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RESUMO 

 

A ordem Chiroptera é a segunda maior ordem em número de espécies. Após estudos 

moleculares e citogenéticos, alguns autores subdividiram a ordem em duas subordens, 

Yinpterochiroptera (Megachiroptera) e Yangochiroptera (Microchiroptera). No Brasil 

ocorrem apenas espécies das famílias da subordem Yangochiroptera, contando 

atualmente com mais de 170 espécies. Sua filogenia, ao nível de família é controversa 

em alguns estudos, sendo importante alvo nos estudos filogenéticos. Portanto, neste 

trabalho analisou-se a filogenia molecular das famílias Molossidae e Vespertilionidae a 

partir de uma espécie de cada família que foram coletadas na Floresta Atlântica do sul 

do Brasil, e incluindo nesta análise outras espécies brasileiras existentes no banco de 

dados Genbank. Para isso, foram utilizados dois marcadores moleculares, um nuclear 

(RAG2) e outro mitocondrial (citocromo b), e foram realizadas as análises de neighbor-

joining (NJ), análise bayesiana e máxima parcimônia (MP). Para a família 

Vespertilionidae, apenas o gene nuclear se mostrou um bom marcador para inferir sua 

filogenia. Os resultados mostrou a formação de grupos monofiléticos já encontrados na 

literatura, bem como algumas divergências dentro dos vespertilionídeos. Para a família 

Molossidae, ambos os genes apresentaram boa amplificação e foram utilizados para 

análises filogenéticas. Como resultado, também foram obtidos grupos monofiléticos 

dentro da família, no entanto, incongruências foram visualizadas quando comparados os 

resultados obtidos com o que é encontrado na literatura. Sendo assim, alguns resultados 

mostraram-se eficazes quando comparado com estudos anteriores e, além disso, os 

dados coletados no GenBank trouxeram novas informações das duas famílias presentes 

na região sul do Brasil. Porém, mais estudos precisam ser realizados na busca da 

história evolutiva dessas famílias de quirópteros.   

 

Palavras-chave: Sistemática filogenética, marcador molecular, quirópteros.  
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Abstract 

 

The Chiroptera order is the second largest in terms of species number. After molecular 

and cytogenetic studies, some authors subdivided the order into two suborders, 

Yinpterochiroptera (Megachiroptera) and Yangochiroptera (Microchiroptera). In Brazil, 

the species belong only to families within the Yangochiroptera suborder, with more than 

170 species described. The phylogeny, at the family level, is controversial in some 

studies, being an important point in phylogenetic studies. Thus, this study analyzed the 

molecular phylogeny of the Molossidae and Vespertilionidae families using one species 

of each family collected in the Atlantic Forest region in southern Brazil, and including 

existing Brazilian species that are present in the GenBank database. Two molecular 

markers were used, one nuclear (RAG2) and the other mitochondrial (cytochrome b), 

and the phylogeny was obtained performing neighbor-joining (NJ), Bayesian and 

maximum parsimony (MP) analyses. For the Vespertilionidae family, the nuclear gene 

was the only one that showed to be a good marker to infer phylogeny. The results 

showed the formation of monophyletic groups already detected in the literature, as well 

as some differences within the vespertilionids. For the Molossidae family, both genes 

showed good amplification and were used for phylogenetic analysis. As a result, it was 

also seen monophyletic groups within the family, however, inconsistencies were found 

that do not match with what is described in the literature. Thus, some results were 

effective when compared to previous studies and, in addition, the data collected in 

GenBank brought new information for the two families present in southern Brazil. 

However, more studies need to be performed in order to obtain a better glance of the 

evolutionary history these Chiroptera families. 

 

Keywords: Phylogenetic analyses, molecular systematics, molecular markers, bats . 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Ordem Chiroptera 

 

A ordem Chiroptera possui o nome de origem grega (“cheir” = mão; “pteron” = 

asa), representando exatamente a modificação característica do grupo, isto é, que as 

espécies possuem suas mãos modificadas em asa (REIS et al., 2011). Durante a 

evolução do grupo, o surgimento de membranas interdigitais, permitiu que os morcegos 

pertencentes à ordem obtivessem capacidade de voo (HOLANDA et al., 2012), sendo, 

portanto, os únicos mamíferos verdadeiros a exercerem esta atividade (PERACCHI et 

al., 2006). O voo possibilitou que os morcegos ampliassem seus nichos, passando a 

possuir uma ampla diversificação de alimentos, o que refletiu em diversas adaptações 

morfológicas do grupo (ANDRADE, 2014).  

A abrangente gama de alimentos é composta por insetos, utilizados por morcegos de 

praticamente todas as regiões do mundo, além de frutas, néctar, sangue, no caso dos 

morcegos hematófagos, dentre outras diversificações alimentares (AGUIAR e 

MARINHO-FILHO, 2004). Com a intensa diversificação de seus hábitos alimentares, 

os quirópteros apresentam uma importante função no meio ambiente, característica 

semelhante aos pássaros, agindo como dispersores de sementes (SATO et al., 2008; 

BOYLES et al., 2011), auxiliando, assim, no aumento da variabilidade genética de 

plantas. Também, os morcegos podem atuar no controle biológico de insetos (REIS et 

al., 2011) que ocasionalmente causam danos às plantações, e concomitantemente, 

podem também agir como bioindicadores da natureza. Além disso, no caso da espécie 

hematófaga Desmodus rotundus, ao se alimentar do sangue de mamíferos, ele pode 

carregar consigo o vírus da raiva, tornando-se essencial nos estudos de epidemiologia e 

saúde pública (SCHNEIDER et al., 2009). Portanto, podem também ser utilizados em 

pesquisas em áreas como medicina e farmácia (YALDEN e MORRIS, 1975).  

 Outra característica evolutiva importante do grupo é a capacidade de 

ecolocalização. Esta característica está presente nos quirópteros pertencentes à 

subordem Microchiroptera e apenas no gênero Rousettus da subordem Megachiroptera 

(SIMMONS e STEIN, 1980; BILSKI, 2015). A ecolocalização permite aos morcegos a 

emissão de sons com alta frequência e a recepção do mesmo quando refletido por 

objetos (REIS et al., 2011). Essa característica não é exclusiva dos morcegos, tendo 
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surgido também na ordem Cetacea e sendo utilizada exclusivamente na captura de 

alimentos (FENTON et al., 2012).  

Os representantes da ordem Chiroptera são de ocorrência cosmopolita, com exceção 

das regiões polares. Ao todo, nesta ordem, estão incluídas 18 famílias, com mais de 180 

gêneros e 1300 espécies (SIMMONS, 2005a; FENTON e SIMMONS, 2014). Dentre os 

mamíferos existentes, os morcegos representam aproximadamente 22% da riqueza total 

e 24,8% do total de mamíferos brasileiros, com a Amazônia sendo a maior detentora 

desta riqueza, com 146 espécies (BERNARD et al., 2011; PAGLIA et al., 2012). Os 

demais territórios brasileiros somam 375 espécies de quirópteros, sendo a Floresta 

Atlântica o segundo bioma em número de espécies de morcegos, com 113 

representantes (PAGLIA et al., 2012).  

Até recentemente, os indivíduos pertencentes a ordem Chiroptera eram divididos em 

duas subordens: Megachiroptera e Microchiroptera (NOWAK, 1999), sendo que a 

primeira subordem era composta por um único representante, Pteropodidae 

(HOLANDA et al., 2012). Porém, por meio de análises moleculares e citogenéticas, a 

ordem foi dividida em duas subordens, Yinpterochiroptera (anteriormente 

Megachiroptera) e Yangochiroptera (Microchiroptera) (TEELING et al., 2005). A 

primeira subordem conta com as famílias, Pteropodidae, Rhinolophidae, Hippsideridae, 

Rhinopomatidae, Craseonycteridae e Megadermatidae (REIS et al., 2011; HOLANDA 

et al., 2012). As espécies pertencentes a esta subordem não ocorrem no Brasil. Já a 

subordem Yangochiroptera com 14 famílias, das quais 9 (Emballonuridae, 

Phyllostomidae, Mormoopidae, Noctilionidae, Furipteridae, Thyropteridae, Natalidae, 

Molossidae e Vespertilionidae) estão presentes em determinadas regiões do Brasil, 

incluindo áreas urbanas, compreendendo 65 gêneros e mais de 170 espécies.  

 Devido a grande variedade de morcegos existentes quando comparados com 

outros grupos de mamíferos, sua história evolutiva envolve vários debates, até mesmo 

pela restrição fóssil do grupo (SIMMONS, 2005a). Dependendo do método aplicado 

para o estudo filogenético, seja ele citogenético, molecular ou morfológico, a monofilia 

do grupo em questão é questionada. São diversos os exemplos que se pode citar acerca 

de diferenças nas composições dos grupos monofiléticos dentro da ordem. Um deles é o 

estudo de “super árvore” realizado por Jones e colaboradores (2002), que através da 

utilização do programa de Representação de Matriz utilizando Parcimônia (MRP), 

encontrou divergências dentre algumas famílias e subfamílias, sendo algumas 

monofiléticas, tal como Phyllostomidae, concordando com dados morfológicos 
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anteriores, e algumas, em particular Vespertilionidae, apresentaram dados incertos 

quanto a sua monofilia. Porém, é certa a origem monofilética da ordem como um todo. 

Gregorin e Cirranelo (2015) é outro exemplo de análise na qual onde foi realizado o 

estudo filogenético em espécies da família Molossidae com métodos morfológicos e 

mostraram a monofilia para Molossidae e Molossinae. O estudo elaborado por Ribas e 

colaboradores (2015) é mais um exemplo, onde através da metodologia citogenética, os 

autores conseguiram identificar diferenças evolutivas acerca de três gêneros dentro da 

família Phyllostomidae.  

Diante deste e outros estudos moleculares, morfológicos e citogenéticos, a origem 

monofilética da ordem Chiroptera está clara, porém, quando analisadas famílias em 

específico, como o caso de Vespertilionidae, incertezas quanto a sua origem são 

detectadas. Assim, no presente estudo, foram analisadas espécies brasileiras de 

Vespertilionidae e Molossidae, coletadas em Guarapuava-PR, acrescentando na análise 

sequências dos genes RAG2 (nuclear) e citocromo b (mitocondrial) de outras espécies 

brasileiras já depositadas no GenBank para se estudar a filogenia destas famílias. 

 

Marcadores moleculares em estudos filogenéticos 

 

A utilização de ferramentas moleculares e morfológicas para estudos filogenéticos 

buscam por informações nos relacionamentos entre os diferentes níveis hierárquicos 

dentro da Biologia. Independente do modelo a ser utilizado pelo pesquisador, estes 

estudos sempre evidenciam novas informações acerca da biologia dos organismos. E 

antes do advento de técnicas moleculares, as análises filogenéticas eram propostas por 

métodos morfológicos, no entanto, o uso do DNA, e até mesmo RNA, passou a ser 

utilizado em grande escala (FERNANDES-MATIOLI, 2001).  

Nos últimos anos diversos trabalhos têm sido realizados com ênfase em estudos 

moleculares, mas também, há diversos trabalhos que têm utilizado caracteres 

morfológicos para estudos de filogenia. Exemplos recentes são os trabalhos de Gregorin 

e Cirranello (2015) e de Dávalos e colaboradores (2012). No entanto, a utilização de 

marcadores moleculares em diversos grupos animais tem resultado em filogenias 

robustas, resgatando inclusive questões filogenéticas anteriormente questionadas 

(MARCHESIN, 2006; RUSSO, 2012; GUO et al., 2010). Uma genoma amplamente 

utilizada nestes estudos é o mitocondrial. Porém, é muito comum também a utilização 



 
 

17 
 

de genes nucleares, que apesar de apresentar diferenças nas taxas de mutação, trazem 

diferentes informações sobre a história evolutiva dos organismos. 

Quando o marcador de DNA mitocondrial é aplicado em estudos de populações 

intraespecíficas, o mesmo permite avaliar a trajetória evolutiva das espécies (KUMAR e 

FILIPSKI, 2008). Contudo, a utilização de diferentes marcadores moleculares pode 

acarretar em diferentes resultados (FREYGANG, 2006). Mas, além disso, a conjuntura 

de mais de um marcador no estudo filogenético, pode trazer informações além das 

esperadas pelo pesquisador. 

Porém, como descrito anteriormente, o principal marcador molecular utilizado para 

estudos filogenéticos é o DNA da organela mitocôndria. A molécula de DNA 

mitocondrial possui uma taxa de mutação elevada em relação às mutações ocorrentes no 

DNA nuclear (BROWN et al., 1979; PARSONS et al., 1997; SANTOS e SANTOS, 

2012; LINACRE e TOBE, 2011), gerando regiões polimórficas dentro do genoma 

(SANTOS e SANTOS, 2012). Porém, também são encontradas regiões conservadas 

(MEYER, 1994).  Com isso, seu uso é abrangente em estudos evolutivos (MEYER, 

1994; KUMAR, 1996). O uso de regiões de DNA mitocondrial é vantajoso para estudos 

filogenéticos (AWADE et al., 2014), e uma das regiões importantes é a região do gene 

citocromo b.  

Em comparação com outras regiões do mtDNA, o gene citocromo b possui uma taxa 

de substituição silenciosa similar à região da terceira posição do códon (MEYER, 

1994). Porém, seu uso não é recomendado em alguns casos de estudos filogenéticos 

devido a ele possuir altas taxas de variação entre grupos, além de variação restrita no 

primeiro e segundo códon (MEYER, 1994).  

São vários os estudos que envolvem a utilização da região do gene citocromo b para 

a filogenia de vertebrados, o que também envolve diversos grupos, tais como aves 

(GUO et al., 2010), peixes (FARIAS et al., 2001; HABIB et al., 2011; PFEILER et al., 

2006) e roedores (MIRANDA, 2007). Na ordem Chiroptera, há diversos estudos 

filogenéticos utilizando-se de marcadores moleculares mitocondriais, em especial a 

região do gene citocromo b (STADELMANN et al., 2004; PIAGGIO; PERKINS, 2005; 

KOUBÍNOVA et al., 2013). 

Dentre o genoma nuclear, pode-se citar o uso do marcador RAG2 (do inglês: 

recombination-activating gene, isto é, Gene Ativador de Recombinação). Ele, em 

conjunto com RAG1, são subunidades da enzima recombinase, que efetua o 

reconhecimento e quebra das sequências-sinais de recombinação. Este gene produz uma 
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proteína importante com função no sistema imunológico (BAKER et al., 2000), a qual é 

linfócito-específica e necessária para a recombinação do complexo V(D)J (em inglês - 

variable (V), diversity (D), and joining (J)), sendo este complexo primordial para o 

desenvolvimento do sistema imune dos vertebrados (ZHANG et al., 2015; GELLERT, 

2002). Além disso, RAG2 evolui em uma taxa mais lenta em relação a regiões do gene 

citocromo b, podendo ser de grande importância para estudos filogenéticos 

(FREYGANG, 2006), sendo assim uma região conservada (LEWIS-ORITT et al., 

2001). Este gene tem sido utilizado em estudos de filogenia na ordem Chiroptera, 

especialmente nas famílias Mormoopidae (LEWIS-ORITT et al., 2001) e 

Phyllostomidae (BAKER et al., 2000), dentro outros. 
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CAPÍTULO 1 

ESTUDO FILOGENÉTICO DAS ESPÉCIES BRASILEIRAS DA FAMÍLIA 

VESPERTILIONIDAE (CHIROPTERA) UTILIZANDO MARCADOR 

MOLECULAR RAG2 
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1.1 INTRODUÇÃO 

 

A família Vespertilionidae é a família com maior número de espécies dentro da 

ordem Chiroptera, com aproximadamente 400 espécies distribuídas em 48 gêneros 

(KULEMZINA et al., 2011; JAN et al., 2012). No Brasil, até então, tem-se o registro de 

28 espécies, distribuídas em 5 gêneros: Eptesicus, Histiotus, Lasiurus, Myotis e 

Rhogeessa (PAGLIA et al., 2012). Dentre as subfamílias reconhecidas de 

Vespertilionidae (Vespertilioninae, Antrozoinae, Myotinae, Miniopterinae, Murininae e 

Kerivoulinae) (SIMMONS, 2005b), apenas duas ocorrem no Brasil: Vespertilioninae e 

Myotinae (REIS et al., 2011). Estas subfamílias possuem ampla distribuição geográfica, 

habitando desde regiões frias até regiões quentes (KOOPMAN, 1970), o hábito 

alimentar é predominantemente insetívoro, obtendo este alimento em voo, porém 

também forrageiam em áreas de topos de árvores (REIS et al., 2011), ou permanecem 

entre as folhagens por conta de estarem pendentes aos ramos das árvores 

(MARCHESIN, 2002).  

Os representantes da família Vespertilionidae não possuem folha nasal 

(EISENBERG e REDFORD, 1999), porém alguns apresentam na região do uropatágio, 

uma grande cauda (MARCHESIN, 2002; REIS et al., 2011). Além disso, o dimorfismo 

sexual entre as espécies é evidente, pois a fêmea possui tamanho maior que os machos 

(MYERS, 1978).  

Trabalhos com vespertilionídeos têm apontado dificuldades para a detecção da 

monofilia da família (LACK et al., 2010), talvez pelo fato dos representantes desta 

família não apresentarem diversificação entre eles com relação as características 

morfológicas, dificultando a resolução filogenética a partir de dados morfológicos 

(JONES et al., 2002). Inclusive, o mesmo tem sido detectado até nos estudos com dados 

moleculares, isto é, incertezas monofiléticas do grupo têm sido relatadas para estes 

marcadores também, algumas vezes pelo fato de as sequências utilizadas serem 

inapropriadas ao uso para as espécies da ordem (LACK et al., 2010). Porém, os estudos 

dentre as subfamílias, ou dentre os gêneros da família Vespertilionidae, tem 

demonstrado a origem monofilética dos mesmos. Há estudos de quirópteros utilizando-

se de caracteres citogenéticos, como no trabalho elaborado por Kulemzina e 

colaboradores (2011), além do realizado por Ao e colaboradores (2006), do qual 

demonstra incertezas nas origens monofiléticas das espécies utilizadas em seu trabalho.  
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Kawai e colaboradores (2003), estudando espécies do gênero Myotis do Japão e do 

Leste da Ásia utilizando-se de marcadores NAD1 e citocromo b, ambos marcadores 

mitocondriais, verificaram clados monofiléticos entre as espécies analisadas. Outro 

estudo utilizando-se de espécies do gênero Myotis e Cistugo, demonstrou o 

posicionamento basal das espécies de Cistugo, porém sua monofilia não foi 

demonstrada, diferente das espécies pertencentes ao gênero Myotis (BICKMAN et al., 

2004).  

Um estudo realizado por Stadelmann e colaboradores (2004), também com o gênero 

Myotis e com o uso de dados moleculares, confirmaram a monofilia do gênero. No 

estudo apresentado por Piaggio e Perkins (2005), com espécies do gênero Corynorhinus 

da família Verspertilionidae, os autores confirmaram a monofilia para o clado de 

Corynorhinus rafinesquii, sendo esta espécie basal para outras espécies do gênero. Este 

trabalho foi realizado utilizando dados moleculares da sequência nuclear RAG2 

(Recombination activating gene 2) para corroborar dados morfológicos sobre o gênero, 

levando em consideração que algumas espécies eram consideradas crípticas. Além 

destes estudos, o realizado por Juste e colaboradores (2013), utilizando as regiões 

mitocondriais citocromo b e ND1, e nuclear, RAG2, demonstraram para com as 

espécies do gênero Eptesicus a proximidade entre as tribos Vespertilionini e 

Pipistrellini, ambos pertencentes à subfamília Vespertilioninae. No entanto, casos de 

espécies não monofiléticas, como o caso do subgênero Neoromicia, a partir de dados 

citológicos, anteriormente dentro da tribo Pipistrellini, foi realocada para a tribo 

Vespertilionini, por diferenças cromossômicas (KEARNEY et al., 2002; MONADJEM 

et al., 2013). Além disso, é importante ressaltar que a história filogenética de um grupo 

de seres vivos possui uma melhor compreensão quando são utilizadas diversas 

ferramentas, como filogenias de diferentes regiões do genoma (citocromo b, RAG2, 

ND1, por exemplo), pois diferentes regiões podem divergir de modo diferente, 

apresentando diferentes sinais filogenéticos.  

No presente estudo analisou-se espécies das subfamílias Vespertilininae e Myotinae, 

pois ambas possuem problemas na resolução filogenética. Dentro da subfamília 

Vespertilioninae, estão incluídas mais de 240 espécies (SIMMONS, 2005b), com nove 

tribos, entre elas Antrozoini, Eptesicini, Lasiurini, Nycticeiini, Nyctophilini, 

Pipistrellini, Plecotini, Scotophilini e Vespertilionini (ROEHRS et al., 2010). Esta 

subfamília possui mais de 80% das espécies de morcegos da família Vespertilionidae de 

ocorrência cosmopolita (HOOFER e VAN DEN BUSSCHE, 2003). 



 
 

22 
 

Os estudos filogenéticos acerca da subfamília Vespertilioninae possuem muitas 

controvérsias (ROEHRS et al., 2010). Em estudos anteriores, a subfamília contava com 

a presença da tribo Myotini, entretanto, esta foi elevada para o nível de subfamília, 

formando a subfamília Myotinae (HOOFER e VAN DEN BUSSCHE, 2003; KAWAI et 

al., 2002; LACK et al., 2010; STADELMANN et al., 2004).  

O estudo realizado por Hoofer e Van den Bussche (2003), avaliando a história 

evolutiva dos representantes da família Vespertilionidae com utilização de marcadores 

moleculares mitocondriais, validou a monofilia para esta família. Entretanto, espécies 

do gênero Miniopterus foram retiradas da família por conta da falta de suportes 

estatísticos. Porém, quando analisada a subfamília Vespertilioninae esta se mostrou ser 

um clado irmão à Kerivoulinae e Murininae, sem mostrar monofilia nos resultados 

encontrados.  

No estudo de Rohers e colaboradores (2010) ao testar hipóteses para validar a 

filogenia de Vespertilininae, juntaram dados de DNA nuclear e mitocondrial, e assim 

apresentou monofilia para seis tribos, de um total de oito. Porém, para representantes da 

tribo Nycticeiini, do qual o gênero Eptesicus está incluso, não houve suporte estatístico 

para demonstrar a sua monofilia.  

O gênero Myotis atualmente pertence a subfamília Myotinae. Anteriormente, o 

gênero pertencia à subfamília Vespertilioninae, porém, de acordo com estudos 

moleculares realizados, os representantes da tribo Myotini, com exceção do gênero 

Lasionycteris, foram elevados ao nível de subfamília (HOOFER e VAN DEN 

BUSSCHE, 2003; ROEHRS et al., 2010) devido a sua extensa diversificação 

(HORÁCEK et al., 2000). No estudo de Ruedi e colaboradores (2013), o suporte à 

monofilia do gênero Myotis foi maior utilizando sequências de citocromo b do que 

quando utilizado o gene RAG2. No entanto, quando realizada a filogenia com ambos os 

genes, a monofilia se mostrou mais robusta (RUEDI et al., 2013).  

De acordo com esses e diversos estudos acerca da família Vespertilionidae, muito 

ainda está para se determinar sobre a filogenia desta família, e quanto maior o número 

de estudos envolvendo tribos, subfamílias, gêneros e espécies aparentadas, mais 

informações podem ser acrescentadas que podem contribuir para o melhor entendimento 

das relações filogenéticas deste grupo. Diante disto, este trabalho realizou uma análise 

filogenética de Vespertilionidae utilizando duas espécies coletadas na cidade de 

Guarapuava-PR, região sul do Brasil, incluindo nesta análise sequências de espécies 

brasileiras desta família disponíveis na plataforma online GenBank. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste capítulo foi analisar a filogenia molecular da família 

Vespertilionidae, utilizando-se de sequência nuclear RAG2 (recombination activating 

gene – 2) de uma espécie brasileira coletada em ambiente natural do sul do Brasil, além 

de sequências obtidas diretamente do banco de dados GenBank. 

 

 1.2.1 Objetivos específicos 

 

 Identificar as espécies coletadas a partir das sequências dos genes RAG-2 e 

citocromo b 

 Avaliar se as sequências geradas a partir dos genes nuclear e mitocondrial são 

informativas filogeneticamente; 

 Identificar as relações filogenéticas da família Vespertilionidae, a partir de 

sequências informativas, acrescentando sequências de outras espécies brasileiras 

da família obtidas a partir do banco de dados GenBank. 
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1.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

1.3.1 Espécies  

No presente estudo, um indivíduo de cada uma das duas espécies utilizadas foram 

coletadas na região de Guarapuava-PR pelo Prof. Dr. Adriano de Oliveira Torres 

Carrasco. Uma delas foi identificada inicialmente como sendo do gênero Eptesicus 

(Vespertilionidae) e a outra como sendo a espécie Molossus molossus (Molossidae). 

Após verificação da identidade molecular desta última, ela foi utilizada como grupo 

externo nas análises filogenéticas. Pedaços frescos de rim, pulmão, baço e fígado foram 

retirados e colocados em álcool 70%, logo após a coleta dos exemplares na natureza. 

Sequências de outras espécies da família Vespertilionidae foram obtidas a partir do 

banco de dados GenBank para serem uzadas nas análises filogenéticas,  utilizando como 

prerrogativa a ocorrência das mesmas no território brasileiro. Assim, foram encontradas 

disponíveis na plataforma de dados um total de 11 espécies (Tabela 1).  

 

1.3.2 Extração de DNA 

 

As amostras obtidas das duas espécies (fígado, baço, pulmão e rim) foram utilizadas 

para a realização da extração do DNA. Este procedimento foi feito com o auxílio do kit 

específico DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN), seguindo o protocolo descrito pelo 

fabricante. Sendo assim, foi separado, em pequenos cortes, 25 mg de cada tecido e foi 

adicionado 180 µl de Buffer ATL. Em seguida, foi acrescentado 20 µl de Proteinase K 

(20mg/ml), e homogeneizado em vórtex durante alguns segundos. Após, os tubos foram 

colocados em banho-maria a 56ºC até lise total do tecido. Posteriormente, foi 

adicionado 4 µl de RNase (100 mg/ml) em cada amostra, que foram incubadas em 

temperatura ambiente por 2 minutos e homogeneizadas em vórtex por 15 segundos. 

Após, foi adicionado 200 µl de Buffer AL a cada amostra e novamente estas foram 

agitadas em vórtex por alguns segundos. Em seguida, foram acrescentados 200 µl de 

álcool 100% às amostras. Esta solução, em seu volume total, foi colocada em tubos 

contendo coluna spin e centrifugada a 10.000 rpm por 1 minuto. O filtrado foi 

descartado juntamente com o tubo de coleta e na coluna foi acrescentado 500 µl de 

Buffer AW1. Esta coluna foi colocada sobre um novo tubo e foi centrifugada a 10.000 

rpm por 1 minuto. Novamente, os tubos de coleta com o filtrado foram descartados e a 

coluna foi mantida.  
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Tabela 1. Lista de espécies e número de acesso dos indivíduos da família Vespertilionidae 

Espécies  Número de acesso Referência 

Eptesicus brasiliensis HM561644 Roehrs et al., 2010 

Eptesicus diminutus GU328056 Lack et al., 2010 

Histiotus macrotus HM561648 Roehrs et al., 2010 

Lasiurus cinereus HM561638 Roehrs et al., 2010 

Lasiurus ega HM561639 Roehrs et al., 2010 

Myotis ruber AM265688 Stadelmann et al., 2007 

Myotis albescens GU328076 Lack et al., 2010 

Myotis levis GU328085 Lack et al., 2010 

Myotis nigricans GU328088 Lack et al., 2010 

Myotis riparius GU328089 Lack et al., 2010 

Myotis simus AM265691 Stadelmann et al., 2007 
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Após, foi acrescentado 500 µl de Buffer AW2 na coluna, que foi colocada sobre um 

novo tubo e centrifugada a 14.000 rpm por 3 minutos, para secar a membrana do tubo 

spin. Foi descartado o tubo de coleta com o filtrado, porém ainda foi realizada mais uma 

centrifugação para manter a membrana da coluna spin seca e não interferir na qualidade 

do DNA final. Ao final, a coluna spin foi colocada em novos tubos e foi adicionado 100 

µl de Buffer AE para eluição do DNA. Ela foi centrifugada em 8.000 rpm durante 1 

minuto. O procedimento foi repetido para melhor rendimento do DNA. As amostras de 

DNA foram quantificadas utilizando-se espectrofotômetro Nanodrop.   

 

1.3.3 Amplificação dos fragmentos e purificação do produto da PCR 

 

As amplificações dos fragmentos de DNA foram realizadas a partir da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), objetivando a obtenção de fragmentos dos 

genes RAG2 do DNA nuclear e citocromo b do DNA mitocondrial. O par de 

oligonucleotídeos iniciadores utilizados para amplificar de RAG-2 foram RAG2F1 (5’ – 

GGCYGGCCCAARAGATCCTG – 3’) e RAG2R1 (5’ –

AACYTGYTTATTGTCTCCTGGTATGC– 3’) (BAKER et al., 2000). Tentativas de 

obtenção de sequências do gene citocromo b do DNA mitocondrial também foram 

realizadas, utilizando os oligonucleotídeos iniciadores BAT14A (5’ – 

TATTCCCTTTGCCGGTTTACAAGACC – 3’) de 450 pb e BAT05A (5’- 

CGACTAATGACATGAAAAATCACCGTTG – 3’) de 400 pb (MARTINS et al., 

2007). Estas regiões foram amplificadas utilizando o protocolo descrito em Azevedo 

(2013), com modificações.  

Para ambos os genes um volume total de 25 µl de mix de PCR contendo tampão 1X, 

2,5 mM de Cloreto de Magnésio (MgCl2), 2 mM de dNTP mix, 0,24 mM de primer e 

1U de Taq polimerase (Invitrogen) e 50ng de DNA molde (AZEVEDO, 2013). As 

condições utilizadas da PCR foram as seguintes: - DNA nuclear = desnaturação a 95ºC 

por 2 minutos (1), seguido de 35 ciclos a 95ºC por 30 segundos (desnaturação), 63ºC 

por 30 segundos (anelamento), 72ºC por 2 minutos (elongação) e (2) 72ºC por 10 

minutos para finalização (AZEVEDO, 2013); - DNA mitocondrial = 5 minutos para 

desnaturação a 95ºC (1), seguido de 37 ciclos de 92ºC por 1 minuto (desnaturação), 

47ºC por 1 minuto (anelamento), 72ºC por 1 minuto (elongação) (2) e finalizando em 

72ºC por 5 minutos (3) (LOPES e DITCHFIELD, 2009). Os fragmentos amplificados 

foram visualizados em gel de agarose a 1% corados com brometo de etídio (10mg/µl).  
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 Os produtos da PCR foram purificados com kit de purificação Silica Bead DNA 

gel extraction (Thermo Fisher Scientific), seguindo protocolo de acordo com a empresa 

com algumas modificações. Sendo assim, as amostras de PCR foram colocadas em 

duplicatas dentro de microtubos de 1,5 ml. Após, foi acrescentado Blinding buffer na 

proporção 3:1. Os tubos foram, então, homogeneizados e assim foi adicionado 5 µl de 

Sílica em suspensão. As amostras foram incubadas a 55ºC por 6 minutos em banho-

maria (homogeneizadas a cada 2 minutos). Após, os tubos contendo a solução foram 

colocados em centrifugação por 45 segundos a 10.000 rpm. O pellet formado foi 

mantido e o sobrenadante descartado. Sendo assim, foi adicionado 500 µl de Whashing 

buffer e centrifugação novamente por 45 segundos a 10.000 rpm. O processo anterior 

foi repetido mais 2 vezes. Após, o pellet permaneceu secando por aproximadamente 40 

minutos a temperatura ambiente. Transcorrido o tempo, o pellet foi resuspendido com 

água UP autoclavada por 5 minutos a 55ºC. Centrifugação do mesmo por 45 segundos a 

10.000 rpm. Por fim, o sobrenadante (DNA purificado) foi removido para outro 

microtubo de 1,5 ml.   

O produto purificado foi quantificado em gel de agarose a 1% e, também, em 

Nanodrop para verificar a qualidade das amostras purificadas. Posteriormente, as 

amostras foram enviadas para sequenciamento na Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias do Campus Jaboticabal (FCAV) da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP).  

 

1.3.4 Análises filogenéticas 

 

As sequências que se apresentaram de boa qualidade foram alinhadas e corrigidas 

manualmente com o auxílio do programa BioEdit 7.2.5 (HALL, 1999). Para cada um 

dos fragmentos adquiridos, foi feita busca por similaridade no GenBank 

(http://ncbi.nclm.nih.gov) com a utilização da ferramenta BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) para a identificação da sequência ao nível específico, para se 

verificar a eficiência dos oligonucleotídeos iniciadores utilizados, e também para 

realizar uma busca por possíveis contaminações das amostras.  

Confirmada a identificação das espécies e a capacidade informativa das 

sequências, a elaboração das árvores filogenéticas foi realizada utilizando o software 

MEGA7 (TAMURA et al., 2013), aplicando a análise de neighbor-joining (NJ), com 

modelo de substituição de nucleotídica de Kimura 2-parâmetros (obtido no mesmo 

http://ncbi.nclm.nih.gov/
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software). Para máxima parcimônia, a análise foi realizada no programa PAUP 4.0b10 

(SWOFFORD, 2004). Além disso, foi feita análise bayesiana no programa MrBayes 

v3.1.2 (RONQUIST e HUELSENBECK, 2003) com 10.000 replicações e com modelo 

de substituição nucleotídica de Kimura 2-parâmetros. As árvores filogenéticas obtidas 

foram visualizadas e editadas no software TreeGraph 2.9.1-617 beta (STÖVER & 

MÜLLER, 2010).  
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1.4 RESULTADOS 

 

Os produtos das amplificações, utilizando os oligonucleotídeos iniciadores tanto 

para o gene nuclear quanto o mitocondrial, apresentaram boa amplificação no gel de 

agarose, bem como também apresentaram sequências de boa qualidade como resultado 

final do sequenciamento. A identificação das amostras a partir das sequências, 

utilizando o BLAST no GenBank, confirmou a identificação de Molossus molossus 

(94% de similaridade para a RAG-2 e 100% para citocromo b) e demonstrou que a 

espécie do gênero Eptesicus coletada foi E. furinalis (97% de similaridade para a RAG-

2). Os resultados para as sequências citocromo b desta espécie mostraram baixa 

similaridade, provavelmente devido a contaminação das amostras. Assim, as análises 

filogenéticas para a família Vespertilionidae foram obtidas apenas para as sequências do 

gene nuclear RAG2, e as sequências do gene mitocondrial citocromo b (Cytb) foram 

retiradas do trabalho. Os produtos provenientes do sequenciamento de RAG2 geraram 

sequências de 880 pb para Eptesicus furinalis e de 800 pb para a espécie Molossus 

molossus.  

Na análise filogenética, a análise de agrupamento neighbor-joining (NJ) (Figura 1), 

resultou na separação entre as espécies do gênero Myotis com as demais. Este 

agrupamento apresentou suporte de 71% de bootstrap. No outro agrupamento, as 

espécies de Lasirius foram agrupadas com suporte de 90%, e ficaram separadas das 

espécies do gênero Eptesicus (incluindo a coletada neste trabalho) e da espécie Histiotus 

macrotus, que ficaram agrupadas em um ramo com 81% de suporte. A espécie 

Molossus molossus, utilizada como grupo externo nesta análise, se apresentou distante 

das demais espécies dentro do agrupamento.   

A análise realizada pelo método bayesiano, utilizando o software MrBayes, resultou 

em um cladograma (Figura 2) um tanto diferente quando comparado ao da análise de 

neighbor-joining (Figura 1), porém com algumas similaridades. Eptesicus furinalis e 

Molossus molossus (amostras obtidas neste trabalho) mostraram-se basais às demais 

espécies. O restante das espécies foram agrupadas em três clados distintos. Lasiurus ega 

e L. cinereus, novamente, apresentaram-se em um único ramo com alto suporte 

estatístico (100% de bootstrap), porém foram agrupadas com as espécies de Myotis 

(suporte de 78%). As espécies de Myotis foram agrupadas também em um único ramo 

com valores de bootstrap de 83%. Neste ramo, duas ramificações foram encontradas. 

Na primeira, M. ruber, M. riparius e M. simus foram agrupadas com 94% de bootstrap, 
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e na segunda Myotis albescens, M. levis e M. nigricans foram com 81% de bootstrap. 

Eptesicus brasiliensis, E. diminutus e Histiotus macrotus não se agruparam, porém 

apresentaram-se separadas das demais como na Figura 1.   

Na análise de máxima parcimônia (Figura 3), o índice de consistência (CI) foi 

0,9317, com índice de retenção (RI) de 0,8229. Os resultados foram semelhantes ao 

método bayesiano e ao agrupamento neighbor-joining. As espécies de Eptesicus 

formaram um clado em conjunto com Histiotus macrotus, com suporte de 78%, e como 

no neighbor-joining, o clado contendo Lasiurus ega e L. cinereus (suporte de 85%) se 

mostrou agrupado a este (suporte de 61%). Os agrupamentos envolvendo as espécies de 

Myotis também se mostraram semelhantes às análises anteriores, com Myotis ruber, M. 

riparius e M. simus agrupadas com suporte de 84%, e Myotis albescens, M. levis e M. 

nigricans não agrupadas, mas do clado contendo somente Myotis (suporte de 60%).  
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Figura 1. Dendrograma gerado pelo método de Neighbor-joining (NJ) pelo software MEGA 7 para as  

sequências de RAG2 das espécies da família Vespertilionidae, sendo a espécie Molossus molossus a 

espécie utilizada como grupo externo. Os valores nos ramos correspondem aos valores de suporte para 

1000 replicações de bootstrap.  
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Figura 2. Dendrograma obtido pelo método bayesiano a partir das sequências de RAG2 das espécies da 

família Vespertilionidae. A espécie Molossus molossus foi utilizada como o grupo externo. Os valores 

dos nós dos ramos representam valores de suporte de 1000 replicações de bootstrap. 
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Figura 3. Dendrograma obtido a partir da análise de máxima parcimônia utilizando as sequências de 

RAG2 das espécies da família Vespertilionidae. A espécie Molossus molossus usada como grupo externo. 

Os valores nos nós dos ramos representam valores de suporte de 1000 replicações de bootstrap. 
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1.5 DISCUSSÃO 

 

O estudo de processos e padrões evolutivos das espécies é uma ferramenta de 

grande utilidade para inferir questões a respeito da origem e ramificação dos 

organismos. Este tipo de estudo é importante em áreas como a sistemática filogenética, 

dentro da qual foram desenvolvidas várias pesquisas denotando a divisão de espécies, 

isto é, sua biodiversificação (GREGORIN e TAVARES, 2008). Vários tipos de 

marcadores têm sido utilizados além dos caracteres morfológicos, tais como dados 

moleculares, que passaram a ser utilizada graças ao advento da técnica de PCR (reação 

em cadeia da polimerase), prática esta que surgiu no ano de 1985 e utiliza-se de 

conhecimentos biológicos acumulados por mais de 20 anos. Sendo assim, o presente 

trabalho buscou ampliar os conhecimentos acerca da filogenia molecular de espécies de 

morcegos, analisando mais especificamente exemplares de espécies de vespertilionídeos 

existentes no Brasil, dentro da região neotropical.  

Com a análise de neighbor-joining foi possível visualizar a distância filogenética da 

espécie M. molossus, espécie pertencente à família Molossidae que se mostra próxima 

filogeneticamente da família Vespertilionidae (JONES et al., 2002). Inclusive, diversos 

trabalhos utilizam espécie da família Molossidae com grupo externo à Vespertilionidae, 

como o de Lack e colaboradores (2010), que ao estudar a filogenia de Myotis teve como 

representante de grupo externo a família Molossidae, apresentando-se próxima 

filogenicamente quando comparada, por exemplo, com a família Natalidae. Além disso, 

no presente dendrograma é possível verificar que para as demais espécies dentro da 

família a diferenciação entre as mesmas ocorreu de modo semelhante, quando visto o 

tamanho dos ramos para a espécie final. O tempo de divergência entre as espécies de 

Eptesicus e Myotis decorrem de tempo relativamente curtos, diferentemente do gênero 

Lasiurus que apresentou tempo de na diferença do tempo da evolução do gênero.  

Em comparação com as demais famílias da presente ordem, Telling e colaboradores 

(2005) demonstraram em seu estudo um tempo de divergência semelhante aos 

molossídeos, bem como demonstrando sua origem no continente Laurasia. Ainda, as 

espécies de Myotis distribuem-se pelas regiões da América Latina, indo desde o México 

até regiões da Argentina (Reis et al., 2007), onde algumas existem apenas em áreas 

específicas, bem como o padrão apresentado no presente estudo mostra relações 

filogenéticas tanto pelas áreas distribuídas das espécies , além de se mostrar um modelo 

de estudos evolutivos dentro da ordem Chiroptera (STADELMANN et al., 2007).  
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No trabalho de Stadelmann e colaboradores (2007) não houve suporte estatístico nas 

curtas ramificações para as análises de máxima verossimilhança, porém, na análise 

bayesiana as ramificações apresentaram suportes estatísticos para a evolução do grupo, 

além de demonstrarem suporte para a origem do mesmo, sendo em sua maior parte no 

Paleártico. Além disso, o grupo de Myotis se apresenta robusto em relação aos demais, 

distribuindo-se em larga escala, e apesar de sua ampla distribuição, o grupo não se 

dispersou ao longo das mudanças biogeográficas (FLEMING e EBY, 2003). Apesar de 

presente estudo apesar de o suporte estatístico apoiar as monofilias dos gêneros 

estudados, o tempo de divergência dentre as espécies do estudo apresentam poucas 

diferenças entre si. Mas o fato desta apresentação no estudo e a pouca dispersão das 

espécies de Myotis ao longo dos anos, as espécies constituem um grupo em que há 

divergências, assim como a própria ordem, desde o Eoceno (STADELMANN et al., 

2004), não demonstrando ocorrer o mesmo na literatura. Em estudos como o de Ruedi e 

Meyer (2001) e Gaisler e Zukal (2004) mostraram que espécies, mesmo similares 

morfologicamente e ecologicamente, demonstram não serem relacionadas. Pelos 

resultados demonstrarem pouca convergência evolutiva entre as espécies, é necessárias 

maiores informações sobre o marcador utilizado, apesar de se mostrar um eficaz gene 

para estudos filogenéticos para a família Vespertilionidae.  

A monofilia da família foi observada nas análises de neighbor-joining e máxima 

parcimônia, o que não ocorreu na análise bayesiana, onde Eptesicus furinalis ficou 

externa as demais espécies da família. A tribo Nycticeiini, que agrupa as espécies do 

gênero Eptesicus, pertence à subfamília Vespertilioninae, que agrupa as espécies dos 

gêneros Lasiurus, Histiotus e Eptesicus. Jones e colaboradores (2002) já havia detectado 

este problema nas relações filogenéticas desta tribo, sendo que os autores não 

encontraram relações monofiléticas dentro da mesma, principalmente relacionadas ao 

gênero Eptesicus, fato que foi detectado também aqui neste trabalho. Koubínová e 

colaboradores (2013), estudando a filogenia de representantes africanos da família 

Vespertilionidae, também demonstraram divergências nos agrupamentos dentro do 

gênero Eptesicus, mostrando não ser um grupo monofilético. O resultado de Eptesicus 

furinalis ter sido alocada próxima à M. molossus na nossa análise pode ser devido aos 

gaps formados no alinhamento das sequências, o que pode ter levado à proximidade 

dentro da análise bayesiana. Juste e colaboradores (2013), usando fragmentos de genes 

mitocondriais, demonstrou que E. furinalis, E. fuscus e E. diminutus formam um grupo 

monofilético, o que está de acordo com os nossos resultados obtidos pelos métodos 
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bayesiano e neighbor-joining. O mesmo foi observado no trabalho de Roehrs e 

colaboradores (2011), que utilizou um dos marcadores utilizados aplicado neste trabalho 

(RAG2), e detectou que as espécies E. furinalis, E. brasiliensis e E. diminutus formam 

um grupo monofilético.  

Um dado interessante no trabalho foi o obtido com relação à espécie Histiotus 

macrotus, uma espécie que tem distribuição descrita na Argentina, no Chile e no 

Paraguai, e no de Goiás no Brasil (REIS et al., 2007). Em todas as análises, esta espécie 

foi alocada próxima ao gênero Eptesicus. Até hoje, esta relação não havia sido detectada 

em análises filogenéticas. Jones e colaboradores (2002) demonstraram a monofilia do 

gênero Histiotus, e observaram que este gênero apresenta-se distante filogeneticamente 

do gênero Eptesicus. Assim, nossos resultados demonstram a necessidade da inserção 

desta espécie em demais trabalhos moleculares para o aprofundamento no estudo 

filogenético da mesma. 

Para o agrupamento das espécies Lasiurus ega e L. cinereus, assim como Myotis 

(que será abordado mais adiante), as análises demonstraram claramente a existência de 

monofilia. No estudo de Jones e colaboradores (2002) com espécies de Vespertilionidae 

contendo várias outras espécies do gênero Lasiurus, L. ega não se apresentou agrupada 

com L. cinereus, porém ambas sempre alocadas no mesmo grupo geral. Aqui, este 

agrupamento constante porém apresentou associação diferente dependendo do método 

aplicado, sendo alocado dentro de Vespertilioninae por neighbor-joining e por máxima 

parcimônia, porém foi alocado com Myotinae pelo método bayesiano. De toda forma, 

poucos são os estudos na literatura incorporando espécies do gênero Lasiurus em 

trabalhos filogenéticos. Apenas um estudo cromossômico para ambas as espécies, L. 

ega e L. cinereus foi publicado (Marchesin e Versute, 2004). Até mesmo estudo sobre 

sua distribuição são precários (REIS et al., 2007). Porém, por serem espécies 

pertencentes à família Vespertilionidae, e esta apresentar alguns problemas nas 

identificações filogenéticas, como o estudo de Jones e colaboradores (2002) e o presente 

estudo, ambas as espécies não apresentam problemas na filogenia entre si, mas ainda 

assim será preciso ampliar os estudos com estas espécies para trazer novas informações 

na literatura. 

Por outro lado, monofilia foi observada para a subfamília Myotinae, na qual se 

encontram as espécies do gênero Myotis. Este gênero possui uma ampla distribuição 

quando comparado aos demais gêneros de mamíferos no geral (STADELMANN et al., 

2004) e, também, apresentando um número diverso de espécies, contendo mais de 100 
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espécies (SIMMONS, 2005b). Comparando os nossos resultados aos dados da literatura, 

as espécies desta subfamília aparecem agrupadas, como um grupo monofilético, 

semelhantemente ao encontrado no presente estudo. Por exemplo, o estudo de Heaney e 

colaboradores (2012), analisando espécies das Filipinas utilizando marcadores 

moleculares (citocromo b e RAG2), mostrou que a subfamília Myotinae é monofilética. 

Outro trabalho que mostrou monofilia para o gênero Myotis, através de estudos 

moleculares com cytb e RAG2, foi o apresentado por Stadelmann e colaboradores 

(2007), no qual espécies neotropicais, semelhante às analisadas no presente trabalho, 

formaram um subclado tropical monofilético com dados consistentes para análises 

combinadas e com o gene citocromo b. Bickman e colaboradores (2004) também 

demonstraram a monofilia para o gênero Myotis, utilizando dados citogenéticos e 

moleculares, com análises de máxima parcimônia e bayesiana, apresentando 

cladograma com características semelhantes às observada no presente estudo. 

Porém, na literatura, geralmente, M. albescens aparece como táxon-irmão às 

espécies M. levis e M. nigricans (STADELLMAN ET AL., 2004, 2007; LACK ET AL., 

2010). Mesmo assim, a relação filogenética mais próxima entre estas três espécies é 

sempre observada em análises envolvendo espécies neotropicais que pertencem ao clado 

do Novo Mundo (JONES ET AL., 2002; BICKHAM ET AL., 2004; RUEDI et al., 

2013). No trabalho de Ruedi e Mayer (2001), os autores identificaram monofilia entre 

espécies pertencentes a diferentes subgêneros de Myotis, mas que viviam na mesma 

região geográfica. A mesma hipótese confirmada nos trabalhos de Stadelmann e 

colaboradores (2004) e Hoofer e Van den Bussche (2003). 

O uso do marcado molecular no estudo de filogenia para com as espécies de 

quirópteros se mostrou informativo o suficiente para se ampliar os conhecimentos 

acerca da família Vespertilionidae. E, além disso, seu uso não se restringe somente com 

quirópteros, mas estudos com diferentes grupos o marcador nuclear RAG2 é utilizado 

como, por exemplo, em peixes (MOGHADDAM et al., 2012; WANG et al., 2014), 

mostrando-se também um bom marcador filogenético. Diante disso, este trabalho 

apresentou resultados importantes sobre as espécies brasileiras da família de 

Vespertilionidae, confirmando algumas hipóteses levantadas já literatura. No entanto, é 

preciso aumentar o número de estudos com as espécies do gênero Eptesicus, os quais 

irão ajudar a explicar as origens das espécies do gênero e, além disso, buscar novas 

informações com outros diferentes gêneros.  
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CAPÍTULO 2 

FILOGENIA MOLECULAR DE ESPÉCIES BRASILEIRAS 

PERTENCENTES AO GÊNERO MOLOSSUS (CHIROPTERA) UTILIZANDO 

MARCADORES RAG2 E CITOCROMO B. 
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

Na família Molossidae estão os representantes de morcegos que têm a característica 

de possuir a cauda livre (MARCHESIN, 2006; REIS et al., 2007), se alimentam 

exclusivamente de insetos e apresentam ocorrência em diversas regiões tropicais ou 

sub-tropicais. Até o momento, são conhecidas aproximadamente 98 espécies (WILSON 

e REEDER, 2005), distribuídas em 16 gêneros (SIMMONS, 2005b). No Brasil, 28 

espécies são conhecidas, sendo distribuídas em 5 gêneros (PAGLIA et al., 2012). A 

família possui 2 subfamílias conhecidas, Tomopeatinae e Molossinae. Anteriormente, 

Tomopeatinae era considerada subfamília de Vespertilionidae (MARCHESIN, 2006), 

porém no momento ela é considerada membro de Molossidae.  

Marchesin (2006) demonstrou o relacionamento filogenético de alguns membros da 

família com a utilização das regiões do gene 12/16S e RAG2. Além disso, Baker e 

colaboradores (2009) descreveram uma nova espécie desta família presente no Equador 

e no Peru, Eumops wilsoni, pertencente ao complexo Eumops glaucinus, composto 

atualmente por mais três espécies: E. ferox, E. Floridanus e E. glaucinus. A análise 

filogenética desses autores demonstrou a monofilia destas espécies. Grupos 

monofiléticos dentro do gênero Eumops foram encontradas no trabalho de Bartlett e 

colaboradores (2013), no entanto, algumas discordâncias foram detectadas. De qualquer 

maneira, eles trouxeram informações filogenéticas relevantes para o gênero Eumops.  

Além de dados morfológicos e moleculares, a família Molossidae apresentam dados 

filogenéticos utilizando-se dados bioquímicos, trazendo também informações 

geográficas e a influência dos morcegos pertencentes à família para o meio ambiente. 

Porém, para os molossídeos, a falta de informações acerca de sua sistemática envolve, 

também, o baixo número de espécies em museus, o que leva ao pequeno número de 

informações, principalmente com a inclusão de todos os gêneros (AMMERMAN et al., 

2012).  

Um estudo feito por Ammerman e colaboradores (2013), com o uso dos gêneros 

Cheiromeles e Mormopterus com o gene RAG2, apresentou como resultado a monofilia 

das espécies amostradas no estudo, porém Cheiromeles apresentou padrão polifilético às 

demais espécies trazendo, assim, novos dados na literatura. Outro gênero que apresenta 

um certo número de trabalhos na literatura é o Cynomops, o qual é um gênero extenso 

dentro da família e que apresenta algumas discordâncias quanto a sua sistemática 

(FREEMAN, 1981; PETERS et al., 2002; MARCHESIN, 2006; GREGORIN, 2009; 
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MORAS et al., 2016). Diante destes e demais trabalhos na literatura acerca de 

Molossidae, sua sistemática filogenética precisa ser mais bem explorada, e o presente 

estudo busca maiores informações sobre a origem e ramificação de espécies brasileiras 

desta família. 
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2.2 OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste capítulo foi analisar as relações filogenéticas de espécies 

brasileiras da família Molossidae utilizando-se sequências do gene nuclear RAG2 

(Recombination activating gene 2) e Cytb (citocromo b) de um exemplar de Molossus 

molossus coletado em Guarapuava-PR, acrescentando dados de outras espécies 

brasileiras de Molossidae disponíveis no GenBank. 

 

2.2.1 Objetivos específicos 

 

 Avaliar se as sequências geradas a partir dos genes nuclear e mitocondrial são 

informativas filogeneticamente; 

 Identificar as relações filogenéticas da espécie estudada com outras da família 

Molossidae utilizando os marcadores moleculares propostos, acrescentando 

sequências obtidas a partir do banco de dados GenBank; 
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2.3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.3.1 Espécies  

 

O espécime utilizado neste trabalho, Molossus molossus (Molossidae), foi coletado 

em Guarapuava-PR e, a partir dele, o material genético foi extraído e utilizado para 

análise de sequências dos gene Citocromo Oxidase b (cytb) e do gene de ativação de 

recombinação (RAG2). As amostras deste morcego foram cedidas pelo profº Dr. 

Adriano de Oliveira Torres Carrasco. Pedaços frescos de rim, pulmão, baço e fígado 

foram retirados e colocados em álcool 70%, logo após a coleta do exemplar na natureza. 

Sequências de outras espécies da família Molossidae, incluindo da espécie Eptesicus 

fuscus que foi utilizada como grupo externo nas análises filogenéticas, foram obtidas a 

partir do banco de dados GenBank, tanto de RAG2 (Tabela 2) quanto de citocromo b 

(Tabela 3).  Estas foram escolhidas de acordo com as espécies da família existentes 

apenas no território brasileiro, que apresentavam sequências dos genes de interesse no 

banco de dados e que estas sequências apresentassem similaridades com as espécies 

coletadas na região do presente trabalho.  

 

2.3.2 Extração de DNA 

 

As amostras obtidas (fígado, baço, pulmão e rim) foram utilizadas para a realização 

da extração do DNA. Este procedimento foi feito com o auxílio do kit específico 

DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN), seguindo o protocolo descrito pelo fabricante. 

Sendo assim, foi separado, em pequenos cortes, 25 mg do tecido e adicionado 180 µl de 

Buffer ATL. Em seguida, foi acrescentado 20 µl de Proteinase K (20mg/ml), e 

homogeneizado em vórtex durante alguns segundos. Após, os tubos foram colocados 

em banho-maria a 56ºC até lise total do tecido. Posteriormente, foi adicionado 4 µl de 

RNase (100 mg/ml) em cada amostra, que foram incubadas em temperatura ambiente 

por 2 minutos e homogeneizados em vórtex por 15 segundos. Após, foi adicionado 200 

µl de Buffer AL e novamente agitado em vórtex por alguns segundos. Em seguida, 200 

µl de álcool 100% foram acrescentados às amostras. Esta solução, em seu volume total 

foi colocada em tubos contendo coluna spin e centrifugada a 10.000 rpm por 1 minuto.  

O filtrado foi descartado juntamente com o tubo de coleta e na coluna foi acrescentado 

500 µl de Buffer AW1. Esta coluna foi colocada sobre um novo tubo e foi centrifugada a 
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10.000 rpm por 1 minuto. Novamente, os tubos de coleta com o filtrado foram 

descartados e a coluna foi mantida. Após, foi acrescentado 500 µl de Buffer AW2 na 

coluna, que foi colocada sobre um novo tubo e centrifugada a 14.000 rpm por 3 

minutos, para secar a membrana do tubo spin. Foi descartado o tubo de coleta com o 

filtrado, porém ainda foi realizada mais uma centrifugação para manter a membrana da 

coluna spin seca e não interferir na qualidade do DNA final. Ao final, a coluna spin foi 

colocada em novos tubos e foi adicionado 100 µl de Buffer AE para eluição do DNA. 

Ela foi centrifugada em 8.000 rpm durante 1 minuto. O procedimento foi repetido para 

melhor rendimento do DNA. As amostras de DNA foram quantificadas utilizando-se o 

espectrofotômetro Nanodrop.  

 

2.3.3 Amplificação dos fragmentos e purificação do produto da PCR 

 

As amplificações dos fragmentos de DNA foram realizadas a partir da técnica de 

Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), objetivando a obtenção de dois fragmentos, 

um de DNA mitocondrial e outro de DNA nuclear. O par de oligonucleotídeos 

iniciadores utilizados para amplificar a região do DNA mitocondrial foram BAT14A (5’ 

– TATTCCCTTTGCCGGTTTACAAGACC – 3’) de 450 pb e BAT05A (5’- 

CGACTAATGACATGAAAAATCACCGTTG – 3’) de 400 pb (MARTINS et al., 

2007). Para a região do DNA nuclear foi utilizada o par de oligonucleotídeos iniciadores 

RAG2F1 (5’ – GGCYGGCCCAARAGATCCTG – 3’) e RAG2R1 (5’ –

AACYTGYTTATTGTCTCCTGGTATGC– 3’) (BAKER et al., 2000). Estas regiões 

foram amplificadas utilizando o protocolo descrito em Azevedo (2013), com 

modificações. Para ambos os nucleotídeos um volume total de 25 µl de mix de PCR foi 

preparado, contendo tampão 1X, 2,5 mM de Cloreto de Magnésio (MgCl2), 2 mM de 

dntP mix, 0,24 mM de primer e 1U de Taq polimerase (Invitrogen) e 50ng de DNA 

molde (AZEVEDO, 2013). As condições utilizadas da PCR foram as seguintes: - DNA 

mitocondrial = 5 minutos para desnaturação a 95ºC (1), seguido de 37 ciclos de 92ºC 

por 1 minuto (desnaturação), 47ºC por 1 minuto (anelamento), 72ºC por 1 minuto 

(elongação) (2) e finalizando em 72ºC por 5 minutos (3) (LOPES e DITCHFIELD, 

2009). Já para o DNA nuclear, as condições de PCR seguiram as seguintes instruções: 

desnaturação a 95ºC por 2 minutos (1), seguido de 35 ciclos a 95ºC por 30 segundos 

(desnaturação), 63ºC por 30 segundos (anelamento), 72ºC por 2 minutos (elongação) e 

(2) 72ºC por 10 minutos para finalização (AZEVEDO, 2013). Os fragmentos 



 
 

44 
 

amplificados foram visualizados em gel de agarose a 1% corados com brometo de etídio 

(10mg/µl).  

 Os produtos da PCR foram purificados com kit de purificação Silica Bead DNA 

gel extraction (Thermo Fisher Scientific), seguindo protocolo de acordo com a empresa 

com algumas modificações. Sendo assim, as amostras de PCR foram colocadas em 

duplicatas dentro de microtubos de 1,5 ml. Após, foi acrescentado Blinding buffer na 

proporção 3:1. Os tubos foram, então, homogeneizados e assim foi adicionado 5 µl de 

Sílica em suspensão. As amostras foram incubadas a 55ºC por 6 minutos em banho-

maria (homogeneizadas a cada 2 minutos). Após, os tubos contendo a solução foram 

colocados em centrifugação por 45 segundos a 10.000 rpm. O pellet formado foi 

mantido e o sobrenadante descartado. Sendo assim, foi adicionado 500 µl de Whashing 

buffer e centrifugação novamente por 45 segundos a 10.000 rpm. O processo anterior 

foi repetido mais 2 vezes. Após, o pellet permaneceu secando por aproximadamente 40 

minutos a temperatura ambiente. Transcorrido o tempo, o pellet foi resuspendido com 

água UP autoclavada por 5 minutos a 55ºC. Centrifugação do mesmo por 45 segundos a 

10.000 rpm. Por fim, o sobrenadante (DNA purificado) foi removido para outro 

microtubo de 1,5 ml.   

O produto purificado foi quantificado em gel de agarose a 1% e, também, em 

Nanodrop para verificar a qualidade das amostras purificadas. Posteriormente, as 

amostras foram enviadas para sequenciamento na Faculdade de Ciências Agrárias e 

Veterinárias do Campus Jaboticabal (FCAV) da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP).  

 

2.3.4 Análises filogenéticas 

 

As sequências que se apresentaram de boa qualidade foram alinhadas e corrigidas 

manualmente com o auxílio do programa BioEdit 7.2.5 (HALL, 1999). Para cada um 

dos fragmentos adquiridos, foi feita busca por similaridade no GenBank 

(http://ncbi.nclm.nih.gov) com a utilização da ferramenta BLAST (Basic Local 

Alignment Search Tool) para se verificar a eficiência dos oligonucleotídeos utilizados e 

pela busca de possíveis contaminações das amostras.  

Para a elaboração das árvores filogenéticas, foi utilizado o software MEGA7 

(TAMURA et al., 2013) utilizando a análise de neighbor-joining (NJ), com modelo de 

substituição de nucleotídica de Kimura 2-parâmetros (obtido no mesmo software). Para 

http://ncbi.nclm.nih.gov/
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máxima parcimônia, a análise foi realizada no programa PAUP 4.0b10 (SWOFFORD, 

2004). Além disso, foi feita análise bayesiana no programa MrBayes v3.1.2 

(RONQUIST e HUELSENBECK, 2003) com 1.000 replicações e com modelo de 

substituição nucleotídica de Kimura 2-parâmetros. As árvores filogenéticas obtidas 

foram visualizadas e editadas no software TreeGraph 2.9.1-617 beta (STÖVER & 

MÜLLER, 2010).  
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Tabela 2. Lista de espécies e número de acesso dos indivíduos da família Molossidae da sequência 

RAG2 

Espécie  Número de acesso  Referência 

Cynomops abrasus HQ671584 Ammerman et al., 2012 

Eumops hansae HQ671586 Ammerman et al., 2012 

Eumops patagonicus HQ671587 Ammerman et al., 2012 

Eumops perotis KC747701 Patrick e Stevens, 2014 

Molossus rufus HQ671591 Ammerman et al., 2012 

Molossops mattogrossensis HQ671595 Ammerman et al., 2012 

Nyctinomops aurispinosus HQ671593 Ammerman et al., 2012 

Nyctinomops macrotis HQ671594 Ammerman et al., 2012 

Promops centralis HQ671597 Ammerman et al., 2012 

Tadarida brasiliensis HM592961 Russell et al., 2011 

 

 

 

Tabela 3. Lista de espécies e número de acesso dos indivíduos da família Molossidae da sequência 

citocromo b 

Espécie Número de acesso Referência 

Cynomops abrasus GQ424038 Dolman e Ammerman, 

Unpublished 

Cynomops planirostris KP134565 Carnieli et al., Unpublished 

Eumops auripendulus KP134578 Carnieli et al., Unpublished 

Eumops bonariensis KP134579 Carnieli et al., Unpublished 

Eumops glaucinus KP134575 Carnieli et al., Unpublished 

Eumops perotis KT626654 Carnieli et al., Unpublished 

Molossus molossus HM470179 Leme et al., Unpublished 

Nyctinomops aurispinosus KC747674 Patrick e Stevens, 2014 

Nyctinomops macrotis 
KC747676 Patrick e Stevens, 2014 

Tadarida brasiliensis JF489129 Naidu et al., 2012 
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2.4 RESULTADOS 

 

As amostras de Molossus molossus apresentaram um bom padrão de amplificação 

quando corados em gel de agarose. No que diz respeito às sequências levadas ao 

sequenciamento, as mesmas também exibiram boa qualidade, com pouca presença de 

picos inconclusivos e, também, picos bem definidos.  

As análises filogenéticas, utilizando a análise de agrupamento neighbor-joining 

(Figura 4) para o gene mitocondrial, baixos valores de suporte dos agrupamentos, com 

exceção para o grupo formado por Eumops auripendulus e E. perotis (suporte de 64%), 

e por Cynomops planirostris e C. abrasus (83% de suporte). Apesar do baixo suporte 

nos nós, as espécies do gênero Eumops ficaram todas agrupadas juntas, separadas do 

agrupamento que continha o grupo das espécies do gênero Nyctinomops e outro 

contendo Tadaria brasiliensis e a espécie de Vespertilionidae utilizada como grupo 

externo, Eptesicus fuscus. Separado de todas estas ficou o agrupamento das espécies de 

Cynomops. Externamente a todo esse grupo acima ficou a espécie coletada neste 

trabalho, Molossus molossus, e bem mais distante e mais externamente ainda ficou a 

espécie Molossus rufus.  

Na análise de máxima parcimônia do gene mitocondrial (Figura 5), o agrupamento 

contendo as espécies do gênero Eumops foi novamente observado, porém agora com 

suporte estatístico de 62% de bootstrap. Ao contrário do que na análise de NJ, aqui as 

espécies de Molossus ficaram em um grupo (56% de suporte), contendo também a 

espécie Eptesicus fuscus. Outro agrupamento novamente detectado foi o que contém as 

espécies de Nyctinomops (suporte de 76%). Completando este grupo, que apresentou 

suporte de 92%, Tadarida brasiliensis ficou externamente dentro do mesmo, e 

externamente a ele ficaram as espécies do gênero Cynomops. Os índices de consistência 

(CI) e retenção (RI) obtidos nesta análise foram 0,5979 e 0,3003, respectivamente.  

Para a análise bayesiana do gene mitocondrial (Figura 6), os agrupamentos 

formados foram semelhantes ao da análise de máxima parcimônia e com valores de 

suporte bootstrap maiores, com exceção do agrupamento entre as espécies de Molossus 

e Eptesicus que não foi observado.  

Nas análises realizadas para o gene RAG2, baixos valores de bootstrap foram 

obtidos para todos os agrupamentos, com exceção do grupo formado por Molossus rufus 

e Promops centralis (92%). Assim, nenhum agrupamento claro e com suporte foi 

observado entre os gêneros, ficando a espécie obtida neste trabalho, Molossus molossus, 



 
 

48 
 

bem distante e externamente as demais, como o exemplo do dendrograma de nieghbour-

joining (Figura 7).   

E na análise bayesiana do gene RAG2 (Figura 8), o único agrupamento monofilético 

observado foi entre as espécies do gênero Eumops, com suporte estatístico de 67%. 

Além deste clado, outro agrupamento com alto suporte foi entre Molossus rufus e 

Promops centralis (99% de bootstrap), com Molossops mattogrossensis externamente a 

ele (suporte de 50%). Com exceção de Cynomops abrasus e Nyctinomops aurispinosus, 

as demais espécies apresentaram-se agrupadas aos agrupamentos acima com suporte de 

69%.  
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Figura 4. Dendrograma gerado pelo método de Neighbor-joining (NJ) pelo software MEGA 7 para a 

sequência de citocromo b das espécies da família Molossidae. A espécie Eptesicus fuscus foi utilizada 

como grupo externo. Os valores nos nós dos ramos representam valores de suporte de 1000 replicações de 

bootstrap. 
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Figura 5. Dendrograma gerado pela análise de máxima parcimônia para a sequência de citocromo b das 

espécies da família Molossidae. A espécie Eptesicus fuscus foi utilizada como grupo externo. Os valores 

entre os ramos representam valores de suporte de 1000 replicações de bootstrap. 
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Figura 6. Dendrograma gerado pela análise bayesiana para a sequência de citocromo b das espécies da 

família Molossidae. A espécie Eptesicus fuscus foi utilizada como grupo externo. Os valores entre os 

ramos representam valores de suporte de 1000 replicações de bootstrap. 
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Figura 7. Dendrograma gerado pelo método de Neighbor-joining para a sequência de RAG2 das espécies 

da família Molossidae. A espécie Eptesicus fuscus foi utilizada como grupo externo. Os valores entre os 

ramos representam valores de suporte de 1000 replicações de bootstrap 
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Figura 8. Dendrograma gerado pela análise bayesiana para a sequência de RAG2 das espécies da família 

Molossidae. A espécie Eptesicus fuscus foi utilizada como grupo externo. Os valores entre os ramos 

representam valores de suporte de 1000 replicações de bootstrap 
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2.5  DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados para os dois diferentes dados, nuclear e mitocondrial, 

apresentaram divergências quando comparados entre si, com os dados mitocondriais se 

mostrando mais robustos e consistentes do que os nucleares. Os dendrogramas dos dois 

tipos de sequências mostraram claramente diferenças nos agrupamentos formados. Por 

exemplo, nos dados mitocondriais o gênero Eumops apareceu como um grupo 

monofilético, com bom suporte estatístico, nos três tipos de análise de agrupamento. 

Entretanto, diferenças foram detectadas na comparação com o gene RAG2, onde as 

espécies não demonstram qualquer relacionamento genético entre si pelo método NJ, e 

se apresentaram agrupadas na análise bayesiana.  

No trabalho de Bartlett e colaboradores (2013), baseado nos estudo de Gregorin 

(2009), os autores demonstraram o relacionamento filogenético de espécies do gênero 

Eumops. Porém, eles relataram ainda que o estudo feito com o gene nuclear cobriu, em 

parte, a filogenia encontrada por Gregorin (2009). Isto também foi observado no 

presente trabalho. Em parte, os nossos resultados mostraram que o gene mitocondrial 

demonstrou fortes relacionamentos filogenéticos entre as espécies de Eumops, que de 

modo distinto, não ocorreu com o gene nuclear. Gregorin (2009) utilizou 112 caracteres 

morfológicos para estudar a evolução dentro do gênero Eumops, considerando que para 

nove caracteres, clados monofiléticos foram detectados. Porém, ele não encontrou 

concordância com a filogenia encontrada em trabalhos anteriores dentro da família 

Molossinae, como o de Freeman (1981).  

Dentro da análise mitocondrial e para os três tipos de análise de agrupamento, 

neighbor-joining, análise bayesiana e máxima parcimônia, as topologias encontradas 

condizem com o encontrado na literatura. Além do gênero Eumops, o gênero 

Nyctinomops apresentou topologias consistentes. No estudo feito por Marchesin (2006), 

as topologias constatadas foram próximas ao que foi visto no presente estudo. Quando 

visto o cladograma para o gene 12/16S para as espécies de Molossidae, Marchesin 

(2006) encontrou divergências para o gênero Eumops, agrupando-se com distintas 

famílias, como um exemplo formando grupo com espécie do gênero Cynomops. No 

entanto, para o gene nuclear RAG2, as topologias diferem da encontrada para o gene 

mitocondrial, do qual Eumops patagonicus, E. perotis e E. hansae em sua análise de 

neighbor-joining, aparece com a espécie Tadarida brasiliensis em seu clado. Freeman 

(1981) considerou a espécie Eumops perotis relativamente mais próxima ao complexo 
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Tadarida-Otomops e E. auripendulus com demais espécies dentro da família 

Molossidae do que com espécies do próprio gênero.   

Comparando-se com os dados encontrados por Gregorin (2009) com os resultados 

obtidos no presente estudo, Eumops hansae e E. patagonicus aparecem em um mesmo 

grupo em análise de máxima parcimônia, diferentemente de E. perotis que se mostra em 

um clado distinto das duas espécies anteriormente citadas. Até então, revisões 

taxonômicas dentro do gênero Eumops vêm sendo questionada, e os estudos realizados 

dentro deste gênero demonstram que para caracteres morfológicos, por exemplo, os 

estudos se baseiam nas características em similaridades entre as espécies e não em seus 

caracteres derivados (GREGORIN, 2009).  No entanto, os caracteres estudados diferem 

entre si, e Gregorin (2009) por ter realizado estudos a partir de análises morfológicas 

também divergiu em estudos anteriores no relacionamento filogenético das espécies, e é 

esperado que para caracteres moleculares, dos quais sofrem recombinação, mutação, a 

taxa de conservação das características acaba por refletir na análise final do estudo.  

Além deste resultado, outro dado foi que as espécies do gênero Cynomops não se 

apresentam em um único grupo para a maioria das análises de agrupamento, com 

exceção da análise de neighbor-joining do citocromo b. Estes dados também foram 

próximos ao encontrado por Marchesin (2006), em que C. abrasus e C. planirostris 

também se apresentaram agrupadas no clado para a análise de máxima parcimônia. 

Entretanto, no presente estudo e nas demais análises, Cynomops permaneceu em 

posição basal.   

Dentro deste trabalho, a monofilia de alguns grupos específicos, como Cynomops, 

Nyctinimops e Eumops para o gene citocromo b, e Eumops para o gene nuclear RAG2, 

demonstra como o grupo possui incoerências quanto a posição filogenética das espécies 

da família. No trabalho de Ammerman e colaboradores (2012), com espécies da família 

Molossidae e para o gene RAG2, por exemplo, os autores encontraram cinco grupos 

monofiléticos, sendo um deles o gênero Eumops. Entretanto, as topologias encontradas 

naquele trabalho corroboram o que tem sido encontrado na literatura para dados 

morfológicos, como os de Gregorin (2009) e Freeman (1981).  

Para a espécie Tadarida brasiliensis, o presente estudo não mostrou para esta 

espécie uma posição definida em relação às demais espécies. Em estudos como de 

Gregorin (2009) e Freeman (1981), o gênero Tadarida se mostra como um gênero 

próximo filogeneticamente ao gênero Molossus. Já Jones e colaboradores (2002) 

demonstrou Tadarida ser próxima ao gênero Nyctinomops. Nenhum destes resultados 



 
 

56 
 

foi observado no presente trabalho. Assim, mais estudos moleculares serão necessários 

para se avaliar a filogenia do gênero.  

Quanto ao gênero Molossus, a espécie obtida neste trabalho, Molossus molossus, 

não formou agrupamento com a espécie do mesmo gênero,  M. rufus, tanto para o gene 

mitocondrial como para o nuclear. O estudo de Marchesin (2006) demonstra o gênero 

Molossus persistente em seu agrupamento, do qual em determinadas análises, aparece 

como grupo-irmão à espécie Cynomops abrasus. Segundo trabalho de Freeman (1981) o 

gênero Molossus está mais relacionado com o gênero Promops. Apesar de M. molossus 

e M. rufus possuírem ampla distribuição pelas Américas e ampla diversificação 

morfológica (MARCHESIN, 2006), se faz necessária a inclusão de outros genes para 

estudos filogenéticos além do gene nuclear para avaliar a sua monofilia. Marchesin 

(2006) encontrou agrupamentos para as quatro espécies de Molossus, em seu estudo 

com gene nuclear e mitocondrial, corroborando com estudos citogenéticos anteriores 

realizados com o gênero.  

Na análise de neighbor-joining e na análise bayesiana do gene RAG2, Molossus 

rufus aparece agrupado com Promops centralis. Apesar deste resultado também não ser 

verificado na literatura, no trabalho de Jones e colaboradores (2002) foi demostrado que 

estes gêneros são próximos, demonstrando relação filogenética estreita entre ambos. 

Porém, isso não pode ser considerado pelo fato de nas análises do presente estudo, M. 

molossus não ser inclusa no próprio clado de Molossus. Ao ser alinhado, Molossus 

molossus apresentou um grande índice de gaps em algumas regiões do gene, bem como, 

apresentou várias regiões conservadas. No entanto, estes dados não foram encontrados 

para estudos em quirópteros na literatura, e em relação ao gene nuclear em si, além de 

sofrer eventos de mutação e recombinação, ocorrem substituições nucleotídicas que 

podem ter ocorrido ao longo do tempo, ocasionando rápida diversificação das espécies 

levando ao resultado apresentado. Novamente, o resultado traz informações relevantes 

no estudo de Molossidae, mas as necessidades de maiores informações são necessárias 

para a compreensão de divergências encontradas, como o presente resultado.  

Grupos monofiléticos foram vistos com o gene mitocondrial para com os gêneros 

Cynomops (neighbor-joining) e Nyctinomops (para as três análises), ambas para 

citocromo b. Freeman (1981) relaciona o gênero Molossops com o gênero Cynomops. 

No trabalho de Peters e colaboradores (2002), o gênero Cynomops é tido como 

monofilético a partir de estudos moleculares e morfológicos, assim como apresentado 

neste trabalho e, além disso, relacionou o gênero separado do gênero Molossops. Desde 
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então, esse gênero entra em conflito quanto a sua classificação, do qual também já foi 

considerado como subgênero. No recente trabalho de Moras e colaboradores (2016), 

dificuldades foram encontradas em se esclarecer os dados dentro do gênero Cymops, 

principalmente da espécie Cynomops abrasus, do qual, atualmente, conta com quatro 

subespécies. E, a partir dos resultados de Moras e colaboradores (2016), com o auxílio 

de genes mitocondriais e dados morfológicos, levantou-se a monofilia de Cynomops 

abrasus, além deste possuir forte relação com o gênero Molossus. Apesar dos resultados 

amostrados aqui não entrarem em concordância com o que está presente na literatura, 

faz-se necessária a inclusão de uma grande diversidade de marcadores para elucidar as 

relações filogenéticas de Cynomops. Vale ressaltar que os estudos, apesar de possuir 

alguns antes dos anos 2000, muitos deles são recentes, realçando que a necessidade de 

mais estudos. Isto, não apenas com o gênero anteriormente citado, mas isso válido com 

os demais gêneros pertencentes à família Molossidae.  

Até aqui os resultados mostram que as espécies dentro da família Molossidae, 

necessitam de maiores revisões quanto a sua sistemática molecular. Genes 

mitocondriais possuem taxas de mutação muito mais rápidas, acumulando-se no 

genoma do indivíduo, o que ocorre de forma mais lenta nos genes nucleares. Isto pode 

revelar tais resultados encontrados tanto no presente estudo como nos trabalhos vistos 

na literatura, onde a resolução filogenética com o gene mitocondrial acaba por agrupar 

diferentes gêneros, dificultando as análises de topologias encontradas. Além de se 

realizar mais estudos para com os genes mitocondriais, a inclusão de diferentes regiões 

do genoma nuclear também pode trazer novas informações ou, além disso, trazer 

confirmações do que já está presente bibliografia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do trabalho realizado foi possível verificar a eficiência do marcador 

mitocondrial, bem como do gene nuclear nos resultados dos produtos amplificados a 

partir de PCR. Quanto à filogenia, ambos os marcadores se mostraram bons marcadores 

para inferir a história evolutiva dos grupos animais. Contudo, foi visto que para com 

determinadas análises, como o caso do gene nuclear em Molossidae, o marcador não se 

mostrou bom indicador de filogenia para as espécies, tornando-se necessária a revisão 

ou inclusão de novos genes nucleares do qual irá auxiliar nos estudos filogenéticos, 

como no caso deste presente estudo. E, além disso, os trabalhos referentes à estudos de 

quirópteros precisam ser ainda mais abrangentes e envolvendo um número maior de 

espécies, pois há divergências que foram encontradas não somente neste trabalho, mas 

também em estudos anteriores. 

Quanto à família Vespertilinidae o marcador se mostrou informativo para as análises 

realizadas com o gene nuclear RAG2, contudo, é preciso maiores informações para com 

o gene mitocondrial citocromo b, que no presente trabalho não demonstrou dados 

suficientes para a filogenia do grupo. Portanto, é preciso maiores sítios informativos em 

distintas regiões para confirmar a filogenia da família em questão.  

Assim, este trabalho trouxe novas informações sobre representantes de duas famílias 

de morcegos neotropicais, tentando apresentar um pouco mais sobre a história evolutiva 

deste grupo de animais.  
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