê todas as OTUs, o 
registro dos seguintes cromossomos ou bra~os cromossOmicos: 3 
(OFL); 2 (ASE); 2 (ASP); 3 (AAZ); 2q (AAR); 5 (BLA); 2 (DKE); 1q 
(OSP); 2 (AMO); 2q (ADO); 2q (AML); 3 (AAA); 2p (AUR); 2 (ANI) e 
3 (BOB). 

As an~lises, tanto das OTUs da amostra como destas com 
aquelas da literatura, foram realizadas levando-se em conta ou 
n~o os seus 2ns e NAs. Assim, foram selecionados, 
respectivamente, 124 e 126 caracteres, sendo 89 e 91 relativos ê 
nossa amostra (Apêndice 1). Quando computamos os n~meros 

cromossOmicos e de bra~os autossOmicos, o fizemos com os seus 
valores reais. 

tabela, 
bra~os 

Assim, 
numérica 
(MBD). 

Após as compara~~es e organiza~~o dos achados em uma 
atribuimos o valor um às presen~as de cromossomos ou 

cromossômicos em cada uma das OTUs e zero às ausências. 
os dados do Apêndice 1 foram transformados em uma matriz 

(Apêndice 2), denominada de Matriz B~sica de Dados 

3.1.3. Constru~~o da Matriz de Similaridade 

Utilizamos dois coeficientes para quantificar as 
similaridades entre as OTUs, o de DICE para dados bin~rios e o 
de correla~~o de PEARSON para dados mistos, este ~ltimo, quando 
inclufmos nas anãl ises os valores de 2n e NA. 

O coeficiente de DICE, também chamado de SORENSEN, 
mede as coincidências (dando maior peso a estas) e diferen~as 

dos estados dos caracteres entre duas OTUs e exige que os dados 
sejam binârios (presen~as e ausências). 

Este coeficiente é expressado por: 

2a 
SD ------------

2a + b + c 

onde as letras a, b e c significam, respectivamente, o n~mero de 
vezes em que: ambas as OTUs tenham os mesmos caracteres (1,1)j 
somente a primeira delas tenha os caracteres (1,0); somente a 
segunda possua os caracteres (0,1). Os valores deste coeficiente 
variam de Llro a zero, e equivalem aos valores de mâxima e mTnima 
similaridades, respectivamente. 

62 



Coeficiente 
aplicado quando os 
portanto, usado 
cromossOmicos e os 
fórmula: 

r 

de correla~~o momento-produto de PEARSON é 
caracteres podem ser mistos. Foi o mesmo, 
ao considerarmos, também, os n~meros 

de bra~os autossOmicos. ~ expressado pela 

l: (X .. 
h J 1 J - I.) 

J 
(X

ik 
- I

k
) 

, 
h(x .. 2 2 

- I.) Ê(X' k 
- I k) 

;., 1 J J ;<1 1 

onde: 

XJ = média de todos os valores dos estados na OTU j, e 
Xk = média de todos os valores dos estados na OTU k • 

Os valores deste coef i c i ente osc i Iam entre t e - t, 
sendo um a similaridade maxima e zero a ausência. 

De posse dos resultados, para cada par de unidades 
taxonOmicas construrmos uma matriz de similaridade, OTU por OTU. 

3.1.4. 
Grupos 

Estrutura TaxonOmica do Grupo em Estudo - Forma~~o dos 

A matriz de similaridade, em si, expressa as 
semelhan~as entre pares de OTUs. Segundo SNEATH & SOKAL (1973), 
disp~em-se de uma grande variedade de técnicas de anal i se, 
capacitadas a revelar as rela~~es de afinidades entre todas as 
OTUs. Uma destas consiste na analise de agrupamento, na qual s~o 

formados grupos de OTUs que se associam pelos seus graus de 
similaridades. No presente trabalho, aplicamos a média 
aritmética n~o ponderada, segundo o método UPGMA ("Unweighted 
Pair Group Method Using Arithmetic Averages"). 

3.1.5. Obten~~o do Fenograma 

O fenograma corresponde a representa~~o grafica, 
diagrama arborescente, da estrutura taxonOmica obtida a partir 
da matriz de similaridade e após a aplica~~o de um método de 
agrupamento. Na constru~~o destes dendrogramas, os valores de 
similaridades expressam-se em uma escala disposta na parte 
superior, enquanto que as OTUs est~o no extremo direito. De cada 
OTU parte um eixo horizontal, ligado a outro por um eixo 
vertical o qual expressa, em rela~~o à escala, o valor de 
similaridade existente entre as OTUs ou conjuntos de OTUs. 

O grau de semelhan~a (distorcido pela representa~~o 

bi-dimensional) entre a matriz de similaridade obtida e os 
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fenogramas resultantes, foi 
correla~~o cofenética (ccc). 

3.2. ESTUDO CLADJSTICO 

aval iado pelo coeficiente de 

Com a aplica .. ~o da técnica da "Arvore de WAGNER", no 
estudo cladrstico, pretendeu-se inferir as rela .. ~es de 
parentesco entre as diferentes OTUs de akodontinos, 
fundamentadas nos estados dos cromossomos, bem como tentou-se 
identificar os rearranjos preponderantes nas divergências entre 
os taxa. Ass i m, ca I cu I ou-se uma matr i z de s j.m i I ar i,dade (OTU x 
OTU) com base na matriz básica de dados (Apêndice 2) na qual foi 
utilizado o coeficiente de Distancia Manhattan e, a partir da 
compara .. ~o com a OTU extra-grupo, edificou-se uma árvore unindo 
todos os nódulos. 

o coeficiente de similaridade de Distância Manhattan -
MO ("Manhattan Oistance") - expressa-se pela fórmula: 

onde: 

MO 

X'J = valor do caráter 
X'k = valor do caráter 
n = n~mero de caracteres. 

• 

na OTUJ; 
na OTUk, e 

Seus valores variam de zero a um e equivalem aos 
valores de máxima e mrnima similaridades, respectivamente. 

Os nódulos da Arvore de WAGNER n~o correspondem, 
necessariamente, a todas as OTUs que a comp~em: alguns s~o 

puramente artificiais e servem para minimizar o comprimento da 
árvore (FARRIS, 1970). Este autor denominou-os de unidades 
taxonOmicas hipotéticas - HTUs ("Hypothetical Taxonomic Units"), 
nos quais os estados dos seus caracteres s~o iguais à mediana 
entre os estados presentes nas três OTUs e/ou HTUs às quais 
est~o associadas. 

Veja, por exemplo, a figura abaixo onde supomos que o 
nódulo A esteja ligado a outros dois, C e B, através de O (HTU). 

A 

B-------D------C 

O estado de cada caráter em O é Igual à mediana dos estados 
em A, B e C para aquele caráter, e o intervalo A-O definido 
pela equa .. ~o de FARRIS (1970): 
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d( A, I NT (8, C» = (d( A, 8 > + d( A, C> - d( C, 8» / 2, 
onde d é a dist~ncia entre os nódulos. 

No ponto inicial a ãrvore contém apenas o ancestral, 
hipotético ou n~o, e, em seqOência, as OTUs de menores 
dist~ncias (maiores similaridades) v~o sendo agregadas 
progress i vamente at<1> a 0, nc 1 us~o de todas elas, com os pontos de 
ramifica~~es correspondendo ~s HTUs. 

o cladograma assim resultante, dentre as várias 
possibil idades alternativas contidas no Programa de WAGNER-78, 
corresponde ãquela árvore de menor comprimento, ou seja, é a 
mais parcimoniosa (Princfpio da ParcimOnia Evolutiva, segundo 
CAMIN & SOKAL (1965) - a ~rvore de menor comprimento é a melhor 
estimativa da filogenia). 

A determina~~o da polaridade nos cladogramas 
resultantes, bem como os estados dos caracteres (se primitivos 
ou derivados) nas v~rias OTUs ou HTUs, foi orientada pelo 
conjunto de caracteres presentes em Oryzomys f'Javescens (Tribo 
Oryzomy i n i ), i dent i f i cada como grupo de fora (··outgroup"). Os 
demais taxa, todos akodontinos, formam um grupo monofilético. 

Tanto a anál ise fenética como a cladfstica foram 
processadas, a partir da matriz básica de dados (MBD), no Centro 
de Processamento de Dados (CPD) da Universidade Federal do 
Paran~. Na fenética, util izamos os programas do pacote Mini
Numerical Taxonomy System (MINT> do Dr. F.J.ROHLF (1970-1972) e, 
na cladfstica, o Programa WAGNER-76 (basicamente fundamentado 
nos trabalhos de KLUGE & FARRIS, 1969 e FARRIS, 1970>, ambos 
adaptados pelo Dr. Pe. JESUS SANTIAGO MOURE, do Departamento de 
Zoologia da UFPR. 

O Programa WAGNER-76 fornece v~rias informa~~es, entre 
as quais destacam-se: a) a "ârvore filogenética U que mostra as 
rela~~es entre as várias OTUs estudadas; b) as mudan~as de 
estados dos caracteres anal isados e em quais OTUs e HTUs elas 
ocorreram; c) o numero de homoplasias (paralelismo e 
convergência); d) a consistência de cada carâter; e e) o 
comprimento de cada ramo e da "árvore" como um todo. 
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III - RESULTADOS 

A. TRIBO ORYZOMYINI 

nesta 
três: 

De acordo com REIG (1984), hé cerca de 110 espécies 
tribo, das quais discutiremos os resultados de apenas 
1- Oelomys dorsalis; 2- Oryzomys delticola e 3- Oryzomys 

Flavescens. 

Com exce~~o de O.dorsalis, as demais foram coletadas 
em direfentes regi~es, no Rio Grande do Sul e Parané. 

1. Oelomys dorsalis 

Os dados citogenéticos nesta espécie referem-se apenas 
a três machos coletados em Ro~a Nova, Municrpio de Piraquara. 
Na Tabela 111.1 encontram-se os principais achados citogenéticos 
nestes três exemplares, nos quais a quase totalidade das células 
anal isadas em colora~~o comum (98~) apresentam 82 cromossomos e 
80 bra~os autossOmicos. 

1.1. CARACTERIZA~O DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

Os cari6tipos dos três exemplares machos caracterizam
se por apresentarem 81 cromossomos acrocêntricos, incluindo o Y, 
e um submetacêntrico, o X (Figura III.1a). 

Bandamento C 

As bandas C nesta espécie (Figura III.1b) localizam-se 
na regi~o pericentromérica de todos os cromossomos, exceto no Y. 

No cromossomo Xa HC se alonga, I igeiramente, na 
regi~o proximal do bra~o curto. Medidas em três células 
bandadas revelaram um tamanho médio deste cromossomo de, 
aproximadamente, 5~ (x=4,8; dp=0,2) e um rndice centromérico de 
cerca de 36 (x=35,8; dp=1,5). 

Um cari6tipo muito parecido, com 2n=82 e NA=80, ao 
aqui relatado foi descrito em exemplares de S.Paulo, 
identificados como pertencentes ao gênero Thomasomys por 
YONENAGA (1972a, 1975) e ALMEIDA (1980). 

Comparando a local iza~~o da banda C no cromossomo X da 
presente amostra e aquela descrita por ALMEIDA (1980), verifica
se que, nestes, a heterocromatina constitutiva situa-se 
intersticialmente no bra~o menor, diferindo, portanto, daquela 
observada no Paraná (Figura II1.2a). Note-se que em S.Paulo o 
cromossomo X também difere quanto á morfologia (metacêntrico), 
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TABELA 111.1 - Principais achados citogenêticos em Delomys dorsalis de Roça 
Nova. Coloração convencional 

FORMA CROMOSSÕMICA* 
NQ DE 

CROMOSSOMOS NQ DE CELULAS AUTOSSOMO SEXUAIS 

PROTOCOLO <82 82 ANALISADAS A X Y -

M343o" 15 15 80 SM A 

M356o" 12 13 80 SM A 

M362o" 14 14 80 SM A 

TOTAL 41 42 80 SM A 

*A = ACROCtNTRICO; SM = SUBMETACtNTRICO. 

IJ' 
'-J 
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Figura 111.2 - Padrões de bandamentos C (a ) e G (b) dos · 
cromossomos X em amostras de D.dorsalis ori 
ginârias do Paranâ (presente trabalho) e de 
T.dorsalis collinus de São Paulo (cf. ALMEI 
DA, 1980, com permissão da autora). 
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embora seu comprimento médio (5~) 
(YONENAGA, 1972a e 1975). 

iaual ao do X do Paraná 

o cromossomo Y, 
individualizado por marcar 
menores do cariótipo, com 
(x=1,8; dp=0,1). 

neste tipo de colora~~o, é facilmente 
por inteiro, situando-se entre os 

um tamanho médio relativo de quase 2~ 

Bandamento G 

A maioria dos pares foi 
( F i gura I I I .1 c) • 

identificada por .este método 

o cromossomo X (Figura 111.1c e 111.2b) apresenta, em 
seu bra~o menor, uma banda positiva distaI. No maior, 
usualmente, evidenciam-se duas bandas positivas bem 
proeminentes, uma proximal e a outra mais distaI, intercaladas 
por uma clara. Estas bandas devem corresponder às bandas B 
(proximal) e A (distaI) presentes em cromossomos acrocêntricos 
de mamlferos, segundo PATHAK & STOCK (1974). 

Comparando este padr~o 

cromossomo X com aquele descrito em 
novamente verificamos divergências: 
das duas bandas proeminentes (banda 
( F i gura I I I • 2b) . 

de banda 
S.Paulo por 
na amostra 

B) está 

especIfico do 
ALME I DA (1 98 O ) , 
de S.Paulo uma 

no bra-.:o menor 

o cromossomo Y destaca-se dos autos somos de tamanho 
idêntico ao seu por apresentar uma banda positiva proximal, bem 
caracterlstica (Figura 111.1c). 

Examinando os padr~es de bandas G dos autos somos dos 
dois locais (PR e SP), verifica-se homologias na maioria dos 
pares em que foi posslvel tal análise. 

Regi~es organizadoras de nucléolos (bandas RON) 

Em apenas um dos machos foi posslvel anal izar-se o 
padr~o destas bandas para esta espécie (Figura 111.3). Neste 
indivIduo ocorreu um mlnimo de duas e um máximo de nove regi~es 
marcadas pelo nitrato de prata, com uma média de, 
aproximadamente, seis (x=5,6; dp=1,6) cromossomos por células 
que apresentaram tais regi~es. 

As RON dupla (75~) e conjugada (21,4~) foram as mais 
freqUentes, ambas localizadas nas regi~es telomêricas dos bra~os 
curtos dos autossomos. 

1.2. CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

presen~a 

(Figura 

Nos primeiros estágios da prófase I foi observada a 
da veslcula sexual tlpica que caracteriza o paqulteno 

111.4a). Na seqUência, em diacinese-metáfase I aparecem 
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Figura 111.3 - Regiões organizadoras de nucleolos no macho M356 de D. dorsalis. 
As flechas indicam as posições das RON e associações entre cro
mossomos. 
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Figura 111.4 - Espermatõcitos de machos de Delomys dor
salis: a) paquíteno com vesícula sexual 

(VS) típica; b e c) diacinese-metãfase I 
com 41 bivalentes, incluindo a associa
ção ponta a ponta entre os cromossomos X 

e Y (flecha); d) metãfase 11 com 41 cro

mossomos. 
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os bivalentes autossOmicos e os cromossomos sexuais pareando 
ponta a ponta (Figura III.4b e c). Em metáfase 11 ocorreram 
células normais com 41 cromossomos (Figura III.4d). 

2. Oryzomys delticola 

Nesta espécie 
colora~~o comum, com 
cromossOmico igual a 62 
contadas por indivIduo. 

foram anal isadas 406 
91~ delas apresentando 

(Tabela 111.2), numa média 

2.1. CARACTERIZA~O DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

metáfases em 
um nt:lmero 

de 12 células 

Para facil idade de compara~~o com os dados de Oryzomys 
nigripes, uma espécie estudada em S. Paulo por ALMEIDA (1980) 
que apresenta um complemento cromossOmico igual ao de delticola, 
adotamos, em nossos dados, a ordena~~o do cari6tipo proposta por 
esta autora: agrupamento de dois conjuntos de cromossomos de 
dois e um bra~o, respectivamente, independentes de seus 
tamanhos. 

No conjunto de cromossomos de dois bra~os (pares 1-11 ) 
é posslvel o reconhecimento, nesta colora~~o, de três grupos, 
identificáveis por seus Indices centroméricos e por seus 
tamanhos (Figura III.5a e Tabela 111.3). 1e grupo (pares 1 a 3) 

composto pelos três maiores pares: no 1 subtelocêntrico, nO 2 
submetacêntrico e nO 3 meta ou acrocêntrico; 2 0 grupo (pares 4 a 
8) formado pelo conjunto de cinco pares de tamanhos 
aproximadamente iguais. Os dois primeiros (4 e 5) destacam-se 
dos três restantes (6 a 8) por serem submetacêntricos e 
relativamente maiores. Os pares 6, 7 e 8 s~o metacêntricos; 3 e 

grupo (pares 9 a 11) - neste grupo os dois primeiros pares (9 e 
lO), de tamanhos aproximadamente iguais, diferem entre si quanto 
á posi~~o da regi~o centromérica, sendo o 9 submetacêntrico e o 
lO metacêntrico, eventualmente acrocêntrico. O t:lltimo par (11 ) , 
o menor do grupo e um dos menores de todo o conjunto 
cromos sOm i co, é metacêntrico. 

No conjunto de cromossomos de um bra~o, apenas os dois 
pares iniciais (12 e 13) s~o identificáveis e os demais (do 14 
ao 30) constituem-se de acrocêntricos de tamanhos decrescentes. 

Principalmente as d i ferentes posi~~es do centrOmero 
que ocorrem em alguns pares do conjunto de cromossomos com dois 
bra~os, faz com que O.delticola, com um 2n invariável, tenha NA 
com grandes varia~~es, como pode ser visto na Tabela 111.4. Na 
mesma, considerando-se todos os locais em conjunto, verifica-se 
que cerca de 3~ dos exemplares tem um NA=79, 49~ NA=80, 28~ 

NA=81 e 20~ NA=82 , sem ocorrer, no entanto, cromossomos 
especlficos a uma determinada localidade. 
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TABELA 111.2 - Numero de cromossomos na amostra de 35 exemplares de ~ del
ticola 

N9 DE 
CROMOSSOMOS N9 DE CELULAS 

LOCALIDADES d' 'i' T <62 62 ANALISADAS 

TAIM 13 10 23 23 295 318 

ESMERALDA 5 3 8 11 50 61 

PORTO ALEGRE 2 2 11 11 

TUPANCIRETA 3 8 11 

PIRAQUARA 1 5 5 

TOTAL 19 16 35 37 369 406 
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°igura 111.5 - Conjunto de autossomos e complemento 
cromossômico sexual em O.delticola : 
a) coloração convencional; b) bandame~ 

to C e c) bandamento G. Entre os au
tos somos destaca-se o par 3 , hetero
zigoto para uma inversão pericêntri
ca. 
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TABELA 111.3 - Classificação dos pares autossômicos de 1 a 11 pelo lndice centromerico em O.delticola 

C R O MOS SOM O S 

VALORES 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 11 

n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

IC( ) 19,51 31,98 43,73 12 ,11 36,53 35,10 46,61 47,19 46,57 34,00 45,76 47,50 

dp( ) 2,28 2,12 2,46 1 ,04 1,82 1 ,71 2,10 1 ,67 3,14 2,33 2,81 2,63 

Classif. + ST SM M A SM SM M M M SM M M 

n nQ de celulas analisadas em coloração comum; IC = lndice centromerico medio; dp desvio padrão; (+) classifica-

ção adotada neste trabalho, onde: A = ACROCENTRICO; ST = SUBTELOCENTRICO; SM = SUBMETACENTRICO e M = METACENTRICO. 

...;j 
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TABELA 111.4 - Morfologia dos autossomos em 35 exemplares de ~ delticola, 
considerando-se os cinco locais de coletas e a amostra como 
um todo 

EXEMPLARES AUTOS SOMOS 

L OCALI DAD ES <f ~ T ST-SM-M A NA 

1. TAIM 6 3 9 20 40 80 
5 4 9 21 39 81 
2 3 5 22 38 82 

13 10 23 20 a 22 38 a 40 80 a 82 

2. ESMERALDA 4 3 7 20 40 80 
20 39 79 

5 3 8 20 39-40 79-80 

3. PORTO ALEGRE 20 40 80 
22 38 82 

2 2 20-22 38-40 80-82 

4. TUPANCIRETII 21 39 81 

5. PIRAQUARA 22 38 82 

2 20 39 79 

1 , 2, 3 10 7 17 20 40 80 

1 , 4 6 4 10 21 39 81 

1 , 3, 5 2 5 7 22 38 82 

19 16 35 20 a 22 38 a 40 79 a 82 



Esta 
ocorrência 
detectados na 
pares 3 e 10 e 

varia~~o no n~mero fundamental é devida a 
de três rearranjos estruturais especlficos, 

amostra estudada: invers~es pericêntricas nos 
fragmento cêntrlco no par 10. 

Na Figura 111.6 est~o colocadas as combina~~es 

observadas das duas formas distintas do par 3 que ocorreram na 
amostra: acrocêntr i ca e metacêntr i ca, co 1 ora~~o comum (111.6.1 ), 
banda C (111.6.2) e banda G (111.6.3), tanto em homo como 
heterozigoze. 

Na Tabela 111.5 s~o apresentadas as freqUências das 
combina~~es em que este rearranjo foi observado nos diferentes 
locais de coleta. Ambos os tipos de cromossomos, acrocêntrico 
(63~) e metacêntrico (37~), distribulram-se igualmente entre os 
sexos (X2= 0,1; 191; 0,70<P) e as freqUências observadas dos 
hetero e homozigotos no total da amostra est~o de acordo com as 
condi~~es de equil Ibrio (X2= 2,2; 191; O,l<P). Note-se que, no 
local em que a coleta foi maior (Taim), as três combina~~es 

cariotlpicas foram observadas e, em três dos quatro em que o 
n~mero de exemplares foi reduzido (Porto Alegre, Esmeralda e 
Tupanciret~) ambos os tipos de cromossomos est~o presentes. 

Além da variabilidade cromossOmica registrada no par 
3, também foram verificadas duas altera~~es estruturais no par 
lO, envolvendo dois animais. 

No macho M314 do Taim, foi encontrado um 
heteromorfismo decorrente de uma invers~o pericêntrica em um dos 
hom610gos, apresentado na Figura 111.7. Como este animal também 
era do tipo 3a3b foi, portanto, duplamente heterozigoto, com o 
seu NA(80) igual ao dos exemplares homozigotos para a forma 
acrocêntrica do par 3. 

Num exemplar de Esmeralda (M193, NA=79), também 3a3b, 
foi observado um fragmento cêntrico (pois estava presente em 23 
das 24 matá fases analisadas) substituindo um dos hom610gos do 
par 10 (Figura 111.7). Como pode ser notado nesta figura, seu 
tamanho foi t~o reduzido que, quando as células foram submetidas 
a bandamentos, n~o foi posslvel visual izá-lo. 

Os cromossomos sexuais s~o identificáveis em colora~~o 
comum, n~o s6 pela morfologia como pelo tamanho (Figura 111.5a): 
o X constitui-se no maior elemento enquanto que o Y, na grande 
maioria dos machos (15), é, também, facilmente destacável, 
mostrando um tamanho intermediário entre os pares 3 e 4. Nos 
quatro machos restantes pode o mesmo ser confundido com os 
cromossomos do segundo grupo, pares 4 a 8. 

células 
intra 
diflcil 

Baseando-se nos Indices centroméricos (em geral três 
por exemplar), encontramos uma alta variabilidade tanto 

como interindividual (Apêndice 3), tornando-se assim 
caracterizar morfologicamente o cromossomo X desta 
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Figura III .6 - Variabilidade cromossômica no par 3· 
de O.delticola, originada por inver 
são pericêntrica, mostrada em colo
ração comum (1); banda C (2) e ban
da G (3). (*): a = cromossomo meta
cêntrico e b = cromossomo acrocen
trico. As f l echas indicam os locais 
de quebras. 
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TABELA 111.5 - Freqüências de hetero e homozigotos para inversão pericêntri-
ca do par ~ em exemplares de O.delticola, nos diferentes lo-
cais de coletas 

PAR CROMOSSOMlCO N9 3* 
TOTAL DE 

LOCAL SEXO aa( %) ab( %) bb( %) EXEMPLARES 

TAl M 2 (8,70) 6 (26,09) 5(21,74) 13 

F 3 (13,04) 4 (17,39) 3(13,04) 10 

(M+F) 5 (21,74) 10 (43,48) 8(34,78) 23 

ESM M (12,50) 4(50,00) 5 

F 3(37,50) 3 

(M+F) (12,50) 7(87,50) 8 

POA F (50,00) 1(50,00) 2 

TUP M 1 (100,00) 

PlR F 1(100,00) 

TOTAL M 2 (5,71 ) 8 (22,86) 9(25,71 ) 19 

F 5 (14,29) 4 (11,43) 7(20,00) 16 

(M+F) 7 (20,00) 12 (34,29) 16(45,71 ) 35 

(*) a = cromossomo metacêntrico; b = cromossomo acrocêntrico; ~ e ~ = MACHOS 

e FEMEAS, respectivamente, em cada combinação. 



a b c 

6 M314 I • .. 

M193 D • 

Figura lI!. 7 - Alterações cromossõmicas no paT 
10 de O.delticola, observadas 
em coloração comum (a), bandas 
C (b) e G (e): inversão per i cê~ 
trica em M314 e fragmento cên

tri co em M193. 
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espécie através deste Indice. Estes va lores, em 132 cromossomos 
provenientes de 32 e x emplares variaram, por exemplo, de até 
33,3. a 43,3 .. entre três célu las do mesmo indivIduo e 17,1 a 
50 entre Indlvlduos, indicando uma distribui~~o contInua de 
Indices. 

Desta forma, com o objetivo de verificar a que tipo de 
distribui~~o os mesmos se ajustam, foi constru Ido um histograma 
(Figura 111.8). Observa-se, nesta figura, que os dados tendem a 
uma distribui~~o normal (X2 = 13,8; 7g1; 0,05<P). A curva 
resultante mostra-se levemente deslocada à esquerda, como 
indicado pelo valor negativo do coeficiente de assimetria de 
PEARSON (3(média-mediana)/dp = -0,6), sendo mais freqUentes as 
formas metacêntricas e submetacêntricas, ocorrendo em bem menor 
n~mero as subtelocêntricaS a 

altamente 
(Apêndice 
células 

o cromossomo V, à semelhan~a do X, mostra-se também 
variàvel . Nos 48 cromossomos dos 18 machos estudados 
3) , os Indices foram de até 36,4 a 41,4 entre três 

de um mesmo exemplar e de 29,4 a 50 entre os 
indivlduos. 

normal 
Indices 

Os dados, no entanto, n~o seguem uma distribui~~o 

(X2= 7,6; 2g1; 0,05 >P), ocorrendo uma freqUência maior de 
superiores a 41 (Figura 111.9). Observa-se, na mesma, a 

ocorrência de duas formas de Y: metacêntrica, em pelo menos 75~ 
das células, e submetacêntrica. ~ importante sal ientar, no 
entanto, que ambas as formas coexistem num mesmo indivlduo 
(Apêndice 3). 

Na Tabela 111.6. est~o registrados os tamanhos médios 
dos cromossomos sex uais de uma amostra de 15 células de 
exemplares oriundos de três dos cinco locais de coletas. Em cada 
um destes locais foram medidas (em mm) cinco metáfases, de pelo 
menos do i s animais . 

o cromossomo X, correspondendo a cerca de 9~ do lote 
hap16ide autossOmico, apresenta-se com um tamanho maior do que 
os padrbes normais observados na maioria dos mamrferos, 
correspondendo, possivelmente, ao tipo duplicado. Se 
considerarmos, no entanto, apenas a regi~o eucromâtica (no bra~o 
maior), verifica-se que seu tamanho reduz-se para 5,6~, tendo em 
vista que cerca de 40~ do seu total (bra~o menor) é 
heterocromàtico. 

Nota-se, também, que este bra~o mostra-se mais 
variàvel (CV=21 ,5~) do que o maior (CV=8,3~), sendo, desta 
forma, o principal responsável pela enorme fonte de varia~~o 

observada neste cromossomo desta espécie, tanto entre células 
como entre indiv rduos . 

células 
daquele 

O tamanho médio 
de quatro machos 

verificado nas 

do cromossomo Y aval iado em cinco 
do Taim difere significativamente 

cinco metáfases de três machos de 
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TABELA 111.6 - Tamanho médio dos cron~ssomos sexuais(l), relativos ao lote haplóide autossómico, em O.delticola 

CROMOSSOMOS X ( X) CROMOSSOMOS Y ( X) 

P q ( P +q ) P q (p+q) 

LOCAL! DADES n x ;dp x ;dp x ;dp x ;dp x ;dp x ;dp 

TAIM 5 4,28;0,89 5,69;0,56 9,97;1,19 2,22;0,44 3,31;0,61 5,53;0,99 

ESMERALDA 5 3,33;0,77 5,70;0,42 9,03;1,18 2,06;0,15 2,16;0,22 4,23;0,34 

PORTO ALEGRE 5 3,55 ;0 ,49 5,27;0,31 8,82;0,79 

TOTAL 15 3,72;0,80 5,55;0,46 9,27;1,12 

(1) = medidos em mm; n = n = nQ de celulas analisadas em coloração comum; f e 9 

maior, respectivamente; x = media e dp = desvio padrão. 

braços menor e 

CD 
.jl. 



., 
C 
.J 
~ 
.J 

'111 
U 

• • 

20 - . 

I \ I - . I \ , 15 

I 
I 

I \ 
10 -. I \ 

/ \ 
" \ ,,' 

-
" ,,/ 

10 
to: 
N 

/ 

.... .... 

o 
N .., 

SM 

" . 

" 
M 

Figura 111.9 - Histograma da distribuição 
dos lndices centromericos 
(IC) dos cromossomos Y de O. 
de 1t i co 1 a. 

\ 
\ 
I 
I , 

85 

IC 



Esmeralda (Tabela .III.6; t=2,8; 8g1 ; 0,05>P). Esta diferen~a 

também é observada no bra~o maior (t=4,0; 8g1; O,Ol>P). Este 
apresenta-se com tamanho maior ao usualmente verificado nos 
mamlferos. 

Bandamento C 

Em O.delticola, as bandas C ocorrem como pequenos 
blocos, principalmente nas regi~es pericentromêricas dos 
autossomos (Figura.III.5b ) . Em poucos pares, esta marca~~o n~o 
é bem vislvel. Em outros, em geral dois acrocêntrieos pequenos 
e no par 4, a banda C também local iza-se n os telOmeros. No caso 
dos acrocêntricos é uma banda n o bra~o longo, relativamente 
proeminente, que abrange parte da regi~o distaI e o telOmero, ao 
passo que, no centrOmero, a HC cora-se mais pal idamente. No par 
4, esta marca~~o é estritamente telomérica e normalmente forte, 
podendo localizar-se tanto em p como em q, ou em ambos. Nos 
exemplares do Taim, embora com a mesma localiza~~o, ela cora 
mais fracamente. 

No exemplar de Tupanciret~ n~o houve resposta às 
técnicas de bandamento C. 

Contrastando aos autos somos , nos sexuais ela 
constitui -se em enormes blocos heterocrom~ticos, ocorrendo tanto 
o bra~o menor do cromossomo X como todo o Y corados . Na Figura 
111.10 s~o mostrados os padr~es dos X de algumas das fêmeas (a) 
e machos (b) estudados, evidenciando a grande variabilidade 
deste cromossomo . 

No Y a localiza~~o do bloco de HC mais fortemente 
corado n~o é constante, tendo sido verificada tanto em p como no 
q (Figura III.10.b). Dos 17 e xemplares (treze do Taim e quatro 
de Esmeralda), onde tornou-se posslvel a observa~~o do 
cromossomo Y em bandas C, 12 mostraram a marca~~o mais forte no 
bra~o longo e os demais, todos do Taim, no curto. 

Relacionando-se em dez machos, o tamanho do cromossomo 
Y ao do bra~o maior do X, dentro de uma mesma cé lula, 
verificamos que em três deles o V, aparentemente, é menor ao 
passo que na maiori a deles (sete) h~ uma certa equivalência 
entre ambos. 

Bandamento G 

Através deste método 
todos os pares (Figura III.5c ) . 

foi posslvel a identifi ca~~o de 

No cromossomo X ocorrem duas bandas na regi~o mediana 
do bra~o maior, ã semelhan~a das demais espécies de mamrferos 
(PATHAK & STOCK, 1974 ) . 
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Figura 111.10 - Variabilidade no par sexual de 20 exempla-. 
plares de O.delticola: a ) fêmeas - hetero
morfismo envolvendo tamanho e morfologia 
dos cromossomos X e b) machos - variação 
nos cromossomos sexuais quanto ã morfolo
gia, tamanho do Y em relação ao braço mai

or do X e posição da banda mais escura no 

Y. 
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No cromossomo Y 
definido, embora em alguns 
q, adjacentes ao centrOmero, 

n~o se verificou 
machos, nas regi~es 
ocorram bandas. 

um padr~o bem 
proximais de p e 

A anãlise comparativa dos padr~es de bandas G, entre 
exemplares dos diversos locais de coleta (Figura 111.11), 
mostrou, de um modo geral, uma correspondência entre todos os 
autossomos. No que se refere ao cromossomo X esta foi 
verdadeira apenas para bra~o longo; no bra~o curto esta n~o foi 
observada por n~o ocorrer um padr~o regular de banda G em todos 
os animais provenientes das diferentes localidades ,analisadas. 
Esta mesma situa~~o ocorreu com os bra~os do Y. 

Idêntico resultado obtivemos ao compararmos os padr~es 
da nossa amostra com aqueles de O.nigripes publicados por 
ALMEIDA (1980). Em dois pares de acrocêntricos pequenos, que 
n~o apresentam padr~es de bandas G consprcuos, as compara~~es 
n~o foram possrveis. 

A Figura 111.12 corresponde a uma genealogia da fêmea 
M329 e seus quatro fetos envolvendo os cromossomos X e 3 em 
bandas C e G, pois foram os ~nicos elementos celulares 
informativos sobre o comportamento segregacional nesta famrl ia. 
Os demais cromossomos, em princrpio, n~o demonstraram qualquer 
altera~~o significativa. 

A anãlise do cariótipo desta fêmea e de seus fetos 
revela que tanto ela como sua filha apresentam Xs 
heteromórficos. Na m~e o XA (IC=36~) é aquele que apresenta IC 
maior e Xe (29~), o menor; em M329A, Xc (42~) aparentemente, 
mostra IC superior ao XA de M329, e o outro X (35~) é similar ao 
XA da m~e; entre os machos, um deles recebeu o XA (40~) da m~e e 
os outros, o Xe (33 e 32~, respectivamente). 

Regi~es organizadoras de nucéolos (bandas RON) 

A anãlise dos padr~es de bandas RON em nossa amostra 
referem-se a cinco exemplares (três machos e duas fêmeas) 
originãrios de Esmeralda. 

O n~mero de cromossomos marcados por célula variou de 
três a nove, com uma média próxima de sete (Tabela 111.7). Os 
valores médios observados nos machos e fêmeas, com o mesmo 
n~mero de células analisadas, s~o iguais (t=l ,7; 3G.L.; O,10<P). 

Nos dois sexos, a marca~~o telomérica nos bra~os 

curtos dos acrocêntricos pequenos ou médios foi observada em, 
praticamente, todas as células, ocorrendo as RON do tipo dupla 
mais freqUentemente (Figura 111.13). 

A anãlise conjunta dos tipos e posi~~es encontra-se no 
Apêndice 4. 
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Figura II!.11 - Comparações dos padrões de bandas G em O.delticola entre 

exemplares oriundos do Taim (TAl), Porto Alegre (POA), Esme 

ralda (ESM) e Piraquara (PIR): a ) con junto autossômico ha-

plõide; b) cromossomos X nas quatro localidades e c) cromos 

somos Y em dois dos locais de coletas . Barra = 5um. 
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TABELLA 111.7 - Numero medio e distribuição quanto ao tipo e posição das re-

PROTOCOLO 

M 325 " 

M 329C" 

M 3290" 

M 329 ? 

M 329A? 

TOTAL 

TOTAL 

giões organizadoras de nucleolos 
coletados em 

n 

10 

10 

10 

10 

10 

n' 

3 

2 

5 

NQ 

60 

66 

68 

68 

79 

194 

147 

341 

Esmeralda-RS 

R O N 

x;dp 

6,00;1,41 

6,60;1,51 

6,80;1,32 

6,80;0,79 

7,90;0,88 

. x±ep 

6,47±O,42 

7,35±O,78 

6,82±O,69 

em exemplares de O.delticola 

9 

15 

16 

7 

41 

40 

48 

TIPO 

2 

38 

28 

32 

56 

25 

98 

81 

3 

13 

23 

20 

5 

13 

56 

18 

POSIÇI\O 

O 

2 

59 

66 

68 

67 

78 

193 

145 

TIPO : 1 simples; 2 ~ dup l a e 3 ~ conjugada; POSICAO : O ~ não identificada e 

1 ~ telomerica no braço p; n ~ numero de celulas analisadas; NQ = numero de 

regiões organizadoras de nucleolos; x = media; dp = desvio padrão e ep = erro 

padrão d~ media; n' = nQ de individuos. 
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Figura 111.14 - Celulas de machos de O.delticola mostrando diferentes estã
gios na meiose: a) paqu;teno, sobressaindo-se a ves;cola s~ 
xual (VS); b a d) diacinese-metãfase I, com os bivalentes 
autossômicos mais os sexuais (bs), destacando-se a associa
çao ponta a ponta entre os cromossomos X e Y e e) metãfase 
lI, duas celulas com 31 cromossomos incluindo X ou Y. 
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Figura 111.15 - Celulas de meiose do macho M193 de O.delticola em metãfase I 
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2.2. CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

o estudo dos cromossomos mei6ticos foi realizado em 
machos homozigotos para as duas formas do par 3 e heterozigotos. 
Nas células em paqulteno, observou-se a vlslcula sexual tlpica 
(Figura 111.14a), n~o tendo sido posslvel verificar-se, nos 
heterozigotos, a ocorrência de al~a de invers~o, nesta fase. 

Em diacinese-metâfase I (b, c e d) constatamos 30 
bivalentes autossOmicos e a associa~~o ponta a ponta entre o X e 
o Y no bivalente sex ual. Em b, o bivalente sexual estâ 
completamente distendido e em c e d os cromossomos X e Y est~o 
ligeiramente separados e, portanto, passlveis de identifica~~o. 

Nas poucas células analisadas em metâfase 11 notamos a presenca 
de 31 cromossomos, incluindo o X em duas delas e o Y em outras 
duas; a quinta célula n~o foi informativa. 

No exemplar M193, portador de dele~~o no par 10, em 
metâfase I foram observados, além do bivalente sexual, 29 bi e 
um univalente (Figura 111.15a). Na ~nica célula obtida deste 
animal em metâfase 11, ocorreram 30 cromossomos (Figura 
111.15b). 

3.0ryzomys Flavescens 

Em 292 das 326 células provenientes da anâlise de 21 
exemplares desta espécie (nove machos e doze fêmeas) encontramos 
três n~meros modais de cromossomos (Tabela 111.8): a) 22~ com 64 
cromossomos; b ) 32~ com 65 e c) 36~ com 66. 

Na amostra como um todo, a freqOência de animais com 
2n=64 é de 24~, e inferior âs verificadas naqueles com 2n=65 e 
66, 33 e 43%, respect i vamente. Por outro lado, estes di st i ntos 
n~meros foram observados nas diferentes local idades estudadas. 

3.1. CARACTERIZA~O DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

fins de 
Oryzomys 
( 1978) • 

o cari6tipo de O.Flavescens de nossa amostra, para 
compara~~o, foi organizado de acordo com aquele de 

sp (2n=64 e 66) de S. Paulo, estudado por KASAHARA 

Dezenove exemplares da amostra (Tabela 111.9) têm um 
cari6tipo bâsico constituldo por 58 acrocêntricos de tamanho 
decrescente e 4 cromossomos pequenos de dois bra~os (Figura 
111.16a). Nos indivlduos com 2n=65, NA=67 , surge um elemento 
extra, menor do cari6tipo, a c rocêntrico. Naqueles com 2n=66 , 
NA=68, este cromossomo estâ duplicado. 
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TABELA 111.8 - Números modais de cromossomos observados em 21 exemplares de 
O. flavescens 

NQ DE 
EXEMPLARES N9 MOOAL CELULAS FREQ. (%) 

LOCAL! DAOES d 9 T 64 65 66 ANALISADAS OBSERVADA 

1. ESM 1 14 16 BB 

1 2 41 50 82 
2 4 6 70 77 91 - -

SUBTOTAL 3 6 9 14 41 70 143 

2. TAl 2 3 44 44 100 
20 20 100 

16 20 

SUBTOTAL 2 3 5 44 20 16 84 

3. PEL 15 16 94 

4. PIR 1 13 15 87 
3 4 44 52 85 

1 15 16 94 

SUBTOTAL 3 3 6 13 44 15 83 

1 , 2, 4 2 3 5 71 75 95 

1 , 2, 4 4 3 105 122 86 

1 , 2, 3, 4 3 6 9 116 129 90 

TOTAL 9 12 21 71 105 116 326 
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TABELA 111.9 - Morfologia dos cromossomos autossõmicos e sexuais consideran-
do-se os sexos e locais de coletas em O.flavescens 

EXEMPLARES NQ DE AUTOSSOMOS SEX~AIS 

LOCALI DAOES d ~ T M-SM ST A NA X Y 

1. ESM 4 58 66 SM SM 
1 2 4 59 67 
2 4 6 4 60 68 SM SM 

3 6 9 4 58-60 66-68 SM SM 

2. TA l 2 4 58 66 SM M 

4 59 67 
4 60 68 
4 57 67 

2 3 5 4 57-60 66-68 SM M 

3. PEL 4 60 68 SM M 

4. PIR 5 57 67 SM M-A 
3 4 4 59 67 

4 60 68 

3 3 6 4-5 57,59-60 67-68 SM M-A 

1 , 2 2 3 4 58 66 

1 , 2, 4 4 3 7 4 59 67 

1 , 2~ 3, 4 3 6 9 4 60 68 

2 4 57 67 

4 5 57 67 

TOTAL 9 12 21 4-5 57-60 66-68 SM SM-M-A 
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Figura 111.16 - Cariõtipos de O.flavescens: a) coloração 
convencional; b) bandamento C e c) band~ 
mento G. No retãngulo menor os cromosso
mos supernumerãrios ou B e nos da direi
ta os sexuais, destacando-se o heteromor 
fismo no cariõtipo das fêmeas. 
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Em colora~~o convencional s~o identificáveis apenas os 
pares 1, os dois pequenos pares de meta-submetacêntricos e os 
cromossomos extras presentes nos indivrduos com 2n=65 e 66. 

Em dois espécimens 
(67) decorrentes da presen~a 

(IC=18· ) num macho do Taim 
Piraquara (Figura 111.17). 

foram detectadas altera~~es no NA 
de bra~os curtos extras: no par 3 

e no par 6 (IC=28) numa fêmea de 

o par 1, também, apresentou-se com o bra~o curto 
aumentado (p+) em parte da amostra (Figura 111.18). Considerando 
a mesma em 
freqOências: 
cromossomos 
enquanto que, 

conjunto estes cromossomos combinam-se nas seguintes 
pp=76~, pp+=14~ e p+p+=10~. Ambos os tipos de 

estavam presentes no Taim, em Pelotas e Esmeralda, 
em Piraquara, ocorreu apenas a forma p. 

No cariótipo de O.Flavescens o cromossomo X é um 
submetacêntrico situado, pelo tamanho, entre os pares 1 e 2. O 
Y, submetacêntrico ou metacêntrico, apresentou-se acrocêntrico 
em um exemplar de Piraquara (Tabela 111.9). 

Bandamento C 

A heterocromatina constitutiva de O.Flavescens, de uma 
maneira geral, concentra-se em blocos proeminentes localizados 
pericentromericamente em todos os autos somos (Figura 111.16b). 
No cromossomo a, apesar de corado por inteiro, esta apresenta-se 
menos intensa. 

Os bra~os adicionais observados nos cromossomos dos 
pares 3 e 6 revelam-se intensamente corados (Figura 111.17 ) o 
que demonstra a sua natureza heterocromâtica. No par 1, em p+, a 
banda C estende-se ao bra~o curto, enquanto que em p restringe
se apenas à regi~o pericentromérica (Figura 111.18). 

O padr~o de banda C dos cromossomos sex uais é mostrado 
nas Figuras 111.16b e, espec ialmente, 111.19. No X, além da 
regi~o centromérica, todo o bra~o curto é marcado. No Y, a 
banda C estende-se ao longo de todo o cromossomo, ocorrendo duas 
intensidades de colora~~o (Figura 111.19), sendo que a mais 
forte localiza-se na por~~o distaI do bra~o longo, abrangendo, 
praticamente, a metade deste cromossomo. 

Os três machos capturados 
com padr~es distintos de bandamento. 
que diferem entre si, pelo tamanho 
corada metade ou todo o bra~o 

acrocêntrico é todo corado. 

em Piraquara apresentam Y 
Dois tipos de metacêntricos 
da regi~o mais fortemente 

maior enquanto que o 

Medidas realizadas em 21 cromossomos de seis 
exemplares, indicam que o cromossomo X de O.Flavescens tem um 
tamanho de acordo com o caracterrstico dos da maioria dos 
mamrferos: 5,9~ no Taim, 6,2~ em Piraquara e 6,6~ em Esmeralda. 
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Figura rrr.17 - Ocorrência de heteromorfismos cromossômicos nos pares 3 (um' 
macho, Taim) e 6 (uma fêmea, Piraquara). (*) a) Comum; b e 
c) Bandamentos C e G, respectivamente. n = n9 de cromosso

mos avaliados em banda C. 
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LDCALI DAD E 

TAIM 

PELOTAS 

ESMERALDA 

PIRAQUARA 

TOTAL 
FREQ. Ct) 

pp 

li 
2 

8 

6 

16 

76,19 

pp+ 

oa 

3 

14,29 

p+p+ 

~« 
2 

2 

9,52 

• 

NQ DE 

EXEMPLARES 

5 

9 

6 

21 

rigura 111.18 - Variabilidade cromossômica do par 1 (p = braço curto pouco o~ 

nada saliente e p+ = braço curto evidente, em coloração comum 

e banda el. Barra = 5 ~m. 
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rigura IlI.19 - Padrão de banda C dos cromossomos sexuais em O.flavescens 

nos quatro locais de coletas. 
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Esta varia~~o de tamanho entre localidades foi devida, 
principalmente, aos tamanhos das diferentes bandas C dos bra~os 
curtos: 1 ,7~ no Taim, 2,1~ em Piraquara e 2,4% em Esmeralda. 
Estas diferentes apresenta~~es da HC no bra~o curto deste 
cromossomo refletem-se nos lndi ces centroméricos que apresentam: 
29,4; 33,5 e 36,2, respectivamente, na mesma seqOência de 
loca 1 idades. 

o cromossomo Y correspondeu a 3,3~ no Taim, a 3,5~ em 
Esmeralda e a 4,2% em Piraquara do conjunto haplóide. Seus 
Indices centroméricos foram também variáveis: 35,7 em Esmeralda 
e de 38,8 a 45,9 em Taim , Piraquara e Pelotas. 

Na F igura 111.20 é apresentada uma genealogia da fêmea 
M205 e seus descendentes, o nde observa-se a segrega~~o dos 
cromossomos X e B. O X em bandas C e G, ao passo que o B apenas 
em C. Nesta figura pOde-se notar o heteromorfismo presente nos 
X da prole de M205, homomórfica para este cromossomo. 

A varia~~o detectada na progênie, tanto no nümero de 
cromossomos <65 a 66) como no de bra~os dos autossomos <67 a 
68), é decorrente das presen~as de um ou dois cromossomos 8, 
respectivamente. 

Bandamento G 

Através da anál i se destas bandas foi posslvel 
identificar todos os pares. Nos menores, contudo, 
foram muito similares entre si <Figura II1.16c ) . 

os padr~es 

por~~o 
21 ) . 

No cromossomo X destacam-se duas bandas fortes 
mediana do bra~o longo <Figuras 111.16c, 111.20 e 

na 
I I I 

Nos Y sobressai uma banda positiva proxi mal no bra~o 
maior. No bra~o menor o padr~o n~o está muito claro: enquanto no 
Taim e Pelotas há uma banda distal, em Esmeralda e Piraquara ela 
é proximal . 

O Y acrocêntrico 
autos somos de padr~o similar. 

em bandas 

Na Figura 111.21 s~o comparadas 
bandas G dos cariótipos das três regi~es: 
Piraquara. 
padr~es. 

De um modo geral, observa-se 

Regi~es organizadoras de nucléolos (RON) 

G, confunde-se com 

as seqOências das 
Taim, Esmeralda e 

uma constancia nos 

As RON de O,FJavescens caracterizam-se por se 
apresentarem dupl icadas <90%), local izadas nos bra~os curtos 
<85% ) dos acrocêntricos menores, numa ampl itude de duas a oito 
e, em média, 4 por c élulas <Tabela 111.10 e Figura 111.22). 

103 



. .. 

lO 

I .. 
Ii .. 

• I " 
I .. .. .. . 

I I 
I. 111 " li • .. " .. .. .. 
Ii ... 

.. 
t 

.. 
II .. 

I1 
.. 

• I' 



T E P 
A S I 
I M R 

• 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

* 
• 

29 30 31 x y 

Figura 111.21 - Comparações dos padrões de bandas G entre exemplares 
de O.flavescens do Taim (TAl); Esmeralda (ESM) e Pi
raquara (PIR), incluindo Pelotas (*) com relação ao 
par sexual. 
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TABELA 111.10 - Numero medio e distribuição quanto ao tipo e posição das re-

PROTOCOLO 

M 294 ~ 

M 334 ~ 

M 352 ~ 

M 357 \? 

M 365 ~ 

TOTAL 

TOTAL 

giões organizadoras de nucleolos em fêmeas de O.flavescens 

LOCAL 

TAl 

ESM 

PIR 

PIR 

PIR 

RS 

PR 

RS+PR 

R O N 

n x;dp 

10 5,2; 1,32 

10 4,3; 1,83 

10 4,8; 1,75 

10 3,6; 1,17 

10 3,7; 0,68 

n I x;ep 

2 \?~ 4,75;0,64 

3 \?\? 4,03;0,67 

5 \?\? 4,32;0,69 

TIPO POSIÇI\O 

2 3 O 

2 44 6 7 45 

41 2 9 34 

43 4 6 42 

35 3 33 

3 32 2 7 30 

2 85 8 16 79 

4 110 7 16 105 

~ 
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Figura III.22 - Regiões organizadoras de nucleolos em O. flavescens, marca 
das pelo nitrato de prata. As setas indicam as posiç'ões 
das NOR e a associação (flecha mais espessa) entre acro 
cêntricos. 
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Figura 111.23 - Celulas meiõticas em machos 2n=64 (a, b) e 65 (c, d, e) de 
O.flavescens: a) zigõteno-paquiteno; b) diacinese-metãfase 
1, com 32 bivalentes sobressaindo-se, no par sexual, o pa
reamento ponta a ponta entre os cromossomos X e Y; c; d e 
e) diacinese-metãfase 1 em machos 2n=65 mostrando 32 biva
lentes mais um univalente correspondente ao cromossomo ex
tra ou B (seta mais espessa). Em e, registra-se uma separ~ 

ção precoce no bivalente sexual. 
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A anâlise simultanea entre tipos e posi~~es estâ no 
Apêndice 4. 

3.2. CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

Somente a meiose dos machos com 2n=64 e 65 pode ser 
analisada (Figura III.23a e e). 

Em diacinese-metâfase I nota-se a associa~~o ponta a 
ponta entre os cromossomos X e Y (Figura III.23b a e). Apesar de 
corado convencionalmente, sem qualquer pré-tratamento, percebe
se que o par sexual, distendido na placa metafâsica (MI), 
apresenta, próximo a uma de suas extremidades, um 
estrangulamento separando-o, aparentemente, em duas por~~es. A 
menor, provavelmente, corresponde ao cromossomo V, enquanto que 
a maior, ao X (b,c e d). Em b, numa célula de um exemplar com 
2n=64, é posslvel identificar-se 32 bivalentes (incluindo o 
sexual). Nas demais figuras (de c a a), de um animal com 2n=65, 
além destes, mais um unlvalente correspondente ao cromossomo B. 
Em e registra-se uma separa~~o total no bivalente sexual. 

Encontramos poucas células no estâgio MIl, duas 
apenas, em um macho 2n=65, porém elas n~o foram suficientemente 
informativas sobre o n~mero de cromossomos. 

B.TRIBO AKOOONTINI 

O nómero de espécies de roedores sulamericamos 
cerca de 63 (REIG, 1987). 

nossa amostra: 4- Akodon 
6- Akodon serrensis; 7-

9- Oeltamys kampi e 10-

esta tribo é de 
fazem parte da 

att. arv i cl/l o i das; 
Bolomys lasiurus; 

reconhecidas para 
Dentre estas, sete 
azarae; 5- Akodon 
Akodon sp; 8-
Oxymycterus sp. 

Os cari6tipos de duas destas espécies (Akodon 
serransis e Akodon sp) est~o sendo relatados pela primeira vez. 

A maioria dos exemplares destas sete espécies foi 
capturada em localidades dos três Estados sulinos, exceto 
Akodon sp e Oalt.amys kempi que foram encontrados somente em um 
local do Paranâ e um do Rio Grande do Sul, respectivamente. 

~. Akodon azarae 

A anâlise cromossOmica em 18 exemplares provenientes 
de três locais distintos revela serem tanto o 2n como o NA 
iguais a 38. Este resultado foi obtido pelo estudo de 301 
células, coradas em Giemsa tamponado, o que corresponde a, 
aproximadamente, 17 células por indivIduo. A Tabela 111.11 



TABELA 111.11 - Numero, sexo, local de coleta e achados citogeneticos em lB exemplares de Akodon azarae 

N9 FORMA CROMOSSOMICA 
N9 

N9 DE EXEMPLARES CROMOSSOMOS C(L ULAS AUTOSSOMO S SEXUAI S 

d ? T LOCAL DE COLETA 37 38 ANALISADAS M A X Y 

2 4 6 ESMERALDA 4 86 90 2 34 ST SM 

5 5 1 D TAIM 3 163 166 2 34 ST M 

2 BAG( 6 39 45 2 34 ST SM 

8 10 18 13 288 301 2 34 ST M,SM 

~ 

o 



apresenta um resumo dos achados citogenéticos verificados nesta 
espécie. 

4.1. CARACTERIZAÇ~O DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

Na Figura 111.24 é apresentado um cariótipo 
representativo dessa espécie em colora~~o comum, bandas C e G, 
tendo sido os cromossomos sexuais colocados, separadamente, no 
lado direito. Observamos na Figura 111.24a, bem como na Tabela 
lII.11, o cariótipo composto por 18 pares de autossomos os 
quais, com excess~o do menor do complemento (par 18, 
metacêntrico), s~o todos acrocêntricos. 

Os ónicos cromossomos perfeitamente identificâveis 
nesta colora~~o foram os pares 1, 18 e os sexuais. Os demais 
autos somos (2 a 17) s~o acrocêntricos de tamanho decrescente, o 
X ê mediano e subtelocêntrico e o Y, um dos menores do 
cariótipo, é metacêntrico ou submetacêntrico, dependendo do 
local de origem do animal. 

Na Tabela II1.12 s~o apresentados os comprimentos 
médios dos cromossomos sexuais, bem como seus rndices 
centroméricos, considerando-se os três locais de coletas: 
Esmeralda, Taim e Bagé. 
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As médias dos tamanhos relativos dos cromossomos X das 
três local idades foram comparadas através da anâl ise de 
vari~ncia (teste de homogeneidade de BARTLETT: X2(2)= 0,68; 
0,70<P; Fc= 0,18; Ft(2;27)= 3,35), n~o tendo as mesmas diferido. 
Desta forma, considerando-se toda a amostra de células 
anal isadas em conjunto (30), o cromossomo X de A.azarae 
corresponde, em média, a 6,8% do genoma. O tamanho relativo do 
bra~o maior (eucromâtico) é de cerca de 6% (~=5,7; dp=0,4) muito 
próximo dos 5-6% preconizados por OHNO & cols. (1964) como 
caracterrstico â maioria dos mamrferos. 

~â o comprimento médio do cromossomo Y é de cerca de 
sem diferen~as entre as local idades (vari~ncias homogêneas 

0,63; 0,70<P), Fc =0,13, Ft(2;12)= 3,89) e, dependendo da 
de coleta, este cromossomo apresentou-se com morfologia 

metacêntrico no Taim e submetacêntrico em Esmeralda e 
regi~o 

variâvel 
Bagé. 

A ónica fêmea de Bagé (M153) apresentou um 
heteromorfismo de tamanho no par sexual (Figura Ill.25): 
enquanto um dos X (ST) teve um cromprimento médio de 6,6% 
(x=6,6%; dp=0,5%; n=6) o outro (SM) foi cerca de 2,6% (X=2,6%; 
dp=0,3%; n=6 células), valor este similar aos Y dos machos 
(2,5%) tanto da mesma local idade como do total da amostra 
(t=0,72; 7G.L.; 0,40<P e t=0,20; 19 G.L.; 0,80<P, 
respectivamente). 
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loração convencional; b ) Bandamento C; c ) 

Bandamento G. 



TABELA 111.12 - Comprimentos médios (mm) dos cromossomos sexuais e seus Tndices centroméricos (I.C.) de Akodon azarae 

LOCAL! DADES n 

ESMERALDA 6 

TAIM 18 

BAG( 6 

TOTAL 30 

C R O MOS SOM O x 

COMPRIMENTO M(DIO (%) 

P q P""l 

Xjdp 

l,OOiO,20 

1,18;0,21 

0,95;0,31 

1,10;0,25 

Xidp 

5.76;0.41 

5,69;0,43 

5,79;0,57 

5,72;0,44 

x;dp 

6,76;0,44 

6,87;0,60 

6,74;0,67 

6,82;0,57 

n número de celulas analisadas: três por exemplar; E e ~ 

I.C. 

Xjdp 

14,75;2,93 

17,07;1,97 

14,00;4,25 

C R O MOS SOM O 

COMPRIMENTO MEoIO (%) 

p 

Xidp 

0,93;0,20 

1,05;0,25 

0,83;0,31 

0,98;0,25 

q 

Xjdp 

1,67;0,22 

1,52 iO ,35 

l,5B;O,ll 

1,56;0,28 

P""l 

Xidp 

2,60;0,37 

2,57;0,53 

2,41 ;0,33 

2,54;0,44 

braços curto e longo, respectivamente. 

y 

I.C. 

Xjdp 

35,56;3,85 

40,92;5,62 

33,73;8,94 

n 

3 

9 

3 

w 



a b c 

x Xq_ x Xq_ x Xq_ 

,Figura III.25 - Cromossomos sexuais da fêmea M153. ~ )Colora 

ção convencional; b ) Bandas C; c ) Bandas G. 
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Das quatro fêmeas estudadas em Esmeralda, duas s~o 

recém-nascidas e filhas de M192. Os padr~es cariotlpicos das 
filhas nos vários tipos de colora~~es n~o mostraram quaisquer 
varia~~es em rela~~o aos da m~e. 

8andamento C 

Como pode ser observado na Figura III.24b, a 
heterocromatina constitutiva distribui-se nas regi~es 
pericentroméricas dos autos somos , com uma marca~~o bastante 
acentuada nos oito ou nove pares maiores. O bra~o curto do X e 
todo o Y mostram-se fortemente corados. Infel izmente n~o 

obtivemos qualquer resposta quando da apl ica~~o dessa técnica de 
colora~~o no ~nico macho (M154) de 8agé. 

Na fêmea M153 (Figura III.25b) o cromossomo X normal 
teve um comportamento semelhante ao descrito nos X do restante 
da amostra, ao passo que aquele com deficiência de, 
praticamente, todo o bra~o maior apresentou uma marca~~o similar 
à do Y dos machos, ou seja, todo heterocromático. 

8andamento G 

Através do bandamento G foi posslvel a identifica~~o 

de todos os pares do cariótipo (Figura III.24c). 

Os cromossomos X apresentaram as duas bandas 
principais (A e B), caracterlsticas da maioria das espécies de 
mamlferos (PATHAK & STOCK, 1974). Nos cromossomos Y dos 
exemplares do Taim e do macho de Bagé ocorre uma banda proximal 
no bra~o maior, enquanto que em Esmeralda o padr~o n~o foi 
esclarecedor. 

o bra~o 

mostrou um padr~o 
do X normal, isto 
III.25c). 

maior do X atlpico presente na fêmea M153, 
algo parecido à regi~o proximal do bra~o maior 

é, com ausência de bandas escuras (Figura 

As compara~~es dos padr~es das seqUências de bandas G 
entre os diferentes locais de coletas revelou uma extensa 
similaridade (Figura 111.26). Confronta~~es destes padr~es com 
aqueles de exemplares de Akodon azarae da Argentina, descritos 
na 1 i ter atura (8IANCHI & cols., 1976; BIANCHI & MERANI, 1984; 
VITULLO & cols., 1986), também, indicam similaridades entre 
todos os autos somos , diferindo, talvez devido ao padr~o das 
fotomicrografias publ icadas, apenas quanto aos sexuais. 

Regi~es organizadoras de nucléolos (bandas RON) 

As regi~es organizadoras de nucléolos foram facilmente 
identificadas nesta espécie, ocorrendo com uma marca~~o 

telomérica tanto no bra~o curto de alguns acrocêntricos como no 
longo de outros (Figura 111.27). 
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TABELA 111 .1 3 - Numero medio e distribuição quanto ao tipo e posição das regiões 

organizadoras de nucléolos em machos e fêmeas de Akodon ~ 

R O N TIPO POSIÇAQ 

PROTOCOLO LOCAL n x;dp O 2 3 O 2· 

M 273 d TAl lO 3,2; 1, 14 28 3 2 29 

M 283 d TAl lO 2,8; 0,69 4 23 27 

M 295 d TA l lO 4,2; 0,63 3 30 9 lO 32 

M 297 d TAl lO 3,2 ; 0,63 2 26 4 32 

M 318 d TAl lO 4,0; 1, 33 5 32 3 2 7 31 

M 292 ~ TAl lO 3,4; 0,52 25 8 3 31 

M 305 ~ TAl 10 3,8; 0,79 3 2 31 2 36 

M 330 i ESM lO 4,9; 0,74 2 41 6 19 29 

n ' x:tep 

TOTAL dd TAl 5 3,48±O,59 5 11 139 19 3 20 151 

TOTAL ~~ TAl 2 3,60±O,28 3 3 56 lO 4 67 

TOTAL TAl 7 3,51±O,50 8 14 195 29 4 24 218 

TOTAL ESM 4,9; 0,74 2 41 6 19 29 

'* braço q . 
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Figura 111.28 - Celulas meiõticas de machos de Akodon azarae, evidenciando-se di
ferentes fases: a, b = leptõteno-paquiteno; c a e = diacinese-me
tifase I e f = metifase 11; VS = vesicula sexual; bs ~ bivalente 
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Na Tabela 111.13 é apresentado um resumo geral da 
análise dos n~meros,tipos e posi~~es destas regl~es, enquanto 
que a anál ise combinada dos tipos e posi~~es das mesmas 
encontra-se no Apêndice 4. Os oito exemplares examinados s~o 

oriundos de duas localidades: Taim (sete) e Esmeralda (um). Para 
o cálculo do valor médio do n~mero de RON da amostra do Taim 
levou-se em conta a média observada em cada espécimem. 

Como de Esmeralda foi coletado apenas um indivIduo, as 
compara~~es entre os sexos foram feitas na amostra do Taim, 
tendo sido similares em ambos: os n~meros médios de RON por 
célula (t=0,26; 5G.L.; 0,8<P), as distribui~~es dos t i pos 
(X2=0,82; 2 G.L.; 0,50<P) e posi~~es (X2cor=1,44; 1 G.L.; 
0,20<P). Desta forma, as regi~es organizadoras do nucléolo em 
Akodon azaras, de acordo com observado na amostra do Taim, podem 
ser caracterizadas como segue: ocorrem numa amplitude de duas a 
seis, numa média de cerca de 3,5 por célula, predominantemente 
com ambas as cromátides de cada cromossomo marcadas (79~) e, 
preferencialmente, nos tel~meros dos bra~os longos (89~). 

Já as regi~es organizadoras do nucléolo do ~nico 

exemplar estudado de Esmeralda apresentaram-se diferenciadas 
daquelas do Taim na maioria dos aspectos investigados: o n~mero 
médio por célula foi próximo a cinco (t=4,34; 6G.L.; 0,001>P) e 
cerca de 40~ das marca~~es ocorreram no bra~o curto, enquanto 
que nesta ~ltima localidade, este valor foi de cerca de 10~ 

(X2=23,29; lG.L.; 0,001>P). Deve ser sal ientado, no entando, as 
limita~~es dos resultados destas compara~~es devidas à baixa 
representatividade da amostra de Esmeralda. 

~.2.CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

A análise dos cromossomos meióticos dos machos, em 
diferentes estágios da divis~o celular, revelou um comportamento 
normal (Figuras 111.28a a F). Na Figura 111.28a é apresentada 
uma configura~~o enovelada, com os bivalentes bem distendidos, 
caracterizando o lept6teno. Nos paqultenos, foi observada a 
veslcula sexual tlpica (28b). Nas células em diacenese-metáfase 
1 ocorreram 18 bivalentes autoss~micos mais o par sexual, com 
associa~~o ponta a ponta entre os cromossomos X e Y (28c a e). 
Em metáfase II nota-se a presen~a de 19 cromossomos. 

5.Akodon aFF.arviculoides 

Na Tabela 111.14 s~o descritos o n~mero e a forma dos 
cromossomos desta espécie, observados em colora~~o comum. Nas 61 
células analisadas (média de 15 por indivIduo), foram obtidos 
dois n~meros modais: 24 e 25 cromossomos, correspondendo a 70,5~ 

e 24,6~, respectivamente. Em ambos, o n~mero de bra~os dos 
autos somos (42) foi idêntico. 
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TABELA 111.14 - Número de exempl ares . sexo, local de co leta e achados citogenéticos em Akodon aff. arviculoides 

FOR MA CROMOSSOMI CA 

N9 DE EXEMPLARES N9 DE CROMOSSOMOS 
N9 

CELULAS 
AUTO S SOMO SEXU AI S 

d Y T LOCAL DE COLE TA <24 24 25 ANALISADAS M A X V 
- --

PORTO ALEGRE '5 '5 20 2 A ST 

2 3 32 35 20 2 A SM 

POR TO BELO '1 11 20 2 A SM 
- --

3 4 3 43 15 61 20 2 A ST-SM 

I\) 
~ 



5.1. CARACTERIZA~O DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

Cromossomos com dois bra~os predominam no cari6tipo 
dessa espécie e os ~nicos acrocêntricos s~o o par dez e o X 
(Figura III.29a). Apenas os dois primeiros pares, o dez, o de 
pequenos metacêntricos e os sexuais s~o os cromossomos 
facilmente reconheclveis na ausência de bandas, desde que os 
demais (três ao nove), s~o metacêntricos com um decréscimo 
progressivo de tamanho. 

Na Tabela III.15 est~o relacionados os Indices 
centroméricos obtidos nos 10 pares de autossomos. Nota-se que, 
na maioria deles, o centrOmero ocupa uma posi~~o relativamente 
mediana. As excess~es constituem-se os pares um, quatro e sete, 
que apresentam centrOmeros mais apicais, o que permitiria, pela 
Conferência de Paris (1971), Suplemento (1975), classificar os 
mesmos como submetacêntricos. 

O cromossomo X é um acrocêntrico tlpico, maior do que 
o ~nico par de autos somos do genoma que tem esta mesma forma 
(Figura III.29a). O seu tamanho médio é de, aproximadamente, 6~ 

(Tabela II1.16), similar ao valor dos da maioria dos mamlferos 
placentários já estudados. Nesta tabela s~o apresentados, 
também, os comprimentos médios obtidos em cada indivIduo. Pode
se observar, na mesma, que o ~nico exemplar de Porto Belo mostra 
um cromossomo X cujo tamanho é similar aos da amostra de Porto 
Alegre. 

o cromossomo Y, cujo centrOmero ocupa uma posi~~o mais 
terminal, é de fácil identifica~~o em colora~~o convencional, 
por ocupar uma posi~~o intermediária entre os pares acrocêntrico 
10 e o metacêntrico 11 (Figura III.29). Seu comprimento médio é 
de 2,4~ (Tabela Ill.16). Novamente o valor obtido no macho de 
Porto Belo assemelha-se ao tamanho observado nos dois machos de 
Porto Alegre. Por outro lado, um dos exemplares de Porto Alegre 
apresentou um Y cujo Indice centromérico é caracterlstico de 
subtelocêntricos e, portanto, distinto dos presentes nos dois 
outros machos (submetacêntricos) da amostra (Figura III.29). 

Todas as 15 células analisadas no macho M265 
apresentam 25 cromossomos. Suspeitamos inicialmente da presen~a 
de cromossomos 8 como responsável pela eleva~~o no n~mero de 
cromossomos, haja visto o relato deste cromossomo em Akodon sp 
de S~o Paulo (KASAHARA, 1978 e KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA, 
1982), cujo complemento cromossOmico é idêntico ao do presente 
estudo, e em indivlduos coletados em outros pontos do Rio Grande 
do Sul (ELIZABETH CASTRO, 1988, comunica~~o pessoal) e no Paraná 
(SBALQUEIRO & cols., 1986). Em todos estes casos o cromossomo B 
apresenta-se submetacêntrico e de tamanho mediano, superior ao 
do par 10. A morfologia deste elemento extra aI iada ao tamanho 
e, como veremos adiante, padr~es de bandamentos e comportamento 
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TABELA 111.15 - Classificação dos autossomos com dois braços de acordo com O ,ndice centromerico em Akodon aff. arvicu
loides 

VALORES 

n 

IC. 

dp 

Classif. 

8 

38,47 

0,96 

M 

2 

8 

45,90 

1 ,41 

M 

3 

8 

48,15 

1 ,2 4 

M 

4 

8 

40,33 

1 ,56 

M 

C R O MOS SOM O S 

5 

8 

47,34 

2,76 

M 

6 

8 

49,28 

1 ,07 

M 

7 

8 

42,29 

3,13 

M 

8 

8 

47,86 

1,81 

M 

9 

8 

46,79 

2 ,56 

M 

11 

7 

44,66 

3,69 

M 

fi) 
-l' 



TABELA 11 1. 16 - Comprimentos medias dos cromossomos (mm) sexuais e ,ndice centromerico (I.C . ) do cromossomo Y em Akodon 
aff. arviculoides 

C O M P R I M E N T O M E O I O ( % ) 

C R O M OS SOM O Y 

CROMOSSOMO X P q P + q 1. C. 

PROTOCOLO LOCAL n x;dp n x;dp Xidp n x;dp n xidp 

M 013 d PBE 3 5 , 67;0,62 2 0,73;0,06 1 ,34;0,06 3 2, 1 1;0,07 2 35,42;2,95 

M 265 d PAL 3 5,64;0,28 2 0,59;0,15 2,23;0,24 3 2 ,48;0,58 2 20,84 ;5,89 

M 266 d PAL 3 5,82;0, 13 3 0,97;0, 10 1 , 65;0,24 3 2,62;0,34 3 36;94;1,01 

M 267 i PAL 5 5,81;0 ,1 7 

TOTAL PAL 1 1 5,77;0,20 6 2,55 ; 0 , 44 

PBE 3 5,67;0,62 3 2,'1;0,07 

dd 9 5,7 1 ;0,36 

i 5 5,8; 0,17 

TOTAL (3dd : 11) 14 5,75.0, 30 9 2 , 40;0,41 

I\J 
(]I 
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mel ótico sugerem que o mesmo possa também ser um cromossomo Y. 

o cromossomo extra mostra a morfologia de um 
subtelocêntrico (Figura 111.31) e medidas do seu comprimento 
indicam um valor médio de 2,4~ (dp=0,5~) igual a 2,5~ (x=2,5~ 
dp=0,6~) observados no cromossomo considerado como o Y deste 
macho (t=0,17; 4 gl; O,80<P). 

Bandamento C 

As bandas C nesta espécie distribuem-se 
pericentromericamente nos autossomos. S~o pequenos blocos 
heterocromáticos e em apenas alguns pares de cromossomos pode-se 
visual izá-10s perfeitamente (Figura 111.29b). Em algumas 
metáfases restringem-se a pouco mais de dois ou três pares, 
enquanto que em outras a um maior n~mero. 

ambos os 
111.29b). 

o 

Bandamento G 

cromossomo X segue o 
tipos Y mostram-se 

mesmo padr~o dos autos somos e 
inteiramente corados (Figura 

Na Figura 111.29c é apresentado o padr~o de bandas G 
presente em A.aFF.arviculoides. 

o cromossomo X possui as duas bandas positivas 
próximas à regi~o mediana do bra~o q. O Y submetacêntrico revela 
uma extensa marca~~o envolvendo todo o bra~o maior enquanto o 
bra~o curto n~o apresenta bandas. Já no subtelocêntrico o padr~o 
do bra~o curto é o mesmo enquanto que, no bra~o longo, a 
marca~~o (3/4) é apenas proximal (Figura 111.29c e 111.31). 

Assim, levando-se em considera~~o a posi~~o desta 
banda nos dois cromossomos, sugerimos a possibilidade de uma 
invers~o pericêntrica responder pela varia~~o na morfologia do 
cromossomo Y. 

Uma análise comparativa entre os padr~es de bandas G 
presentes nos indivlduos das duas localidades revelou extensa 
similaridade entre todos os cromossomos, exceto quanto ao Y 
submetacêntrlco, já comentada (Figura 111.30). 

Como o mesmo objetivo, estes padr~es foram comparados 
àqueles obtidos em Akodon sp de S.Paulo por KASAHARA (1978) e 
KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA (1982). Verificou-se uma completa 
homologia de bandas tanto dos autos somos como do X, enquanto 
que, com referência ao Y, nada podemos afirmar pois o padr~o 
deste cromossomo, nas fotomicrografias pub1 Icadas, n~o está 
muito nltido. 

Os padr~es de bandas C e G do cromossomo extra 
presente no macho M265 s~o comparados com os do cromossomo Y do 
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Figura 111 . 30 - Comparações dos padrões de bandas G, em Akodon 

aff.arviculoides, entre exemplares de Porto 
Alegre (PAL) e Porto Belo (PBE). 
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a b c 

5 tJm 

Figura 111.31 - Macho com 2n:25 de Akodon aff.arviculoides: cromossomo Y e 
cromossomo extra. a) Coloração comum; b) Bandamento C e c ) 

Bandamento G. 
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• b 

c 

,Figura 111.32 - Cromossomos de espermatõcitos de Akodon aff.arviculoi~ 
des com 2n=24: a ) célula em paquiteno; b ) diacinese-m~ 

tãfase I, com os bivalentes autossõmicos e a associa -
cão ponta a ponta entre o X e o Y e c ) duas células em 
metãfase 11 com as 12 diades, incluindo ou o Y ou o X. 

VS = vesicula sexual. 



• b 

c 

Figura 111.33 - Meiose do macho com 2n=25. Em a , b e c celulas em dia 
cinese-metãfase 1 com o cromossomo extra em configur~ 
ção de bivalente com o Y (seta maior ) , sempre prõxi -
mos ao X univalente (seta menor). 
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mesmo animal 
uma banda G 
cromossomo, 
Y. 

na Figura 111.31b e c. Verifica-se a presen~a de 
positiva em grande parte do bra~o ma i or deste 

indicando grande similaridade com a apresentada pelo 

5.2. CROMOSSOMOS ME1~TICOS 

Em colora~~o comum , foram observados na meiose dos 
machos com 2n;24 a ves rcula sex ual no paqurteno, os 12 
bivalentes em diacinese-metãfase I, incluindo o pareamento ponta 
a ponta entre X e Y, e 12 cromossomos em metãfase "11 ( Figuras 
III.32a a c). A disjun~~o normal do X (seta) do Y (seta) é 
mostrada nas drades apr esentadas em c. 

A mei ose do macho com 2n;25 mostrou-se extremamente 
pecul iar. N~o foi observada a forma~~o da vesrcula sexual em 
paqurtenos anal isados. Os autossomos formam 11 bivalentes 
regulares (Figura 111.33 ) e o cromossomo e x tra associa-se ao Y 
na forma de bivalente. O X permanece como um univalente, com a 
caracterfstica de co locar-se, na placa, próximo ao bivalente que 
inclue o Y. 

6.Akodon serrensis 

C inqUenta e três e x emplares de A.serrens i s foram 
capturados em duas regi~es dist i ntas: Taim-RS (50), a nrvel do 
mar e Piraquara-PR (3), na Serra do Mar. Em 51 dos mesmos 
verificou-se um n~mero modal e um nümero fundamental, em 
colora~~o convencional, de 44, em 92,7~ das 847 células 
anal isadas (Tabela 111.1 7) . Do i s animais do Taim apresentaram 
nümeros diplóides diferentes: 43 e 45. 

6.1.CARACTERIZA~0 DO CARI~TIPO 

Coloraç~o Convencional 

Verifica-se na Tabela 111.1 7 que o genoma de 
A~serrens i s é constiturdo, preponderantemente, de acrocêntricos 
(42), com apenas um par de metacêntricos. Estes cromossomos 
est~o dispostos na Figura 111.34a em ordem decrescente de 
tamanho, sendo o ültimo par o metacêntrico. Excetuando-se o par 

e o de metacêntricos pequenos, todos os demais s~o de difrcil 
identifica~~o por este método de co lora~~o. 

O 
comp lemento, 
20. 

cromossomo X ê mediano e o Y, um dos menores do 
em geral ocupa urna posi~~o igualou superior ao par 

Os exemplares de 2n;43 e 45 (Tabela 111.17), foram 
coletados em uma mesma regi~o do Taim, denominada de Mata do 
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TABELA 111.17 - Número, sexo. local de coleta e achados citogenêticos em 53 exemplares de Akodon serrensis 

FORMA CROMOSSOMICA 

NQ OE EXEMP LARES NQ CROMOSSOMICO 
NQ 

CEL ULAS 
AUTO S SO MOS SEXU AIS 

d 9 T LOCA L DE COLETA <43 43 44 45 ANA LISADAS M A X Y 

31 1 7 48 TAIM 8 49 741 3 801 2 40 A A 

TAIM 14 t 5 2 40 A 

TAIM t 4 t 5 2 40 A A 

2 3 PIRAQUARA 2 44 46 2 40 A A 

TO TAL 

33 18 51 8 5 t 785 3 847 2 40 A A 

14 15 2 40 A 

14 t 5 2 40 A A 

lJJ 
I\l 
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Albard~o, uma propriedade particular que dista cerca de 3 a 5 Km 
da sede desta Reserva Eco16gi ca . Em colora~~o con vencional foi 
imposslvel identificar o par a que pertenciam tanto o cromossomo 
ausente como o extra. 

Bandamento C 

o padr~o pericentromérico nos autos somos é uma 
constante, porém a marca~~o mais forte estã restrita a poucos 
pares, enquanto que a maioria mostra-se pal idamente corada, em 
alguns nem evidencia-se a heterocromatina constitutiva (Figura 
llI.34bL 

o cromossomo X, com uma distribui~~o de HC 
pericentromérica, n~o é distingulvel dos autossomos com marca~~o 
forte e o Y mostra-se corado e facilmente reconheclvel. 

Estes mesmos padr~es, no X e / ou Y, s~o encontrados no 
cari6tipo do macho com 2n=45 e na fêmea 2n=43 (Figura 111.35 ) . 

Bandamento G 

Na Figura 111.34c é apresentado o padr~o 

representativo das bandas G de Akodon serrensjs, onde todos os 
cromossomos est~o perfeitamente caracterizados. O X possui, no 
bra~o longo, as duas bandas tlpicas deste cromossomo dos 
mamlferos e no Y, também neste bra~o, ocorre uma banda prox imal. 

Pela Figura 111.35 
indivIduo de cari6tipo 2n=43 e 

verifica-se apenas um ~nico 
dois X mais o Y no de 2n=45. 

X no 

Na Tabela 111.18 est~o relacionados os comprimentos 
médios dos cromossomos sex uais obtidos em metâfases (em geral 
uma por indivIduo) com bandamento G, devido a impossibi1 idade da 
identifica~~o destes cromossomos em co10ra~~0 convencional. 

local 
1 Og 1 ; 
e 6?, 

O tamanho médio do cromossomo 
idades (t=O,70; 10g1; O,50(P) e nem 

O,60 <P). Assim, o comprimento médio 
valor muito pr6ximo ao da maioria dos 

X n~o variou nem entre 
entre sexos (t=O,46; 
do X situa-se entre 5 
X de mamlferos . 

A varia~~o no tamanho médio do Y entre 
Piraquara também n~o foi significativa (t=O,59; 6g1; 
com um valor pr6ximo de 2,4?. 

Taim e 
O,50 <P), 

A anã1 ise comparativa da distribui~~o das bandas G dos 
e xemplares provenientes das duas local idades de coletas, n~o 

revelou maiores diferen~as, podendo-se, portanto, considerar que 
os exemplares oriundos de locais distintos apresentam idênticos 
padr~es de bandamentos ( Figura 111.36). Foi, também, comparado 
com aquele de A.moljnae, da Argentina (BIANCHl & co 1s., 1973, 
1976 e BIANCHl & MERAN1, 1984) e, de um modo geral, os padr~es 
observados foram muito similares. 
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TABELA 111.18 - Comprimento médio (em mm) dos cromossomos se
xuais de Akodon serrensis, em bandas G, con
siderando-se os locais de coletas e os sexos 

LOCALIDADES 

Taim 

Piraquara 

SEXO 

Machos 

Fêmeas 

TOTAL 

n 

8 

4 

7 

5 

1 2 

COMPRIMENTO MtDIO ( %) 

CROMOSSOMO X 

x; dp 

5,69;0,26 

5,58;0,25 

5,68;0,29 

5,61;0,21 

5,65;0,25 

n 

4 

4 

8 

CROMOSSOMO Y 

X ;dp 

2,41;0,28 

2,29;0,29 

2,3?;0,27 

w 
Cl' 
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- Comparações dos padrões de bandas G, em Akodon 
entre exemplares do Taim e Piraquara. 
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Regi~es organizadoras de nucléolos (bandas RON) 

A colora~~o por nitrato de prata produziu, nesta 
espécie, marca~~es principalmente nos telOmeros dos bra~os 

maiores de vários acrocêntricos e nos metacêntricos pequenos em 
cinco exemplares estudados, conforme mostrado na Figura III.37. 
A ocorrência de RON nos metacêntricos foi variâvel e apenas um 
dos cinco espécimens mostrou tal marca~~o em todas as células 
anal isadas. 

No Taim o nómero de bandas RON variou de qois a oito, 
com um valor médio em torno de 4,5 RON por indivIduo, enquanto 
que em Piraquara a amplitude é de duas a nove, com um n~mero 
médio de 5,6 (Tabela III.19). Esta diferen~a n~o se mostra 
significativa (t=1,84; 7G.L.; O,10<P), bem como a diferen~a 

entre sexos (t=109; 7G.L.; O,30<P) e, por conseguinte, o nómero 
médio de RON por indivIduo nesta espécie é de aproximadamente 
cinco (Tabela III.19). 

A RON dupla predominou em rela~~o aos demais tipos, 
com uma freqOência de 87,2~ contra 12,8~ (Tabela III.19). As 
freqOências observadas foram similares n~o só entre localidades 
(X2=2,71; 2G.L.; O,20<P), como, também, entre sexos (X2=1 ,81; 
2G.L.; O,30<P). 

o bra~o longo (85~) foi preferencialmente marcado em 
rela~~o ao curto (3~). As diferen~as entre as freqOências 
observadas das RON em p e q quanto à local idade e sexo, também 
nestes caSOSt mostram-se n~o significativas: a) entre locais -
X2 cor= 3,75; 1G.L.; O,05<P; e b) entre sexos - X2=O,54; 1G.L.; 
O,30<P. 

Associando-se as duas situa~~es (tipo vs posi~~o, 

Apêndice 4) a RON dupla-bra~o q (2.2) é a mais freqUente (83~). 

6.2.CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

o estudo dos cromossomos dos machos 2n=44, em 
colora~~o comum e banda C, permitiu a identifica~~o da veslcula 
sexual tlpica em paqulteno (Figura Ill.38a) e dos bivalentes 
autossOmicos (21) e sexual em diacinese-metâfase I (Figura 
lII.38b a F). Nestas óltimas células também observa-se a 
associa~~o ponta a ponta entre .os cromossomos X e Y. Nas Figuras 
III.38d e e o padr~o de banda C presente na regi~o centromérica 
destes cromossomos demonstra que esta associa~~o ocorre pelos 
bra~os curtos destes dois cromossomos. Em 9 e h podem ser vistas 
duas células em metâfase II, cada uma com 22 dlades. 

Em 
prata, o 
paqulteno, 
bivalente X 

alguns machos, através da colora~~o pelo nitrato de 
complexo si naptonêmi co (CS) foi visualizado em 
n~o só nos bivalentes autossOmicos, como também no 
e Y na veslcula sexual (Figura Ill.39). 
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Figura 111.37 - Regiões organizadoras de nucleolos em duas metãfases de ~kodon 
serrensis. As setas menores indicam as posições das RON em q 
dos acrocentricos (a, b) e, as maiores, nos metacêntricos pe
quenos (b). 
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TABELA 111,19 - Número medio e distribuicão quanto ao tipo e posicão das reqiões 

organizadoras de nuc léolos em machos e fêmeas de Akodon serrensis 

R O N TIPO POSIÇM 

PROTOCOLO LOCAL n x;dp O 2 3 O 2 

M 289 ~ TAl 10 3,60;1,08 6 28 2 2 34 

M 300 ~ TAl 10 3,90;1,60 2 35 2 6 32 

M 306 ~ TAl 10 4,10;1,10 39 41 

M 312 ~ TAl 7 6,00;1,70 7 32 3 2 40 

M 339 ~ PIR 10 5,10;1,52 9 42 14 5 32 

M 344 ~ PIR 10 5,10;0,99 48 2 15 35 

M 290 • TAl 10 4,70;1,64 3 42 2 6 3 38 

M 380 • TAl 10 4,80;0,80 45 3 47 

M 353 I PIR 10 6,60;1,17 7 56 2 4 3 59 

n' x:tep 

TOTAL TAl 6 4,52,0 ,86 19 221 13 16 5 232 

TOTAL PIR 3 5,60,0,87 17 146 4 33 9 126 

TOTAL ~~ 6 4,63±0,92 26 224 10 39 7 214 

TOTAL Ii 3 5,37±I,07 10 143 7 10 144 

TOTAL GERAL 9 4,88::tO ,97 36 367 17 49 14 358 
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figura 111.38 - Diferentes estágios da divisão meiôtica de Akodon serrensis 
(2n;44) em coloração convencional (b, c ) e bandamento C (a , 
d a h): a ) paquiteno; b a f ) diplôteno-metáfase I, evidenc2. 
ando-se no bivalente sexual o pareamento ponta a ponta en
tre o X e o Y; 9 - h) metáfase 11. 
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Figura 111.39 . Complexos sinaptonêmicos dos bivalentes autossômicos e vesi· 
culas sexuais em três diferentes células do paquiteno em Ako 
don serrensis (2n=44) . A seta indica a presença dos cromosso 
mos X e Y nas vesiculas sexuais. 
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Figura 111.40 - Células meiõticas do macho M239 (2n=45) de Akodon serrensis 
em coloração comum: a ) paquiteno; b a d ) dip lõtenó-metãfase 
I, destacando-se a presença do trivalente sexual (ts); e-f ) 
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Na meiose do exemplar M239 (2n=45), em colora~~o 

comum, foi possTvel a ídentifica~~o do trivalente sexual formado 
pelos cromossomos XXV (Figura III.40b, c e d). Na Figura III.40a 
observa-se uma célula em paqulteno e em 1II.40e e F duas 
metâfases 11 com 22 cromossomos. 

7.Akodon sp 

Na Tabela 111.20 é apresentado um resumo dos achados 
citogenêticos, em colora~~o convencional, do n~mero e forma 
cromossOmica observados nos três e x emplares (dois machos e uma 
fêmea) de Akodon sp. O nümero diplóide obti do na espécie foi o 
de 46. O espécimen M361 mostrou uma freq~ência de 5~ de células 
hiperdiplóides. As anâlises em bandas G das metâfases de 47 
cromossomos evidenciaram, no entanto, que estas células eram 
aneup16ides para diferentes cromossomos, eliminando, desta 
forma, a hip6tese inicial da presen~a de cromossomo B~ 

7.1.CARACTERIZA~0 DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

Na Figura 111.41 os cromossomos desta espécie foram 
dispostos em ordem decrescente de tamanho, onde destacam-se os 
pares n~mero 1, acrocêntrico e maior do complemento, e o de 
metacêntricos pequenos, o menor. Vinte e dois pares s~o 

acrocêntricos e apenas o par 1, o maior acrocêntrico, e o par 
22 , metacêntrico, s~o identificâveis nesta colora~~o . 

Bandamento C 

regi~es 

blocos 

As bandas C local izaram- se, preferencialmente, nas 
pericentromêricas de todos os autos somos em enormes 

heterocromâticos (Figura III.41b). Um dos maiores pares 
de autossomos, provavelmente o de nümero três mostrou, além da 
banda C pericentromérica, uma banda situada no telOmero do bra~o 
longo (Figura 1I1.41b, seta) . Esta banda revelou-se variâvel 
entre os indivlduos e entre células: na fêmea M348 ocorreu nos 
dois membros do par; no macho M349, apenas um 
consistentemente; enquanto que no M361 n~o 

ambos os homólogos. 

deles apresentou-a 
foi observada em 

o cromossomo X apresentou a banda C em dois pontos 
distintos: um na regj~o centromérica tal qual os autossomos, e o 
segundo, subterminal, próximo ao telOmero de q (Figura III.41b). 
Embora a dificuldade de identificar este cromossomo em tal tipo 
de bandamento, o fato de ter sido o mesmo observado em dose 
dupla na fêmea e simples nos dois machos, é sugestivo de que 
este marcador seja o X . O cromossomo Y foi todo heterocromático. 
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TABELA 111.20 - Caracterização pelo sexo e achados citogeneticos de três 
exemplares em Akodon sp, coletados em Roça Nova, Piraquara-
-PR 

NQ FORMA CROMOSSOMICA 
SEXO CROMOSSOMICO N9 DE 

CELULAS AUTOSSOMO SEXUAIS 

PROTOCOLO <f ~ 45 46 47 ANALISADAS M A X Y --
M 348 - + 15 15 2 42 A 

M 349 + - 26 27 2 42 A A 

M 361 + - 5 90 5 100 2 42 A A 

TOTAL 2 6 131 5 142 2 42 A A 
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Figura 111.41 - Conjunto de autossomos e complemento cromosso 
mi co sexual em: a ) coloração convenci ona 1; b) 
bandamento C e c ) bandamento G, de Akodon sp . 
A seta indica a presença de banda C telomêri
ca no par 3 (b ). 
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TABELA 111.21 - Comprimento mêdio (em mm) dos cromossomos sexuais de três 
exemplares de Akodon sp, coletados em Roça Nova, Piraquara-PR 

SEXO 

Macho 

Fêmea 

TOTAL 

NQ EXEMPLAR 

2 

3 

n 

8 

2 

10 

COMPRIMENTO MEDIO ( %) 

CROMOSSOMO X CROMOSSOMO Y 

x;dp n x;dp 

5,54;0,35 8 2,52;0,37 

5,75;0,18 

5,58;0,32 8 2,52;0,37 

n = nQ de cêlulas analisadas em bandas G, no mínimo duas por exemplar. 
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Figura 111.42 - Regiões organizadoras de nucleolos em duas metãfases de Ako 
don sp. As setas indi cam as ocorrencias das RON nos braços 
longos dos cromossomos acrocentricos. 
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Bandamento G 

Os 22 pares de autossomos apresentam padr~es distintos 
entre si, tornando-os facilmente identificáveis (Figura 
111.41c). O X, a e x emplo das demais espécies até aqui descritas, 
também mostra na regi~o mediana do bra~o q a presen~a das duas 
bandas G positivas caracterlsticas deste cromossomo. Um padr~o 
n~o muito distinto ocorre no cromossomo Y (Figura 111.41c) e, 
em algumas metáfases, há ev i dências de uma banda positiva 
prox ima1 em q. 

Determina~~es do tamanho médio dos cromossomos X e Y, 
em metáfases com bandas G, revelaram valores · de 5,6~ e 2,5~, 

repectivamente ( Tabela 111.21). 

Regi~es organizadoras de nucléolos (bandas RON) 

As regi~es organizadoras dos nucléolos foram 
evidenciadas apenas nos dois machos estudados. O nómero médio de 
RON observado em vinte células (dez por indivIduo) foi de 5,9 
(dp=1,7) com uma varia~~o de três a oito RON por célula. A 
marca~~o dupla (84,7~, Figura 111.42) sobrepujou os demais 
tipos, com 10ca1iza~~0 preferencial no te10mero do bra~o longo 
(97,5~). Assim, as RON de Akodon sp caracter i zam-se por 
ocorrerem em um n~mero em torno de seis, nas duas cromâtides 
dos te10meros dos bra~os longos (90,2~). 

7.2.CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

A análise em co10ra~~0 c omum dos cromossomos na meiose 
dos machos, nos diferentes estág i os em que se tornou posslve1 
tal estudo, revela um comportamento normal. Na Figura 111.43a a 
F mostramos as diversas fases, do paqulteno á metáfase 11. Em a 
nota-se a veslcu1a sexual tlpica do paqulteno, enquanto que em b 
a d nas diacineses-metáfases I, observam-se os biva1entes 
autossOmicos e os sex uais. Em III.43b e d registra-se a 
separa~~o precoce dos cromossomos X e Y. E na e e F verificam-se 
as 23 dlades, caracterlsticas desta fase (Mil). 

6.Bolomys lasiurus 

O estudo citogenético, em co10ra~~0 comum, de quatro 
e xemplares identificados taxonomicamente como Bolomys lasiLJrLJs 
mostra os n~meros de cromossomos e de bra~os autossOmicos como 
sendo iguais a 34 nas 60 células analisadas, o que corresponde, 
em média, a 15 células por indivIduo. Estes animais s~o 

originários de duas localidades distintas e na Tabela 111.22 é 
apresentado um resumo dos dados cromossOmicos obtidos. 
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TABELA 111.22 - Numero, sexo, local de coleta e achados citogenêticos em quatro 
exemplares de Bolomys lasiurus 

N9 DE N9 DE FORMA CROMOSSOMICA 
EXEMPLARES N9 DE CtLULAS AUTOSSOMO SEXUAIS 

cf ~ T LOCAL DE COLETA CROMOSSOMOS ANALISADAS M A X Y 

Cambarã do Sul 34 15 2 30 ST SM 

2 3 Vila Velha 34 45 2 30 ST SM 

3 4 34 60 2 30 ST SM 

(J1 



8.1.CARACTERIZA~0 DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

Na Figura II1.44a pode-se observar o padr~o 

morfo lógico dos cromossomos desta espécie em colora~~o comum. 
Entre os autossomos, 15 pares s~o acrocêntricos e um ê 
constitu ldo de pequenos metacêntricos. O par nO 1 é o maior do 
conjunto e, junto com o metacêntrico, s~o os ünícos 
identificáveis por este método . 

(Figura 
o X, de tamanho mediano, confunde-se com os autossomos 

111.44a l. O Y é submetacêntrico e ligei ramente maior do 
que o par de metacêntricos pequenos, sendo, em algumas células, 
confundido com estes (Figura 111 . 44a). 

Bandamento C 

No ünico espécimen em que se tornou possfvel a 
(HC), o macho de 
pericentromêri cos , 

evidencia~~o das regi~es heterocromáticas 
Cambará do Sul, ocorrem enormes blocos 
intensamente corados ( Figura 111.44b l . 

o cromossomo X tem um padr~o similar ao dos autos somos 
e o Y é totalmen te marcado ( Figurall1.44b). 

Bandamento G 

Através deste método foi poss l vel identificar todos os 
autossomos acrocêntri cos ( Figura 1II.44cl. 

No cromossomo X , visua l izam-se duas bandas positivas 
na regi~o média-proxi mal do bra~o maior . E no Y n~o ocorre uma 
marca~~o definida . 

o comprimento médio do cromossomo X ( medido em mm e em 
apenas três células bandadas) é igual a 6~ (x=6,O; dp=O,8l do 
complemento haplóide autossOmico . O cen trOmero ocupa uma posi~~o 
levemente subterminal (IC=14,5; dp=1,1 S T l e o tamanho 
relativo do bra~o curto corresponde a cerca de O,9~ (X=O,9; 
dp=O,1 ) e o do bra~o maior está próximo a 5lt (x=5,1; dp=O,7) . O 
cromossomo Y, também medido nas três metáfases bandadas, mostra 
um valor médio em torno de 2~ (x=1,9; dp=O,1 l. 

o estudo comparativo dos 
encontrados nos exemplares de Cambar~ 

padr~es 

do Sul 
de bandas G, 

e V i I a Ve lha, 
revela grandes semelhan~as entre os pares cromossOmicos nos 
quais foi possTvel uma anâlise acurada, uma vez que em nem todos 
as bandas estavam n l tidas o suficiente (Figura lll . 45l . 

Esta 
verificados 
LANGGUTH, 

em 
1981 

homologia de bandas 
B. I as j urus ( 2n=NA=34 ) 

e FURTADO, 1981) 

estende-se aos 
de Pernambuco 

e Zygodont.omys 

padr~es 

( MAIA & 
Jasiurlls 
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(2n=NA=34) de S.Paulo 
YASSUDA, 1983). 

(KASAHARA, 1978 e KASAHARA & YONENAGA-

Nas compara~~es com os padr~es de bandas apresentados 
por exemplares argentinos de B.obscurus (BIANCHI & cols., 1976 e 
BIANCHI & MERANI, 1984 ), cujo complemento cromos sOm i co é 
idêntico ao de BIJasiurus, detectamos homologias em apenas cinco 
pares de autossomos (Apênd i ce 1 ) . 

9. Deltamys kempi 

o estudo dos cromossomos de 15 espécimens de Deltamys 
kempi revelou terem oito destes (seis machos e duas fêmeas) 
2n=37 e sete indiv/duos (todos fêmeas) 2n=38. O n~mero médi o de 
células anal isadas por indiv/duos foi de 15, tendo sido 
verificado, nesta espécie a ocorrência de dois tipos de 
cromossomos x: X, e X2 (Tabe la 111.23). 

9.1.CARACTERIZA~O DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

Sete das nove fêmeas estudadas apresentaram um 
cariótipo constitu/do por 38 acrocêntricos de tamanhos 
decrescentes (Figura III.46a). Nos machos (2n=37) o n~mero de 
acrocêntricos ê de 36 e surge um elemento rmpar, o maior do 
cariótipo, com dois bra~os (Figura III.46b). Nas duas fêmeas com 
2n=37, à semelhan~a dos machos, ocorrem 36 acrocêntricos e um 
cromossomo ~nico, com dois bra~os. Este cromossomo, no entanto, 
difere daquele observado nos machos, por ser de tamanho menor e 
por apresentar o centrOmero (IC=31,4~; dp=O,7) numa posi~~o mais 
terminal (Figura III.46c ) . 

Bandamento G 

A anâlise do bandamento G dos machos com 2n=37 e das 
fêmeas com 2n=38, revelou padr~es idênticos entre 17 pares de 
acrocêntricos (Figura 111.47a) . além destes, nos machos 
ocorreram três elementos fmpares: a) um cromossomo com dois 
bra~os; b ) um acrocêntrico grande, de tamanho entre os pares 1 e 
2, que apresentou as bandas A e B caracterlsticas dos X dos 
mamrferos; e c) um segundo acrocêntrico, de tamanho igualou 
superior ao par 3, com um padr~o de bandas que correspondeu 
àquele do bra~o longo do elemento com dois bra~os (F igura 
111.47b). Nas fêmeas com 2n=38 verifica-se aos pares estes dois 
acrocêntricos que est~o Impares nos machos ( Figuras 111.47c ) . 

Estes achados indicam que a redu~~o do n~mero 

cromossOmico nos machos foi devida a uma fus~o cêntrica entre o 
cromossomo Y, originalmente acrocêntrico, e um autossomo de 
tamanho similar ao par 3, dando origem, nesta espécie, a um 
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TABELA 111.23 - Numero de exemplares, sexo e achados citogeneticos em Deltamys 

kemE2. 

NQ DE 
NQ DE FORMA CROMOSSOMICA 

NQ DE EXEMPLARES CROMOSSOMOS 
ctLULAS AUTOSSOMOS SEXUAIS 

cf ~ T 37 38 ANALISADAS SM A Xl X2 Y 

6 6 90 90 34 A A M 

2 2 30 30 32 A A 

7 7 104 105 34 A A 

13 2 15 121 104 225 32-34 A A M 

UI 
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Figura 111.46 - Conjunto dos autos somos e complemento 
sexual de Deltamys kempi em coloração 
convenc i onal: a ) fêmeas 2n=38; b) ma
chos 2n=37 e c ) fêmeas 2n=37 . As se
t as i nd i cam os cromossomos envolvidos 
na fusão cêntrica. 
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sistema m~ltiplo de determina~~o do sexo do tipo X,X,X2X2/X,X2Y. 
Neste sistema o cromossomo X, é o "X original" e o X2 o 
autossomo que mostra homologia com o bra~o maior do Y (Figura 
111.47b e c). 

Bandamento C 

As interpreta~~es sobre a origem do cromossomo de dois 
bra~os dos machos, obtidas pelo bandamento G, foram confirmadas 
pelas bandas C, pois o bra~o menor do novo cromossomo Y, 
correpondente ao "~V original", apresento4-se todo 
heterocromâtico, mostrando dois tipos de colora~~es (Figura 
111.48), com a marca~~o mais forte e proximal abrangendo a maior 
parte deste bra~o (67~). 

No cromossomo X, foi evidenciado um grande bloco 
heterocromâtico proximal, que corresponde a 41~ de seu 
comprimento (Tabela 111.24). Nesta tabela, medidas de seu 
tamanho relativo indicam que o mesmo corresponde a cerca de 8,5~ 
do complemento haplóide. Quando é medida, porém, somente a 
regi~o eucromâtica este valor reduz-se para 5~. 

o Y é o maior do conjunto, com um tamanho médio de 
10,6~. Da mesma forma que o X" o bra~o menor do mesmo 
apresenta-se, de tamanho aumentado (4,3~) quando comparado aos Y 
usualmente verificados nos mamlferos. Seu Indice centromérico é 
de cerca de 41 

Os 17 pares de autossomos e o 
caracterizam-se por apresentarem bandas 
local izadas pericentromericamente. 

Bandamentos G e C nas fêmeas com 2n=37 

X2 desta espécie 
C proeminentes, 

bandas G nos cariótipos A anâlise das sequências das 
destas fêmeas (Figura 111.49a) revelou 
cromossomos dos pares 1 e 13, os 
correspondem ao bra~o maior e ao menor, 
cromossomo submetacêntrico, o que permite 
mesmo como resultante de uma fus~o cêntrica 

as ausências de um dos 
quais, por sua vez, 

respectivamente, do 
explicar a origem do 

do tipo t(1q13q). 

Na Figura 111.49b pode-se observar que a banda C, 
pericentromérica, que ocorre neste submetacêntrico é diferente 
daquela do Y dos machos (Figura 111.48b). Verifica-se, também, 
que os cromossomos sexuais apresentam idêntico padr~o de 
bandamento C ao observado nas fêmeas com 2n=38. 

Regl~es organizadoras de nucléolos (bandas RON) 

De duas a 
foram observadas nos 
(Figura 111.50), com 
111.25). Nesta tabela 

sete regi~es organizadoras de nucléolos 
telOmeros dos bra~os longos dos autos somos 

uma média de 4,4 por célula (Tabela 
é apresentado um resumo dos achados 

médio, tipo e posi~~o das RON nesta referentes ao n~mero 
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TABELA 111.24 - Comprimento total (em mm), das regiões hetero e eucromát icas dos cromossomos X, e Y e indice centromêrico 
do Y, obtidos em banda C, em Deltamys kempi 

C O M P RIM E N T O M ( O 1 O ( % ) 

C R O MOS SOM O X, C R O MOS SOM O Y 

XH XE H(H+E) P q p+q 1. C. 

SEXO n xjdp x,dp x;dp x;dp x;dp x;dp x;dp 

Ma c ho s 5 3,23;0,17 5,09;0,54 8,32;0,64 4,30;0,29 6,26;0,45 10 , 56;0,72 40,7 1 ;1,01 

Fêmeas 5 3 , 69;0,41 4,96;0,35 8,65;0,35 

TOTAL 10 3,46;0,39 5,02;0 , 44 8,48;0,52 

XH Segme nto banda C positiva; XE banda C negativa. 
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Figura III.49 - Cariõtipos das fêmeas 2n=37 de Delta
mys kempi em bandas G (a) e C (b). As 
setas indicam os cromossomos envolvi
dos na fusão cêntrica (1,13). 
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TABELA 111.25 - Número medio e distribuição dos tipos e posições das regiões 
organizadoras de nucleolos de Deltamys kempi 

R O N TIPO POSIÇJ\O 

PROTOCOLO n x;dp 2 3 O 2 

M 370 ~ 1 O 4,00;0,47 4 34 2 40 

M 381 ~ 10 5,10;0,74 5 43 3 51 

M 385 ~ 1 O 5,50;0,71 52 3 55 

M 366 ~ 1 O 3,90;1,60 7 30 2 39 

M 367 ~ 1 O 3,70;1,16 4 30 3 3 34 

M 369 ~ 1 O 4,30;0,67 6 29 8 43 

n ' x±ep 

TOTAL ~~ 3 4,87 ±O,78 9 129 8 146 

TOTAL ~ s 3 3,97 ±O,31 1 7 89 1 3 3 11 6 

TOTAL ~~+S ~ 6 4,42±O,72 
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d 

Figura rrr.51 - Celulas em banda C nos estãgios iniciais 
da divisão meiõtica em Deltamys kempi: 
a) zigõteno; b e c) zigõteno tardio e 
d) paqulteno, seta indicando a veslcula 

sexual. 
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Figura 111.52 - Celulas meiõticas de machos de Deltamys kempi em 
banda C: a) diacinese-metáfase I mostrando os bi 
valentes autossômicos, o trivalente sexual e o 
diagrama esquemático deste trivalente; b e c)dis 
sociação do cromossomo Xl e a manutenção do pa
reamento X2-Y; d e e) metáfase 11 com 17 cromos
somos mais Y (d) e 18 mai:s Xl (e). As setas indj, 
cam os blocos de heterocromatina constitutiva no 
trivalente (a), a dissociação dos sexuais (b e 
c) e os cromossomos Y (d) e Xl (e). 
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espécie. A anãlise combinada destes eventos encontra-se no 
Apêndice 4. 

A varia~~o no nómero de RON por célula entre machos e 
fêmeas n~o foi significativa (t=1 ,86; 4G.L.; O,10<P). 

A RON dupla predominou nos dois sexos, 88~ nos machos 
e 75~ nas fêmeas. 

9.2.CROMOSSOMOS ~EI0TICOS 

Nas células meióticas verificou-se a veslcula sexual 
tlpica do paqulteno, 17 bivalentes mais um trivalente no estãgio 
MI e 18 ou 19 cromossomos em Mil. Na Figura 111.51 est~o 

ilustrados alguns aspectos da prófase 1 nesta espécie. 

Na Figura 111.52 (a e e) s~o apresentadas vãrias fases 
da meiose em bandas C. Em a, diacinese-metãfase I, a localiza~~o 

de dois blocos heterocromãticos proeminentes na regi~o mediana 
do trivalente indicam que a associa~~o ponta a ponta ocorre 
entre os bra~os menores dos cromossomos X, e Y. Nesta figura, 
através de um diagrama esquemãtico, mostramos a configura~~o dos 
três cromossomos envolvidos na forma~~o do trivalente. O X2 
mantém-se unido ao Y por qui asma intersticial e, em algumas 
células em MI (Figura 111.52b e e), foi observada uma 
dissocia~~o precoce do X, do Y. 

Células com 18 e 19 cromossomos foram regularmente 
observadas em Mil (Figura 111.52 d e e). Em d, produto haplóide 
portador do cromossomo Y ( n=17 + Y) e em a, do X, (n=18 + X, ) . 

complex os 
trivalente 
111.53). 

Com o emprego da colora~~o com nitrato de prata, os 
sinaptonêmicos dos 17 bivalentes autossOmicos e o 

na veslcula sexual s~o vislveis no paqulteno (Figura 
O trivalente sexual mostra-se mais espesso do que os 

elementos axiais dos bivalentes autossOmicos e o X" em sua 
extremidade 1 ivre, apresenta uma estrutura difusa similar ãs 
descritas 
(1979). 

em vãrias espécies de mam I feros por PATHAK & HSU 

10.0xymycterus sp 

Foram estudados 22 exemplares desta espécie, sendo 14 
do Taim, sete de Piraquara e um de Cambarã do Sul. A anãlise de 
329 células evidenciou um nómero de cromossomos de 54 e um 
nómero de bra~os de 64 em todos os espécimens examinados. Na 
Tabela 111.26 est~o relacionados estes achados. 
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TABELA 111.26 - Número de exemplares, sexo , locais de coletas e achados citogenéticos em Ox~~cterus sp 

FORMA CROMOSSOMICA 
NQ NQ 

NQ DE EXEMP LARE S CROMOSSOMOS CELULAS 
AUTOSSOMO SEXUAIS 

<f ~ T LOCAL DE CO LE TA <54 54 ANALISADAS M-SM-ST A X Y 

5 9 14 TAIM 45 176 221 12 40 SM A 

3 3 ROCA NOVA - PIR 6 31 37 12 40 SM 

2 2 4 NOVA TIROL - PIR 57 58 12 40 ST A-M 

CAM8ARA DO SU L 13 13 12 40 SM 

7 15 22 52 277 329 12 40 SM -ST A-M 
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10.1.CARACTERIZA~0 DO CARIOTIPO 

Colora~~o Convencional 

As fotomicrografias da Figura 111.54 revelam o 
cari6tipo observado em Ox ymycterlls sp em colora<;:'àlo comum, bandas 
C e G. O complemento autossOmico caracteriza-se pela presen~a de 
um par de subtelocêntricos, o maior do cariótipo, cinco pares de 
metacênt~icos ou submetacêntricos e 20 pares de acrocêntricos, 
estes ültimos com varia<;:'àlo gradativa no tamanho. 

Os rndi ces centroméricos (Tabela 111.27) obtidos nos 
seis pares de cromossomos com dois bra<;:os permitiram classificar 
estes pares em : subtelocêntricos (par n o 1); submetacêntrico (um 
dos componentes do par 8 e denominado como 8b ) e metacêntricos 
( o cromossomo 8a e os demais pares). Estes dados referem-se a 
medidas em mm realizadas em um nümero variável de indivfduos: a) 
dois para o 8b; b) seis para o 8a e c) sete aos restantes. 

Na Figura 111.55 
submetacêntrica do par 8 e 

s'ãlo apresentadas as formas meta e 
na Tabela 111 .28 as freqOências das 

mesmas nos diferentes l ocais de coleta. Como pode ser observado 
nesta tabel~, o cromossomo 8b foi encontrado somente no Taim. 
Nesta localidade, a condi~~o 8a8a, foi a mais freqUente (64~), 
com os heterozigotos perfazendo 22% da amostra. Embora o seu 
tamanho reduzido (14 indivrduos), supondo ser a mesma 
representativa de uma popula~~o maior e panmftica, as 
freqOências observadas dos homo e heterozigotos est~o de acordo 
com aquelas esperadas (aa=8; ab=5; bb=l) na condi~~o de 
equi 1 Ibrio (X2=1 ,93; 191; 0,10 <P). 

o cromossomo X corresponde ao segundo par de 
cromossomos de dois bra~os sendo perfeitamente identificâvel 
(Figura 111.54) em colora~~o convencional. De acordo com seus 
Indices centroméricos (Tabela 111.29), apresenta-se sob duas 
formas: submetacêntrico, nas localidades de Taim e Ro~a Nova e 
subte locêntrico em Nova Tirol. O Y mostra-se acrocêntrico na 
quase total idade dos machos e, em apenas um deles (N .Tirol), 
apresenta-se como metacêntrico (Figura 111.56 ) . A forma 
acrocêntrica pode ser confundida com os autos somos de mesmo 
tamanho e a metacêntrica com o par 23 . 

Quando o conjunto de cromossomos X de Ro~a Nova 
(Tabela 111.29) foi comparado ao de Taim e ao de Nova Tirol, o 
mesmo apresentou-se com um tamanho 1 igeiramente superior aos 
destas últimas local idades (t=5,51; 8g1; 0,001 >P; t=4,37; 9g1; 
O,Ol>P, respectivamente). Este aumento foi devido, 
preponderantemente, â regi~o heterocromâtica (R .Nova x Taim: 
t=4,77; 8g1; O,Ol >P; R.Nova x N.Tirol: t=4,30; 8g1; O,Ol >P). 

Já o tamanho médio do conjunto de cromossomos Y é 
maior no Taim (Tabela 111.29) do que o de N.Tirol (t=7,38; 9g1 ; 
O,OOl>P). 
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cromossômico sexual de Oxymycterus 
sp, em : a) coloração convencional; 
b) bandamento C e c) bandamento G. 
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TABELA 111.27 - Classificação dos autos somos com dois braços de acordo com o 

TABELA 111.27 - Classificação dos autossomos com dois braços de acordo com o 
;ndice centromerico em Oxymycterus sp 

CROMOSSOMOS 

VALORES 8a 8b 1 7 18 23 25 

n 20 14 12 20 20 20 19 

IC 19,14 41,49 29,40 43,59 46,97 42,62 48,34 

dp 2,10 3,20 2,34 2,85 3,23 3,98 3,07 

Classif. ST M SM M M M M 

-..,j 
I\) 



1 II 

2 

3 

a a a b b b 

Figura 111.55 - Formas cromossômicas observadas no par 
8 de Oxymycterus sp em coloração comum 
(1), bandas C (2) e G (3). a Metacên 
trico e b = Submetacêntrico. 
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TABELA 111.28 - Numero de individuos portadores das diferen
tes formas cromossômicas do par 8 observadas 
em Oxymycterus sp 

LOCALIDADES SEXO aa 

Taim "" 3 

~~ 6 

Piraquara "" 2 

~~ 5 

PAR CROMOSSOMICO N9 8 

ab bb 

2 

TOTAL 

5 

9 

2 

5 

.... 
-lO 



LOCAL CROMOSSOMO X CROMOSSOMO Y 

TAl 
51"'" 

• 
NTI 

5pm 

RNO 
5f'm 

a b c a b c 

Figura 111.56 - Cromossomos sexuais em Oxymycterus sp: a) coloração comum; b e 
c) bandas C e G, respectivamente. 
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TABELA 111.29 - Comprimento medio dos cromossomos sexuais (em mm), regiões heterocromâtica e eucromatica e in-
dice centromêrico do cromossomo X de Oxymycterus sp, conforme o local de coleta 

C O M P R IMENTO M r o I O ( % ) 

C R o MOS SOM o X 

XH XE XH+E I. C. CROMOSSOMO Y 

LOCAL n x;dp xjdp x;dp n' x ;dp n xjdp 

TAl 5 2,18;0,28 3,82;0,58 6,00;0,43 15 28,29;2,46 5 2,86;0,05 

N TI 5 2,09;0,36 3,86;0,41 5,95jO.59 17 23;42;1,77 5 2,27jO,18 

RNO 5 2,84;0, 14 4,30;0,24 7,14;0,17 18 30,37;2,28 

NTI NOVA TIROL; RNO ROCA NOVA. 

'-l 
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Estas diferen~as de tamanho, observadas entre o 
cromossomo X ou o Y proven i entes de loca li dades di s tintas, devem 
ser consideradas, no entando, com restr i ~~es, dev i do ao reduz i do 
n~mero de i nd i vrduos que constituiram as subamostras nas qua i s 
estes cromossomos foram medidos. 

Ban~to G 

Através deste m~todo f oi possrvel a t d.nt i f i ca4~o de 
todos os autossomos (Figura 111.54c). 

A anãl i se da seqOência das bandas G dos cromossomos 8a 
e 8b (F i gura 111 .57 ) sugere que a mudan~a de pos i ~lIIo do 
centrOmero do cromossomo 8b tenha sido originada por uma 
invers1!llo pericêntrica, embora o padrlllo de bandas deste 
cromossomo n:llo seja muito consprcuo. 

o cromossomo X caracteriza-se pela presen~a das duas 
bandas positivas principais no bra~o maior. 

Os Y acrocêntricos apresentam duas bandas, uma distaI 
no bra~o longo e outra pericentromêrica. Já no metacêntrico 
estas bandas localizam-se nos bra~os longo e curto, 
respectivamente (Figura 111.56). Esta altera~lIIo na seqOência de 
bandas, associada ao padrlllo de bandamento C e ao fato de que 
ambas as formas de Y apresentam o mesmo tamanho, seria 
indicativa de que a origem do cromossomo metacêntrico, 

·verificado num macho de N. Tirol, seria uma Inverslllo 
per lcêntrlca. 

O estudo comparativo dos paârOes 
exemplares origln.rlos do Taim, N.Tlrol e 
varla~~es entre os diferentes locais (Figura 

de bandas 
R.Nova nalo 
I II .59). 

G entre 
revelou 

A heterocromatina const i tutiva distribu i -se em grandes 
blocos, localizados na regilllo centromêrica de todos os 
autossomos, bra~o menor e parte do maior do cromossomo X e em 
todo o Y (Figura Ill.54b). 

No par 1 foram detectadas var i a~~es, tanto no tamanho 
como na localiza~:lIo das bandas C (Figura 111.58): no Taim e Nova 
Tirol estas bandas situaram-se somente no centrOmero ou 
estenderam-se as regi~es proximais dos bra~os curto e longo; jã 
em Ro~a Nova as mesmas ocorreram apenas restr i tas ao bra~o 

curto. 

No par 8, aparentemente, a banda C, do cromossomo 8b é 
menor do que aquela do 88 (Figura 111.55.2). 

envolvendo 
centrOmaro 
IlI.56) . 

O cromossomo X mostra dois t i pos de marca~lIIo, uma 
todo o bra~o menor e outra, mais forte, localizada no 
e regl~as proximais dos dois bra~os (Figuras 111.54 e 
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inversão pericêntrica 

8 a - 8b 

-
s pm 

Figura 111.57 - Inversão pericêntrica no cromossomo 8 de Oxymycterus sp, 
originando ou o 8a ou o 8b . As setas mostram os , possl
veis sitios de quebras. 
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CROMOS. N9 1 

TIPOS 

COMBINAÇOES 

FREQ.OBS. (%) 

1 2, 3 

1.1 1.2 2.2 3.3 

5 26 53 16 

Figura 111.58 - Tipos e freqUênciasde cromossomos 1 observados em 19 

exemplares de Oxymycterus sp: 1 = banda C restrita 
ao centrômero; 2 = banda C pericentromerica, abran

gendo as regiôes proximais de p e q e 3 = banda C 

envolvendo praticamente todo o braço menor. 
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Na Figura 111.56 ê apresentado o padr~o de bandamento 
C observado no cromossomo Y acrocêntrico de Taim e Nova Tirol e 

no ~nico metacêntrico, verificado nesta ~ltima localidade. Na 
forma acrocêntrica, usualmente todo o bra~o longo ê marcado, 
destacando-se, eventualmente, uma banda mais forte no segmento 
proximal. No metacêntrico, onde ambos os bra~os coram-se, esta 
banda mais intensa está local izada em apenas num deles. 

Segregaç~o dos Pares 1 e 6 

Na Figura 111.60 s~o apresentados os cromossomos 1 e 8 
da fêmea heterozigota M143 e de suas filhas recém-nascidas M143A 
e M1438. 

Esta fêmea, heterozigota para os pares 1 (combina~~o 
1.2) e 8 (8a 8b) e em sua prole encontramos segrega~~o regular 
dos cromossomos do par 1 (2.2) e heteromorfismo do par 8, 
idêntico ao seu. 

Regi~es organizadoras de nucléolos (bandas RON) 

Nesta espécie, as regi~es organizadoras de nucléolos 
est~o local izadas nos telOmeros do bra~o curto de vários 
autos somos acrocêntricos (Figura 111.61). Seu n~mero variou de 
duas a doze, com uma média de, aproximadamente, sete RON por 
célula (Tabela 111.30). Foram verificadas algumas associa~~es 

entre dois ou mais cromossomos. 

Na Tabela 111.30 encontram-se os valores observados em 
três animais nos quais foi posslvel evidenciar estas regi~es. De 
maneira geral, a RON dupla (54~) na regi~o telomérica de p foi a 
mais freqOente. 

A análise conjunta do tipos vs posi~~es está no 
Apêndice 4. 

10.2. CROMOSSOMOS MEIOTICOS 

A análise dos cromossomos mei6ticos no paqulteno, 
através do bandamento C, possibil itou a identifica~~o dos 
cromossomos X e Y na veslcula sexual (Figura III.62a). A 
marca~~o escura deve corresponder ao Y e ao bra~o curto do X e a 
mais clara ao bra~o longo do X. Em diacinese-metáfase I nota-se 
a ocorrência de 26 bivalentes autossOmicos e a associa~~o ponta 
a ponta entre os cromossomos X e Y no bivalente sexual (Figura 
III.62b, c e d). Em uma das duas metáfases 11 (Figura III.62f), 
devido ao padr~o de bandamento, é posslvel a identifica~~o do 
cromossomo X. Na outra MIl (Figura III.62e) ocorrem as 27 
dlades, caracterlsticas desta fase. 

180 



T 
A 
I 

N R 
T N 
I O 

__ f! 

~ I B . .. 
1 

I 
6 

I 
11 

• ti 
16 

.. .. -
21 

• Q 

26 

• 
2 

li i !f 
7 

• G 
12 

I x 
17 

~ i _" 
22 

.. j 

O I I 
~ 

3 4 

I 
8 9 

I ,. • I ~ 
13 14 

I I li • I 
18 19 

.. . .. 
23 24 .. .-. a . . - * 

x y 

t 
5 

.. 
10 

i • 
15 

.. i fi 
20 

• • • 
25 

o..., 

Figura 111.59 - Comparações dos padrões de bandas G entre exemplares de Oxymyc 
terus sp originãrios de diferentes locai s . (*) Nova Tirol. 

(JJ 



PROTOCO LO COLOR.COMUM BANDA C BANDA G 

. '" 

M143 IIII I ~I ) '4 » ~' 
1 8a b 1 8a b 1 8a b 

..... 

M143A •• •• I ~ 
1 8a b 1 8a b 

M143B 

,.." 1 8a • 1 8aa 1 8 •• 

Figura 111.60 - Cromossomos 1 e 8 da fêmea M143 e suas filhas recém-nascidas 
M143A e M143B: Coloração comum, bandas C e G. 
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TABELA rrr.30 - Número medio, tipo e poslçao das regiões organiza
doras de nucleolos em tres exemplares de oxymycte
rus sp, coletados no municipio de Piraquara 

R O N TI PO posrcAO 

PROTOCOLO n x ;dp 2 3 O 2 3* 

M 351 d' 10 7,50;1,27 18 51 6 3 69 2 

M 355 ~ 1 O 6,10;2,77 1 9 32 1 O 2 57 2 

M 363 ~ 10 7,10;2,08 27 28 1 6 70 

-n' x+ep 

TOTAL 3 6,90±0,72 

(*) Centromerica. 
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As diacineses-metáfases I em banda C (Figura 111.62 b 
e d) provêm de um macho cujo cromossomo Y em mitose, neste mesmo 
tipo de colora~~o, revela uma banda mais forte, proximal em q 
( Figura 111.56 ) . Uma análise mais detalhada do bivalente sexual 
evidencia, na regi~o mais escura de uma das extremidades, duas 
bandas bem destacadas: a mais distal pertence ao Y e a proximal 
corresponde á regi~o centromérica do X. 

Algumas células em paqulteno foram coradas pelo 
nitrato de prata (Figura 111.63), nas quais identificam-se os 
complexos sinaptonêmicos dos bivalentes autossOmicos e do par 
sex ual na respectiva vesTcula. 

C. TAXONOHIA NUM~RICA 

Estudo Fenético 

Como conseq~ência da aplica~~o de dois coeficientes de 
similaridades, DICE e correla~~o associados ao método UPGMA, 
obtiveram-se quatro fenogramas (de I a IV), sendo três relativos 
ás oito espécies da amostra e o quarto, envolvendo estas e mais 
sete da literatura. 

o estudo em oito OTUs, através de coeficiente de DICE 
e do método de agrupamento acima mencionado (Figura 111.64 
Fenograma I) considerando 89 caracteres, revela a forma~~o de 
dois ramos distintos (A e B): A, com duas espécies, re~ne dois 
gêneros pertencentes a tribos diferentes (O.Flavescens e 
O>< ymycterus sp ) e B agrupa seis espécies de três gêneros 
akodontinos: A.serrensis, Akodon sp, D.kempi, 
A.aFF.arviculoides, A.azarae e B.lasiurus. Destaca-se, neste 
grupo, a forte semelhan~a entre A.serrensis e Akodon sp, 
indicada pelo alto Indice de similaridade (=0.93) entre as duas 
espéc i es. Nota-se, também, que enquanto Bolomys I as i urllS, sob o 
ponto de vista cromossOmico, diferencia-se das demais espécies 
do gênero Akodon, Deltamys kemp i confunde-se com as mesmas. 

o coeficiente de correla~~o momento-produto de PEARSON 
é recomendado a dados mistos (CRISCI & ARMENGOL, 1983) mas 
também pode ser aplicado aos binários (Pe. MOURE, 1987, com. 
pes.). Assim, os Fenogramas 11 e 111 contidos nas Figuras 111.65 
e 66, respectivamente, s~o resultantes da aplica~~o deste 
coeficiente e do método UPGMA. Enquanto que no 11 foram 
considerados somente os caracteres binários, no 111, além dos 89 
caracteres estudados, acrescentaram-se os valores dos 2n e NA de 
cada uma das espécies. 

o exame 
similaridade entre 
apenas quanto aos 

destes dois diagramas mostra grande 
ambos. As pequenas diferen~as restringem-se 
nlveis de similaridades entre as várias OTUs, 
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Figura 111.64 - Fenograma I - 89 caracteres e oito OTUs 
da amostra. Matriz de similaridade com 
base no coeficiente de Dice. ccc = coefi
ciente de correlação cofenetica. 
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Figura 111.65 - Fenograma 11 - 89 caracteres binãrios rela
tivos ãs oito OTUs. Matriz de similaridade 
calculada pelo coeficiente de correlação. 
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Figura 111.66 - FenOgrama 111 - 89 caracteres binários mais 
os valores de 2n e NA das oito OTUs. Matriz 
de similaridade a partir do coeficiente de 
correlação. 

190 



de tal forma que, em ambos, destacam-se três ramos: A, formado 
por O. FJavescens e Oxymycterus sp; B, por A.serrensis, Akodon 
sp, D.kempi e A.aff.arviculoides e C, por A.azarae e B. Jasiurus. 
B e C unem-se para, posteriormente, associarem-se ao A. 

As espécies que se mostram mais semelhantes entre si 
nos dois fenogramas (r=0,75) s~o A.serrensis e Akodon sp, 
situa~~o idêntica àquela verificada no Fenograma I. Analisando 
comparativamente os três diagramas nota-se, independentemente do 
tipo de coeficiente aplicado ou da inclus~o dos 2n e NA, que 
O.flavBscens e Oxymycterus sp sempre fazem parte do mesmo grupo. 
O mesmo n~o se verifica com as demais espécies: enquanto no 
Fenograma I todas est~o contidas em um mesmo ramo (B), nos 
Fenogramas 11 e 111 est~o d is tribuldas em dois (B e e), com 
J as j urlJS e azarae un i ndo-se ao grupo B, formado pel as quatro 
espécies restantes. A situa~~o ê devida, neste caso, aos 
coeficientes empregados e n~o â inclus~o, na análise, dos 
caracteres 2n e NA pois os Fenogramas 11 (que n~o os considera) 
e 111 ( que os considera) apresentam a mesma distribui~~o das 
espécies. 

Nas três situa~bes o coeficiente 
cofenética, igual a 0,95, demonstra que estes 
boas representa~bes da matriz de similaridade. 

de correla~~o 

fenogramas s~o 

Na Figura 111.67 é mostrado o Fenograma IV, envolvendo 
15 OTUs com a inclus~o de sete da I i ter atura ( seis do gênero 
Akodon: molinae, d%res, molli s, azarae, ur i ch i e nigrita e uma 
de Bolomys: obsclIrlls) . O acréscimo destas espécies implicou em 
um aumento no n~mero de caracteres anal isados, de 89 para 124. 
Sobre estes dados aplico u-se o coeficiente de OICE, resultando 
com isso em um diagrama que apresenta três ramos básicos ( A , B 
e C) : o A, idêntico aos fenogramas anteriores, formado 
e xcl usivamente por O.f'lavBscens e Oy.ymycterus sp; o B, por sua 
vez, está subdividido em dois grupos: 81, formado p or espécies 
brasileiras e argentinas de Akodon (nigrita, molinae, serrensis, 
sp, d%res, azarae e aFF.arvicuJoides) que mostram valores de 
2n ( 24 a 52) e NA (38 a 52) de medianos a moderadamente altos; e 
82 que reüne duas espécies pertencentes a gêneros dist i ntos 
(B . obsClIrLJS, 2n=34 e D . kempi, 2n=38) que, até há bem pouco tempo 
atrás, eram consideradas como pertencentes ao gênero Akodon; já 
C reLlne B.lasiurus a duas espécies de Akodon com nümeros 
cromossOmícos relati vamente bai xos e que n~o ocorrem no Brasil: 
molJis e urichi.. Este fato ê surpreendente po is esperava-se 
que lasiLlrLls e obscLlrLls, taxonomicamente do mesmo gênero e com 
cari6tipos idênticos quanto aos 2n e NA, permanecessem próx imas 
entre si e separadas dos demais taxa. Porém, as compara~~es 

entre suas bandas mostram o contrário: ambas, juntamente com 
D. kempi , confundem-se com as demais espécies de Akodon. 

Neste fenograma molinae e serrens is e os e x emplares 
brasileiros (AAZ) a argentinos (AAA) de azarae s~o as OTUs que 
mostram os maiores rndices de semelhan~as, 0,98 e 1, 
respectivamente. 
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Figura III.67 - Fenograma IV - 124 caracteres e 15 OTUs (oito da amostra e 
sete da literatura). Matriz de similaridade obtida pelo coe
ficiente de DICE. 
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Comparando-se os Fenogramas e IV nota-se que a 
incorpora~~o das OTUs da 1 i ter atura implica em algumas 
modifica~~es nas associa~~es verificadas entre as espécies do 
primeiro fenograma. Assim no dendrograma da Figura 111.67, 
D.kempi e B. JasiLJrUS est~o separadas das quatro espécies de 
Akodon, de tal forma que a primeira espécie participa de um 
grupo di st i nto no ramo B e J as i UrLJS no ramo C. 

o Indice de correla~~o cofenética (0,95) no fenograma 
IV continua a indicar boa representatividade dos dados da matriz 
de similaridade. 

Quando aos 124 caracteres das 15 OTUs foram 
acrescentados os valores de 2n e NA, o fenograma obtido mostrou
se muito semelhante ao IV, raz~o porque n~o é apresentado. 
Assim, repete-se com os dados da literatura o que já havlamos 
observado com os nossos: a pouca influência dos n~meros diplóide 
e de bra~os cromossOmicos nas associa~~es entre as espécies. 

Estudo CladTstico 

Na Figura 111.68 é apresentado o cladograma das oito 
espécies brasileiras, incluindo os 89 caracteres utilizados na 
fenética. Ela ilustra a representa~~o final da árvore 
filogenética e o seu comprimento total é de 107. As diferen~as 
entre os valores mâximos e mlnimos de cada caráter (um e zero, 
respectivamente) em rela~~o ao comprimento permite calcular-se o 
Indice de consistência da árvore, ou seja, ele possibil ita 
avaliar a ocorrência de homoplasias e de quanto estas podem 
estar influindo na representa~~o do cladograma. Nos presentes 
dados, o Indice de 83~ (89/107) demonstra que foram reduzidos os 
n~meros de sucessos evolutivos "extras". 

Para facilidade de compara~~o, o complemento haplóide 
autossOmico dos cariótipos das sete espécies akodontinas s~o 

apresentados nas Figuras 111.69 e 111.70. 

A Figura 111.69 mostra o n~mero dos caracteres e os 
respectivos cromossomos que representam, compartilhados pelas 
OTUs akodontinas e HTUs deste estudo. O sinal positivo significa 
a presen~a do caráter (bra~o ou cromossomo) na HTU 
correspondente. Estes caracteres est~o dispostos em ordem 
decrescente da freqOência de suas ocorrências em comum entre as 
várias espécies e HTUs. 

Apenas um dos caracteres, identificado como zero (O), 
foi comum á todas as unidades taxonOmicas (hipotéticas ou n~o) 
envolvidas e a manuten~~o do seu padr~o de bandas, praticamente 
inalterado, nos vários gêneros aqui considerados torna-o em um 
caráter primitivo (plesiomórfico). Além deste, outros est~o em 
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Es tados dos caracteres da OTU 7: 1',2',3',4', 5' ,6',7',8',9',10', 11 ' ,1 2',1 3' ,14', 15' ,16 ' ,17 ' ,1 8' , 
1 9' ,20 1 ,21 ' ,22 ' ,23 o , 24' ,25' ,26 ' ,27 ' ,28' ,29' ,30 ' , 31 o ,32 ' ,33 o ,34 ' ,35 o ,36 ' ,37' ,38' ,39 ' ,40 ' ,4 1 ' ,42 ' , 
43',44' ,45 ' , 46 ' ,47',48',49' , 50 ' ,51',52',53',54',55' ,56',57' , 58 ' , 59',60 ' ,61 ' ,62',63 ' ,64' ,65',66 ' , 
67 ' ,68',69',70',71 ' ,72 ' , 73 ' ,74' ,75',76' , 77',78',79 ' ,80 ' ,81' ,82 ' ,83 ' , 84' ,85 ' ,86 ' ,87 ' ,88 ' ,89 ' . 

figu ra 111.68 • Cladograma proposto às sete 01Us akodontinas , obtido pelo metodo da árvore de 
WAGNER . Nos cí rculos as 01Us com seus respectivos 2n e NA, nos quadrados as H1 Us , 
nas linha s os estados dos caracteres e a escala registra o nQ de passos (.di stãn. 
cias) . 
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Fi gura II L 69 - Caracteres compartilhados pelas OTUs akodontinas e HTUs 

deste estudo. (~) = caráter comum a todos os elementos 

componentes do cladograma e (+) = relativo ãs HTUs. (*) 
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uma situa~~o similar, porém n~o s~o comuns a todos os elementos, 
destacando-se os caracteres: 2,4,20 oU 73,3 ,11,16 e 13, por 
ocorrerem em pelo menos seis OTUS . 

Observa-se, na Figura 
caracteres est~o ausentes no 
caracterizando-se, portanto, 
(apomórficos) . Estas apomorfias, 
(sinapomórficos) a várias HTUs e 
1,3,5,6,10,11,13,15,16,1 7 ,1 9,21,25 

111.69, que alguns dos 
ancestral mais remoto (OTU7) 
como novidades evolutivas 

por sua vez, podem ser comuns 
OTUs descendentes, entre elas: 
e 31. 

Já os caracteres 9 ,12,14,18 e 32 presentes no 
ancestral mais antigo (HTU7 ou OTU7), desaparecem em algum po nto 
do cladograma para, após, surgirem novamente em outro , 
constituindo-se desta maneira, no momento do seu reaparecimento, 
como caracteres homoplásicos e comuns a vârias das unidades 
taxonômicas (sinapomórficos ) . Outros como o 26 ou o 7 e o 8 
surgiram independentemente em duas OTUs ou em uma OTU e uma HTU, 
respectivamente. 

Já na Figura 111.70 s~o apresentados os caracteres n~o 
compartilhados (exclusivos) pelas espécies analisadas. 

Desta forma, a anál ise conjunta do cladograma da 
Figura 111.68 e dos bra~os ou cromossomos (caracteres) 
compartilhados (F igura 111.69 ) ou n~o (Figura 111.70) pelas 
espécies em estudo, permite destacar as seguintes rela~~es entre 
elas: 

a) Ox ymycterl/s SP 
n~mero de caracteres 
111.69). Portanto, do 

com o 
ponto 

é aquela que compartilha o maior 
ancestral hipotético OTU7 ( Figura 
de vista cromossOmico e de acordo 

com o cladograma, ela pode ser considerada como a mais primitiva 
em rela~~o às demais espêcies akodontinas. 

ocupa uma posi~~o 
c i nco espéc i e ·s 

sp e azarae o 

b) B~ lasiLlrLJs, com 2n e NA medianos, 
intermediâria entre Ox ymycterLJs sp e as 
restantes. Ela man tém em comum com Oxymycterus 
mesmo padr~o de bandamento para quatro e sete 
respectivamente (Figura 111.69). 

cromossomos, 

c) As quatro espécies de Akodon (azarae, aFF. 
arvicLJloides, serrensis e sp) mais D6'kempi originam-se 
diretamente da HTU4 que corresponde ao ancestral mais recente 
entre elas. Aparentemente estranha-se a inclus~o de kempi neste 
grupo de espécies irm~s, desde que se a considere como 
pertencente ao gênero Deltamys. Os dados de kemp; mostram um 
maior numero de homologias de cromossomos com os de Akodon 
(F igura 111.69 ): treze com serrensis e sp; doze com 
aff.arvicLJloides e oito com aZara96' Portanto, estes achados 
indicam uma grande afinidade cromossOm ica com as espécies do 
gênero Akodon, justificando desta maneira a sua i nclus~o entre 
estas. 
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Figura 111.70 - Caracteres autapomôrficos das OTUs akodontinas deste trabalho. 
A ; nQ do carãter e B ; cromossomo correspondente. Os numeros 
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d) Apenas duas OTUs originam-se de um mesmo ancestral: 
sp e serrensis, as quais compartilham entre si 20 caracteres, 
diferindo apenas quanto a três cromossomos: 6 (serrensis); 13 e 
21 (sp), correspondentes aos caracteres 5, 31 e 32, 
respectivamente (Figura 111.69). Neste caso, aparentemente, 
ocorrem homologias parciais entre os três cromossomos 
envolvendo: a) as regi~es mediana e distaI do 6 (cerca de dois 
ter~os deste) com o 13 e b) a por~~o prox imal do 6 com o 21. 
Porém, h~ certas dificuldades em expl icar-se as bandas positivas 
da parte proximal e negativa da centromérica, presentes no 6, na 
base do padr~o de bandamento do cromossomo 21 (Figura 111.71). 

Além disto, nestas duas espécies, serrensis e sp, 
todos os cromossomos mostram-se compartilhados com uma ou outra 
OTU ou HTU. E isto fica patenteado quando observamos a Figura 
111.70, cara~t~res p~óprios de cada espécie (autapomórficos), 
onde n~o se verificam quaisquer destes caracteres identificando
as. Na real idade, de acordo com o cladograma e a Figura 111.69, 
serrensis é individual izada pela ausência do car~ter 31 e sp 
pelo 5 e presen~a do 32 (homoplasia). Todas as demais espécies 
possuem caracteres autapom6rficos. 

e) Com rela~~o aos valores dos 2n e NA n~o se nota uma 
tendência ou para aumento ou para decréscimo. O que se percebe 
no nómero de cromossomos é um decl Tnio até aFF.arviculoides 
(2n=24) para, em seguida, elevar-se atingindo os valores de 44 e 
46 em serrensis e sp, respectivamente. 0~ no NA também h~ um 
decrésc i mo, acentuando-se em I as i urus ( NA=34 ) para novament.e 
elevar-se em serrensis (NA=44) e sp (NA=46), sem no entanto 
atingir os valores observados em Oxymycterus sp (NA=64) ou OTU7 
( NA=66 ) . 

A incorpora~~o das sete espécies 
alterou substancialmente a disposi~~o das 
cladograma em rela~~o ao da Figura 111.72. 

da I iteratura n~o 

OTUs do primeiro 

O 
171 e o 
significando 
f i I ogenét i ca 

comprimento total verificado neste cladograma foi de 
Tndice de consistência igual a 737. (124/171) 

que ele é uma boa representa~~o da ~rvore 

fundamentada em dados cromossemicos. 

Como foi verificado nos diagramas da Figura 111.68 
neste, Oxymycterus sp permanece ma i s pr6x i mo de F I avescems. 
Confirmando-se assim o seu primitivismo cromossemico entre os 
akodontinos, j~ notado quando da an~l ise anterior. 

Na disposi~~o das espécies do novo cladograma é de se 
estranhar, até certo ponto, que mollis e urichi (ambas da 
Argentina) juntem-se a lasiurus na mesma ramifica~~o a partir da 
HTU12, onde a HTU10 é o ancestral mais recente aos três taxa, 
pois esta última pertence ao gênero Bolomys. 

Situa~~o idêntica verifica-se com kempi, j~ comentada 
anteriormente, que permanece entre as espécies de Akodon, agora 
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ASE ASP 

21 

6 
13 

5pm 

Figura 111.71 - Homologias parclals envolvendo os 
cromossomos 6 de A.serrensis (ASE) 
e 13 e 21 de Akodon sp (ASP), cor
respondentes aos caracteres 5, 31 
e 32, respectivamente. 
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Estados dos caracteres da oro 14 : 1' ,2',3 ' ,4',5',6',7' ,8 ' ,9',10 ' ,11 ' ,1 2', 13', 14',15',16' ,17 ',18', 

19 ' ,20',21' ,22 ' ,23 ' ,24 ' ,25 ' ,26' ,27 ' ,28 ' ,29 ' ,30' ,31' , 32' ,33' ,34' ,35' ,36 ' ,37 ' ,38' , 39' ,40 ' ,41 ' ,42 ' , 

43 ' ,44',45' ,46' ,47 ' ,48' ,49' ,50' ,51 ' ,52 ' ,53' ,54 ' ,55 ' ,56 ' ,57 ' ,58',59',60' ,61',62' ,63' ,64' ,65',66 ' , 

67 ' ,68' ,69' ,70' ,71' ,72' ,73' ,74' ,75' ,76' ,77' ,78' ,79' ,80 ' ,81 ' ,82' ,83 ' ,84' ,85 ' ,86 ' ,87 ' ,88' ,89' ,90 ' , 

91 ' ,n' ,93 ' ,94 ' , 95 ' ,96 ' ,97 ' ,98' ,99' ,100 ' ,101 ' ,102 ' ,103' , 104 ' ,lOS ' ,1 06 ' ,107 ' ,108' ,109' ,110 ' , 

111 ' , 112' , 113 ' ,114 ' ,115' • 116 ' ,11 7' ,118 ' .119 ' .120 ' ,121 ' .122' ,1 23' .124 ' . 

Figura 111.72 - Cladograma proposto às 14 OTUs akodontinas, obtido pelo método da árvore de 

WAGNER. Nos circulos as OTUs com seus respectivos 2n e NA, nos quadrados as HTUs 

e a escala registra o nQ de pas sos (=distânc ias). 
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acrescido das espécies: d%res, 
(espécimens da Argentina ) . 

moI inae, nigrita e azaras 

Outra conseq~ência desencadeada pela introdu~~o das 
sete espécies foi a da separa~~o de serrensis de sp, 
anteriormente originadas diretamente do mesmo ancestral, no 
entanto a dist~ncia entre as mesmas permanece inalterada (igual 
a três). Por outro lado, serrensis confunde-se com a HTU1, o 
mesmo verificando-se com mo linae ( HTU2) e os espécimens 
argentinos e brasileiros de azaras (HTU5). 

Um evento interessante 
a ausência do carêter 43 na HTU1, 
6 de kempi ou 13 de sp, unindo 
( T abe 1 a I I I. 31 ) . ",S três man tém 

que se nota neste é1adograma é 
correspondente aos cromossomos 
serrensis, moJinae e do 1 ores 
entre s i padrbes similares de 

bandas G, envolvendo todo o complemento autossOmico, e diferem 
quanto ao número de cromossomos com dois bra~os. O cromossomo 
n o 1 (carêter 89), submetacêntrico, estê presente nas duas 
espécies argentinas, além do que em d%res a presen~a de mais 
quatro cromossomos com dois bra~os (nos 2,3,4 e 5) a diferenciam 
tanto de molinae como de serrensis. 

Na 
compart ilhados 
c 1ado grama da 

Tabela 111.31 s~o apresentados os carateres 
pelas OTUs a kodontinas e HTUs que formam o 
Figura 111.72. Nela est~o relacionados os 
respectivos nümeros cromossOmicos , especrficos caracteres e os 

do c ariót ipo de cada espécie, com o sinal 
na HTU correspondente. 
ordem decrescente pelas 
comum entre OTUs e/ou HTUs. 

positivo significando 
Os caracteres est~o 

suas freqUências de 
sua presen~a 

dispostos em 
parti c ipa~~o em 

Nesta tabela observ a-se também a manuten~~o do carêter 
O como o mais comum ( 100~ ) . 

O caráter 20 ou 94 , me t acêntrico pequeno, vem logo a 
seguir com 96~ sÓ n~o sendo detectado em kem,oi. B1ANCH1 & co 1s. 
( 1971 ) consideram este cromossomo como marcador do gênero Akodon 
mas é possrvel que haja ocorr i do uma invers~o peri c êntrica nele 
o rig i nando um dos cromossomos acrocéntricos pequenos de k empi. 
No entanto, o padr~o de bandamento n~o per mitiu confirmar tal 
sugest~o. 

o carãter 2, um dos maiores cromossomos dentre todos 
a n al isados, também estê presente em praticamente todas as 
espécies (93:>: ) , e xceto em Oxymyct.erlls sp e lIrichi. 

Estes caracteres s~o cons i derados ant igos 
(p 1esiomórficos ) e, de mo do geral, sofreram poucas altera~bes no 
curso da evolu~~o pois est~o presentes na maioria dos gêneros 
envolvidos no cladograma. 

Do e x posto nota-se, que de um modo 
c aracteres com maior incidência verificados quando 

geral, os 
do estudo 
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TABELA rrI. 31 Caracteres compartilhados pelas OTUs e HTUs 

(H) deste estudo e da literatura 

MZ 
Ofl AM ASE . AWJ fREQ. 

tAAATER HI4 HIl /lSP HI2 HIO !HL HII 8LA AUR H 8 808 H 6 H 5 H 9 Ma H 7 AHI H 4 OKE H 3 ASP • H 1 H 2 AOO (I ) 

o 
20' 

2 

16 

4 

5 
10 

11 

17 

6 

Il 

12 

15 

9 

8 

14 

19 

22 

18 

29 
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21 

13 

43 

58 

89 

101 

34 

60 

61 

68 

73 

75 

76 

77 

79 

25 

26 

36 

38 

44 

56 

57 

+ + 

+ + 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Iq 
25 

21 

.. 11p 

+ + 

+ 11 

+ 12 

+ ... 8p 

+ lp 

+ 8p 

18p 

... 17'1 

+ + 2 

14 

20 
24 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

2q 
10 

Iq 

4q 

2p 

5p 

8q 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

4p + 

+ 

Ip 

5 

16 

13 

12 

11 

+ 9q .. 14 

3q + 

... 5Q .. 8 

I 

+ 8 

6q 

7p 

+ 

2p 

8 

3p 

6p 
7q 

7p 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

IP + 

4q 

2. 

4p 

5q 

16 

4 

9 

10 

11 

15 

8 

6 

(*) • Os caractel"es 20 e 94 correspondenl ao MeSMO CI"OIIOSSOIIIO. 

+ 
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restrito aos dados de nossa amostra s~o real~ados novamente no 
momento da an~lise conjunta com as espécies da literatura. 

casos 
23, 34, 

Outros comportam-se como sinapom6rficos, como 
dos caracteres 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 16, 17 , 
43,60,61,68, 73 ,75,76,77,79 e 101 . 

s~o os 
21, 22, 

Algumas das seqOências de bandas G presentes na base, 
desaparecem para ressurgirem em um outro ponto especIfico (HTU 
ou OTU), tais como os caracteres 9, 12, 14, 18, 44 e 58. Além 
destes, outros ainda ocorrem como eventos i ndependentes em pelo 
menos duas OTUs e /ou HTUs e s~o eles: 1,7, 13,19, ' 25,26,29, 
30, 36, 38, 56, 57 e 89. Em algumas das HTUs estes caracteres 
s~o também si napomórf icos . 

Na Tabela I I I .32 
própri os (autapomórficos ) de 
Figura III.72. 

s~o apresentados os caracteres 
cada OTU que compbe o diagrama da 

Percebe-se a ausência de caracteres que individualizem 
e identif i quem algumas das espécies: azaras <espécimens 
bras i leiros e argentinos ) ; serrensis e moJinae. Por outro lado, 
a presenc;:a do carát,er 4 e a ausênc i a do 5 caracter i zam Akodon 
sP. Esta ültima situa~~o, ausência do carácter, repete-se em 
v~rias oportunidades nos diversos ramos do cladograma. 
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TABELA III.32 - Caracteres autaporn6rficos das OTUs akodontinas e HTUs (H) deste 

trabalho e da literatura 

OFl e AAA,AAZ 
H 14 OSP AUR BlA AML BOB e H 5 AAR ANI DKE AOO 

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B 

59 + 80 10 33 lq 48 3 24 6p 39 7 31 11 52 14 52 14 45 5 90 2 
62 + 81 13 35 3q 49 7 27 7q 40 12 11 53 16 53 16 46 7 91 3 
63 + 82 15 37 5p 50 10 28 9p 41 13 + 54 17 54 17 47 15 92 4 
64 + 83 16 103 1 51 6 95 2 42 14 32 16 55 19 55 19 118 1/13 93 5 
65 + 84 18p 104 2 96 3 16 
66 + 85 19 105 3 97 4 + 

67 + 86 22 106 4 98 5 
69 + 87 23 107 5 99 6 
70 + 88 26 108 7 100 7 
71 + 120 1 102 9 
72 + 121 8 
74 + 122 17 

78* + 123 18 
124 23 

A • numero do caráter e B • numero do cromossomo correspondente. 

* Os caracteres 78 e 119 equivalem ao mesmo cromossomo. 
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IV - DISCUS~O 

A - TRIBO ORYZOMYINI 

Esta tribo congrega um grande nómero de gêneros (13) e 
espécies (110) amplamente distribuldos e diversificados, 
localizando-se sua maior área de concentra~~o nos Andes do 
Noroeste da América do Sul (REIG, 1984). S~o animais 
principalmente silvlcolas, de onlvoros a insetlvoros e 
considerados sob o ponto de vista estrutural, eco16gico e 
cromossOmico como os mais primitivos, próximos ao estoque 
ancestral dos cricetldeos neotropicais, a partir do qual todas 
as demais tribos se originaram (GARDNER & PATTON, 1976; REIG, 
1984). Os gêneros Oryzomys e Delomys pertencem a este grupo e 
s~o objetos de estudos do presente trabalho. O primeiro é 
pol itlpico com cerca de 45 espécies (REIG, 1984) que se espalham 
do Leste dos Estados Unidos ao Estreito de Magalh~es na América 
do Sul (HERSHKOVITZ, 1972). Neste estudo trabalhamos com duas 
espécies (delticola e Flavescens) do subgênero Oli90ryzomys que 
s~o importantes componentes das comunidades de pequenos 
mamlferos neotropicais. Por outro lado, Delomys com três 
espécies (REIG, 1984) é encontrado somente no Brasil (THOMAS, 
1906; cf. AVILA-PIRES, 1960a). 

A caracteriza~~o de Delomys como um gênero válido é 
controvertida . Para CABRERA (1961) e WALKER & cols. (1964) 
Delomys e Thomasomys s~o sinOnimos, já PINE (em HONACKI & cols., 
1982) inclui o primeiro como subgênero do segundo e AVILA-PIRES, 
1960a,b) considera Delomys como um gênero distinto. 

Em sua revis~o sobre Thomasomys, THOMAS (1906, cf. 
AVILA-PIRES, 1960a) verificou que 14 das 17 espécies descritas 
para este táx on apresentaram uma distribui~~o restr i ta ao 
Noroeste da Cordilheira dos Andes, enquanto que as três 
restantes, incluindo dorsalis, s~o brasileiras. THOMAS (1917b), 
por raz~es zoogeográficas associadas a dados morfo16gicos, 
propOs Delomys para as espécies brasileiras, porém em 1928 
descreveu Thomasomys oenax no Rio Grande do Sul. AVILA-PIRES 
(1960a) sugere um novo gênero para oenax denominado WilFredomys. 

Os cari6tipos de várias espécies de Thomasomys, todas 
do Noroeste da América do Sul (Peru e Equador), s~o descritos 
por GARDNER & PATTON (1976) nas quais tanto o 2n como o NA s~o 
valores medianos e em ambas correspondem a 42 ou 44. 

Tendo em vista as proposi~~es de THOMAS (1917b) sobre 
as espécies brasileiras de Delomys, as coloca~~es de AVILA-PIRES 
(1960a,b) sobre a val idade deste gênero, os cari6tipos das 
espécies de Thomasomys (GARDNER & PATTON, 1976) e o nómero 
elevado de cromossomos (2n=82) observados nos exemplares do 
presente trabalho, resolvemos adotar o nome de Delomys á espécie 
dorsalis aqui estudada. 
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CABRERA (1961) inclui duas subespéCies em dorsal is: 
a)collinus, d i striburda nos Estados do Rio de ..Janeiro e Slllo 
Paulo e; b) dorsalis, habitando o extremo sudeste do Brasil. No 
levantamento bibliografico realizado por LANGE & ..JABLONSKI 
(1981) T.dorsalis distribui-se do Parana ao Rio Grande do Sul e 
T.d.collinus, do Rio de ..Janeiro ao Parana. A distrlbui..,lllo de 
dorsalis estende-se, também, ao Nordeste da Argentina (HONACKI & 
co I s., 1 982 ) . 

Os três machos anal isados neste trabalho nlllo mostraram 
qualquer altera..,lllo cromossOmica, todos caracterizados pela 
presen..,a de 81 acrocêntricos e um submetacêntrico, o X. 

A anal ise comparativa dos cari6tipos entre os 
e xemplares deste trabalho com aqueles da T.d.collinlls estudados 
em Slllo Paulo por YONENAGA (1972a, 1975) e ALMEIDA (1980) mostra 
que as diferen..,as restringem-se à morfologia do X, 
conseqUentemente ao padrlllo de bandamento deste cromossomos, e à 
constric..,lllo secundaria em um par de pequenos acrocêntricos, 
esta, observada somente na amostra paul ista. 

O mesmo verifica-se com rela..,lllo à amostra de três 
e xemplares (duas fêmeas e um macho ) de O.dorsalis coletados em 
Sapiranga (Rio Grande do Sul) por E. CASTRO (1968, com.pes. ) . 
Seu padrlllo de banda C é idêntico ao do Paranà ao passo que o de 
G é mu i to similar ao de Slllo Paulo. Neste tipo de colora..,lllo duas 
bandas proeminentes localizadas medianamente porém separadas 
pela regilllo centromérica caracterizam os X das amostras paul i sta 
e ga~cha, ao passo que a ocorrência de ambas no mesmo bra..,o 
(maior) identificam o dos espéclmens paranaenses. 

Na tentativa de e x pl icar as diferen..,as morfol6gi c as 
entre os cromossomos X de T.d.collinlls e Thomas·omys sp (2n=72 ) , 
fundamentada nos diferentes padr~es de bandas G e a, ALMEIDA 
(1980) s ugere uma inverslllo pericêntrica c omo a alternativa mais 
p I aus rve I . 

Os padr~es de bandas G presentes nos animais do Parana 
quando comparados aos de Slllo Paulo e Rio Grande do Sul refor..,am 
a hip6tese daquela autora. Portanto, uma inverslllo pericêntrica 
pode também e x plicar as divergências morfol6gicas entre os X dos 
e xemplares das três regi~es mencionadas. Por outro lado, parece
nos, a princrpio, que o sent i do da inverslllo tenha se dado da 
forma metacêntrica (RS e SP) à submetacêntrica (PR), face a 
distribui..,lllo mais ampla da primeira. 

Excetuando-se o X 
c ari6tipos slllo praticamente 
ambas perten~am a uma mesma 
talvez, a nrvel subespec rflco. 

e a constric..,lllo secundaria, os dois 
idênt i cos, o que leva a supor que 

entidade tax onOmica, diferindo, 
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aqui relatados e aqueles descritos no Uruguai por BRUM-ZORRILLA 
& cals. (1977). 

Este cari6tipo já foi observado em.S~o Paulo e Rio de 
Janeiro (YONENAGA & cols., 1976; ALMEIDA, 1980), Rio Grande do 
Sul, Esplrito Santo e Bahia (ZANCHIN, 1988), bem como no 
Paraguai (MYERS & CARLETON, 1981), onde os espécimens foram 
identificados como pertencentes ã espécie nigripes. No Paraguai, 
foram coletados pr6ximo a Atyra que é a localidade tipo de 
nigripes. De acordo com ALFREDO LANGGUTH (1988, com.pes.) deve
se, a princfpio, considerar-se todos os exemplares de mesmo 
cari6tipo como pertencentes ã mesma espécie e no presente caso 
utilizar-se nigripes por raz~es de prioridades, sendo de7t.ico7a 
uma sinonlmia. Porém, em vista do nosso trabalho estar em pleno 
andamento preferimos continuar utilizando a denomina~~o de 
de7t.ico7a aos exemplares aqui estudados. 

Segundo CABRERA (1961), de7t.ico7a distribui-se da 
Argentina ao Uruguai, ao passo que ni9ripes, do Paraguai ao 
Brasil (Estados de Minas Gerais, S~o Paulo, Paraná e Mato Grosso 
do Sul). Os achados cromossOmicos, no entanto, indicam que a 
distribui~~o deste grupo de roedores é mais ampla, abrangendo 
também o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, 
Esplrito Santo, Bahia e possivelmente, Pernambuco. 

Os exemplares da presente amostra apresentam um 
cari6tipo basicamente com 62 cromossomos, destacando-se entre os 
autossomos 11 pares com dois bra~os, exceto os pares 3 e 10 que, 
alternativamente, podem mostrar-se morfologicamente idênticos ao 
restante do complemento, isto é, acrocêntricos. Em conseqOência 
o NA é variado (79 a 82) e esta varia~~o ocorre n~o s6 entre 
como dentro de uma mesma popula~~o. 

Cari6tipos similares a este, tanto numérica como 
morfologicamente registram-se em outros locais, n~o s6 do Brasil 
como, também, do Uruguai e Paraguai, conforme comentários acima. 

Em nosso paIs a distribui~~o deste cari6tipo estende
se a vários Estados: em diferentes regi~es do Rio Grande do Sul 
(presente trabalho, ZANCHIN, 1988); Santa Catarina (BUENO & 
cols., 1987); em mais de uma local idade no Paranã (presente 
trabalho; SBALQUEIRO & cols., 1986, 1987); em vãrios locais de 
S~o Paulo e no Rio de Janeiro (YONENAGA & cols.,1976; ALMEIDA, 
1980); na Bahia e Esplrito Santo (ZANCHIN, 1988) e, 
aparentemente, em Pernambuco (MAIA, 1988). 

Na maioria destas local idades a variabilidade 
de rearranjos estruturais tais como as 

em pelo menos cinco pares de 
de heterocromatina constitutiva (HC) 

cariotlpica é decorrente 
invers~es pericêntricas, 
autossomos, e da quantidade 
presente no par sexual. 

Com rela~~o ãs invers~es, a maior freqOência é 
registrada no par 3, ao passo que as demais (pares 2, 4, 8 e 10) 



foram 
(par 
10) . 

descritas em poucos exemplares, 
2), em S~o Paulo (pares 4 e 8) 

particularmente na Bahia 
e Rio Grande do Sul (par 

Em Santa Catarina, BUENO & cols. (1987) n~o mencionam 
tal rearranjo, porém ZANCHIN (1988) descreve a invers~o no par 3 
entre os nove exemplares originários da Bahia e Esplrito Santo e 
48 do Rio Grande do Sul. 

No Paraguai há men~~o deste rearranjo no par 3 (MYERS 
& CARLETON, 1981) enquanto que no Uruguai NADIR BRUM-ZORRILLA 
(1986, com.pes.) encontrou, em um total de sete exemp.lares, dois 
heterozigotos e cinco homozigotos para a forma acrocêntrica. 

Nas amostras de S~o Paulo (ALMEIDA, 1980) e do 
presente estudo s~o apresentadas as freqUências das diferentes 
combina~ees (homozigotas e heterozigotas) com que este rearranjo 
é observado. Em ambas, considerando-se os seus totais (128 e 35, 
respectivamente), verifica-se que os heterozigotos s~o os mais 
freqUentes, estando suas freqUências de acordo com as condi~ees 
de equillbrio. Em S~o Paulo, tanto a forma acrocêntrica como a 
metacêntrica s~o igualmente representativas (em torno de 50~), 
ao passo que em nossos dados o cromossomo acrocêntrico tem uma 
ocorrência maior (63~). Idêntica situa~~o verifica-se quando se 
leva em conta apenas os locais que apresentam maior n~mero de 
espécimens coletados, Casa Grande-SP (53) e Taim-RS(23). O mesmo 
verifica-se entre os 24 exemplares de Picada Ver~o-RS (ZANCHIN, 
1988), onde as freqUências das combina~ees deste par encontram
se em equil Ibrio de Hardy-Weimberg. 

A observa~~o de condi~ees de equil Ibrlo que envolvem 
elevadas freqUências de heterozigotos estruturais nas amostras 
acima comentadas é muito interessante, pois espera-S8, 
teoricamente, que estes indivlduos tenham uma fertilidade 
reduzida devido á segrega~~o de gametas n~o balanceados 
geneticamente (WHITE, 1973a, 1978a; LANDE, 1979, 1984; PATTON & 
SHERWOOD, 1983). 

De acordo com WHITE (1973a) nem todos os hlbridos 
estruturais manifestam problemas meióticos, já que existem 
mecanismos citológicos de compensa~~o (localiza~~o dos quiasmas, 
segrega~~o preferencial, sele~~o gamêtica, etc) que asseguram a 
produ~~o de gametas geneticamente equil ibrados. Alguns autores 
como GREENBAUM & REED (1984) sugerem, por outro lado, que o 
pareamento n~o-homólogo (heterossinapsia) efetivamente suprime a 
permuta dentro do segmento invertido de tal forma que a 
fertil idade n~o é afetada pela heterozigosidade. Outros, como 
YONENAGA & FROTA-PESSOA (1974, cf. YONENAGA & cols., 1976), 
propeem que esta alta freqUência de heterozigotos em popula~ees 
naturais pode estar relacionada a um mecanismo citogenético de 
limita~~o do n~mero de descendentes o qual pode ser adaptativo 
em condi~ees ecológicas adversas. Por conseguinte, a prole de 
heterozigotos, comparativamente pequena em rela~~o à dos 
homozigotos, seria melhor assistida em termos de prote~~o 
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(alimentar, contra 
maiores chances de 
reprodutiva. Assim, a 

predadores, etc) e, desta maneira, com 
seus componentes atingirem a idade 
transmiss~o das duas formas cromossOmicas 

estaria assegurada e, em conseqOência, mantido o polimorfismo. 
Esta foi uma proposta objetivando explicar o nómero alto de 
heterozigotos para invers~o pericêntrica entre exemplares de 
Akodon arvicL/loides com 2n=14 coletados em S~o Paulo. 

Em resumo, vários modelos têm sido propostos para 
explicar a manuten~~o de pol imorfismos cromossOmicos e o mais 
simples e amplamente aplicado é o que confere ao heterozigoto 
uma vantagem seletiva (PARKIN, 1979, BENGTSSON, 1980; PATTON & 
cols., 1980; BAKER & cols., 1983). Ou seja, ele possui alguma 
superioridade sobre os homozigotos e esta pode se manifestar de 
vários modos (PARKIN, 1979): viabil idade superior, fertil idade 
ou fecundidade superior do próprio genótipo ou uma vida 
reprodutiva mais longa. Como resultado, o heterozigoto mostra um 
valor adaptativo aumentado e deixa relativamente mais 
descendentes do que os demais genÓtipos. 

Exemplos de polimorfismos decorrentes deste tipo de 
rearranjo cromossOmico s~o encontrados, também, em duas espécies 
do roedor Peromyscus. Em P. man i cu I at.~ls uma i nvers~o per i cêntr i ca 
foi detectada no par 6 (GREENBAUM & REED, 1984) e em 
P.sit.ekensis nos pares 6 e 7 (HALE, 1986). Estes autores, 
baseando-se nas análises do complexo sinaptonêmico onde n~o 

observaram al~as de invers~es, sugerem que a heteroslnapsia pode 
ser o mecanismo mei6tico mantenedor dos polimorfismos 
cromossOmicos detectados nestas espécies. 

Os dados meióticos dos exemplares da presente amostra 
n~o s~o informativos sobre a forma~~o de al~as de invers~o no 
zigóteno-paqulteno mas, por outro lado, vários trabalhos em 
diferentes espécies de mamlferos têm relevado que suas presen~as 
s~o praticamente nulas ou com freqOências inferiores a 1X (FORO, 
1969; WHITE, 1973b; GREENBAUM & REED, 1984; MORAES, 1984; HALE, 
1986) . 

Em amostras populacionais do roedor fossorial Geomys 
bursarius (2n=70 a 72), Texas-USA, coletadas em diferentes anos 
(1973 a 1975 e 1979), observou-se um elevado nómero de 
heterozigotos para uma fus~o cêntrica (PATTON & cols., 1980; 
BAKER & cols., 1983). Para os primeiros autores a ocorrência e 
manuten~~o do polimorfismo detectado na amostra inicialmente 
coletada (entre 1973 e 1975, 45 heterozigotos em 95 indivlduos) 
pode ser explicada pelo valor adaptativo superior dos 
heterozigotos e a heterose positiva resultante sendo expressada 
primariamente pela sobrevivência diferencial do grupo etário 
subadulto, em compara~~o aos grupos juvenis e adultos. 

Posteriormente, BAKER & cols. (1983) testaram estas 
proposi~~es analisando novos dados (coletados em 1979, 47 
heterozigotos em 98 espécimens) associados aos anteriores. Os 
cálculos indicaram que as viabilidades dos genÓtipos homozigotos 
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para as formas cromoss~micas com dois bra~os e acrocêntricas 
equivalem a somente 357. e 75% , respectivamente, daquelas dos 
heterozigotos . Conforme os autores, estes dados indicam 
claramente a associa~~o da heterose positi va à condi~~o 

cromossômica , confirmando, deste modo , a primeira hipótese de 
PATTON & cols . ( 1980 ) . Para eles, os dados s~o surpreendentes 
pois estes animais apresentam baixa vagilidade, tamanho 
populacional pequeno e forte territorial idade, condi~~es estas 
que deveriam antes pro mover a homozigose de um dos tipos 
cromossôm icos. Segundo, ainda, estes autores as diferen~as nos 
va lores adaptativos das formas cromossómicas em Geomys 
fortemente enfatizam a posslvel natureza adaptativa dos 
cariótipos e fornecem um mecanismo primârio para a evolu~~o 

cromossOmica . 

Considerando-se o exposto e levando- se em conta os 
achados neste trabalho, os mesmos s~o sugestivos de que a 
manuten~~o das freqUên cias altas de heterozigotos é i ndicati v a 
de n~o estarem as mesmas sob a a~~o de sele~~o negativa. 

Além da 
cromossomo 10, foi 
Sa l iente-se que este 

invers~o n o par 3 
encontrada em um dos 
indivIduo é duplamente 

outra, envolvendo o 
machos do Taim (=4~). 
heterozigoto. 

A dupla heterozigosidade foi detectada também em 
O.nigripes por ALMEIDA ( 1980 ) envolvendo os pares 3 e 4 e 3 e 8 . 
Outro exemplo signifi c ati vo deste fenómeno encontramos em Akodon 
aryicuJoides (YONENAGA,1972a,b; YONENAGA & cols ., 1976; 
YON ENAGA- YASSUDA, 1979; FURTADO, 1981; BOSSLE, 1988) que, além 
d o rearranjo complexo no par 1, pode apresentar simultaneamente, 
invers~es nos pares 2, 3 e 5 nas diferentes popula~~es 

estudadas. 

Nestes casos, onde hà uma tendência na fixa~~o do 
mesmo tipo de mudan~a estrutural em diferentes cromossomos do 
cariótipo da mesma espécie, caracteriza-se o princ fpio da 
ortossele~~o cariotlpica preconizado por WHITE (1973a) . 

Um dos machos de nossa amostra, heterozigoto no par 3, 
também apresenta um fragmento cêntrico substituindo um dos 
cromossomos do par 10. Ele é de diflcil visual iza~~o, tendo sido 
notado apenas em células mitõticas coradas pelos métodos 
convencionais . 

A persistência deste fragmento na grande maioria das 
células mitõticas (23/24) sugere ser ele formado por centrómero 
e diminutos segmentos Justapostos, bem como a perda de segmentos 
em ambos os bra~os do cromossomo 10 parece n~o estar influi n do 
na viabi lidade celular. Diferentes rearranjos, tais como 
dele~~es ou transloca~~es ou, até mesmo, invers~es 

pericêntricas, podem potencialmente tê-lo originado. 
Infel izmente os dados dispon l veis, mitõticos e me iõt i cos, s~o 

pouco informativos para elucidar estas questbes. Considerando- se 
o padr~o de banda C peri centroméri co do cromossomo 10 de 
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delticola afasta-se, a princIpio, a hipótese de um rearranjo do 
tipo deficiência ter provocado a perda quase total dos bra~os 
do referido cromossomo, a n~o ser que tais regi~es sejam 
destituldas de quaisquer informa~~es genéticas importantes à 
sobrevivência celular . O mesmo pode-se dizer com rela~~o à 
transloca~~o pois as células meióticas analisadas mostram apenas 
um uni valente e 30 bivalentes, incluindo-se a r o par sexual . Por 
outro lado, a ocorrência de invers~o pericêntrica neste 
cromossomo, em um dos machos da nossa amostra, ê indicativa de 
que tal rearranJo seja, com maior probabil idade em rela~~o aos 
outros dois tipos, a fonte geradora do fragmento cêntrico . 

De acordo com WHITE (1973a ) , estes fragmentos 
cêntricos podem, na sua evolu~~o, converter-se em verdadeiros 
supernumerários como resultado de sucessivas dupl ica~~es ou, 
talvez, transloca~~es . No presente caso achamos pouco provável 
esta proposi~~o haja visto n~o ter sido ainda descrito a 
presen~a de cromossomo 8 nesta espécie, apesar do seu relato em 
outras do mesmo gênero, como s~o os achados em Oryzomys sp 
( YONENAGA & co 1 s . , 1976; KASAHARA, 1978) e O. F I avescens 
( presente trabalho). 

Os cromossomos sexuais de O~deltjcola 

igualmente, de uma forma acentuada como fonte 
altera~~es cariotlpicas verificadas nesta espécie. 

contriburram, 
geradora das 

Assim, morfologicamente foi detectada uma alta 
variabil idade tanto intra como interindividual o que tornou 
diflcil caracterizar perfeitamente os diferentes tipos de 
c romossomos x. A utiliza~~o do Tndice centromêrico n~o revelou 
ser ef i ciente para este fim pois seus valores mostraram uma 
distribu i ~~o contInua. Fundamentados neste Indice, basicamente, 
encontramos com uma freqUência maior as formas metacêntricas e 
submetacêntricas e, em menor nümero, a subtelocêntrica . 

A varia~~o intra-individual, seja ela decorrente ou do 
tamanho ou da propor~~o de bra~os , pode ser expl icada como 
conseqUente, possivelmente, da condensa~~o diferencial que cada 
bra~o ou cromossomo em si pode experimentar durante o ciclo 
celular . Tal observa~~o foi constatada, também, em outros 
orizominos como em O.nigripes (ALMEIDA, 1980; ZANCHIN, 1988), 
O.capito ( ALME I DA, 1980), O . subF1avl/s (ALMEIDA, 1980; ALMEIDA & 
YONENAGA-YASSUDA, 1985) e O.aFF.eliurus (FURTADO, 1981 ) . 

Quanto às diferen~as entre indiv rduos parece-nos, a 
princrpio, que sejam decorrentes, principalmente, da quantidade 
de HC presente no bra~o menor de todos os tipos de cromossomos 
X, aqui identificados pelo padr~o de Banda C. A varia~~o na 
heterocromatina constitutiva pode, por outro lado, ter como 
causa uma série de mecan i smos ta i s como: dupl jca~~o , adi~~o, 

perda ou contra~~o diferencial do material heterocromático . Esta 
varia~~o na HC explica, até certo ponto, o alto valor do 
coeficiente de varia~~o ( 22~) observado para o comprimento do 
bra~o menor em rela~~o ao maior (8~ ) . 
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ALMEIDA 
Idêntico 

( 1980) com 
achado foi observado em O.nigripes por 
identifica~~o de dois tipos de cromossomos: 

submetacêntrico e metacêntrico, sendo o primeiro observado em 
todas as localidades de coletas, ao passo que o outro em apenas 
duas delas. De acordo com as explica~bes dadas pela autora, 
admite-se que as diferen~as morfológicas sejam atribuldas a 
pequenas in versbes, dupl ica~~o parcial, adi",~o ou dele",~o da HC 
em um dos homólogos. 

Analisando nossos dados e aqueles de nigripes oriundos 
de S~O Paulo e Rio de ~aneiro consideramos que a extensa 
var i ab i 1 i dada, i ntra e i nter i nd í v i dua 1, do cromossomo X seja um 
fenOmeno generalizado dentro desta espécie e de que a forma 
submetacêntrica corresponda ~ mais comum . Os achados nos 
espécimens de nigripes provenientes do Rio Grande do Sul, Bahia 
e Esplrito Santo (ZANCHIN, 1988) refor~am esta afirmati va . 

Variabil idade na quantidade elou distribui",~o das 
bandas C dos cromossomos X foi também observada em outras 
espéc i es de Oryzomys como, por exemp 1 o, em sub F 1 8VUS e cap j to. 

Em o. subfl avus (ALME I DA, 1980; ALME IDA & YDNENAGA
YASSUDA, 1985 ) constatou- se dois tipos de X, ambos de tamanho 
grande, sendo um acrocêntrico e outro subtelocêntrico. Em ambos 
a banda C distribuiu-se nas regibes centroméricas e proxi mal do 
bra~o maior. Além disso, no subtelocêntrico destacam-se mais 
duas marca~~es, uma envolvendo todo o bra~o menor e a segunda 
local izando-se intersticialmente na por",~o distal do mai or . 
Afora a hipótese da varia~~o na quantidade de HC entre os dois X 
as autoras n~o descartam a possibilidade, em vista da banda C 
estender-se à regi~o prox imal do bra~o longo, de uma invers~o 

pericêntrica ser também um dos mecanismos geradores das 
d iferen",as morfológicas observadas. 

Na outra espécie, O.capito (ALMEIDA, 1980 ) , o 
cromossomo X submetacêntrico grande apresentou, na maioria das 
células anal isadas, uma marca",~o centromérica e outra em toda a 
extens~o do bra",o curto. A autora, comparando várias células 
femininas, encontrou diferentes graus de marca~~o: 

heterocromatina constitutiva no centrômero e bra~o menor; apenas 
no centrOmero ou, ainda, sem qualquer re9i~o ma is diferenciada. 

Medidas sobre o tamanho do cromossomo X de O. delticola 
que estudamos, relativo ao complemento haplóide autossOmico, 
mostra um valor aproximado de 9~ , correspondendo, possivelmente, 
ao tipo dupl icado e, comparativamente, mais raro entre os 
mamfferos. Este valor reduz-se para 5-6~ ao considerar-se apenas 
a regi~o n~o marcada pela banda C ( bra~o maior ) , provavelmente, 
equivalendo á parte funcional do X original (5-6~) preconizado 
por OHND & cols . (1964) . 

Em O.n igripes ( ALMEIDA, 1980 ; ZANCHIN, 1988) também 
foi detectado cromossomo X de tamanho grande que, • exemplo do 
verificado e m delticola, tem o bra~o menor todo heterocromático . 
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Apesar dos autores n~o terem realizado medi~~es o cromossomo X , 
nas amostras de S~O Paul o e Rio de 0 aneiro , por um lado, e Rio 
Grande do Sul , Esprrito San to e Bahia, por outro, ocupa uma 
posi~~o entre os maiores do cariótipo, o que sugere ser ele um 
cromossomo de tamanho similar ao de delticola . 

Em sua revis~o bibl iogrãfica, FURTADO (1981) apresenta 
uma e x tensa rela~~o de espécies com o cromossomo X igualou 
superior a 7%, entre estas destacam-se duas de orizominos: 
Oecomys concolor , estudadas pela própria autora e com 
aproxi madamente 8~, e Oryzomys Jongicaudatus (GALLARDO & 
GONZALEZ, 1977), com o X variando de 7 a 8~ . Deve~se, também, 
acrescentar nesta rela~~o o cromossomo X de 7% de Nectomys 
squamipes descrito em popula~~es do Rio Grande do Sul por 
FREITAS (·1980) . 

o cromossomo Y dos espécimens da nossa amostra, a 
e x empl o do X , mostra-se altamente variável, tanto entre 
indi v f duos como entre as células de um mesmo animal. Basicamente 
notanl - se do i s tipos morfológicos onde o metacêntrico apresenta
se mais freqOente (75~ ) do que o submetacêntrico. Sa l iente-se 
que ambos foram observados em um mesmo animal e esta diferen~a 
morfológica pode ter sido conseqOência de uma condensa~~o 

diferencial entre os bra~os de um mesmo cromossomo. Enquanto que 
na diversidade do Y entre os indivrduos deve também ser levada 
em considera~~o a ocorrência de rearranjos como invers~o 

pericêntrica e perdas ou adi~~es de material heterocromãtico. 

Este cromossomo, como acontece com o X , revela um 
tamanho superior àquele regi strado à maioria dos mamrferos. Além 
disso, nas duas local idades onde foram medidos (Esmeralda e 
Taim) seus tamanhos mostram- s e s ignificativamente diferentes ( 4 
e 5,5%, respecti v amente ) e em ambas correspondem, 
aproxi madamente, ao bra~o ma i or do X. Esta discrep~ncia 

seguramente deve estar relacionada à quantidade d e HC presente 
nos Y sob estudo. Em geral, adi~~es, duplica~~es ou perdas de HC 
incluem-se entre os principais mecanismos responsá veis pelo 
aumento ou diminui~~o do tamanho dos cromossomos sexuais . 

A varia~~o nas dimens~es do Y acompanhando a do X em 
delticola parece ser um evento relativamente freqUente nos 
mamfferos, particularmente nos roedores, onde espécies com X 
muito grandes têm, em geral, Y proporcionalmente grandes 
(FURTADO, 1981) como s~o os casos, por e xemplo, da maioria das 
29 espécies de murrdeos estudadas por BAVERSTOCK & cols . (1977a) 
ou nas amostras de O.nigripes e O.subFJavus ( ALMEIDA, 1980; 
FURT ADO, 1 981 ) . 

Em banda C sua marca~~o é total, todavia, distinguem
se duas re9i~es com uma delas, a mais fortemente corada, 
local izando-se tanto no bra~o longo (mais freqOente ) como no 
curto (só no Taim). Este padr~o de banda sugere a ocorrência de 
uma invers~o peri cêntr ica como fonte geradora da variabilidade 
observada . 
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primeiro par e os sexuais est~o indevidamente arranjados. No 
primeiro par, comparativamente a deltjcola, o tamanho do 
cromossomo metacêntrico, maior do complemento, sugere ser ele o 
X. Jã no par sexual, tanto o X como o Y s~o descritos como 
acrocêntricos médios e pequenos, respectivamente, porém no 
cariótipo daquela ' figura aparecem como submetacêntrico e 
acrocêntrico médios, o que confunde ainda mais o perfeito 
entendimento deste cariótipo. 

Portanto, a aplica~~o de pelo menos o bandamento C é 
de fundamenta l importancia na identifica~~o do par sexual neste 
grupo de roedores, pois neles hâ uma grande concen~ra~~o de HC 
tanto no X como no Y. Por conseguinte, torna-se difTcil sua 
caracteriza~~o, em especial do V, baseando- se apenas no ünico 
cari6tipo (em colora~~o convencional) mostrado pelos autores. 

Além dos problemas relacionados a estes cromossomos, 
acrescente- se também a ausência de um dos menores pares de 
metacêntricos, possivelmente o 9 ou 10 na classifica~~o adotada 
no presente traba l ho, que estaria incluso no conjunto dos 
acrocêntr i cos . 

A segunda espécie 
O~fJaYescens, situa- se, pela 
formas deste gênero. 

de Oryzomys da nossa amostra , 
sua morfo l og i a, entre as menores 

Distribui-se em vârios palses da América do Sul: na 
Argentina, das zonas planas dos Andes até a provlncia de Rio 
Negro; no Uruguai e no sul do Brasi 1 (CABRERA, 1961; HONACKI & 
co 1 s., 1 982 ) . 

Do ponto de vista citogenético, os e x emplares da 
presente amostra caracterizam-se por apresentarem um 
polimorfismo cariot rpico originado por cromossomos B, segmentos 
heterocromáticos extras em pelo menos três pares de autossomos e 
formas distintas de cromossomos Y. 

o 
var i ab i 1 idade 

nümero modal variou 
numérica decorrente 

de 64 a 
da presen~a 

66 
de 

cromossomos acrocêntricos pequenos adicionais, 
heterocromâtica, interpretados como cromossomos 8 . 

sen do esta 
um ou dois 
de natureza 

As anâlises mei6ticas foram poss rveis apenas nos 
machos com 2n=64 e 65. Nestes ~lt i mos, a o c orrência de um 
univalente em cada uma das células examinadas em diacinese
metâfase I refor~a a hipótese i nicia l de cromossomo B nesta 
espécie, embora os dados mei6ticos disponTveis fossem 
insuficientes para um estudo sobre o comportamento segregacional 
destes cromossomos. 

Cariótipo similar ao do 2n=66, aqui relatado, foi 
em O.Flavescens do Uruguai por BRUM- ZORRILLA & cols. descr i t ,o 

( 1 977 ) . Este diferencia- se daquele que estudamos pela presen~a, 
os autossomos, de seis metacêntricos pequenos enquanto que entre 
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no brasileiro estes s~o quatro. ~ bem posslvel que no cariótipo 
do Uruguai, dois dos seis metacêntricos sejam cromossomos 8, 
tendo em vista as similaridades observadas entre estes e os 
supernumer~rios dos e xemplares de Oryzomys sp de S~O Paulo. Mais 
recentemente, BRUM-ZORRILLA & cols . (1987), descreveram um 
pol imorfismo envolvendo diferentes numeras cromossOmicos 
(2n / NA=64/68; 66/ 68 e 66/ 70 ) para espécimens uruguaios e 
argentinos. Os autores concluem, sem no entanto entrarem em 
maiores detalhes, que as divergências podem ser atribufdas a 
mecanismos de fus~o/ fiss~o e invers~es pericêntricas. 

Em e x emplares de duas amostras de Oryzomys sp 
coletadas em S~o Paulo, uma com quatro indivIduas (YONENAGA & 
cols., 1976) e a outra com oito (KASAHARA, 1978 ) , evidenciaram
se dois numeras de cromossomos, 64 e 66, com o cariót i po padr~o 
(2n=64) idêntico ao verificado em nossos dados. Os autores 
consideram que as diferen~as s~o causadas por dois cromossomos 
supernumerârios diminutos, os quais, pelo padr~o de bandas G 
(KASAHARA, 1978), constituem um dos três pares de metacêntricos 
pequenos do cari6tipo com 66 cromossomos. 

Uma invers~o pericêntrica poderia e x pl icar as 
diferen~as morfológicas e x istentes entre estes B e aqueles da 
nossa amostra, mas em virtude dos seus tamanhos reduzidos, seus 
padrbes de bandamento G n~o perm i tem elucidar esta hipótese. 

Outros cariótipos similares ao do tipo padr~o de 
O.f}avescens do presente estudo s~o aqueles encontrados nos 
espécimens paraguaios de O.Fornesi ( MYERS & CARLETON, 1981 ) , 
principalmente os citótipos cujos 2n variaram de 64 a 66 
cromossomos . Os dois cariót ipos mostrados nas figuras 5C (2n=64) 
e 5D (2n=66), em MYERS & CARLETON ( op.cit.) s~o idênti cos 
ãque les averiguados em nossos exemplares. Apesar dos autores 
util izarem-se apenas da colora~~o convenci onal , acreditamos que 
os acrocêntricos pequenos a mais nas formas com 2n=65 e 66 sejam 
de fato cromossomos 8, em virtude, principalmente, de serem eles 
de tamanho pequeno e responsáveis pela varia~~o no nómero de 
cromossomos, â semelhan~a do que ocorre com os e x emplares da 
n ossa amostra. Este achado ê interessante, pois de acordo com 
estes autores, as duas espécies, FJavescens e Fornesi, s~o 

similares em alguns dos caracteres craniais e morfológi cos, 
sendo a segunda, porém, marc adamente menor (MASSOIA, 1973). 

No Parané, em amostras de O.tlavescens provenientes de 
dois locais distintos - Ponta Grossa (Parque Nacional de Vila 
Ve lha, com cinco exemplares) e Piraquara (Esta~~o Ex p erimental 
do Canguiri, seis e x emplares) SBALQUEIRO & cols. (1986) 
encontraram n~o só a mesma varia~~o numéri ca (2n=64 a 66) como 
também os cromossomos e x tras s~o de idêntica morfologia ~quela 
verificada nos exemplares da presente amostra. 

popula~bes 

cariótipos 

A ampla distribui~~o de supernumerârios em v ârias 
desta espécie ou complex o de espécies, cujos 
s~o semelhantes, é sugestivo de que eles possam ter 
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desempenhado um papel 
animais. 

importante na evolu~~o deste grupo de 

Pol imorfismos originados pelos cromossomos 8 em 
roedores s~o relativamente freqUentes e no Brasil, além dos de 
orizominos jã comentados, têm sido relatados também nos gêneros 
Akodon (YONENAGA, 1972a; YONENAGA & cols., 1975, 1976; KASAHARA, 
1978; ASSIS, 1980; KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA, 1982; S8ALQUEIRO 
& cols., 1987), HoJochiJus (YONENAGA-YASSUDA & cols., 1986, 
1987b), ambos da famllia Cricetidae, e Proechimys (YONENAGA, 
1972a, 1975; YONENAGA & cols., 1976; 8ARROS, 1978; SOUZA, 1981; 
L'ABBATE & cols., 1983), da famllia Echimyidae. 

A variabil idade cariotlpica detectada na amostra de 
O.fJavescens, além daquela orig i nada pelos cromossomos 8, é 
devida, também, ã presen~a de segmentos heterocromãticos extras 
que proporcionam uma altera~~o no tamanho dos bra~os curtos de 
três pares de autos somos (1, 3 e 6), originariamente 
acrocêntricos. 

Especificamente, o polimorfismo do par 1 surge em 
conseqUência de dois tipos de cromossomos acrocêntricos, com e 
sem bra~o curto evidente, possivelmente, originado em 
conseqUência da varia~~o na quantidade de heterocromatina 
constitutiva, ou por uma pequena dele~~o ou duplica~~o desta 
regi~o. Heterogeneidade na contra~~o dos cromossomos, 
transloca~~o recIproca ou invers~o perlcêntrica s~o hipóteses 
alternativas que podem ser aventadas para explicar as diferen~as 
nos tamanhos deste bra~o, porém s~o diflceis de serem avaliadas 
face o tamanho reduzido de tais segmentos. 

KASAHARA (1978), encontrou em Oryzomys sp um 
heteromorfismo no maior par de autossomos, idêntico àquele que 
observamos em fJavescens, sugerindo, também, que este pode ter 
sido causado por acréscimo ou diminui~~o de material 
heterocromãtico no bra~o menor do referido cromossomo. Como em 
nossos dados, a forma homozigota para o bra~o curto aumentado 
ocorreu em um nómero menor de vezes. 

Jã as altera~~es verificadas nos cromossomos 3 e 6 
s~o, estruturalmente, mais notãveis, face ao tamanho dos 
segmentos, chegando o mesmo, inclusive, a modificar as 
morfologias cromossOmicas (ST e SM, respectivamente). Ambas 
foram observadas em heterozigose, podendo se admitir que estes 
bra~os extras originaram-se por duplica~~o da regi~o 

heterocromãtica. Tal qual no par 1, no entanto, aqui também n~o 
podemos descartar a possibil idade de ter havido uma transloca~~o 
recIproca seguida de heterocromatiza~~o do segmento translocado. 
Por outro lado, afastamos a hipótese de uma invers~o 

pericêntrica pois os padr~es de bandamentos C e G n~o d~o 

suporte a tal possibil idade. 

Uruguai, 
Também nos exemplares de fJavescens 
estudados por BRUM-ZORRILLA & cols. 

da Argentina e 
( 1 987 ) , f oram 
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encontrados diversos pol imorfismos cromossOmicos relacionados ao 
par 3 e a blocos heterocromáticos pericentroméricos em outros 
autossomos. 

Em exemplares de O"ymycterlls SP1 e SP2 de S~o Paulo, 
estudados por YONENAGA (1972a, 1975), detectou-se um 
heteromorfismo no maior par de autos somos do complemento. Oe 
acordo com a autora o heteromorfismo parece resultar de uma 
pequena dele~~o ou duplica~~o da regi~o heterocromática do bra~o 
curto. 

No par sexua 1 desta espéc i e, destaca-se, _ também, a 
varia~~o morfológica apresentada pelo Y. Além disso, a sua 
heterocromatina constitutiva mostra duas bandas com diferentes 
intensidades de colora~~es. 

A ocorrência da forma acrocêntrica foi observada em 
apenas um dos machos de uma das localidades de coleta 
(Piraquara), nas demais mostrou-se metacêntrico ou 
submetacêntrico. A hipótese mais plausTvel é de que haja 
ocorrido uma invers~o pericêntrica. ~ bem possTvel que a dire~~o 

desta invers~o tenha se dado da forma metacêntrica ou 
submetacêntrica à acrocêntrica, pois nas diversas amostras 
estudadas desta espécie o cromossomo Y sempre se mostrou com 
dois bra~os. Refor~a esta idéia a constata~~o de Y de idêntica 
morfologia n~o só naqueles espécimens de Olygoryzomys cujos 
cariótipos s~o parecidos aos de tlavescens, como s~o os casos de 
tornes i (MYERS & CARLETON, 1981) e a espécie n~o identificada em 
S~o Paulo (KASAHARA, 1978), como também naqueles de cariótipos 
diferentes, como ocorre em delticola (presente trabalho) ou 
nigripes (YONENAGA & cols., 1976; ALMEIDA, 1980; ZANCHIN, 1988). 
Por outro lado, n~o podemos descartar, também, a possibil idade 
de uma dele~~o ou transloca~~o envolvendo um dos bra~os deste 
cromossomo, porém os padr~es de bandamentos n~o foram 
suficientemente informativos para testar tais hipóteses. 

o heteromorfismo relacionado à regi~o heterocromática 
do Y é revelado pelo padr~o de bandamento C. Nele sobressaem-se 
duas bandas, com a mais fortemente marcada localizada no bra~o 
maior do Y com dois bra~os ou, no acrocêntrico, estendendo-se 
por todo o cromossomo. Este achado é semelhante ao observado nos 
Y dos machos de O.delticola estudados neste trabalho, só que 
nesta espécie a banda proeminente alternou sua posi~~o, ou no 
bra~o menor ou no bra~o maior. A presen~a das duas bandas neste 
tipo de colora~~o deve refletir diferen~as qualitativas de 
heterocromatina. 

A análise comparativa entre os padr~es de bandas G de 
tlavescens da presente amostra e Oryzomys sp de S~o Paulo 
(KASAHARA, 1978) mostra pequenas diferen~as. Referem-se estas, 
apenas, aos menores cromossomos dos dois genomas, cujos padr~es 
de bandas G s~o poucos conspfcuos. Assim, supomos que tanto os 
exemplares da nossa amostra como os de S~o Paulo, os do Uruguai 
e Argentina e, talvez, os do Paraguai (tornesi) perten~am a uma 
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mesma espécie, diferenc iando-se a nrvel subespecrfico, ou 
c ompondo um complexo de espécies afins com cariótipos similares. 

Do ponto de vista taxonamico os orizominos constituem
se em um grupo de roedores de extrema complexidade e a sua 
multiformidade fenotTpi ca ê acompanhada por uma enorme 
diversidade cariotrpica. Os seus valores de 2n e NA mostram uma 
extensa ampl itude de v aria<;:~o, com o numero diplóide estendendo
se de 16, em Nectomys palmipes (Venezuela e Trinidad), até 82, 
em Delomys dorsalis (Brasil), enquanto que o fundamental situa
se entre 40 a 138, respect i vamente, em Nectom ys squamipes e 
Oecomys bicolor, ambos do Peru. Em nossos dados estes valores 
foram moderadamente altos, variando em ambos de 64 a 82 e, 
e x aminando comparativamente os cari6tipos básicos das três 
espécies, notamos a presen~a marcante de cromossomos 
acrocêntricos . O mesmo veri f ica-se com a maior ia das espécies de 
orizominos descritos na 1 iteratura, em especial no gênero 
Oryzomys. Isto n~o significa, no entanto, que haja muitas 
homo logias entre os cromossomos dos diferentes cari6tipos, mas, 
por outro lado, mostra uma forte tendência na manuten~~o da 
forma acroc êntrica. 

Para GARDNER & PATTON ( 1976) , esta not.êvel 
variabil idade é sugestiva de que a evolu~~o cariotlpica, neste 
grupo, tenha sido e x tremamente complexa , envolvendo a 
participa~~o de mecanismos robertsonianos e n~o robertsonianos. 
Neste sentido, HAIDUK & cols. (1979), ao compararem os padr~es 
de bandas G entre O.melanotis (2n/NA=62/70) e O.palustris 
( 56 /56) , verificaram homologias totais apenas entre seis pares 
de cromossomos dentre 12 possrveis de identifica~~o. Assim, 
estes autores consideram o gênero Oryzomys como portador de uma 
das mais altas tax as de evolu~~o cariot lp ica entre os 
ver tebrados tendo em vista, principalmente, a pouca quantidade 
de homologias cromossOmicas entre estas duas espécies e aquela, 
comparativamente mu ito maior, entre R,norvsgicLls (Muridae) e 
N.micropus (Cricetidae), relatada por MASCARELLO & cals. (1974). 
Considerando as nossas três espécies, as homologias também 
restringem-se a poucos pares de cromossomos. 

Das três espécies que estudamos, apenas D.dorsaljs 
notabiliza-se por sua e xtrema constância cariotrpica. As duas 
outras, ambas do gênero Oryzomys e contrastando à dorsalis, s~o 

caracterizadas por polimorfismos originados por diferentes 
processos invers~es pericêntricas, segmentos heterocromâticos 
e xtras, cromossomos acessórios e varia~~es no par sexual . 

processos 
(3 e 10 ) , 

Assim, em O.delticola sobressaem-se dois destes 
invers~es pericêntricas, em dois pares de autossomos 

e altera~~es na heterocromatina constitutiva do par 
sexual . Acrescente-se a estes uma e xtensa deficiência em ambos 
os bra~os de um dos homól o gos do par 10, observado em um 
indiv rduo, reduzindo-o a um simples fragmento cêntrico. 
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A invers~o pericêntr ica ê um processo pouco descrito 
em orizominos e, associada às altera~~es no par sex ual, 
constituí-se no mecanismo mais atuante e caracter1stico das 
amostras de deltico l a ou nigri.oes estudadas até o presente 
momento. Apresenta uma distribui~~o muito ampla, tendo sido 
relatada em animais desta espécie ou grupo de espécies tanto no 
Uruguai, como no Paraguai e Brasil, neste, em várias re9i~es -
do Sul ao Nordeste brasileiro. A sua ocorrência também foi 
verificada em O.sL,bFlayus de S~o Paulo (YONENAGA & cols., 1976; 
ALMEIDA, 1960; ALMEIDA & YONENAGA-YASSUDA, 1985 ) . 

Em O.flavBscens, os 
relacionados às presen~as 

heterocromáticos adicionais 

mecanismos mai s atuántes est~o 

de cromossomos B e segmentos 
nos bra~os curtos de alguns pares de 

autossomos . 

A ocorrência de cromossomos supernumerârios nesta 
espécie é bastante ampla, tendo sido registrados em todos os 
locais de coletas. Porém, na t r ibo Oryzomyini, de um modo geral, 
estã restrita a poucas espécies: possivelmente fJavescens do 
Urugua i; Ory:zomys sp de S'!:to Pau 1 o; poss i ve 1 mente f ornes i do 
Paraguai e N.squamipes de várias regit'les brasileirasa 

Observamos, também, uma tendência na varia~~o da 
quantidade de heterocromatína constitutiva autossOmica, em pelo 
menos três pares (1, 3 e 6), ocasionando, com isso, um aumento 
relati v o em seus bra~os curtos. Esta tendência foi mais 
acentuada no par 1, no qual os dois tipos de cromossomos, com e 
sem bra~o curto aumentado, mostram-se muito freqOentes. Ao passo 
que nos outros dois pares, apesar de restritos a apenas um 
indivrduo em cada situa~~o, ocorreram em heterozigose a, devido 
aos seus tamanhos, provocaram uma altera~~o no nümero de bra~os 
cromossómicos. 

Outra fonte de varia~~o cariotlpica observada em nossa 
amostra e igualmente verificada na maioria das espécies desta 
tribo, é aquela relacionada com as altera~~es no par sexual, 
tanto no tamanho como na morfologia. Em geral há um 
comprometimento da heterocromatina constitutiva e vários 
mecanismos s~o propostos para expl icar tal varia~~o : quantidade 
presente de HC, heterogeneidade de contra~~o, pequenas invers~es 

ou transloca~~es recrprocas, etca 

Morfologicamente, o tipo cromossOmico mais comum para 
o par sex ual nesta tribo é o acrocêntrico. Já em nossa amostra, 
tanto o X como o Y mostram- se, gera lmente, com dois bra~os, 

exceto em dorsa J l s e em um dos exemp 1 ares de F J avescens. 

Por outro lado, o mecanismo mais freqOentemente 
encontrado nos orizominos, porém n~o detectado em nossa amostra, 
é o de fus~o-fiss~o cêntrica . De acordo com GARDNER & PATTON 
(1976) e MAIA & HULAK (1981), este processo parece ter tido um 
papel primãrio na evolu~~o cromossOmica deste grupo de animais. 
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Assim, o relato de fus~es ou fiss~es cêntricas 
estende-se a várias espécies da tribo, principalmente no gênero 
Oryzomys. Em várias delas este processo é muito freqUente: 
O.subFlavus (ALMEIDA, 1980; FURTADO, 1981; MAIA & HULAK, 1981; 
ALMEIDA & YONENAGA-YASSUDA, 1985; SVARTMAN & cols., 1986); 
O. aff. e 1 i urus e O. cap i to (FURTADO, 1981); O.ratt i ceps trop i c i L/S 

(ALMEIDA, 1980); O./ongicaLldatus (GALLARDO & PATTERSON, 1985); 
complexo de espécies O.macconnel/i-capito (KOOP & cols., 1983); 
N. squam i pes (MA I A & co 1 s ., 1 984 ) . 

Outro 
amostra, é a 
co 1 s . ( 1 988 ) 
cariotrpicas 

rearranjo n~o verificado em exemplares da nossa 
fus~o in tandem, proposta por YONENA~A-YASSUDA & 
e ZANCHIN (1988) para expl icar as diferen~as 

entre as formas bãsicas de 2n=52 e 56 em 
N.squamipes. Segundo estes autores, duas fus~es envolvendo 
quatro pares de autos somos estariam implicadas na redu~~o deste 
n~mero de cromossomos. 

Portanto, de um modo geral, nos Oryzomyini destacam-se 
diferentes processos cromossOmicos, todos eles, de alguma forma 
ou outra, impl icados na extrema diversidade cariotrpica t~o 

pecul iar a esta tribo. Parece n~o existir, por outro lado, um 
mecanismo caracterrstico, porém os robertsonianos sobressaem-se 
em rela~~o aos demais: invers~es pericêntricas, cromossomos 8 e 
fus~es in tandem, que s~o mais pecul i ares a um n~mero reduzido 
de espécies. Acrescente-se, ainda, a estes a tendência dos 
cromossomos X e Y mostrarem-se polim6rficos. 

B - TRIBO AKODONTINI 

Os roedores akodontinos pertencem a um grupo de 
gêneros de cricetrdeos caracterizados por sua forma semelhante a 
um rato com hábitos de onrvoros a insetrvoros. Vários gêneros 
(onze) e espécies (63) est~o inclurdos entre eles (REIG, 1981, 
1984, 1987), dos quais estudamos três dos propostos por REIG 
(Akodon, Bolomys e OxymycterL/s) mais Oe/tamys, incluTdo como um 
subgênero de Akodon por este autor. 

Esta tribo é considerada monofilética e evolutivamente 
derivada de um estoque primitivo orizomino (VORONTSOV, 1967, cf. 
REIG, 1984; BIANCHI & cols., 1971; GARDNER & PATTON, 1976; REIG, 
1977). Ela apresenta uma ampla distribui~~o, com a maior parte 
de seus gêneros e espécies concentrados na regi~o centro-andina 
e, por este mesmo motivo, esta é proposta como sendo a área 
original de diferencia~~o dos akodontinos (BIANCHI & cols., 
1971; RE I G, 1 984, 1 987 ) . 

No gênero Akodon est~o agrupadas espécies 
fenotipicamente muito similares, algumas das quais de difTcil 
separa~~o taxonOmica, o que contrasta com a sua enorme 
multiformidade cariotTpica, cujos n~meros cromossOmicos variam 
de 14 a 52. De acordo com HONACKI & cols. (1982) compreende o 
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mesmo cerca de 33 espécies, ou 38 conforme LIASCOVICH & REIG*, 
distribuldas na América do Sul. Destas, trabalhamos com quatro: 
A.azarae, A.arr.arviculoides, A.serrensis e Akodon sp (ainda n~o 
identificada). 

A distribui~~o geográfica de A.azarae estende-se a 
vários locais da Boi Ivia, Argentina, Uruguai e Brasil (CABRERA, 
1961; HONACKI & cols.,1982). Nestes ~ltimos três lugares os 
estudos citogenéticos têm revelado um cariótlpo, de uma maneira 
geral, comum entre os exemplares examinados, onde o n~mero 

básico de autos somos (36) é formado essencia~mente por 
acrocêntricos, exceto o menor par deles (metacêntrlco). Uma 
outra altera~~o neste quadro geral refere-se à presen~a de dois 
subtelocêntricos grandes em substitui~~o ao par de acrocêntricos 
(n~mero 2) no cariótipo de um macho da Argentina (VITULLO & 
cols., 1986). Estes autores, porém, n~o identificaram a natureza 
do material excedente no bra~o curto. 

No Brasil, os dados cromossOmicos referem-se a 
exemplares coletados no Rio Grande do Sul (três localidades) os 
quais fazem parte da nossa amostra. A variabilidade cariotlpica 
verificada está relacionada basicamente aos cromossomos sexuais. 

o cromossomo X, de uma maneira geral, revela a mesma 
morfologia (ST) nos diversos locais de coletas, porém na fêmea 
de Bagé o par sexual mostra-se heteromórfico, com um deles 
apresentando uma extensa dele~~o em seu bra~o maior. No entanto, 
sua morfologia (SM), tamanho (2,6~) e padr~o de bandamento C 
(todo heterocromático) o confundem com o cromossomo V do macho 
da mesma localidade, de tal forma que n~o pudemos el iminar a 
hipótese de ser esta uma fêmea XV. Estudos sobre o comportamento 
meiótico dos cromossomos sexuais nesta fêmea poderiam fornecer 
esta resposta, porém, por raz~es técnicas, n~o dispomos de tais 
dados para elucidar o problema. 

Relatos de fêmeas com deficiência de praticamente todo 
o bra~o maior do X, estendem-se, também, a exemplares argentinos 
de azarae, tanto na natureza (BIANCHI & CONTRERAS, 1967; BIANCHI 
& cols., 1968, 1971) como em cativeiro (LIZARRALDE & cols., 
1982). Sua forma submetacêntrica e um pouco maior que o pequeno 
par de metacêntrico (n~mero 18) é similar àquela observada na 
fêmea de Bagé. Nos espécimens femininos da Argentina foram 
observados cinco cariótipos diferentes quanto ao par sexual: a. 
38,XX; b. 38,XXq-; c. mosaico 38,XXq-/37,X; d. 38,XXp- e e. 
37,X, mostrando desta forma uma enorme amplitude de varia~~o de 
38 a 37 cromossomos, incluindo dele~~es em ambos os bra~os. 

Segundo os autores esta variabilidade pode ser resultante de um 
mecanismo extremo de compensa~~o de dose que atuaria desde a 
inativa~~o pura e simples do X até a sua completa elimina~~o. 

(*) submetido à publica~~o 
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Estudos sobre a replica~~o do ADN em azarae revelam 
que o X com dele~~o ê o ~ltimo a completar a sua srntese e, além 
disso, nas fêmeas com tais cromossomos a cromatina sexual ê de 
tamanho pequeno em rela~~o ao padr~o normal (BIANCHI & 
CONTRERAS, 1967; BIANCHI & cols., 1968). Estes achados s~o 

fortes evidências a favor da atua~~o do mecanismo de compensa~~o 
de dose nesta espécie. 

LIZARRALDE & cols. (1982) n~o descartam, porém, a 
possibil idade de que estas fêmeas sejam XV, tal como acontece em 
popula~~es naturais do roedor Myopus schisticolor onde a 
ocorrência de fêmeas XX e XY é muito freqDente (FREDGA & cols., 
1976, 1977; GROPP & cols., 1976; WACHTEL & cols., 1976 ) . 

A ocorrência de fêmeas com d i morfismo no par sex ual 
similar ~quele de azarae n~o é t~o incomum, tendo sido relatada 
também em aut.ras espéc i es n~o s6 de Akodon como em Zygodontomys 
(=Bolomys): varius, boliyjensis, puar e moJlis no primeiro 
(BIANCHI & cals., 1971; LOBATO & cals., 1982; KAJON & cals., 
1984; V I TULLO & co I s., 1986) e I as i urus no segundo (YONENAGA, 
1972a, 1975; KASAHARA, 1978; KASAHARA & YONENAGA-YASSUDA, 1983). 

Em Akodon moJ1is, como em azaras, quatro das sete 
fêmeas mostr~am também cromossomos sexuais discrepantes e 
indistingurveis dos XY de machos (LOBATO & cals., 1982). Porém, 
aqui o cromossomo sexual atrpico apresenta muitas similaridades 
com o Y, n~o s6 no tamanho e morfologia como também nos padr~es 
de bandamentos C e G. De ta l forma que os autores assumem ser 
ele de fato o cromossomo Y em vez do X com uma grande dele~~o no 
bra~o longo. Desta maneira, molJjs ê a primeira espécie dos 
ak odont i nos com ta i s prob I emas onde as d i f·eren~as c i to I 6g i cas 
entre o X com dele~~o e o Y puderam ser estabelecidas. 

Também altera~~es na morfologia do cromossomo Y de 
azaras da nossa amostra é um outro fator que contribui ao 
polimorfismo cariotrpico verificado nesta espécie. O 
heteromorfismo detectado est~ relacionado à morfologia e 
associado aos locais de coletas. Assim, em dois dos três locais 
era submetacêntríco, ao passo que no terceiro, metacêntrico. A 
hipótese mais prov~vel ê a de que haja ocorrido uma invers~o 

pericêntrica. 

Similarmente, nos espécimens da Argentina, a 
morfologia do Y tem sido descrita, nos v~rios trabalhos 
publ icados, como acrocêntrica ou subtelocéntrica ou, ainda, 
metacêntrica. Como a natureza deste cromossomo ê 
heterocromâtica, ê bem possfvel que pequenas invers~es ou 
dele~~es respondam por estas varia~~es . 

A an~lise comparativa dos padr~es de bandamentos G dos 
e x emplares brasileiros com aque les da Argentina, publicados por 
BIANCHI & cals. (1971) e BIANCHI & MERANI (1984), mostram 
similaridades entre todos os autossomos. Por outro lado, os 
padr~es dos cromossomos sex uais dos indivlduos da Argentina n~o 
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permitiram uma compara~~o mais precisa. 
identidade cariotlpica associada á ampla 
da espécie reflete um conservantismo 
cujas varia~~es encontradas est~o, 

restritas ao par sexual. 

De qualquer forma, esta 
distribui~~o geográfica 

cromossOmico acentuado, 
de uma maneira geral, 

Os estudos citogenéticos que realizamos em Akodon 
aFF.arviclIJoides mostram um complemento básico de 24 cromossomos 
no qual sobressaem-se, principalmente, elementos com dois 
bra~os, exceto o par 10 e o X que s~o acrocêntricos, o que 
contrasta com a maioria dos cariótipos jà descritos para o 
gênero. Por outro lado, ele é, quanto ao n~mero, morfologia e 
padr~es de bandamentos, idêntico àquele descrito para espécimens 
de Akodon sp (2n/NA=24/42) de S~o Paulo (YONENAGA, 1972a; 
YONENAGA & cols., 1975, 1976; KASAHARA, 1978; KASAHARA & 
YONENAGA-YASSUDA, 1982). Segundo estas autoras, Akodon sp é 
indistingulvel morfologicamente de A.arvicllJoides (2n/NA=14-
15118-23) mas, apesar disto, seus cariótipos s~o completamente 
diferentes. Além do n~mero reduzido de cromossomos, esta ~ltima 
espécie apresenta-se extremamente polimórfica devido á 
ocorrência de invers~es pericêntricas (pares 2, 3 e 5) 
associadas a um rearranjo complexo (invers~o pericêntrica mais 
fus~o ou fiss~o cêntrica ) no par 1. A ocorrência de hlbridos em 
laboratório (YONENAGA & cols., 1975) e, principalmente, na 
natureza (YONENAGA-YASSUDA & cols., 1983) d~o suporte â idéia de 
que estas duas espécies de Akodon têm grandes afinidades, 
provavelmente formando, juntamente com outras como por exemplo, 
serrensis, um complex o de espécies crfpticas que merecem uma 
revis~o taxonOmica apropriada. 

Outro cariótipo semelhante ao daqui relatado, 
diferindo apenas quanto á morfologia do X, é aquele observado em 
espécimens, também de S~o Paulo, identificados por CESTARI & 
IMADA ( 1968) como sendo Akodon arv i cllJoi des clIrsor. Segundo 
YONENAGA & cols. (1975), a identifica~~o do X em A.a.clIrsor 
(metacêntrico) foi imprecisa, sendo o mesmo acrocêntrico, como 
nos demais cariótipos descritos desta espécie. 

Genomas com as mesmas caracterlsticas cromossOmicas 
(pelo menos quanto á morfologia e n~mero) das observadas em 
nossos exemplares, e por extens~o nos de S~o Paulo, foram 
verificadas em outras regi~es n~o só do Brasil (Paraná: 
SBALQUEIRO & cols., 1986, 1987; BOSSLE & cols., 1988; Santa 
Catarina: BUENO & cols., 1987; Distrito Federal: A. LANGGUTH, 
com.pes. e Rio Grande do Sul, E. CASTRO, com.pes.), como na 
Argentina (LIASCOVICH & REIG). Em BrasIl ia, Santa Catarina e 
Argentina, os exemplares foram identificados taxonomicamente 
como A.cursor. 

Para REIG (1987) arvicuJoides n~o é um nome vàlido ao 
gênero Akodon, pois o tipo de A.arviclIJoides é muito similar ao 
de A.Jasiurlls, e as duas formas podem ser consideradas como 
sinOnimos. Além disso, Jasillrlls, atualmente, é incluldo em 
BoJomys (REIG, 1978, 1987; MAIA & LANGGUTH, 1981; MARES & cols., 
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1985; MACEDO & MARES, 1987 ) com o seu cariótipo (2n;NA;34) 
diferindo completamente daquele descrito em S~o Paulo (2n;14,15) 
como pertencente a A.arvicl..IJoides. 

LIASCOVICH & REIG fundamentando-se nas compara~~es com 
os holótipos de A,cursor montensis, tombados no Museu 8rit~nico 
de História Natural, atribuem este nome a seus exemplares com 
2n/NA;24/42, e prop~em que todos os espécimens com este 
cariótipo sejam denominados, pelo menos a nrvel especrfico, de 
A.CLJrSor. 

Apesar de considerarmos v~lida a próposi~~o de 
LIASCOVICH & REIG, no caso dos nossos exemplares adotamos o nome 
de A.a fF .arvi cuJo ides tendo em vista as similaridades 
cariotrpicas entre estes e os de Akodon sp e A.a.cursor, ambas 
de S~o Paul o , bem como dev ido ao fato destes animais serem 
confundidos taxonomicamente com os de 2n;14,15, identificados 
como arv icLJloi de.s no Estado paulista. 

amostra 
As varia~~es cromossômicas encontradas 
est~o relacionadas a altera~~o de seu 

em nossa 
nümero e 

heteromorfismo no Y. 

Um dos três machos apresentou um nómero modal de 
cromossomos i gual a 25. Suspeitou-se, in icial mente, de que o 
elemento extra fosse um cromossomo B tendo em vista o seu relato 
nos espêcimens de Akodon sp (S~o Paulo) com cariótipos idênticos 
ao deste macho. Posteriormente, analisando mais detalhadamente a 
morfologia ( ST), o tamanho (2,4~), bem como os padr~es de 
bandamentos C e G deste cromossomo verificamos que há uma 
equ ivalênci a com o Y do próprio macho. Além disso, nas células 
mei6ticas em MI o cromossomo e xtra mostra uma configura~~o de 
bivalente com o Y, estando os dois sempre local izados próx imos 
ao X . Complementando estes dados, merece aten~~o, tambêm, o 
registro sobre a ausência da ves1cula sex ual nos vários 
paquftenos examinados, pois, provavelmente, a ocorrência de 
sinapse entre os supostos V, n~o envolvendo o X, deve ter 
contriburdo à n~o forma~~o daquela figura trpica. 

cariótipo 
Aceitando-se como verdadeira a hipótese de um 

XYY neste e x emplar, é possrvel que este tenha se 
ou da uni~o de um espermatoz6ide polissOmico V-V, 

de uma n~o disjun~~o durante a divis~o meiótica, com 
originado 
conseq[)ente 
um gameta normal feminino, ou de que esta n~o disJun~~o haja 
ocorrido durante as primei r as cl ivagens da célula zig6tica, na 
qual as células XO foram seletivamente eliminadas . A ocorrência 
de m~ltiplos Y nos roedores n~o tem sido descr ita . Por outro 
lado, o seu relato em outros mamTferos, como por exemplo no 
homem n~o é incomum, no qual sua incidência ao nascimento ê de 
aprox imadamente 1 /90 0 (SEIGUELMAN, 1982) . 

Altera~~es adicionais na morfologia do cromossomo Y 
contriburram, igualmente, à variabil idade cariotfpica em 
A.aff,arviculoides. Dos três machos que estudamos, dois foram 
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coletados em Porto Alegre e diferenciam-se entre si quanto ~ 

forma dos seus Y: subtelocêntrico e submetacêntrico. Esta ~ltima 
também está presente no macho de Porto Belo-SC, enquanto que nas 
amostras de S~o Paulo, Paraná e Argentina ocorre a forma 
acrocêntrica. Entre os 67 machos de uma amostra de 111 roedores, 
coletados em seis localidades do Rio Grande do Sul, o Y variou 
morfologicamente de acrocêntrico (mais freqUente) a metacêntrico 
(E. CASTRO, com.pes.). Uma invers~o pericêntrica parece, a 
princIpio, a hipótese mais aceitável para explicar este 
heteromorfismo. 

Em nossos exemplares n~o encontramos cromossomos B e 
nem altera~~es no tamanho do bra~o curto do X, como foi 
registrado nos espécimens de S~o Paulo (YONENAGA, 1972a; 
YONENAGA & cols., 1975, 1976; KASAHARA, 1978; KASAHARA & 
YONENAGA-YASSUDA, 1982), fato este, provavelmente, devido ao 
tamanho reduzido da amostra que investigamos. 

No Paraná, a ocorrência desta entidade citotaxonOmica 
(2n/NA=24/42) foi confirmada em amostras provenientes de 
diferentes localidades e em duas delas constatou-se a presen~a 

de cromossomos supernumerários (SBALQUEIRO & cols., 1986, 1987; 
BOSSLE, 1988). Segundo RENATO BOSSLE (com.pes.), o registro 
deste cariótipo (2n=24) estende-se desde o nlvel do mar 
(Antonina) até Itaipu (Foz do Igua~u), inclusive na Serra do Mar 
convivendo em simpatria com a forma 2n=14,15. 

CASTRO (op.cit.), além da presen~a de até dois B e 
varia~~es na morfologia do Y, observou outras altera~~es no 
cariótipo de arr.aryiclIloides: dele~~o do bra~o curto do 
cromossomo 2, em um dos machos, e heteromorfismo do X, em ambos 
os sexos. 

Pelo exposto, nota-se que o cariótipo básico 
2n/NA=24/42 apresenta uma enorme distribui~~o geogr~fica, 

extendendo-se desde o Distrito Federal, S~o Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, em nosso território, até 
Missiones, na Argentina. E, tal como foi observado em A.azaras, 
isto deve ser reflexo de uma constância nos autossomos do genoma 
A, no qual, as varia~~es cariotlpicas est~o restritas ao par 
sexual em ambas as espécies e á presen~a de cromossomos 
supernumerários, no caso de A.aFF.aryjculoides. 

A.kodon serrensis, vulgarmente conhecida como rato 
01 iváceo do Brasil (CABRERA & YEPES, 1960), distribui-se desde o 
Rio de Janeiro (CABRERA, 1961) até o Sudeste do Brasil (CABRERA, 
1961; HONACKI & cals., 1982) e Norte da Argentina (JUSTO & 
SANTIS, 1977; HONACKI & cals., 1982). CABRERA (1961) reconhece 
duas subespéc i es , I eL/C09LJ I a (loca I idade t I pica Ret i ro de Ramos, 
Serra de Itatiaia-RJ, 2200m de altitude) e serrensis (Ro~a Nova, 
Serra do Mar-PR, 1000m de altitude). 

um 
par 

A maior parte dos nossos exemplares (51/53) apresenta 
cariótipo básico de 44 cromossomos no qual, com exce~~o do 

21, todos os demais s~o acrocêntricos. A descri~~o deste 
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cariótipo para serrensis, envolvendo diversos tipos de 
colora~~es (comum, bandas C, G e RON), é inédita apesar do mesmo 
já ter sido registrado em diversas localidades do Paraná, além 
de Nova Tirol, e na Argentina. Tal como acontece nas duas 
espécies akodontinas anteriormente discutidas, nesta observa-se, 
também, uma constancia cariotTpica, com ocorrência do mesmo 
citótipo em regi~es t~o distantes, restringindo-se ao par 
sexual, as modifica~~es detectadas. 

A variabil idade no n~mero diplóide observada em dois 
dos exemplares é devida à n~o disjun~~o dos cromossomos sexuais, 
originando uma fêmea 43,X e um macho 45,XXY. Neste. a presen~a 
de um trivalente nas células MI, além de refor~ar os achados em 
bandas G, revela a ocorrência da mesma altera~~o cromossOmica 
nas gOnadas. Nas poucas MIl analisadas observaram-se células com 
apenas 22 cromossomos, sugerindo, com isso, uma n~o disjun~~o 

secundária, o que é comum na gametogênese de indivTduos 
hiperdiplóides FORD (1973, cf. BEIGUELMAN, 1982). 

N~o encontramos relatos de machos XXV entre os 
roedores, apesar de sua descri~~o em algumas espécies de 
mamTferos. No homem, tais aneuplóides est~o normalmente 
associados com a sTndrome de klinifelter na qual sobressaem-se 
algumas caracterTsticas como ginecomastia, testTculos pequenos, 
azoospermia, t~bulos seminTferos hialinizados. Este quadro 
anOmalo n~o foi observado em nosso exemplar, sugerindo, deste 
modo, um comportamento meiótico, aparentemente, normal até a 
forma~~o de espermatozóides. 
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A constitui~~o XO encontrada em células somáticas de 
fêmeas de algumas espécies de mamTferos, incluindo os roedores, 
é interpretada como resultante da manifesta~~o extrema do 
mecanismo de compensa~~o de dose, nestes casos, além da 
heterocromatiza~~o, ocorreria a el imina~~o total de um dos 
cromossomos X (BIANCHI & CONTRERAS, 1967; BIANCHI & cols., 1973; 
LIZARRALDE & cols., 1982). 

Fêmeas com constitui~~o XO, apesar de raras, têm sido 
reg i stradas em roedores como Mus musc., I us (RUSSEL & co 1 s., 1959; 
WELSHONS & RUSSEL, 1959; todos cf. FREDGA, 1970); Bandicota 
benga I ens i s (SHARMA & RAMAN, 1971); Rattus rattus (YONG, 1971; 
YOSIDA, 1977b; YOSIDA & cols., 1974b); Myopus schisticolor 
(GROPP & cols., 1976); Akodon azarae (BIANCHI & CONTRERAS, 1967; 
BIANCHI & cols., 1971; LIZARRALDE & cols., 1982); mosaico XO/XX 
em Z. I as i ur.,s ( KASAHARA , 1 978 ; KASAHARA & YONENAGA- Y ASSUDA , 
1983) ; Oryzomys n i gr i pes e Nectomys squam i pes (ZANCH r N, 1988); 
Akodon aFF.arviculoides (E.CASTRO, com.pes.). 

No camundongo M.musculus as fêmeas nestas condi~~es 

cariotTpicas s~o normais e férteis (OHNO, 1967; FREDGA, 1970), 
porém o tamanho da prole é reduzido em rela~~o às fêmeas XX 
(MORRIS, 1968; cf. FREDGA, 1970). 



No Municlpio de Osório-RS, E. CASTRO (com.pes.) 
encontrou em duas fêmeas de A.aFF.arviculoides uma constitui~~o 
cromossOmica (2n=23) com somente um X. O estudo histológico 
nestes indivIduas revelou a presen~a de estromas n~o 

diferenciados em susbtitui~~o aos ovários. 

A análise comparativa entre os dados morfológicos e 
craniométricos de 94 roedores de gênero Akodon, coletados na 
Esta~~o Experimental do Canguiri (Piraquara-PR), com os da 
descri~~o original de THOMAS (1902) para serrensis, conduziu 
ZOTS (1965) e SBALQUEIRO & cals. (1985) à conclus~o de que seus 
exemplares pertenciam a esta espécie. Corroborou .na decis~o 

destes autores o fato de Cangu i ri situar-se geograficamente 
muito próximo do local de coleta do holótipo de serrensis (Ro~a 
Nova). Idêntico resultado notou-se quando da compara~~o entre 
estes 94 animais com os das amostras de Araucária-PR e Taim-RS 
(SBALQUEIRO & cals., 1985), Os autores observaram tanto nos 
e xemplares de Piraquara (25 em 94) como nos de Araucária (13) o 
cariótipo 2n=NA=44, similares ao do Taim (dados originários da 
presente amostra). 

Estudos citogenéticos em 61 exemplares de A.serrensis 
oriundos de sete diferentes local idades do Paraná (dados 
fornecidos pelo Laboratório de Citogenética Animal da UFPR, 
1988) mostram uma constancia tanto no n~mero como na forma 
cromossOmica e o seu cariótipo, considerando-se os padr~es de 
bandamentos C, G e RON, é idêntico àquele verificado na presente 
amostra. Todas estas regi~es localizam-se, de um modo geral, 
próximas de Ro~a Nova e distam desta entre 17 km (Campina Grande 
do Sul) e 150 km (S~o Mateus do Sul), incluindo neste raio de 
dispers~o os Municlpios de Curitiba (nove exemplares), Araucária 
(13), Campo Largo (seis), Esta~~o Experimental do Canguiri (25, 
comentadas acima), Campina Grande do Sul (dois), Mandirituba 
(cinco) e S~o Mateus do Sul (um). 

LIASCOVICH & REIG confirmaram a presen~a de 
A.serrensis na Argentina, proposta inicialmente por JUSTO & 
SANTIS (1977), ao compararem os caracteres fenotlpicos de uma 
fêmea capturada em Missiones com os do holótipo da espécie. A 
fêmea apresenta, também, um complemento cromossOmico igual ao já 
descrito para serrensis, pelo menos quanto ao n~mero e 
morfologia já que os padr~es de bandamentos n~o foram obtidos. 
Segundo estes autores, serrensis mostra grandes afinidades 
morfológicas com CLlrsor (2n=24) e, apesar disso, seus cariótipos 
s~o completamente diferentes. 

O padr~o 

similar àquele de 
cals. (1973, 1976) 

de bandas G verificado em serrensis é muito 
molinae, da Argentina, descrito por BIANCHI & 

e BIANCHI & MERANI (1964 ). Esta similaridade 
estende-se, também, ao n~mero e morfologia dos cromossomos, 
principalmente de uma das três variantes cariotlpicas, a de 
2n=44. Conforme L.F.B.OLIVEIRA (com.pes.), as duas espécies 
diferem entre si do ponto de vista morfolÓgico. Neste mesmo 
sentido, LIASCOVICH & REIG afirmam que molinae e serrensis 
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distinguem-se nitidamente no cranio e, particularmente, na 
morfologia do molar. Estes achados citotaxonOmicos s~o 

interessantes pois revelam entidades taxonomicamente distintas 
porém similares em seus complementos cromossOmicos. Uma 
expl ica~~o para esta real complexidade é a de que, na história 
evolutiva das duas espécies, a partir de um genoma comum a 
ambas, as muta~~es gênicas tenham participado mais efetivamente 
na condu~~o ao atual estâgio de diferencia~~o, tal como 
acontece, entre outros, com os quirópteros do gênero Myotis 
(BAKER & PATTON, 1967, BICKHAM, 1979) e em camelTdeos (TAYLOR & 
co ls., 1968; BUNCH & cols ., 1985; BIANCHI & cols., 1986). 

A quarta espécie de Akodon sob estudo, ainda n~o 

definida, assemelha-se morfologi camente a A.serrensis e, 
juntamente com A.afF.aryjcLlloides, formam, provavelmente, um 
complexo de espécies crlpticas. Por outro lado, os três 
indivlduos da amostra foram coletados em Ro~a Nova que é o loca l 
tipo de serrensis. 

Seu cariótipo, constituldo por 22 pares de 
acrocêntrícos e um de metacêntrico, n~o foi ainda descrito para 
o gênero. Porém, SBALQUEIRO & cols. (1986) relataram este mesmo 
cariótipo em um macho de Akodon coletado na Represa de Guaricana 
(Morretes -PR ) a qual dista cerca de 20 km de Ro~a Nova. As duas 
localidades est~o situadas na Serra do Mar. 

Nas três ültimas espécies de Akodon estudadas neste 
trabalho, observa-se, de um modo geral, uma certa similaridade 
na distribui~~o da HC ( pericentromérica) mas, por outro lado, em 
Akodon sp esta, embora ocupando a mesma posi~~o, diferentemente 
do que ocorre em suas congêneres, manifesta-se atrav~s de 
enormes blocos heterocrom~ticos~ 

No X, além da HC centromér i ca, dest.aca-se uma marca~~o 
intercalar, distal, no bra~o longo. A confirma~~o de que este 
cromossomo seja realmente o X advém do fato dele encontrar-se em 
dose dupla na fêmea e simples no macho. Este padr~o intersticial 
de distribui~~o da heterocromatina constitutiva foi, também, 
identificado em cromossomos de outras espécies de roedores (HSU 
& ARRIGHI, 1971; LAU & HSU, 1977; YONENAGA-YASSUDA, 1979; 
ALMEIDA, 1980; SOUZA, 1981), em quirópteros (HSU & ARRIGHI, 
1971; STOCK, 1975), cetãceos (ARNASON, 1974, 1980) e pr i matas 
( LAU & cols., 1977; DUTRILLAUX & cols ., 1978; DUTRILLAUX, 1979). 

BoJomys é considerado, atualmente, um gênero distinto 
na tribo Akodontini (B I ANCHI & cols . , 1971, REIG, 1978, HONACK I 
& co 1 s. , 
distribuTdas 

1982), compreendendo várias espécies confusamente 
em Akodon e Zygodontomys (REIG, op.c it. ) . Porém, 

anteriormente, foi incluldo como subgênero de Akodon por 
ELLERMAM (1 941 ) e CABRERA (1 961 ). 

Esta confus~o teve sua origem, segundo REIG (1987), a 
partir do momento em que BoJomys foi elevado ao status de 
gênero, pois THOMAS, em 1916, selecionou Akodon amoe.nus como 
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espécie tipo e incluiu também A.alb;yenter e A.berlepschii sob a 
mesma categoria genérica. Porém, as duas ~ltimas espécies s~o 
morfologicament.e similares a A .bo liviensis, espêcie tipo do 
gênero Akodon. 

MAIA & LANGGUTH ( 1981 ), após compararem o holótipo e 
v~rios exemplares de B.amoenus com espécimens de obscurus e 
} as j urLIS, depos i tadas no Museu Br i tàn i co de H i st6r i a Natura 1 , 
concluíram que estas três espécies provavelmente pertencem a um 
grupo distinto e bem definido a nrvel genérico entre os 
akodontinos. O nome Cabreramys foi proposto por MASSOIA & FORNES 
(1967 ) para este grupo de espécies, porém REIG ( 1978J considera
o um sinónimo de Bolomys, tendo em vista que a espécie tipo, 
proposta à Cabreramys, A . obscLJrus, é indistingufvel, a nTvel de 
g@nero, de A . ê1moenus ( espéc i e tipo de Bo 1 omys ) . Este aut.or 
sugere, por razt:1es de prioridades sobre Cabreramys , a 
denomína~~o de BoJomys para este conjunto de espécies. 

exclui 
REIG (1987), similarmente A MAIA & LANGGUTH (1981 l, 

uma série de espécies agrupadas em Akodon e Zygodontomys 
e as insere em Bolomys. Segundo o autor, as espécies deste 
gênero apresentam caracteres craniais , dent~rios e cario16gicos 
claramente diferentes que as separam das espécies de Akodon ou 
de outro t~xon akodontlno ou, ainda, de Zygodontomys. 

fóss i 1 
REIG (op.cit.), reconhece oito espécies, incluindo uma 

(bonapartei) e uma a i nda n~o determ i nada (i nnom. sp): 
amoenLIS, lactens, lasiLlrus, lenguarum, obscurus e temchuk j. N~o 

considera nesta 1 ista a espécie albivente.r, classificada 
anteriormente em Bolomys (B IANCHI & cols., 1971), n~o só pelos 
seus caracteres morfológicos, que a identificam com AJ:odon, como 
também pelo cariótipo 2n=NA=40 que é bem diferente do padr~o 

ver i f i cado comumente em Bo lomys (2n=N,l>,=34 ) . 

A classifica~~o taxonOmlca de lasiLlrus ê igualmente 
polêmica, haja visto que THOMAS (1902) a incluiu no gênero 
Zygodontomys, considerando-a um akodontino ( THOMAS, 1916 ), ao 
passo que TATE ( 1932 ) e GYLDENSTOLPE (1932) identificaram-na 
como orizomino. Para ELLERMAN (1941 ), CABRERA (1961) e 
HERSHKOVITZ (1962), lasiurus est~ mai s relacionada às formas do 
gênero Akodon. Baseando-se no nt:.mero diplóide, PEARSON & PATTON 
(1976) excluem Zygodonr.omys do grupo filotino e sugerem sua 
inclus~o nos akodontinos. GARDNER & PATTON (1976) , acreditam que 
ZY90dont.omys pode estar associado aos akodontinos ou formando um 
grupo a parte. Contudo, baseados nos dados c itogenéti cos, 
sugerem que Jasiurus seria melhor considerada como pertencente 
ao gênero Akodon. 

LINZEY, 
Dados 

1981 ) 
Zygodont.omys, 
Akodon. 

recentes sobre a morfologia da próstata (VOSS & 
substanciam a favor de que lasiurus n~o pertence a 
j~ que o estado deste caràter é compartilhado com 
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As controvérsias em torno do gênero Zygodontomys 
surgem, conforme MAIA & LANGGUTH (1981), devido à inclus~o neste 
de espécies pertencentes a do i s gêneros distintos. Um deles, com 
cerca de dez espécies, poderia conservar o nome de Zygodontomys 
e o outro, receber a denomina~~o de BoJomys. Acrescente-se, 
ainda, que os nómeros dip16ides das espécies cariotipadas no 
primeiro gênero s~o elevadós, 84 a 88 (KIBLISKY & cols., 1970; 
GARDNER & PATTON, 1976) e completamente diferentes daquele 
observado no segundo, 34 (YONENAGA, 1972a; 1975). 

inümeros 
amoenus, 
Bolomys. 

De acordo 
caracteres 

obSCllrLJS e 

com RE I G (1 987 ) ,las i lIrllS compart ilha 
(crânio, denti~~o e cromossOmico) com 

Jactens que tornam convincente incluT-la em 

A distribui~~o geográfica de lasillrlls estende-se de 
Norte a Sul do Brasil, incluindo os Estados do Pará, Ceará, 
Pernambuco, ParaTba, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, 
S~o Paulo e regibes prÓx imas (ALHO, 1982; REIG, 1987) . 

~ uma espécie que vive em vârios habitats mas, apesar 
de ser encontrada no cerrado e caatinga das regi~es Central e 
Nordeste do Brasil (MACEDO & MARES, 1987 ) , também ocorre em 
outras áreas, como por exemplo na Amazenia e Floresta Atlantica 
(MARES & cols., 1985). 

Morfometri camente ( cr~nio ) , os dados de MACEDO & MARES 
(1987) mostram que há pelo menos dois grupos distintos de 
roedores inclufdos em B,lasjurus, diferenciados a nfvel 
subespecffico. Um deles seria o grupo amazônico, habitando as 
florestas pluviais do sul do rio Amazonas e, segundo sugest~es 
dos autores, receberia o nome de B.l.FlIscjnus . .Jã, ao outro, das 
demais local idades de sua distribui~~o, composto por espécimens 
significativamente menores e habitando locais mais secos, da 
caatinga semi-árida às savanas do chaca , sugerem B.l.Jasiurus. 

o exame citogenêtico nos nossos quatro e x emplares, 
classi ficados taxonomicamente como BoJomys lasillrLls, revela um 
cariótipo idêntico aos descritos para animais de S~o Paulo 
(YONENAGA, 1972a, 1975; KASA HARA, 1978; KASAHARA & YONENAGA
YASSUDA, 1983), Pernambuco (MAIA & LANGGUTH, 1981; FURTADO, 
1981) e Pará (BARROSO & BARROS, 1978). Esta similaridade 
verifica-se, também, na anál ise das bandas G, na qual os mesmos 
padrbes foram identificados nas amostras do Sul, S~o Paulo e 
Pernambuco. 

Nos espêcimens paul istas e nordestinos foram 
detectados polimorfismos cromossOmicos relacionados, 
principalmente, ao cromossomo X . Nos primeiros, a variabilidade 
cariotlpica é devida somente a altera~bes apresentadas por este 
cromossomo. Um dos heteromorfismos refere-se ê ocorrência de X 
acrocêntricos com ou sem bra~o curto aumentado, também, 
observada na amostra pernambucana. Um segundo tipo relaciona- se 
ê presen~a de fêmeas cujo par sexual é parecido ao do s machos, 
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ou seja, um dos X é morfologicamente similar ao Y 
submetacêntrico. Neste caso, além do X com uma enorme dele~~o no 
bra~o maior, h~ suspeita de que elas sejam XV como acontece nas 
fêmeas de MYOPLIS schisticoJor. Alêm disso, uma fêmea mostrou 
mosaicismo (33,X/34,XX) devido a el im ina~~o do X de algumas 
células da medula óssea. Em Pernambuco, MAIA & LANGGUTH ( 1981 ) e 
FURTADO (1981), encontraram em uma amostra de 70 indivrduos, 
apenas duas fêmeas com X heteromórficos, enquanto que em três 
espécimens observaram uma redu~~o no 2n, para 33, conseqOente de 
uma transloca~~o robertsoniana entre os pares 6 e 7 . 

O cromossomo X subtelocêntrico dos 
amostra deve corresponder ao X acrocêntrico 
aumentado dos exemplares de S~o Paulo 
Provavelmente, devido ao nümero reduzido de 
detectamos qualquer altera~~o no X. 

animai"s da nossa 
com bra~o curto 

e Pernambuco. 
indivrduos n~o 

Os nümeros de cromossomos e de bra~os autossómicos, 
aqui descritos, s~o iguais aos registrados nas quatro espécies 
restantes de Bolomys, estudadas cariot ipicamente: obscLJrus na 
Argent i na ( B I ANCH I & co 1 s. , 1971; B I ANCH I & MERAN I , 1984 ; 
OLIVERO, 1985); amoenus no Peru (GARDNER & PATTON, 1976); uma 
espécie ainda n~o determinada no Paraguai (GARDNER & PATTON, 
1976), poss i ve 1 mente .. I enguarum" (RE I G, 1987 ) e temchuk i na 
Argentina IVITULLO & cols., 1986). 

Em re la~~o ao par sexua l, o X mostra-se relativamente 
constante com a forma acrocêntrica sendo a mais comum nas cinco 
esp~cies, exce~~o ao X subtelocêntrico observado em alguns 
espêcimens de lasiurus . Ao passo que o Y variou sua morfologia 
de acrocêntrico (obscurus e "lenguarum" ) a submetacêntrico 
( 1 as i urus e amoenus) ou metacêntr i co (temchuk i ). Neste caso, a 
ocorrência de invers~o pericêntrica parece ser o mecanismo 
responsãvel por esta varia~~o. 

A homogeneidade cariotTpica observada, pelo menos a 
nrvel de colora~~o convencional, aparentemente n~o se estende 
aos padr~es de bandamentos. Analisando comparativamente as 
seqtlências de bandas G entre lasiurus de S~o Paulo e obscurus da 
Argent i na (KASAHARA, 1978) e entre esta e I as i urus do su 1 do 
pars (presente trabalho), obtiveram-se, independentemente, 
resultados similares, no sentido de que as homologias 
cromossOmicas n~o foram totais: enquanto KASAHARA encontrou 11 
pares compart ilhados, nós observamos apenas cinco. As 
discrep~ncias entre os dois resultados possi vel mente deve ser 
reflexo da metodologia empregada na compara~~o com as 
fotomicrografias publ icadas (BIANCHI & cols., 1971; BIANCHI & 
MERANI, 1984), bem como pelo fato de n~o terem sido util izados 
os originais destas ou um maior nümero de metáfases de obscurus . 
De qualquer modo, estes dados sugerem a participa~~o, 

principalmente, de invers~es paracêntricas na divergência 
car iotrpi ca de Bolomys e, obviamente, n~o sendo detectadas em 
colora~~o comum~ 
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co 1 s ~ ,. 
n'ào só 
C e G 

Por outro lado, os cariótipos de B.t.emchllki (VITULLO & 
1986) e B.lasilrus (MAIA & LANGGUTH, 1981) assemelham-se 
no nümero e morfologia como também nos padr~es de bandas 
(VITULLO & cols., op.cit.). De tal forma que estes 

achados, associados aos das compara<;:~es entre lasiurus e 
obscurus, sugerem um parentesco maior entre temchuki e lasiurus 
do que estas duas em re 1 a~'ào â obscurLIS. De um modo gera 1,. as 
similaridades caríotrpicas observadas entre as várias espêcies 
de Bolomys, mencionadas, acima, parecem indicar que o processo 
de especia~~o neste gênero n'ào estâ correlacionado com mudan~as 
significativas no numero e morfologia dos cromossomos. 
Excetuando-se os heteromorfismos do cromossomo X em Jasiurus, a 
ünica altera~'ào cromossômica notável neste gênero foi uma fus'ào 
cêntrica relatada por MAIA & LANGGUTH (1981) em três dos 70 
espécimens nordestinos desta espécie. 

Outra compara~~o i mportante, considerando os padr~es 

de bandamentos de vários akodontinos, é aquela realizada por 
BIANCHI & MERANI (1984) . No caso de B.obscurlls, especificamente, 
nota-se que ela está mais relacionada a algumas espécies de 
Akodon ( p.ex., azarae, doJores, varil..ls e moJinae ) do que outras 
espécies deste gênero est'ào entre si, como é o caso de urichi em 
rela~'ào a estas mesmas quatro espécies. REIG (1987), interpretou 
estes fatos como uma indica~~o de que Bolomys evoluiu a partir 
de um evento cladogenético em Akodon, e que uma vez diferenciado 
diversificou-se sem envolver quaisquer altera~~es cromossOmicas 
significativas. 

Deltamys kempi é uma espécie semi-aquática com uma 
distribui~~o considerada muito restrita ( MASSOIA, 1964; 
HERSHKOVITZ, 1972), origina lmente 1 imitada ~s ilhas do delta do 
Paraná, entre a Argentina e Uruguai (CABRERA, 1961). 

A amostra aqui estudada (nove fêmeas e seis machos) 
foi coletada no Taim, a cerca de 600 km da local idade tlpica 
(Isla Ella, delta do Paraná), mostrando, assim, que a 
distribui~'ào desta espécie é mais ampla do que se pensou 
inicialmente. 

também A classifica~'ào sistemática de D.kempi 
controvertida. Alguns autores cons ideram Deltamys como 
distinto no grupo akodontino (THOMAS, 1917a; FRONZA 
1979, 1981; MASSOIA, 1981a,b), enquanto que outros o 
como um subgênero de Akodon ( ELLERMAN, 1941; CABRERA, 
REIG, 1978, 1981, 1987; HONACKI & cols., 1982). 

um gênero 
& co 1 s. , 

incluem 
1961 ; 

Os estudos citogenéticos podem, talvez, ajudar a 
elucidar esta quest~o. A ocorrência de um par de pequenos 
metacêntricos em todas as espécies de Akodon estudadas até o 
momento, par marcador segundo BIANCHI & cols. (1971) e LOBATO & 
cols. (1982), e a sua ausência em kempi parece e xc luir Deltamys 
como um subgênero de Akodon. Para REIG (1987), este argumento 
n'ào é suficientemente convincente para separ"'-lo de Akodon, pois 
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em Hypsimys, igualmente outro subgênero na opini~o deste autor, 
também falta o diminuto par, ao passo que Zygodontomys 
microtinus, que n~o é akodontino, mostra tal carãter. 

A anãlise cromossOmica em nossos 15 exemplares mostra 
seis machos e duas fêmeas com 2n=37 e sete fêmeas com 2n=38, 
porém todos eles apresentando o mesmo n~mero de bra~os 

autossOmicos (NA=34). 

A diferen~a no n~mero dipl6ide entre machos e fêmeas é 
devida à ocorrência de uma fus~o cêntrica Y-autossomo, 
originando um sistema cromos sOm i co m~ltiplo de qetermina~~o 

sexual do tipo X,X,X2X2/X,X2Y, o qual é um evento raro entre os 
mamTferos e corresponde ao segundo caso relatado em roedores. A 
outra espécie de Rodentia em que se verifica este sistema 
atTpico é a africana Mus (Leggada) minutoides SSP3 (MATTHEY, 
1965) . 

o sucesso da manuten~~o deste mecanismo de 
determina~~o sexual parece estar assegurado pela orienta~~o 

alternada do trivalente X,YX2 observada em pró fase I, e da 
segrega~~o de dois produtos, n=17A+Y e n=17A+X,+X2, na metãfase 
11. 

As duas fêmeas com 2n=37 s~o heterozigotas para uma 
transloca~~o robertsoniana entre os autossomos 1 e 13. Este 
evento é considerado como um dos mais importantes na evolu~~o 
cromossOmica dos akodontinos, tendo sido jã relatado em vãrias 
de suas espéc i es, como em A.mo I i nae, A. do lores, A. i' luteus, 
A. re i nhardt i e B. I as i urus ( B I ANCH I & co I s ., 1 969, 1971, 1 973 , 
1979b; DULOUT & cols., 1976; KIBLISKY & cols., 1976; FURTADO, 
1981; MAIA & LANGGUTH, 1981; YONENAGA-YASSUDA & cols., 1987a). 

Dois espécimens de O.kempi (um macho e uma fêmea) 
foram cariotipados na Argentina por FRONZA & cols. (1979, 1981). 
Ambos tinham 2n=37; NA=34 e um elemento Tmpar com dois bra~os. O 
macho mostrou um trivalente na meiose e as informa~~es sobre as 
bandas G s~o oriundas do material feminino. Baseados nestes 
achados I imitados, os autores propuseram que o n~mero diplóide 
Tmpar em ambos os sexos era devido a uma transloca~~o X
autossomo, a qual presumivelmente originaria um mecanismo de 
determina~~o sexual do tipo XX/XY'Y2, mas que, atualmente, 
encontrar-se-ia em um estágio evolutivo preliminar. Assumiram, 
também, que o cromossomo Y estaria, no trivalente, localizado 
entre dois segmentos do X n~o translocado. A ausência de uma 
anãl ise de bandamento mais apropriada conduziu a esta 
interpreta~~o errOnea e de difTcil compreens~o. Estes achados 
podem ser explicados do mesmo modo como o foi com os nossos 
dados. O elemento Tmpar corresponder i a ao Y que na meiose 
situar-se-ia entre os cromossomos X, e X2. A ocorrência deste 
mecanismo raro em duas popula~~es amplamente separadas, ambas da 
mesma espécie, sugere que esta transloca~~o se estabeleceu hã 
muito tempo. Uma explica~~o alternativa, de que dois eventos 
independentes ocorreram, parece ser muito menos provâvel. 
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Na fêmea, uma an~lise mais detalhada do padr~o de 
bandas G mostra que ocorreu uma outra fus~o cêntrica entre 
autos somos , diferente daquela observada em nossa amostra. A 
presen~a destas duas fus~es cêntricas em três animais de um 
total de 17 (15 estudadas por nós e duas por FRONZA & cols.) 
indica que a ortossele~~o cariot rpica (WHITE, 1973a) pode estar 
atuando nesta espécie. 

A cabe~a alongada, o focinho pontiagudo e as unhas 
fortes, alongadas e pontudas, s~o alguns dos caracteres mais 
notáveis, ã primeira vista, no gênero Ox ymycterus. 

Apresenta h~bitos fossoriais e uma 
principalmente insetrvora. Distribui-se amplamente no 
continente sulamericano, abrangendo o Peru, Bol rvia, 
Argentina, Uruguai e Brasil. Em nosso pafs, ocorre 
Nordeste até a Regi~o Sul. 

dieta 
sul do 

Paragua i, 
desde o 

~ um gênero pol itlpico, embora haja ainda muitas 
controvérsias quanto ao status e a nomenclatura de algumas de 
suas espécies. Enquanto CABRERA (1961) reconhece oito espécies e 
15 subespécies, das quais quatro e sete, respectivamente, s~o 

procedentes do solo brasileiro, HONACKI & co l s . (1982) 
identificam nove formas, sendo cinco delas determinadas ao 
Bras i 1 . 

Entre espécies e subespécies hê registros 
citogenéticos de, pelo menos, oito delas. Os resultados destas 
anál ises, até o momento, revelam uma e x cepcional const~ncia 

cariotfpica ~ Em todos os casos o nómero dip16ide é constante e 
igual a 54, porém o NA varia de 60 a 64. Esta diferen~a reflete 
as presen~as adicionais de quatro metacêntricos pequenos na 
forma de 64 (no mfnimo três espécies) e as suas correspondentes 
substitui~~es por iguais numeras de acrocêntricos na de 60 (no 
mrnimo quatro espécies)~ Os tax a akodontius, ,oaramensis, ruFus, 

na Argentina, e nasl/tl/s, no Uruguai, apresentam NA=60 
(KAJON & cols., 1984; OLIVERO, 1985; VITULLO & cols., 1986). Ao 
passo que aquelas coletadas no Brasi I: an9ularis (PE - SOUZA, 
1981 .l , rut i I ans (SC - BUENO & co 1 s., 1987, t.ambêm na Argent. i na -
FRONZA, 1970) e, possivelmente, um conjunto de espécies ainda 
n~o i den t i f i cadas ( SP, PR, RS YONENAGA, 1 972a, 1975; 
SBALQUEIRü & cols., 1986, 1987; presente trabalho ) mostram o 
NA=64. Uma t:lnica espécies, quaestor (SP - YONENAGA & RICCI, 
1969 ) , apresentou 62 bra~os autoss~micos. A an~lise comparativa 
dos padr~es de bandamentos, por exemplo G, pode fornecer 
subsfdios sobre o mecanismo ou mecan ismos, provavelmente 
invers~es pericêntricas, responsêveis pela varia~~o no NA~ 

A presente amostra, com 22 espécimens, possivelmente 
com mais de uma espécie, revelou, na maioria 
homogeneidade cariotfpica n~o só quanto ao n~mero 

deles, uma 
e forma dos 

cromossomos , como também nos padr~es de bandamentos~ Mesmo entre 
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locais distantes, como o s~o Nova Tirol e Ro~a Nova em rela~~o 
ao Taim, n~o verificamos varia~~es nas seqOências de bandas G. 

A identidade cariotlpica só n~o foi completa porque 
foram observadas varia~~es na quantidade de heterocromatina 
constitutiva no par 1 e heteromorfismos nos pares 8 e sexual. 

Em colora~~o convencional n~o percebemos qualquer 
altera~~o no tamanho do bra~o curto do cromossomo 1. Porém, em 
banda C detectamos três padr~es distintos de marca~~o 

relacionados ao tamanho e localiza~~o da HC: centromérica ou 
proximal em ambos os bra~os (Taim e Nova Tirol) ou todo o bra~o 
curto (Ro~a Nova). Em S~o Paulo, numa amostra de 12 exemplares 
de OxymycterLJS sp, YONENAGA (1 972a, 1975) reg i strou, também, um 
polimorfismo no par 1, sÓ que o mesmo foi devido a uma diferen~a 
no tamanho do bra~o curto. Para explicar a varia~~o, a autora 
sugeriu um mecanismo de dupl ica~~o ou dele~~o do material 
heterocromático deste bra~o. No nosso caso, um mecanismo mais 
complexo associado á perda ou duplica~~o da HC deve estar, 
presumivelmente, envolvido, sem no entanto, alterar as 
propor~~es dos bra~os. Nas demais espécies, a banda C localizou
se na regi~o pericentromêrica deste cromossomo: anglllaris, 
akodontius, rurus, paramensis e nasutus (SOUZA, 1981; KA-JON & 
cols., 1984; VITULLO & cols., 1986). 

O heteromorfismo verificado no par 8, normalmente 
metacêntrico, está restrito ao Taim. A distribui~~o das 
seqOências de bandas G, apesar destas n~o serem muito 
elucidativas devido ao tamanho deste cromossomo, sugere a 
participa~~o de uma invers~o pericêntrica originando a forma 
submetacêntrica (8b). A ocorrência deste rearranjo entre os 
akodontinos n~o é um fato isolado, tendo sido já relatado, 
principalmente, em Akodon arviculoides (2n=14 a 16), nas várias 
amostragens estudadas, desde o Nordeste ao Sul do paIs. 

o par sexual apresentou, na maioria dos nossos 
exemplares, a mesma morfologia, X submetacêntrico e Y 
acrocêntrico, observada em, praticamente, todas as espécies de 
Oxymycterus, exce~~o a O.rurus, estudada por OLIVERO (1985), que 
mostra os dois cromossomos, respectivamente, subtelocêntrico e 
metacêntrico. Sal iente-se, por outro lado, que KA-JON & cols. 
(1984) encontraram Y acrocêntrico em dois machos desta mesma 
espécie (O.r.rurus), porém, com um tamanho (próximo de 5:() n~o 
usualmente registrado aos mamlferos. Entre os nossos espécimens, 
a forma subtelocêntrica do X foi notada apenas nos animais 
oriundos de Nova Tirol e parece-nos, a princIpio, que ela seja 
decorrente, principalmente, na quantidade de HC presente no 
bra~o curto deste cromossomo. E, quanto ao Y metacêntrico, em um 
dos machos, deve ter-se originado de uma invers~o pericêntrica. 

A homogeneidade 
a exemplo do que ocorre 
cario16gico nestes casos, 
fornece poucos elementos 

car i ot I pica detectada em OxymycterLJS, 
com Bolomys, mostra que o estudo 

pelo menos até o nlvel de bandamentos, 
que possam melhor clarificar o status 
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das suas espécies, especialmente daquelas cujas posi~'ôes 

taxonOmicas sejam dubias. 

Pelo 
variabil idade 
principalmente 
atuantes nos 
fus~es/ f i ss~es 
pericêntricas, 
par sex ual. 

que se nota, no contexto dos akodontinos, a 
cariotlpica é uma caracterlstica marcante, 
no gênero Akodon, no qual os mecanismos mais 
polimorfismos cromossemicos observados s~o as 

cêntricas, secundadas pelas in vers'ões 
cromossomos supernumer~rios e heteromor fismos do 

o processo de fus~o/fiss~o estã entre os mais 
importantes na evolu~~o c ariotlpica dos mamlferos e o mais 
freq~ente nos Akodontini . Um fato interessante é o de que, na 
maioria das vezes o ma ior par de cromossomos ( numero 1 ) está 
envolvido neste processo e, em geral, associ ado a um outro , 
invers~o pericêntrica, como ê proposto para e x plicar as 
altera~~es no genoma de, entre outras, Akodon sp ( Laguna Larga, 
2n=34,35, BIANCHI & cols., 1971) ; A.mol inae (2n= 42 a 44, BI.A,NCHI 
& cols., 1973); A.i//uteus (2n=39,41,42, DULOUT & cols., 1976); 
A.arviculoides (2n=14,15, YON ENAGA, 1979); A.d%res (2n=34 a 
40, BIANCHI & cols., 1979b) e A.varius (2n=41,42, BARQUEZ & 
cols., 1980). ,lã em D.kempi do Brasil (fêmeas com 2n=37,38, 
presente trabalho) e ,.,icroxus bogotensis (2n=35,37, BARROS & 
REIG, 1979), ocorre somente fus~o robertsoniana. O mesmo 
a contece em B. / as i urus ( 2n=33, 34 , MA I A & LANGGUTH, 1981) , 
A . reinhardti (2n=37,38 , YONENAGA-YASSUDA & cols., 1987b) e, em 
nossa opini~o , D. kempi da Argentina ( 2n=37, FRONZA & cols ., 
1981), só que nestas est~o envolv i dos outros pares de 
autossomos. 

Uma situa~~o muito parti cu lar envolvendo, também, o 
maior par de cromossomos (n ümero 1) ocorre em A.boJjyiensjs 
(2n=40; NA=40,41 ) no qual BARQUEZ & cols. ( 1980 ) , observaram 
seis espécimens heteromOrficos (acrocêntrico:submetacêntrico) e 
quatro homom6rficos ( forma acrocêntrlca). Saliente-se que os 
dois cromossomos, além da morfologia, diferem também n o tamanho, 
sendo mai or o de dois bra~os. De acordo com a explica~~o dos 
autores, uma fissão cêntr i ca segu i da de perda do bra~o curto, 
devem estar envolvidas. Parece-nos, â primeira vista e, dentro 
de uma hipótese mais plauslvel, de que o bra~o menor do 
submetacêntrico, s eja na real idade heterocromâtico, pois uma 
invers~o pericêntrica, outra possibil idade, n~o imp li ca em uma 
altera~~o no tamanho do cromossomo. Neste caso, torna-se 
i mportante a aplica~~o de alguma técnica de colora~~o (por 
exemplo bandamento C) que revele a estrutura qulmica do bra~o 
c urto . 

Um outro mecanismo importante é o da invers~o 

peri c êntríca, porém, sua ocorrência restringe-se, 
principalmente, A.arvicu/oides (NA= 18 e 23). Basicamente, 
envolve três pares de autossomos e estende-se do nordeste 
(2n=16, MAIA & LANGGUTH, 1981 ) ao sudeste e sul do paIs 
(2n=14,15, YONENAGA, 1979 ) . Este rearranJo, como foi mencionado 
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acima, é proposto como um 
polimorfismos cromossOmicos 
espécies akodontinas. Por 
ocorrência deste mecanismo 

dos mecanismos responsáveis pelos 
verificados no par 1 de várias das 

outro lado, é posslvel que a 
possa explicar a varia~~o do NA (60, 

62 e 64), verificada entre as espécies de Oxymycterlls. 

Os cromossomos supernumerãrios s~o registrados em 
apenas duas espécies, ambas do gênero Akodon. Em uma delas, 
Akodon sp ou A.aFF.arviclIloides ou A.cL/rsor (2n=24 a 26), a 
presen~a deste cromossomo é observada, praticamente, em todas as 
amostras populacionais estudadas no Brasil (KASAHARA & YONENAGA
YASSUDA, 1982; BOSSLE & cols., 1988; E. CASTRO, com.pes.). A 
segunda espécie onde constatou-se sua presen~a é A.mollis, da 
Argentina (LOBATO & cols., 1982). 

Os cromossomos sexuais contribuem, igualmente, com uma 
parcela acentuada na variabilidade cariotlpica desta tribo. De 
uma maneira geral, s~o registros comuns entre as várias espécies 
estudadas, os heteromorfismos tanto do X como do Y. Algumas 
fêmeas de A.azarae (várias da Argentina e uma brasileira), 
A.variL/s, A.boliviensis, A.pL/er e Z. (=B. )Iasil/rus mostram um 
complemento cromossOmico onde um dos X apresenta uma dele~~o de 
quase todo o bra~o maior. Em algumas destas, como em mollis e 
azarae do Brasil, a morfologia, o tamanho e padr~es de 
bandamento do cromossomo atlpico, similares ao do Y, s~o 

sugestivos de que estas fêmeas sejam na verdade XV, tal como nos 
machos. 

Aneuploidias do par sexual é um evento que tem se 
repetido em algumas das espécies mostrando, com isso, uma certa 
tendência â n~o disjun~~o cromossOmica neste par, especialmente 
no gênero Akodon. Seu relato estende-se, porém, a poucos 
exemplares, nos quais a constitui~~o XO foi registrada em fêmeas 
de pelo menos três taxa: A.azarae (Argentina), 
A.aFr.arviclIloides e A.serrensis (ambas no Rio Grande do Sul), e 
os mosaicos XO/XX ou XO/XXq- em Z.(=B. )Iasillrl/s (S~o Paulo) e 
A.azarae (Argentina), respectivamente. Já os cari6tipos XYY 
(A.arr.arvicLlloides) e XXV (A.serrensis) foram observados apenas 
em dois espécimens brasileiros. Os nossos dados em Deltamys 
kempi, diferentemente do que ocorre com as demais espécies da 
tribo e da maioria dos mamlferos, indicam, contrariando as 
opini~es dos pesquisadores argentinos, que o sistema de 
determina~~o sexual nesta espécie é do tipo X,X2Y, originado por 
uma fus~o cêntrica entre o Y original e um autossomo. 

Apesar desta ampla multiformidade cromossOmica, 
algumas espécies de akodontinos mostram, de uma maneira geral, 
uma constância cariotlpica ao longo das suas áreas de 
dispers~es, como ocorre, por exemplo, em longipilis (Argentina e 
Chile) e serrensis (Brasil e Argentina). Por outro lado, todas 
as espécies estudadas citogeneticamente nos gêneros Bolomys e 
Oxymycterlls mostram praticamente o mesmo cari6tipo, pelo menos 
quanto ao nümero e forma dos cromossomos. Idênticos resultados 
observam-se quando s~o comparados, entre si, os cari6tipos 
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(2n/NA=52/56) de andinLls, Jelskii, longipilis, olivaceLls, 
sanborni, xant.horhinus, todas de Akodon, porém, de subgêneros 
diferentes (SPOTORNO & FERNANDEZ, 1976; GARDNER & PATTON, 1976; 
GALLARDO, 1979, 1982; RODRIGUEZ & cols., 1983; OLIVERO, 1985), 
Che I emys macronyx e Geoxus va I di v i anus (PEARSON, 1984). 

TAXONOMIA NUM~RICA 

A análise dos três fenogramas (I a 111) 
representativos dos dados das sete espécies de akodontinos 
(quatro do gênero Akodon e uma para cada um dos demais gêneros: 
Oxymyct.erLls, Bolomys e Deltamys) e Oryzomys Flavescens, mostra 
uma constancia nas rela~~es de semelhan~as dos padr~es de 
bandamento G entre os diferentes taxa. Dessa maneira, 
Ox ymyct.erus, em todas as oportunidades, denota um maior grau de 
similaridade com Flavescens, formando um bloco a parte do 
restante das espécies. O mesmo verifica-se com kempi e Jasiurus, 
as quais est~o associadas ás quatro espécies de Akodon. Enquanto 
kempi confunde-se mais diretamente com serrensis, sp (Ro~a Nova) 
e af't.arviculoides, lasiLJrLls, por outro 1 ado, O faz com azarae. 
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Idêntica situa~~o observa-se no estudo cladlstico, 
onde Flavescens foi considerada como extra-grupo e, a partir da 
qual, elaborou-se o cladograma. Neste, O"ymycterus, refletindo o 
maior n~mero de cromossomos compartilhados com flavescens, 
situa-se pr6ximo á base mostrando, com isso, sua condi~~o de ser 
o táxon mais primitivo entre os akodontinos. 

A classifica~~o taxonOmica de lasiurus é polêmica, 
tendo sido considerada, inclusive, como pertencente a Akodon, 
por diversos autores. Portanto, n~o é de se estranhar a sua 
coloca~~o, tanto no fenograma como no cladograma, entre as 
espécies de Akodon ou pr6ximas á elas. E isto é decorrente da 
manuten~~o de um maior n~mero de cromossomos hom6logos (de seis 
a oito) com as espécies deste gênero, do que o observado com os 
demais taxa <três a quatro). 

Deltamys kempi, é outro táxon onde sua posi~~o 

sistemática tem gerado muitas controvérsias, pelo menos a nlvel 
~en~~\co, na t~\bo ~~odont\n\, ou sub~en~~\co, no ~~ne~o Akodon. 
Tal como ocorre com lasiurus, compartilha v~rios cromossomos com 
quatro espécies de Akodon, porém em maior n~mero (oito a treze), 
o que a torna mais pr6xima deste táxon, confundindo-a com os 
seus quatro componentes. Portanto, estes dados, corroboram a 
proposi~~o de vários autores, tais como CABRERA (1961) e REIG 
( 1978, 1981, 1987), i nd i cando que De I tamys seja, provave 1 mente, 
um subgênero de Akodon, e justifica, por outro lado, a inclus~o 

de kempi entre aquelas nos vários dendrogramas obtidos. 

Com rela~~o aos n~meros cromossOmicos e de bra~os 

autossOmicos apresentados pela OTU 7 (64 e 66, respectivamente) 
e os demais elementos da Arvore de WAGNER, verifica-se, de uma 
maneira geral, um decllnio nestes valores. Contudo, n~o se nota 



uma tendência à diminui~~o, pois ambos os valores decrescem até 
aff.arviculoides (2n/NA=24/42) para em seguida, elevarem-se em 
serrensis e sp (44/44 e 46/46, respectivamente). 

Assim, as 
associadas à forma 

modifica~~es concomitantes nos 2n e NA 
acrocêntrica preponderante na maioria dos 

cariótipos dos taxa anal isados, exceto em aff.arviculoides, s~o 
indicativas de que as divergências cromossOmicas observadas 
nesta tribo originaram-se, principalmente, através de mecanismos 
n~o robertsonianos (como por exemplo fus~es in tandem, 
transloca~~es recIprocas e invers~es) sem, no entanto, 
descartar-se a possibil idade da ocorrência de fus~es cêntricas. 
Infelizmente, somente em um caso, entre serrensis e sp, foi 
posslvel inferir hipóteses cromossOmicas para explicar as 
diferen~as cariotlpicas. Comparativamente, nas demais, as 
dificuldades foram enormes no sentido de levantar-se hipóteses 
plauslveis acerca das diferencia~~es observadas. 

De qualquer modo, as diferen~as cromossOmicas entre 
estas duas espécies est~o relacionadas a três cromossomos e, 
seguramente, rearranJos complexos devem estar envolvidos na 
diferencia~~o dos dois cariótipos. Conforme jã foi apresentado 
anteriormente, o cromossomo 6 de serrensis mostra, 
aparentemente, homologias parciais com os cromossomos 13 e 21 de 
sp, respectivamente caracteres 5, 31 e 32. 

Baseando-se nessas evidências e mesmo tendo em conta 
as dificuldades jã mencionadas, podemos sugerir mecanismos 
responsãveis pela diferencia~~o cromossOmica entre as duas 
espécies: uma transloca~~o in tandem entre os cromossomos 21 e 
13 ou uma fus~ocêntrica seguida de invers~o pericêntrica, em um 
ancestral comum a ambas as espécies, poderia explicar a 
morfologia e o padr~o atual de bandamento do par 6 de serrensis. 
Devemos, também, admitir, na história evolLJtiva de Akodon sp, um 
ac~mulo de heterocromatina constitutiva nas regi~es 

pericentroméricas de seus cromossomos, enquanto que serrensis 
manteve praticamente o mesmo padr~o supostamente primitivo. Se 
esta suposi~~o estiver correta, ent~o a ausência de banda 
positiva na regi~o centromérica do par 6 de serrensis estã 
explicada. 

No entanto, a 
a hip6tese inversa, os 
originado do carãter 
cromossOmicos complexos. 

observa~~o atenta do cladograma, indica 
cromossomos 13 e 21 de sp ter-se-iam 

5 da HTU1 através de mecanismos 

Aceitando-se a proposi~~o de que no carãter 5 estejam 
contidos os caracteres 31 e 32 surge, ent~o, um problema 
relacionado à presen~a simultanea dos caracteres 5 e 31 em 
kempi, HTU1 e HTU2. Esta ocorrência sugere que ou o cromossomo 6 
de kempi na realidade n~o é o carãter 31 ou este problema estã 
vinculado à própria metodologia cladlstica empregada. 

A posi~~o constante, próxima ã O.flavescens, mantida 
por O~ymycterLJs sp nos diferentes diagramas é interessante e vem 
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de encontro aos achados da literatura, pois, do ponto de vista 
morfológico e por extens~o da tax onomia clássica, é proposto que 
este gênero seja descendente de um ancestral akodontino 
IHERSHKOVITZ, 1962, 1972) originArio, provavelmente, da primeira 
radia~~o ocorrida neste grupo de roedores sulamericanos IBIANCHI 
& MERANI, 1984; REIG, 1987 ) , a partir de um cariótipo 
constitufdo por 58 cromossomos telocêntricos mais o par sex ual 
(V ITULL O & cols., 1986). De acordo com a sugest~o de REIG 
(op . clt . ) , desta primeira dicotomia surgiram, por um lado, 
Oxymycterus e seus aparentados e, por outro, os demais 
akodontinos, representados inicialmente pelo subgênero Akodon, 
com um cariót ipo primitivo 2n=52 e NA=56. BIANCHr & MERANI 
(op . cit . ) , igualmente propbem um cariótipo pr im itivo igual a 52-
54 cromossomos . Estes autores consideram o estado deste 
cari6tipo como plesiomórfico pois ele é o que apresenta o nümero 
mais alto de cromossomos e o mais amplamente espalhado, ou seja, 
é compartilhado por vArios membros de diferentes subgêneros de 
Akodon (Akodon , Abrothri x , Chroeomys e Thaptomys ) . 

Por outro lado, os estudos fenét icos e cladlsticos 
real izados por OLIVERO (1985) envolvendo dez espécies de 
roedores, das quais nove s~o akodontinas e uma é orizomina, 
mostraram, também, uma maior associa~~o entre Ox ymycterus ruFus 
(2n /NA=54/64) e Oryzomys longicaudatus (2n/NA=56/64), o que vem 
a refor~ar n~o s6 os nossos achados, como também, a proposi~~o 
de que Oxymycterus é o gênero mais primitivo na tribo 
Akodont in i . Nestes estudos, a autora util i za uma metodologia 
similar Aquela empregada por nós . 

No que se refere a Bolomys, observamos sua inclus~o 
ent.re as esp~c i es do gênero Ak odon, o que concorda com os dados 
de OLIVERO (1985), nos quais ocorre a mesma s i tua~~o, só que 
neste caso a espécie é obscurus. Esta, também, até hA bem pouco 
tempo era cons i derada um A.k odon, mas RE I G ( 1978, 1980 ) 
identificou-a como pertencente a Bo] omys . Neste c aso, con f orme 
j~ foi sal ientado, ObSCLJrLIS (2n=34 ) confunde-se com as espécies 
de Akodon que mostram nümeras cromossômic.os medianos, como s~o 
os casos de puer (38) , var j LIS (40) e azarae (38) . 

Neste mesmo sentido, BIANCHI & MERANI (198 4 ) 
analisando a extens~o das homologias cromossOmicas entre sete 
espécies de akodontínos verificaram que entre B,obscurus e 
quatro das seis espécies estudadas de Akodon (molinae, doJores, 
var j tiS e azarae) as d i st~nc i as car i o 169 i cas s~o menores do que 
os valores verificados entre estas e A.mollls ou A~urjch.i. O 
ultimo tãxon é o que mostra o menor nümero de cromossomos 
compartilhados com as demais espécies (34~), ao passo que 
molinae e dolores, os maiores (80~). BI.A,NCHI & MERANI (op . cit . ), 
na determina~~o das distàncias cario16gicas, empregaram uma 
equa~~o matemAtica, na qual s~o considerados os padrbes de 
bandamento G dos diferentes pares cromossômicos, seus tamanhos 
relativos e o nümero de rearranjos ocorridos. Sal iente-se que 
OLIVERO (op.cit.), através de metodologia anAloga a de BIANCHI & 
MERANI, obteve um resultado também similar ao destes autores, no 
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qual as dist~ncias cariolÓgicas que separam obscurus de azarE/e 
ou varius s~o menores do que aquelas entre estas duas ültímas e 
L~ich;. Portanto, estes resultados, associados aos nossos, 
c.onfirmam as suspeit.as existentes de que BoJom}ls e Akodon 
apresentam grandes afinidades cromossómicas, refor~ando assim, a 
hipótese de que o primeiro descende, potencialmente, do segundo. 

A anélise associativa com a incorpora~~o de mais sete 
orus akodontinas (I iteratura) n.o mostrou altera~~es 

significativas nos diagramas resultantes em rela~~o aos obtidos 
com os dados exclusivos das espécies da nossa amostra. As 
modifica~~es mais substanciais ocorreram no estudo ' fenético no 
qual kempi mostra-se agora, mais similar ã obscurus, ao passo 
que lasiurus à mollis e urichi, porém as duas permanecendo entre 
as espécies de Akodon. 

No 
con f i rmou seu 
atenc;:.~o, como 
junto a urichi 
incorporassem 

cladograma envolvendo as 15 orus, a",ymycterus 
primitivismo cariotrpico e um fato que chamou a 
ocorre no fenograma, ê a localiza<i:';;Io de lasiurus 

e mollis. Esperava-se que as duas ultimas se 
às dema i s espéc 1 es de Akodon e t.anto obscurus como 

lasiurus permanecessem mais pr6 x imas, pois ambas, atualmente, 
s~o classificadas taxonomicamente em Bo]omys. Porém, devido âs 
semelhanc;:.as morfológicas acentuadas entre estas espécies com as 
do gênero Akodon que muitas vezes as confundem, torna-se 
perfeitamente aceitável o arranjo alcan~ado a partir dos achados 
cromossõmicos. 

A coloca~.o a parte de urichi e mollis e a posi~.o 

intermediária de obscurus em rela<i-'ào .às demais espécies de 
Akodon, espec i a 1 mente à azarae, mo 1 j nas e do lares, concordam com 
os achados de BIANCHI & MERANI (1984), já discutidos 
previamente. Neste trabalho, os autores determinaram as 
dist~ncias cario16gicas entre sete espécies akodontinas, seis 
das quais utilizamos em nossa investiga~~o. Embora, na 
elabora~~o da matriz básica de dados em nosso estudo, tenhamos, 
em 1 inhas gerais, considerado as proposi~bes metodológicas 
destes autores (homologias cromossOmicas), é interessante 
verificar que obtivemos resultados análogos através de uma 
metodologia diferente. Em nosso caso foram levados em conta, 
basicamente, os cromossomos compartilhados entre as diferentes 
orus. 

Assim, na anál ise de 15 orus, a permanência de kempi 
entre os taxa de Akodon, refort.;:a ainda mais a proposi(f:~o de que 
Deltamys seja um subgênero. Um outro achado interessante, 
evidenciado neste cladograma, ê o de que serrensis, dolores e 
molinae diferenciam-se apenas quanto à presen~a de cromossomos 
com dois bra<;:os. 

A inclus.o dos nümeros diplóides e de bra~os 

autossOmicos no estudo cladrstico, diferentemente do que ocorreu 
na fenética e comparativamente àquele em que tais valores n~o 
foram considerados, promoveu profundas modifica~~es nos 
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diagramas resultantes. Uma posslvel expl ica~~o é a de que o 
n~mero de homoplasias, revelado pelos rndices de consistências 
inferiores a 50%, é consideravelmente alto, de tal forma que 
elas devem estar influindo significativamente na representa~~o 
do cladograma . O mesmo n~o se verifica com os diagramas 
apresentados neste trabalho, cujos valores 83% (nossos dados) e 
73% (incluldos os da 1 iteratura) indicam que estes cladogramas 
retratam mais apuradamente a informa~~o genética herdada através 
das bandas G. Face a estas observa~~es, deixamos de considerar e 
discutir tais dendogramas. 

B1ANCH1 & cols . (1971) anal isando a distribui~~o 

geogr~fica e os cariótipos de 14 espécies e seis subespécies de 
akodontinos prop~em que a redu~~o no 2n através da fus~o 

cêntrica parece ser a melhor hipótese para a evolu~~o 

cromoss~mica desta tribo . B1ANCH1 & MERAN1 (1984 ) s~o da mesma 
opini~o, ao passo que OL1VERO (1985), n~o elimina a 
possibil i dade da atua~~o deste processo associado a outros, 
igualmente possrveis, como a fus~o in tandem e transloca~bes 

recTprocas para explicar a diversidade cariotTpica observada em 
seus dados. J~, GARDNER & PATTON (1976 ) estudaram v~rias 

espécies de roedores cricetrdeos neotropicais e, correlacionando 
os dados cario16gicos com diversas caracterfsticas fenotfpicas, 
chegaram à conclus~o de que na evolu8~0 cariotlpica deste grupo 
complex o de roedores tanto deve ter ocorrido aumentos como 
diminui~bes nos 2n e NA, com uma aparente tendência ao 
decréscimo em ambos. Os autores prop~em que as fus~es in tandem, 
também s~o importantes, embora sejam consideradas relativamente 
incomuns. 

o tipo de abordagem que utilizamos nestes estudos 
permite a identifica~~o de cromossomos compartilhados bem como 
os próprios de cada espécie e, assim, inferir o mais provável 
cari6tipo ancestral de um grupo de entidades taxon~micas. Entre 
os primeiros, pode-se constatar que alguns s~o plesiom6rficos ou 
em rela~~o à tribo, caracteres mais comuns entre os gêneros,ou 
entre estes e o grupo de fora, ou a alguns dos gêneros mais 
aparentados dentro da tribo ou ~s espécies de um determinado 
gênero. De acordo com WATROUS & WHEELER (1981), na determina~~o 
da ancestral idade dos caracteres devem ser levadas em conta, as 
compara~~es intra e extra-grupal, sendo a última a mais 
importante e confiável. Assim, examinando os caracteres 
compartilhados pelas OTUs akodontinas (nossos dados e da 
1 iteratura, constantes na TABELA 111.31) podemos verificar que 
19 deles enquadram-se nesta proposi~~o, e devem, provavelmente, 
compor o cariótipo do ancestral mais primitivo desta tribo. Por 
ordem de freqOência s~o eles: 0, 20, 94, 2, 4, 12, 9, 14, 18, 
56, 60, 61, 66, 73, 75, 76, 77, 79 e 44. Acrescente-se a estes, 
os caracteres 3, 16 e 11 que fazem parte da HTU 13 conforme a 
metodologia de an~lise empregada aqui (Arvore de WAGNER). 
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v - RESUMO E CONCLUSOES 

Estudos citogenéticos foram real izados em 178 roedores 
da famf1ia Cricetidae, distribufdos em seis gêneros e dez 
espécies, sendo três delas na Tribo Oryzomyini e sete na 
Akodontini. Os espécimens s~o originários de vários locais dos 
três Estados sul istas, principalmente do ga~cho. 

Ap1 icaram-se diferentes técnicas de 
(convencional, bandas C, G e regi~es organizadoras de 
na determina~~o dos cariótipos das diversas espécies. 

co10ra,.,~0 

nuc 1 éo1 os) 

VArios pol imorfismos, tanto em autossomos como nos 
sexuais, foram observados nas duas tribos e identificados os 
mecanismos, através dos bandamentos C e G, responsáveis por 
estas varia~tses. 

Na investiga~~o das similaridades dos padr~es de 
bandas G dos bra~os autossOmicos das espécies de akodontinos de 
nossa amostra e entre estas e aquelas descritas na literatura, 
foram aplicadas algumas das técnicas de taxonomia numérica 
(fenética e c1adfstica). 

TRIBO ORYZl»1YINI 

1- Os três machos de Delomys dorsalis, co1etados em Ro~a Nova 
PR, caracterizam-se por apresentarem um cariótipo (2n/NA=82/80) 
formado essencialmente por acrocêntricos, exceto o cromossomo X 
que é submetacêntrico. A heterocromatina constitutiva distribui
se nas regitses pericentroméricas dos autossomos e do X, enquanto 
que o Y mostra-se todo marcado. As regi~es organizadoras de 
nucléolos, em média seis, localizam-se nos te10meros dos bra~os 
curtos dos autossomos. Este cariótipo é similar aos descritos 
para amostras de Thomasomys dorsalis co//inus, de S~o Paulo, e 
D.dorsa/is, do Rio Grande do Sul. As diferen~as restringem-se 
basicamente â morfologia e padr~es de bandamentos. Nestes dois 
Estados, o cromossomo X mostra-se metacêntrico com as duas 
bandas G positivas local izadas em ambos os bra~os, uma para cada 
bra~o, enquanto que no paranaense "permanecem" no brat;.o longo. 
Uma invers~o peric@ntrica ê sugerida para explicar a 
diferencia~~o dos dois tipos de X, bem como a proposi~~o de que 
estes espécimens perten~am â mesma entidade taxonOmica. 

2- Em Oryzomys de/tico/a foram evidenciados po1imorfismos 
cromossOmicos ocasionados, principalmente, por inversties 
pericêntricas nos pares 3 (mais freqUente), 10, fragmento 
cêntrico neste e a1tera~~es na heterocromatina constitutiva do 
par sexual. Os 35 exemplares, oriundos de cinco localidades 
diferentes (quatro no RS e uma no PR), apresentaram o n~mero 
dip1óide constante, igual a 62, e uma elevada variabilidade no 
NA, de 79 a 82, como conseqUência de invers~es pericêntricas, 
principalmente no par 3. Esta a1tera,.,~0 morfológica n~o está 
restrita aos nossos exemplares, pois apresenta uma distribui~~o 
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muito ampla, tendo sido registrada em animai s do Uruguai, 
Paraguai e em vârias re9i~es do Brasil . O par 10, associado ao 
heteromorfismo do 3, envolveu-se em dois rearranjos distintos, 
invers~o pericêntrica em um macho ( NA= 80) e fragmento cêntrico 
em outro ( NA=79). O par sexual mostrou também uma alta 
variabíl i dade, inter e intra-individual, devi da, provavelmente, 
à quantidade, qual idade ou estàgio de contra~~o da HC. Face a 
isto, a caracteríza~~o morfo16gica dos sex uais, baseando -se 
apenas no l ndice centromérico, tornou-se diflcil, em especial do 
X, mesmo ass i m este cromossomo revelou três morfologías (M, SM e 
ST) ao passo que o Y, apenas duas (M e SM) . Os tamanhos de 
ambos, relativos ao complemento hap16ide autossOmico, n~o s~o 

usuais aos padr~es verificados na maioria dos mamrferos, ao 
redor de 9~ ao X e 5,5~ ao Y. A banda C distribui - se em pequenos 
blocos centroméricos na maioria dos autossomos, no bra~o curto 
do X e em toda a extens~o do Y. Neste, duas intensidades de 
colora~~es foram registradas, a mais forte delas local izou-se 
tanto no bra~o curto como no longo. Em banda G, i dentificou-se 
perfeitamente o X pelas duas bandas mais escuras na por~~o 

mediana do seu bra~o maior . Apresenta, praticamente, o mesmo 
padr~o de bandamento G com O.n i gripes de S~o Paulo e, por 
extens~o, 

estudados 
com o de outros espécimens do Rio Grande do Sul, 
por ZANCHIN (1988) . O nümero de RON variou de três a 

nove, com uma 
bra~os curtos 
cariótipo aqui 

média igual a 7, l ocal izadas nos telemeros dos 
dos acrocêntricos medianos ou pequenos . O 

relatado também foi observado em vérios Estados 
brasileiros, no Uruguai e Paraguai . A estreita similaridade nos 
padr~es de bandas C, G e RON entre delticola e nigripes é f orte 
indica~~o de que ambas perten~am à mesma espécie ou complex o de 
espécies. 

3- Oryzomys FlavBscens apresenta um nümero modal de 64 a 66 
cromossomos e de bra~os autossÓmicos entre 66 a 68 . A 
variabil idade numér ica decorre da presen~a de até dois 
cromossomos supernumerârios a crocêntricos em cerca de 76~ dos 21 
animais da amostra . Em dois deles, ambos com 2n=64, a altera~~o 
no NA(=67) foi originada pela presen~a de segmentos 
heterocromáticos extras em cromossomos diferentes (pares 3 e 6), 
porém originariamente acrocêntr icos . No par 1 observou-se um 
heteromorfismo onde um dos tipos mostra o bra~o curto mais 
evidente do q u e o outro, e ambos ocorrem em quase todas as 
local idades de coletas . Tal como acontece com os outros dois 
pares, neste , a diferencia~~o no bra~o curto também deve-se à 
quantidade de material heterocromàtico . O cromossomo X é 
submetacêntrico , enquanto que o Y apresenta a forma 
metacêntrica, e xceto um macho (acrocêntrica). Enormes blocos 
heterocrom~ticos centromêricos nos autossomos, bra~o curto do X 
corado mais fortemente e o Y todo marcado, caracterizam o padr~o 
de bandas C nesta espécie. Em bandas G, a ocorrência de duas 
bandas salientes no bra~o longo identif icam o cromossomo X. As 
regí~es organizadoras de nucléolos localizam- se na regi~o 

telomêrica do bra~o c urto dos acrocêntricos pequenos, com uma 
ampl itude de varia~~o de duas a oito RON e em média quatro por 
célula. O cariótipo bàsico, aqui descrito , é muito similar aos 
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dos exemplares de S~o Paulo (i nclus i ve no padr~o de bandas G), 
Uruguai, Argentina e talvez Fornesi, do Paraguai. ~ bem possr vel 
que todos perten~am à mesma entidade taxonómica ou complexo de 
espécies . 

TRIBO AKODONTINI 

4- Em Akodon azarae, coletada no Rio Grande do Sul, todos os 
exemplares (18) exibem um n~mero de cromossomos igual ao de 
bra~os autoss õm icos (2n=NA=38 ) . A diversidade cariotrpica 
observada foi determinada pelas varia~~es ocorridas no par 
sexual . O X, normalmente subtelocêntrico, em uma ·das fêmeas 
mostra uma enorme dele~~o no bra~o longo. Devido ao seu tamanho 
e padr~o de bandamento C, há suspeita de que ele seja, na 
verdade, o cromossomo Y . A morfologia deste, por sua vez , varia 
de acordo com o local de coleta : metacêntrico no Taim e 
submetacêntrico em Esmeralda e Bagé . A heterocromatina 
constitut i va tem uma distribui~~o pericentromérica, mas sÓ o é 
marcante em cerca de oito a nove pares de autossomos, incluindo 
o X . O Y e o elemento atrpico s~o heterocromAticos . As 
seqOênc ias de bandas G dos autos somos s~o extremamente similares 
Aque las descritas em e xemplares da Argentina. A identidade 
cariotfpica estende-se, também, a espécimens do Uruguai, o que 
demonstra um conservantismo car iotrpico acentuado para esta 
espécie. 

5- O cariótipo de Akodon aFF.aryiculoides apresenta uma varia~~o 
numérica (2n=24, 25 ; NA=42) decorrente da presen~a de um 
cromossomo Y a mai s em um dos três machos. Este cromossomo 
também apresentou-se heteromórfico, sendo subtelocêntrico em um 
dos machos e submetacêntrico nos outros dois. O cromossomo X e o 
par 10 s~o os ünicos elementos acrocêntricos e perfeitamente 
identificáveis em colora~~o comum . Os quatro animais, 
originários de Porto Belo - se e Porto Alegre - RS, mostram um 
padr~o de bandamento C centromérico pouco consprcuo, sendo bem 
v isf ve l em poucos pares, inclusi ve o X . O Y é perfeitamente 
identificado, pois mostra-se todo corado . O cariótipo 2n=24 aqui 
descrito é idênt ico no numero, morfologia e padr~o de banda G ao 
relatado para espécimens de Akodon sp de S~o Paulo. Também é 
semelhante aos descritos em outras regi~es do Brasil e 
Argentina . 

6- Em Akodon serrensis, a maioria dos indiv rduos (51/53) mostra 
tanto o 2n como o NA iguais a 44. Nos dois restantes, ambos do 
Taim, uma n~o disjun~~o no par sexual resultou em dois 
cariótipos anómalos, uma fêmea 43,X e um macho 45,XXY . O par 
sex ual, ambos acrocên tricos, somente é reconhecido pe l os padr~es 
de bandamentos C: para o Y e G para o X. Três dos animais p odem 
ser cons iderados top6tipos, pois s~o oriundos de Nova Tirol - PR 
que está local izada próx ima A Ro~a Nova, loca l tipo da espécie . 
A HC mostra-se fortemente marcada na regi~o centromérica de 
poucos pares de autos somos e no X, ao passo que o Y é todo 
marcado. A distribui~~o das bandas G é idêntica nos dois locais 
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de co leta. As regi~es organizadoras 
nos telemeros dos bra~os longo s 

de nucléolos localizam-se 
de v~rios acrocêntricos, 

variando de duas a nove, com um va lor médio em torno de cinco . 
Este cariótipo foi relatado, também, em outras regi~es do 
Paraná, além de Nova Tirol, e em um exemplar da Argentina . Apesar 
disto, a sua descri~~o em bandas C, G e RON é inédita para esta 
espécie. 

7 - Akodon sp, espécie n~o definida taxonomicamente, apresenta um 
cariót i po (2n=NA=46) ainda n~o descrito ao gênero . Seus três 
representantes s~o oriundos de Ro~a Nova - PRo Enormes blocos 
pericentromêricos caracterizam a distribui~~o de bandas C nos 
autos somos e no X. Neste e em um dos maiores pares de 
autossomos, além da centromérica, a banda C colocou-se , também, 
próxima ao telômero do bra~o maior . No Y, a marca~~o foi total. 
As marca~~es das RON, em méd ia seis, ocorreram preferencialmente 
nas re9i~es teloméricas do bra~o maior de alguns dos cromossomos 
acrocêntricos . 

8- Bolomys lasiurus mostra o numero modal de cromossomos e o de 
bra~os autossômicos iguais a 34. Os quatro espécimens, três de 
Vila Velha - PR e um de Cambará do Sul RS, n~o mostraram 
quaisquer varia~~es em seus genomas. A HC distribuí - se nas 
regi~es pericentroméricas dos autos somos e do X subtelocêntrico, 
ao passo que o Y submetacêntrico é todo corado . Este cariótipo é 
idêntico aos relatados para espécimens de S~o Paulo, Pernambuco 
e Pará . Assemelha-se, também, aos descritos para outras quatro 
espécies do gênero, porém a anâlise comparativa das seqOências 
das bandas G com B.obscLlrLls revela poucos cromossomos 
compartilhados, apesar da identidade morfológica e numérica. 

9 - Entre os 15 exemplares de Oeltamys kempi, capturados no Ta im 
RS, encontram-se seis machos e duas fêmeas com 37 cromossomos 

e sete fêmeas com 38, porém todos com o mesmo numero de bra~os 
autossemi cos ( NA=34 ) . Esta espécie apresenta um sistema 
cromossOmico de determina~~o sexual raro, do ti po 
X,X2Y /X,X , X2X2. produto da fus~o cêntrica Y-autossomo, no qual o 
X1 ê o cromossomo X verdadeiro e o X2, o autossomo participante 
do rearranjo . Est e sistema incomum corresponde ao segundo caso 
descrito na Ordem Rodentia. A diferen~a no numero diplóide (37 e 
38) entre as fêmeas origina-se também de um processo 
robertsoniano envolvendo os pares 1 e 13 . Este novo elemento e o 
V s~o os ~nicos cromossomos com dois bra~os no cari6ti po. A 
heterocromatina constitutiva concentra-se em enormes blocos 
local izados pericentromericamente nos autossomos, em cerca de 
41% da regi~o prox imal do bra~o maior do X, e em todo bra~o 
curto do Y . Ambos, X1 e Y, mostram tamanhos relativos ao 
complemento haplóide cromossómico próx imos de 8,5% e 10,6%, 
respectivamente, que se reduzem para 5% no X1 e 4,3% no V, 
quando se considera apenas a parte eucromática . O n~mero méd io 
de regi~es organizadoras de nucléolos marcadas pela prata é 4,4 
por célula, com uma varia~~o de duas a sete, localizadas na 
regi~o telomérica do bra~o longo de acrocêntr icos . Cariótipo 



similar ao aqui relatado foi 
de exemplares desta espécie. 

descrito na Argentina em um casal 

10- Em o.xymycterlls sp, possivelmente reunindo mais de uma 
espécie, os 22 indivrduos, provenientes de diferentes locais de 
coletas (Taim e Cambará do Sul RS, Nova Tirol e Ro~a Nova -
PR), revelam uma constancia cariotrpica envolvendo o n~mero 

cromossOmico (=54) e de bra~os de autos somos (=64). As 
altera~~es cariotrpicas est~o relacionadas às modifica~~es 

estruturais ocorridas nos pares 1, 8 e sexual. O 1, 
subtelocêntrico e maior do conjunto, apresenta três padr~es de 
marca~~es quanto ao tamanho e posi~~o da HC: centromérica, 
proximal em ambos os bra~os e todo o bra~o curto. Já no oito, a 
diferencia~~o morfológica, meta e submetacêntrica, exclusiva no 
Taim, ê originada por uma invers~o pericêntrica. Os cromossomos 
X e Y s~o submetacêntrico e acrocêntrico, respectivamente, na 
maioria dos locais. Em Nova Tirol, mostra-se subtelocêntrico no 
primeiro, ao passo que o Y, em um dos machos desta localidade, é 
metacêntrico. As bandas C destacam-se por serem proeminentes e 
local izadas preferencialmente nas regi~es centroméricas dos 
autossomos. Enquanto que nos sexuais, o bra~o curto e a regi~o 
proximal do longo no X e todo o Y est~o marcados. As RON, nos 
telOmeros dos bra~os p de vários acrocêntricos, variaram de duas 
até doze por célula, em média sete. Neste gênero, tem-se notado 
uma constancia cariotrpica (2n=54) entre as várias espécies 
estudadas e as divergências cromossOmicas entre elas restringem
se, principalmente, a ocorrência de quatro, dois ou nenhum 
metacêntricos pequenos, responsàveis pelas altera~~es nos NA: 
64, 62 e 60, respectivamente. 

TAXONOMIA NUM~RICA 

Com o objetivo de aval iar as rela~~es de afinidades 
taxonOmicas entre as sete espécies de akodontinos deste 
trabalho, bem como entre estas e sete outras da literatura, 
foram apl icadas algumas das técnicas utilizadas em estudos 
fenéticos e cladrsticos. Em ambos foram utilizadas as mesmas 
unidades taxonOmicas (OTUs), acrescida de Oryzomys Flavescens, 
para compara~~es extra-grupo na cladrstica. Os caracteres 
escolhidos foram os bra~os cromossOmicos, diferenciados pelo 
bandamento G. Na base das homologias cromossOmicas elaborou-se 
uma tabela de caracteres compartilhados ou n~o entre as 
diferentes OTUs. Assim, o n~mero total de elementos selecionados 
foram 89, nas OTUs de nossa amostra, e 124, quando somados aos 
da 1 iteratura. Ao computar-se, também, os n~meros diplóide e 
fundamental estes valores elevaram-se para 91 e 126, 
respectivamente. Os dados desta tabela foram transformados em 
uma matriz numérica (MBD), atribuindo-se o valor um às presen~as 
de cromossomos ou bra~os cromossOmicos em cada uma das OTUs e 
zero às ausências. A partir desta Matriz Básica de Dados, foram 
aplicados diferentes processamentos matemáticos de acordo com o 
estudo considerado. Na fenética, a quantifica~~o das 
similaridades entre os taxa deve-se à utiliza~~o de dois 
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Akodon sp, D. kempi e A. aff. arviculoides e C, por A.azarae

e B.lasiurus. B e C unem-se para, posteriormente,associarem-se

a A.



16- Com a incorpora~~o das s ete espéc ies da I i ter atura n~o houv e 
mudan~as substanciais nas d i sposi~bes das OTUs do primeiro 
c 1 adograma. Ass i m: Ox ymycter L.Js permanece ma i s próx i ma de 
O,fJayescens; mol l is e lIrl chi juntam-se a lasiurLJs na mesma 
ramifjca~~o; obscurlls ocupa uma posi ... 'ào intermediária entre 
estas últimas e as n ove restan t es; kemp i permanec e entre a s 
espécies de Akodon, agora acrescida de do l ores, mo/inaa, nigr ita 
e azar ae ( espéc i mens da ,A,rgent í na ) ; serrens j s e sp n~o ma i s 
deri v am d o mes mo ancestral comum a ambas. 

17- O comprimento total f o i de 171 e o Indi c e de consistência 
i gual a 73~ significa que o cladograma é uma boa representa~~o 
da árvore filogenét i ca, fundamentada em dados cromoss~micos. 

18- De uma maneira geral houv e um decrésc imo nos v alores de 2n e 
NA, porém n~o se notou uma tendência á dlmlnul~~o. As 
dificuldades foram enormes no sentido de levantar-se h i póteses 
plausrveis sobre as di v ergênc i a s c romossOmi c as e x istentes entre 
as diferentes espécies. E, somente e ntre A~serrensjs e A.sp, foi 
posslvel sugerir h i póteses cromossOmicas para e x plicar as 
diferen~as c ariot1pi c a s entre a s duas. 

19- A constata~~o de c aracteres compartilhados entre a s espéc ies 
akodontinas ( nossos dados e da 1 i teratura ) e a do grupo de fora 
( o. Fla v 8scens) possibilitou a Identlflca~~o de 19 a 22 
cromossomo s plesiomórficos que, possivelmente, fizeram parte do 
car l ótlpo do ancestra l mais remoto e comum a todas elas (HTU13 ) . 
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VI - SUMMARY AND CONCLUSIONS 

Cytogenetic studies were made on 178 rodents of the 
Cricetidae family. They were distributed in six genera and ten 
species. Three of them were from the Oryzomyini and seven from 
the Akodontini tribe. The specimens investigated were from 
several local ities of the Southern states from Brazil, mainly 
from Rio Grande do Sul. 

Different staining techni ques were employed 
(conventional, C and G bands 
in the karyotype determination of 

and nucleolus organizer regions) 
the species studied. 

Several polymorphisms, on 
chromosomes, ~ere observed on both 
mechanisms cf these variations ~ere 
bands. 

auto somes and on the sexual 
tribes; the underlying 
identified by the C and G 

Numerical taxonomy techniques (phenetic and cladistic) 
were applied to investigate the similarities of the G bands 
patterns from the autosomal arms of akodont species from our 
sample, as well as between these and those described in the 
1 i ter ature . 

TRIBE ORYZCI'IYINI 

1. The three males of Oelomys dorsalis, collected in Ro~a Nova -
PR, were characterized by showing a karyotype (2n/NA=82/80) 
formed, essentially, of acrocentrics except the X chromosome 
which is submetacentric. The constitutive heterochromatin is 
distributed on the X and autosomes pericentromeric regions, 
while the Y chromosome is completely marked. The nucleolus 
organizer regions, si x in average, are located on the telomeres 
of the auto somes short arms. This karyotype is similar to those 
descr i bed i n samp 1 es o f Thomasomys dorsa I i s co I I i nlJS from S~o 
Paulo, and O.dorsaJis from Rio Grande do Sul. The differences 
among them are basically restricted to the morphology as well as 
to the banding patterns of the X. In those two states (SP and 
RS), the chromosome X is metacentric, with two positives G bands 
in both arms, one in each arm. In our sample, hOHever, these t~o 
G bands are seen in the long armo The differentiation between 
the two types of X could be explained by one pericentric 
inversion as well as the proposition that these specimens 
belong to the same tax onomic entity . 
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2. Chromosomal polymorphism were evidenced in Oryzomys deJticoJa 
pericentric inversions on the pairs 3 (more frequently) and 10, 
centric fragment in last one and alterations of the constitutive 
heterochromatin of the sexual pairo 
five different localities (four of 
diploid number constant, that is 

Thirty five specimens from 
RS and one of PRl showed a 

equal to 62, and a high 



pericentrlc inversions on the pair 3. This morphologic 
alteration is not restrlcted to our sample. It shows a broad 
distribution, having been registered In animais from Uruguay, 
Paraguay and from severa 1 regions of Brazil. The pair 10 showed 
two distincts rearrangements: a perlcentric inversion in a male 
(NA=60) and a centric fragment In another male (NA=79). The 
sexual pair also showed high variability, among individuai as 
well as in the same individual, probably due to quantity, 
qual ity or HC contraction stage. Due to these observations, the 
morphologic characterlzation of the sexuais which is based only 
on centromeric indexes, became difficult, specially on the X. 
The X chromosome revealed three morphologies (M, SM .and ST) and 
the Y, two (M and SM). The sizes of both chromosomes, around 9X 
to X and 5,5X to Y when related to the autosomal haplold 
complement, are not usual to the patterns verified In the 
majority of the mammals. The C bands are distrlbuted In the 
majority of the autos ornes as small centromeric blocks, on the 
short arms of X and in the whole extenslon of Y. In this last 
chromosome two staining Intensities were registered, the 
stronger was observed on the short arm as well as on the long 
armo The X was perfectely identified with G bands by two darker 
bands oro the medlan portion of its long armo The speclmens of 
our sample showed almost the same G banding pattern of 
O.nigripes from S~o Paulo and of other specimens from Rio Grande 
do Sul studied by ZANCHIN (1966). The NOR number whlch varied 
from 
the 

three to nine (average equal to seven), were sltuated on 
short arms telomeres of median or small acrocentrics. The 

karyotype reported here was also observed in several Brazllian 
States, at Uruguay and Paraguay. The close similarities on the 
C, G and NOR bands patterns showed by delt.icola and nigripes 
are a strong indication that both belong to the same species or 
species complex. 

3. Oryzomys ,Iavescens shows a modal number of 64 to 66 
chromosomes and autosomal arms from 66 to 66. This numerlc 
variability is due to the presence of one to two acrocentric 
supernumerary chromosomes in 76X of the 21 animais sampled. In 
two of them, both with 2n=64, the alteration in the NA(=67) was 
originated by the presence of extra heterochromatic segments in 
different chromosomes (pairs 3 and 6), which in the other 
animais are acrocentric. In pair 1 a heteromorphism was observed 
where one of the homologues shows a short arm which is more 
evident than the other. Both occurred in the majority of the 
localltles. As well as occurred on the other palrs, In this 
one, the dlfferentlatlon on the short arm Is also due to the 
quantity of heterochromatic material. The X chromosome is 
submetacentric, while the Y shows a metacentrlc form, except a 
male (acrocentrlc). Large centromeric heterochromatin blocks on 
the autos ornes , an X short arm strongly stained, and the whole 
Y marked, characterlzed the C band patterns of this species. By 
G banding, the occurrence of two bands in the long arm 
identifies the X chromosome. The nucleolus organizer regions 
were located on the telomeric regions of short arm of the small 
acrocentrics, wlth an ampl itude of variation from two to eight 
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NOR, ~ith an average,of four by cell. The basic karyotype, 
described hereln, Is very similar to those from S~o Paulo (even 
on the G band patterns), Uruguay, Argentina and perhaps 
rornesi, from Paraguay, It is possible that ali of them belong 
to the same taxonomic entity or species complexo 

TRIBE AKODONTINI 

4. In Akodon azarae, collected in Rio Grande do Sul, ali the 
animais (18) sho~ed a chromosomal number equal to that of 
autosomic arms (2n=NA=38). The karyotype diversity observed ~as 
determined by varlations that occurred on the sexual palr. The 
X, that is usually subtelocentric, sho~s in one female a large 
delection of the long armo Due to its size and pattern of e 
banding, it is suspected that X is in fact the Y chromosome. 
The morphology of this chromosome changes ~ith the place of 
capture: metacentric in Taim and submetacentric in Esmeralda and 
Bagé. The constltutive heterochromatln has a pericentromeric 
distribution, ho~ever it is evident only on eight to nine pairs 
of autosomes, including the X. The Y and the atypic element are 
heterochromatic. The autosomes G band sequences are extremelly 
similar to those described on speclmens from Argentina. This 
karyotypic identity is shared also ~ith specimens from Uruguay. 
This observation demostrates an acentuated karyotype 
conservation in this specie. 

5. The karyotype of Akodon arr. arviculoides sho~s a numeric 
variation (2n=24, 25; NA=42) due to the presence of an 
additional Y chromosome in one of the three males. This 
chromosome also ~as heteromorphic, being subtelocentric in one 
of the males and submetacentric in the other t~o. The X 
chromosome and the pair 10 are the only acrocentric elements and 
are perfectly identifiable ~ith common stalning. The four 
animais from Porto Belo - se, and Porto Alegre - RS, sho~ an 
incosplcous centromeric e banding pattern, being visible only 
in a fe~ pairs, includlng the X. The Y is perfectly Identified 
by its uniform staining. The karyotype 2n=24 described here, is 
Identic in number, morphology and G band pattern to that 
reported in specimens of Akodon sp from S~o Paulo. It i5 also 
similar to those described in other regions of Brazil and 
Argentina. 

6. In Akodon serrensis most of the individuais (51 out of 53) 
investigated sho~ed the 2n as ~ell as the NA equal to 44. In 
the t~o remainders, both from Taim, a non-disjunctlon in the 
sexual pair resulted in t~o abnormal karyotypes: a 43,X female 
and a 45,XXY male. The sexual palr, both acrocentrics, Is only 
recognized by e banding patterns for the Y, and by G banding for 
the X. Three of the animais can be considered topotypesbecau5e 
they are from Nova Tirol - PR, ~hich is local Ized near to Ro~a 
Nova, the type local ity of the species. The He is strongly 
marked on the centromeric regions of fe~ autosomes pairs and on 

256 



the X, whlle the Y Is whoJly stalned. The dlstribution of G band 
is Identical In the two local ities of capture. The nucleolus 
organlzer regions are situated on the telomeres of the lone 
arms of severa 1 acrocentrics, ranging from two to nine, wlth an 
average value around five. This karyotype was also reported In 
other reelons of Paraná besides Nova Tiroi and in an animal from 
Argentina. In splte of this, the description of the C, G and NOR 
bands Is reported herein for the first time. 

7. Akodon sp, an yet unlndentifled specles, presents an 
undescribed karyotype of 2n=NA=46. Its three representatives are 
from Ro~a Nova - PRo Large pericentromeric blocks characterize 
the distribution of C bands on the auto somes and on X. In this 
last chromosome and in one of the largest pair of autosomes, 
besides centromeric, the C band was observed also close to the 
telomere of long armo The Y was totally stained. The NOR, six 
in average, occurred preferentially on the long arm telomeric 
regions of some acrocentrics. 

8. Bolomys lasiurus shows a modal number of chromosomes and 
autosomal arms equal to 34. The four specimens, three from Vila 
Velha - PR and one from Cambará do Sul - RS, did not show any 
variation in its genomes. The HC is distributed on the autosomes 
pericentromeric regions and on the subtelocentric X, whlle the 
submetacentric Y is wholly stained. This karyotype is identic to 
those reported in specimens from S~o Paulo, Pernambuco and Pará. 
It is similar also to those described in four other 'species of 
the genus, but the comparative analysls of the G bands sequences 
with B.obscurus reveals few shared chromosomes, in spite of the 
morphologic and numeric identities showed by them. 

9. Among 15 specimens of Deltamys kempi, captured in Taim - RS, 
six males and two females with 37 chromosomes and seven females 
wlth 38 were found, but ali of them have the same number of 
autosomal arms (NA=34). This species presents arare chromosomal 
system of sexual determination, of type X,X2Y/X,X,X2X2, product 
of a centric fuslon Y-autosome, in whlch the X, is the true X 
chromosome and the X2 is the participating autosome of the 
rearrangement. This unusual system corresponds to the second 
case described in the Rodentia order. The dlfference in the 
diploid number (37 and 38) in the femalas, was originated, also, 
from a robertsonian process, envolvlng the palrs 1 and 13. This 
new element and the Y are the only chromosomes wlth two arms in 
the karyotype. The constitutlve heterochromatln Is concentrated 
on large pericentromerlc blocks on the autosomes, it represents 
41~ of the proximal region of the long arm of the X, and the 
whole short arm of Y. The relative sizes of X, and Y to the 
chromosomal haploid complement are of 8,5~ and 10,6~ 

respectivelly. These sizes are reduced to 5~ in X, and 4,3~ in 
Y when only the euchromatic seements are considered. The average 
number of the nucleolus organizer regions by cell stained with 
silver Is 4,4, wlth a variation from two to seven. They are 
located at telomeric regions of the acrocentric lone arms. A 
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similar karyotype to that reported herein ~as described in 
Argentina, in a couple of animals from this species. 

10. In Oxymycterus sp, poss i b 1 y i nc 1 ud i ng more than one spec i es, 
the 22 individuals from different local ities (Taim and Cambará 
do Sul - RS, Nova Tirol and Ro~a Nova - PR), reveal a karyotype 
constancy, envolving the chramosomic (=54) and the auto somes 
(=64) numbers. The karyatype alterations are related to 
structural modifications that occurred on the pair 1, 8 and 
sexual. The 1, subtelocentric and the largest of the complement, 
presents three patterns of size and position of HC: centromeric, 
proximal in both arms, and the ~hole short armo At the 8 the 
morphologic diferentiation, meta and submetacentr(c, found 
exclusivel1y in Taim, is originated by a pericentric inversion. 
In most localities, the X and Y chromosomes are submetacentric 
and acrocentric, respectivelly. In Nova Tirol, the first 
occurred as a subtelocentric, while the Y of one of the males 
of this locality is metacentric. The C bands are prominent and 
localized preferentially on the auto some centromeric regions, 
~hile on the sexuals, the short and the proximal region of the 
long arm of the X and the ~hole Y are marked. The NOR, in the 
telomere of the p arms of several acrocentrics, varied from t~o 
to t~elve by cell, seven in average. This genus presented a 
kayotypic constancy (2n=54) among the several species studied 
and the chromosomal divergences verified ~ere restricted, 
mainly, to the occurrence of four, two ar none small 
metacentrics, responsible for the alterations in NA=64 , 62, and 
60, respectivelly. 

NUMERICAL TAXONOMY 

Techniques used in phenetic and cladistic studies 
~ere applied to evaluate the taxonomic affinities relations 
among the seven akodont species of this ~ork, as ~ell as 
bet~een these and seven others from the 1 iterature. The same 
taxonomics units (OTUs) ~ere employed on both, plus Oryzomys 
Flavescens to outgroup comparisons, on the cladistic case. The 
chosen characters ~ere the chromosomal arms, differentiated by G 
banding. A table of characters shared by the differents OTUs 
based on the chromosomal homologies ~as elaborated . Thus, the 
total number of selected elements ~ere 89 in the OTUs of our 
sample, and 124 ~hen considered those from the literature. When 
the dlploid and fundamental numbers were computed, these values 
~ere of 91 and 126, respectivelly. The table data ~ere 

transformed in a numeric matrix (MBO), and the value one ~as 
atributted to the presence of the chromosomes or chromosomal 
arms in each one of the OTUs and zero to their absences. 
Oifferent mathematical processes ~ere appl ied to this Basic 
Matrix of Data according to the considered study. In phenetics 
the quantification of the similarities among the taxa ~ere 
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performed by t~o distinct coefficients OICE and the 
corre1ation moment-product of PEARSON. The groups formatlon of 
the phenograms ~ere constructed by the UPGMA method. In the 
c1adlstic study the c1adograms ~ere bui1t, after the steps 
preconlzed by the "Tree of WAGNER" technlque, ~hlch ls based on 
MBO matrix and OTU outgroup. From the 14 akodont species 
investigated, seven ~ere part of our samp1e. They are: Akodon 
sp, A. serrens is, A. azsrae, A. ar'. arY j CL.Jloi des, Bolomys 1 as j urLlS, 
Oe/tamys kempi and Oxymycterus sp. The remainlng ~ere described 
in the 1iterature: A.mo//nae, A.d%res, A.mo//is, A.azarae 
(from Argent i na), A. Llr i ch i, A.n i gr i ta and 8.obscurus. 

PHENETIC STUOY 

11. Three ramificatlons are evident in the three phenograms, 
obtained, independent1y of app1ication of different siml1arity 
coefflcients or number of characters uti1ized (89 or 91): A, 
formed by O. F/avescens and Oxymycterus sp; B, by A.serrensis, 
O.kempi and A.aFF.arvicu/oides and C, by A.azarae and 
B./asiurus. B and C join themse1ves before associatlon to A. 

12. Three baslc ramlflcations (A, B and C) become evident in the 
diagram ~ith the inc1usion of species of the 1iterature: the A, 
a1so is formed exc1usive11y by O.F/avescens and Oxymycterus sp; 
the B, i n its turn, is subdivided in t~o groups: 81, formed 
essentia11y by species of Akodon (Brazi1ian and Argentinian) and 
82, that joins B.obscurL/s and O.kempi be10nging to t~o distlnct 
genera; and, C in ~hich /asiurus, surprlsing1y, assoc i ates 
ltse1f to A.mollis and to A.urichl. 

13. These phenograms are good representations of the simi1arity 
matrix because in four situations the cophenetic corre1ation 
coefficient is 0.95. 

CLAOISTIC STUDY 

14. The species of the studled c1adogram disc10ses that: 
Oxymycterus sp can be considered as the most primitive of the 
akodonts, since it shares a high number of characters ~ith the 
hypothetica1 ancestral or the outgroup species (O.Flavescens); 
B.lasiurus occupies an intermediate position among O)(ymycterus 
sp and the five remainders species; the four species of Akodon 
(azarae, aFF.arviculoides, serrensis and sp) p1us O.kempi 
originate. directly, from a same common ancestral; only 
A.serrensis and Akodon sp originate direct1y from the same 
ancestral. 
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15. The total length of the tree ~as 107 and the tree index of 
consistence ~as equal to 83~, demonstrating that it is a good 
representation of the genetic information contained on G bands. 

16. The incorporation of seven species from the 1 i ter ature does 
not introduce substantial changes in the positions of the OTUs 
at the first cladogram. Thus: Oxymycterus remains closer to 
O. F I avescens; mo 11 i s and ur i chi jo i n themse 1 ves to I as i urus on 
the sarne ramification; obscurus occupies an i ntermedi ate 
position among those last ones and the nine remainders; kempi 
remains among the species of Akodon, added no~ of do I ores, 
molinae, nigrita and azarae (Argentinian specimens); serrensis 
and Akodon sp do not derive anymore from the same common 
ancestral. 

17. The total 1 ength ~as of 171 "and the i ndex of cons i stence ~as 
equal to 73~, meaning that based on chromosomal data the 
cladogram is a good representation of the phylogenetic tree. 

18. In a general ~ay, there ~as a decrease in the values of 2n 
and NA, but a tendency to diminution ~as not noted. The 
difficulties ~ere enormous in the sense to raise plausibles 
hypotheses about chromosomal divergences among the differents 
species. Only bet~een A.serrensis and Akodon sp, it ~as possible 
to suggest a chromosomal hypothesis to explain the karyotypic 
differences among them. 

19. The verification of shared characters among the akodont 
species (our data and of 1 iterature) and that of the outside 
group (O.Flavescens) made possible the identification of 19 to 
22 plesiomorphic chromosomes that, possibly, ~ere part of the 
karyotype of a more remote ancestral (HTU or OTU 13) and 
shared by all of them. 
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APtNDICE 1 - Relação dos segmentos cromossômicos compartilhados ou não e valores dos 2n 
e NA nas 15 OTUs sob anãlise (amostra = as oito primeiras e literatura = 
as demais) 

• Caracteres I O A A A A B O O A A A A fi A B 

A B 
OTUs F S S A A L K S M D M A N D 

LEPZRAEPOOLARIB 

2 2 
3 3 

4 

5 5 
6 6 
7 7 
6 6 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
1 4 14 
1 5 15 
·16 16 
1 7 17 
1 8 1 B 
19 19 
20 20 
2 1 
22 21 
23 22 
24 
25 23 
26 24 
27 
2B 
29 25 
30 26 
31 27 
12 26 
3J 
34 29 
J5 
3G 
37 
38 30 
39 
40 
4 1 
42 
43 31 
4<1 32 
,15 33 
46 34 
47 3 5 
4a 36 
49 37 
'jO 38 
51 39 
52 
53 
54 
55 
56 40 
57 4 1 
58 42 
5~ 43 
60 44 
61 4 S 
62 46 
63 47 

3 3 

1 1 1 1 1q 1 
4462p-

45544q
fi 9 6q -
7 6 7 3p-
11 11 - " 
9 10 8 

•• 1p 1p 1p ..:. 

11q1q1q1 
3 3 3 3q 4q 4 
4644q -7 
8 52p5p8 
9 6 5q- 9 

6 B 8 5q - 1 0 9 

9 4p 4p -
6 5p - 6 
7 6 

13 9 - 7q 13 11 -
10 7 - 5p 12 12 7 

B 15 15 - 9p 

10 3p Bq 
11 7 
12 8 8p 

1 1 
3 4 
4 5 

3p 10 9 
6 6 
11 
6 
9 

6p 12 10 
7q - 11 
6q 22 

- 12 12 1 2 4p 9 13 -
11 16 16 15 9q 

13 9 
111 10 -

1 2 - 15-
13 -

1 4 - 15 11 - 14 - 13-1414138q 
1718148p 
18 17 17 7p 

15 - 21 16 12 2p 15 18 -
- 16 - 17 13 3p 1 7 21 1S 

29 20 20 - 17p- ' 81 4 - -
19 1 9 - 10 

31 2 1 2218 11 16 
17 - 19 15 - - 7p 20 -

25 20 16 1 0 18 B 25 16 

2 1p 2 
6 

30 -

10 14 
5 
11 
16 

4 -

60 

14 

5 -

13 - 6 
17 21 

5 -
7 -

10 
9 

12 
13 

5 -
7 -
15 

3 -
7 -
10 
6 

20 -

'4 
4 -

11 -
12 -

3q 4q -

50 
60 
60 
7p 
70 
90 

2 1p - 2 

9q 10 
5 - 6 
11 
16 

10 
2q 
30 
40 7 
50 
5q 

- 7 

1 4 
16 
17 
19 
23 
24 
5 

12 
13 

" 

Caracteres' I O A A A A B D O A A A A A A B 
OTUs F S S A A L K S M D MAU N O 

A B L E P ZRAr onnl A. I R 

64 

65 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
71 
76 
79 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
96 
99 

100 
101 
1 02 
1 03 
104 
105 
106 
107 
106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
11 5 
116 
117 
11 8 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
2n 
NA 

46 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
56 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
6 5 
66 
67 
66 
69 
70 
71 
72 

73 

74 
75 
76 
71 
76 
79 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
66 
69 

" 1 5 
16 -
1 6 
1 9 Bq 
20 
21 
n 
23 -
24 1p 
25 -
26 8p 
27 18q -
28 17q -
30 
2 - 2 

10 -
13 
15 
16 
1 Bp -

19 
22 
23 
26 
- 1 1 1 

2 
3 
4 
5 

31 21 22 18 11 16 25 20 1 6 10 1 8 8 25 16 

30 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

- 6 
9 -

-1/13 -

1 
6 
17 
16 
23 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 - 6 
9 

1 
2 
3 
4 
5 -
7 -

64 44 46 38 24 34 38 S4 42 34 22 38 18 52 34 
66 44 46 38 42 34 34 64 44 44 40 38 32 52 34 

OBSERVACDES: (*) caracteres de 1 a 88 = braços cromossômicos ou cromossomos acrocêntri
cos e metacêntricos pequenos; caracteres de 89 a 124 = cromossomos com 
dois braços (metacêntricos ou submetacêntricos); A = caracteres das OTUs 
da amostra e literatura; B b caracteres da amostra; (**) este cromossomo 
em DKE corresponde ao x? e Yq dos machos. 



10 

11 

11 

13 

H 

15 

16 

" 
" 
" 
20 

21 

n 
2J 

" 
;~ 

2', 
7.; 

'" 2~1 

35 

Jfj 

" 

" 
53 

S< 

55 

~,G 

" 
" 
" 
'" 
" 
' .1 

APÊNDICE 2 MATR I Z BÁSICA DE DADOS (MBDI 

A A A A A A 8 
H O H A U ti O 
OOLARIB 

0.1 . 1. Q . O. O. 1. O. 1. 1. I. O. O. O. O. 

1. 1. 1.1.1. 1 . 1 . O. 1. 1. 1. 1. O. 1. 1. 

0 . 1. 1. 1 . 1. O. 1 . 1 . 1. 1. 1. 1. U. 1. 1 . 

1. 1. 10 1. 1. O. 1 . 1. 1. 1. n. 1, n. 1 , 1. 

O. 1. O. 1. 1 . Q . 1 . Q. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1 . 

O. 1. 1. 1. 1. O. 1. O. 1. " Q . 1 . O. 1. 1. 

O. 1. 1. O. O. 1. O. Q. 1 . 1. 1. O. O. 1. O. 

Q . 1 . 1. 1. O. O. O. O. 1. 1 . O. 10 O. 1 . O. 

1. 1. 1. O. ,. O. 1. ,. 1 . 1 . O. O. O. 1. O. 

0 .1. 1 . O. 1. 1. 1. Q . 1 . 1 0 1 . O. 1 . 1. 1. 

0.1. 1 . O. 1.1 . 1. 1. 1. 1 . O. O. 1. O. L 

1. 1. 1 . Q. 1. O. O. O. 1. 1. 1. O. 1 . 1 . O. 

O. 1. 1. 1. 1 . 10 1. O. 1. 1 . O. 1. O. 1. O. 

1. 1. 1. 1. 1. O. Q. O. 1. 1. Q . 1. O. O. O. 

0 .1. 1. 1. 1. O. 1. O. 1. 1. Q . 1 . Q . 1 . Q. 

0 .1.1.1.1.1. O. 1 . 1 . 1. 1. " O. 1 . O. 

0. 1. 10 1. 1. n. 1. O. 1. 10 1. 1. O. 1. 1. 

1. 1. 1. O. O. O, O. 1. 1. 1. O. (I. O. O. O. 

O. 1. ' o O. 1. O. 1. O. 1. 1. O. O. 1 . 1. O. 

1 . 1. 1 . 1. 1. , . O. 1. 1. 1. 1 . 1. 1. 1 . 1 . 

Q. Q. O, O. O. O. D. O. O. O. 1. O. 1. O. O. 

O. U. O. 1 . 1. 1. O. O. O. O. O. 1. 1 . O. 1. 

O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. 1. O. O. U. O. 

O. O. o. O. O. O . O. O. O. O. 1 . O. O . O . O . 

O. O. O. O. 1. O. O. O. O. Q. 1. O. O. O. O. 

O. O. o . O. O. O . O. 1 . O. C. 1. O. O. O. O. 

O. n. O. o. O. O. O. O. O. O. 1 . O. O. O. O. 

U. O. O. O. O. O. O. {l. O. O. 1. U. O. O. U. 

O. O. O. 1 . O. 1 . O. O. o. O. 1. 1. O. O. O. 

O. O. 0 .1. {l . n. 0 .1. O. O. 0 . 1. O. 0.1. 

O. O. O. 1 . O. n. o. O. o. o. o. 1.~ . 0 • .,. o. 
O. n. O. 1. O. O. o. O. o. O. O. 1. O. O. o. 
O. O. o. O. O. n. O. O. O. o. o. O. 1. O. O. 

o. o. o. O. O. 1. O. O. O. o. O. O. 1. O. O. 

O. o. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. Q. 

O. O. O. O. O. o. o. O. o. o. O. O. 1. 1 . O. 

O. O. o. n. O. n. O. O. O. o. O. O. 1 . O. O. 

O. O. O. O. 1. O. O. O. o. O. O. O. 1. O. O. 

O. o. o. o. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. 

O. O. o. O. o. O. O. O. O. o. o. o. o. O. 1-

O. O. o. o. o. o. O. O. O. O. o. o. o. O. 1. 

O. O. O. O. o. O. O. o. O. o. O. O. o. O. 1. 

O. O. 1. D. O. O. 1 . O. O. o. o. O. O. O. O. 

1. O. 1. O. O. o. o. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O • . 0 . o. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. o. O. O. 

O. o. O. o. o. O. 1. D. O. O. o. o. O. O. D. 

O. O. o. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. o. O. O. 

O, O. O. O. O. 1. O. Q, O. O. O. O. O. o. o. 
O. o. n. O. O. 1 . O. O. O, O. o. O. O. o. O. 

o. O. O. O. O. 1. O. O. o. o. o. O. O. O. O. 

o. O. O. O. O. O. O. O. O. o. o. O. O. 1. O. 

O. O. O. O. D. O. n. O. o. o. o. o. O. 1. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. 

n. O. O. o. o. O. o. o. O. o. o. O. O. 1 . O. 

O. o. O, o. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. 1. O. 

O. o. O. O. o. O. O . 1 . O. O. D. O. O. 1 . O. 

1. O. O. o. o. o. O. 1. O. O. O. o. O. 1. O. 

1. O. O. O. O. o. o. o. O. O. O. o. o. o. O. 

1. Q. O. O. O. O. O. 1. O. O. o. o. o. O. O. 

1. O. O. Q. O. O. O. , . O. o. o. o. o. O. O. 

1. n. O. O. O. o. O. O. o. o. O. o. o. O. O. 

1. n. n. o. O. O. o. n. o. o. O. O. O. [l . n. 

Cnac I O A A A A 8 O O A A A A A A 8 

tere~ aTUs [ ~ ~ ~ : Ã ~ ~ ~ g ~ : ~ ~ ~ 
64 

65 

" 
66 

69 

70 

71 

" 
73 

74 

75 

76 

71 

78 

79 ,. 
" 
" 
B3 

" 
05 

" 
" 
" 
B9 

'0 
" 
" 
" 
" 
95 

" 
" 

" 
100 

'0' 
' 02 

'03 

10' 

105 

106 

'07 

'06 

' 09 

110 

'" 
'" 
113 

'" 
115 

116 

117 

'" 
"' 
17.0 

'" 
m 
123 

'" 2n 

NA 

1 . O. O. O. O. o. o. O. o. O. o. o. o. o. O. 

1 . O. O. o. o. O. O. O. Q. O. Q. O. O. o. O. 

1 . O. O. O. O. O. o. O. o. o. o. o. O. o. O. 

1 fi . fi . n . n . n . 11 . 11. n . n . n. n . 11 . n. O. 

1. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. 

1. O. O. O. O. O. O. o. o. O. O. o. O. O. O. 

1. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

1. O • . 0. O. O. O. O. O. O. O. Q. O. O. O. O. 

1. O. O. O. O. O. O. 0 .'0. O. O. O. O. O. n. 
1. O. D. O. O. o. O. 1 . O. O. o. o. O. o. O. 

1. O. O. O. O. O. o. O. O. o. o. o. o. o. O. 

1. O. O. o. O. O. O. 1. O. O. O. O. o. o. O. 

1 . O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. o. o. O. 

1. O. O. O. O. o. O. 1. O. o. o. O. o. o. O. 

1. O. O. O. O. o. O. o. o. O. O. o. O. O. O. 

1. O. O. o. O. O. O. 1 . O. O. o. o. O. o. O. 

o. O. o. O. O. O. O. 1. O. O. O. o. O. O. O. 

o. o. O. O. O . O. O. 1. D. O. O. o. O. o. o. 
O. O. O . o. o. o. O. 1. O. O. O. O. o. o. O. 

o. o. O. O. o. O. O. 1 . O. O. O. o. O. O. O. 

O. O. o. o. o. o. O. 1. O. O. O. O. O. O. o. 
0 . 0 . '0 . O. O. O. O. 1. O. O. O. o. O. o. O. 

o. o. o. o. O. O. O. 1 . O. O. O . O . O. O. n. 
O. o. O. O. o. O. O. 1 . O. O. O. O. o. O. O. 

o. O. o. O. O. O. o. , . O. o. O. O. O. O. O. 

o. o. O. o. O. o. O. O. 1. 1 . 1 . O. O. O. O. 

o. O. O. o. O. O. o. O. O. 1. O. O. o. O. o. 
O. O. D. O. O. O . o. O. O . 1. O. o. n. O. o. 
Q. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. D. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1 . O. O. O. o. O. 

1.1 . 1. ,. 1 . 1. O. 1 . 1. 1. 1 . , •. 1.1. 1 . 

O. O. O. O. o. O. O. O. O. O. 1. O. O. D. O. 

O. o. O. O. o. O. O. O. O. O. 1 . n. O. O. O. 

O. Q . O. O. O. O. O. O. O. Q . 1. O. O. O. O. 

u. u. ü . u . O. u . G. O. O. O. 1. O. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. o. 
o . O. O. o. O. o . O. O. o. O. 1 . O. O. O. O. 

O. O. Q. O. O. O. O. O. Q . O. 1 . O. 1 . O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. " (I. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1 . O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. 

O. O. Q. O. Q. o. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1 . D. O. 

O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. 

O. O. O. O. 1 . O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. 1 . O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O . O. O. O. 1 . O. O. O. O . O. O. o. O. O. O. 

O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. 1. O. O. U. O. O. O. O. O. O. O. 

O. {l . O. O. 1. {l. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. " O. Q. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. 1 . O. O. O. O. O. O. O. O. 

1 . O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. 

O. Q. O. O. O. O. Q. 1. O. O. Q . O. Q . O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O. 

O. O. O. O. O. O. O. 1. O. O. O. O. O. O. O . 

64 44 46 36 24 34 36 54 47. 34 22 38 18 52 31! 

66 44 46 38 " 7. 34 J"I 64 4~ -'14 40 311 37. '32 34 
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APENDICE 3 - Tndices centromericos dos cromossomcs X (A e 
8) de 14 fêmeas e X e Y de 18 machos de O. 
delticola 

PROTOCOLO XA X, PROTOCOLO XA XI 

M22' . 30 ",82 39,13 1<31S . 9 42.' , 32,79 

11<2'.31 42.59 35.71 1<315 . 10 38.46 33.33 

M22'.32 42.37 35,71 1C31S. " '3.37 28.57 

M233.33 34.60 31,'2 M325.7 33,90 32.65 

M233.35 35,1' 31,58 1C32:S.8 34,15 17,14 

M233.37 36,84 29,27 M325.9 35,104 28,51 

M252 . 25 ",O 29,55 M329.12 38,10 30,0 

M252 . 26 42.55 33,33 1<329.13 36.0' 21 ,9' 

fC252.28 45,31 30,0 M3Z9. ,. 36,17 35,1' 

M2(7.22 46,30 33,33 M329 . A.18 ",38 36,0 

M277.23 45,57 43,33 M329.A.19 43,24 28.33 

M277 .2' 48.05 36.6~ 1029.A.20 41,94 34.62 

M285.18 41,56 40,tI M260.2' 38,2' 38,10 

Ml8S.19 43,59 40,0 M260.27 35,S? 41,54 

M285.20 '0,0 42,31 M260.2B 35,90 40,0 

M299 32 .1.27 33,33 M264.31 40,0 39,29 

M299.34 50,0 41,18 M264.J2 40 , 30 44,44 

M299.36 47,27 35, 71 M264.30 38.46 47,50 

M,31J.t' 41.67 36,17 1038 .8 47,02 4' .18 

M3 13.1 36.76 35 , 29 M338.9 45,71 40,0 

M313.2 34.29 31.85 ID38.10 47,14 '3,08 

X Y X 

"'65 . 17 39,59 29.41 KJOZ.S 34 ,55 ·U.3) 

"'65,15 41,67 35.29 1002.6 34.78 '0.0 

"'65.21 41.18 30.77 IDO'.8 36,21 36,49 

1C217.,4 27,50 '3,'8 IC04.9 37,04 '0.0 

Jll227.15 30,0 43,24 ICO'.II 42,86 '0.0 
M235.19 42,85 50,0 M314.5 42,11 38,11 

M235.20 4' ,61 50,0 M314.4 43,96 41,61 

M240.37 33,33 50,0 M314.6 43,48 45,21 

",40.39 28,95 '2.86 M323.1 45,28 41,38 

M240.42 33 , 33 '2,86 ID23.32 31,84 36,36 

14244.17 45,45 50,0 ID23.36 39.83 39,66 

M244.18 45,45 47,37 "'93.18 41,46 35,0 

M2V.2' 45. 2' 47,06 ""93.19 40,0 29,96 

M247.23 '6,03 50.0 M193.21 40.48 34,78 

M250.34 42,11 39,47 M329.B.22 41,18 50,0 

~50.35 41 ,95 37,78 M3Z9 . B. 23 38,9B 46.15 

M250 . 36 47,40 42.86 M329 . B.~4 25.00 48 ,39 

~76.34 39,73 42 .50 H329.C.25 31,75 '6,88 

M276.35 42,42 4~, 19 ID29.C.26 31.09 50,0 

M276 . 36 42,4 2 40.0 M329.C.t:7 35,11 50.0 

M298.27a 41,10 41,30 M329 . 0.Z~ 35,42 4B,08 

M298.28 40.79 45,0 ID29.D.25 31,03 41.67 

1<198.29 37 ,O~ 40,0 M329.0.26 32,20 50 , 0 

M3 02 .4 3B,9A 4 5 .71 1113.6 42,'1 43,48 



APENDICE 4 - FreqOincias das diferentes combinações do TIPO e posrCAo* das regiões or-
ganizadoras de nucleolos nos exemplares do PRESENTE TRABALHO 

Especie Sexo n 00 02 10 11 12 20 21 22 31 32 Total 

O.delticola 
M 29 38 92 59 189 
F 19 45 76 16 138 

O.flavescens M 17 5 67 5 78 
F 28 3 14 92 5 114 

A. Azarae M 53 3 6 4 23 138 6 12 194 
F 20 2. 3 2 54 2 8 72 

A.serrensis 
M 44 12 20 154 5 192 
F 27 3 2 7 120 5 138 

M 30 9 129 8 146 
D. kempi 

F 29 14 88 13 116 

~1 7 7 41 51 
Oxymycterus ~ 

F 18 43 2 50 21 117 

* Em cada coluna das combinações o primeiro numero corresponde ao tipo: O = não iden-
tificado; 1 = simples; 2 = dupla e 3 = conjugada; o segundo ã região: O = não iden-
tificada; 1 = telomerica no braço p e 2 = telomerica no braço q, n = numero de ce-
lulas analisadas. 
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