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Resumo  

Saguinus é o maior e mais complexo gênero da subfamília Callitrichinae, com 

23 espécies. Eles estão distribuídos do sul da América Central ao norte da 

América do Sul. Saguinus bicolor possui uma distribuição geográfica muito 

limitada, afetada pela expansão demográfica da cidade de Manaus. Ao 

contrário, Saguinus midas possui a maior distribuição geográfica dentre os 

Saguinus. São próximas filogeneticamente, compartilham das mesmas 

características gerais e se sobrepõem ao norte de Manaus. Estudos 

citogenéticos dos Saguinus descrevem uma macroestrutura cariotípica 

conservada, com 2n=46 e padrões de bandas similares. Porém, estudos com 

mapeamento de sequências repetitivas são incipientes. Sequências repetidas 

em tandem: telômericas e DNAr, e; sequências repetitivas dispersas que 

englobam os elementos transponíveis são pesquisadas neste trabalho. 

Análises citogenéticas foram feitas em S. midas e duas populações de S. 

bicolor. A citogenética clássica confirmou a macroestrutura das duas espécies 

em 2n=46, porém diferiu na morfologia dos cromossomos quando comparadas 

com estudos anteriores, sendo aqui, classificados em: 8 M; 10 SM; 20 ST e 6 

A. O padrão de banda G apresentou variações entre  as espécies, sugerindo o 

quarto par como marcador citogenético que diferenciaria as duas espécies e 

identificaria híbridos naturais de 1a geração, em zona de contato. As RON’s 

foram detectadas nos pares 17 e 18, sendo confirmadas pela localização da 

sequência de DNAr 18S na região pericentromérica dos braços longos nos 

cromossomos 17, 18 e 19, localizada em regiões próximas as 

heterocromatinas. A sequência LINE-1 foi encontrada nas regiões: 

eucromáticas – podendo influenciar na organização e função do genoma, e; 

heterocromáticas - particularmente na heterocromatina centromérica. O 

acúmulo de LINE-1 nos cromossomos sexuais está relacionado com a 

inativação de um dos cromossomos X nas fêmeas garantindo a dosagem 

gênica do par sexual quando comparado com os machos. A presença de LINE-

1 nas regiões de bandas G negativas (bandas claras) indica que sua deposição 

no genoma de S. bicolor e S. midas é recente no tempo evolutivo. Diferenças 

de sinalização do LINE-1 entre populações de S. bicolor foram detectadas, 

possivelmente devido ao isolamento das duas populações. 
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Abstract 
Saguinus is the largest and most complex genus of the subfamily Callitrichinae, 

with 23 species. They are distributed from Southern of Central America to 

northern of South America. Saguinus bicolor have very limited geographic 

distribuition, affected by demographic expansion of the city Manaus. In contrast, 

Saguinus midas have largest geographic distribuition among the Saguinus. 

They share the same characteristics general and overlap the north of Manaus. 

Cytogenetics studies with Saguinus described a karyotypic macrostructure 

conserved, with 2n=46 and patterns of similar bands. However, mapping 

studies of repetitive sequence are incipient. Repetitive sequence in tandem: 

telomere and rDNA; and repetitive sequence dispersed include the 

transposable elements were searched in the work. Analysis were made on S. 

midas and two populations of S. bicolor. The classical cytogenetics confirmed 

macrostructure of 2n=46, but differed in morphology of chromosomes, classified 

into: 8 metacentrics; 10 submetacentrics; 10 subtelocentrics and 6 acrocentrics. 

The patterns bands were similar, but showed variations among individuals of 

the same species. The G-bands patterns suggest the fourth pair as cytogenetic 

markers that show differences among two species and identify natural hybrids 

in contact zone. The NOR’s were detected in pairs 17 and 18, agreeing with the 

localization of sequences of rDNA 18S in region pericentromeric of long arms of 

chromosomes 17, 18 and 19, located in heterochomatic region. LINE–1 was 

found in regions: euchromatics – having an impact on the organization and 

function of genome, and; heterochromatics - particularly in centromeric 

heterochromatin. Accumulation in sex chromosomes are associated with 

inactivation of one chromosome X in females to promote the gene silencing and 

ensure gene dosage of sex pair when compared with male. It is possible to 

observe his presence in regions of negatives G-bands (light bands) implying 

that deposition in genome of S. bicolor and S. midas is recent in evolutionary 

time. Differences of sinalization of LINE-1 among populations of S. bicolor were 

detected, possibly due to isolation the two populations. 

 
  



 
 

 
 

ix 

Sumário 
 

1. Introdução ..................................................................................................... 12 

1.1 Primatas do Novo Mundo ........................................................................ 12 

1.2 Citogenética de Saguinus ........................................................................ 18 

2. Objetivos ....................................................................................................... 22 

2.1 Geral ........................................................................................................ 22 

2.2 Específicos .............................................................................................. 22 

3. Material e Métodos ........................................................................................ 23 

3.1 Amostragem ............................................................................................ 23 

3.2 Capturas de S. bicolor e S. midas e coleta de sangue ............................ 23 

3.2 Cultura de linfócitos ................................................................................. 24 

3.3 Preparações cromossômicas .................................................................. 25 

3.4 Banda G ................................................................................................... 25 

3.5 Detecção das Regiões Organizadoras De Nucléolo – RONs .................. 25 

3.6 Detecção de Heterocromatina Constitutiva ............................................. 26 

3.7 Extração de DNA ..................................................................................... 26 

3.8 Isolamento de sequências repetitivas e Marcação das sondas .............. 27 

3.9 Hibridização fluorescente in situ – FISH .................................................. 28 

3.9.1 Tratamento das lâminas .................................................................... 28 

3.9.2 Fixação .............................................................................................. 29 

3.9.3 Solução de hibridização .................................................................... 29 

3.9.4 Hibridização ...................................................................................... 29 

3.9.5 Lavagens ........................................................................................... 29 

3.9.6 Detecção do sinal e montagem das lâminas .................................... 29 

3.10 Análise cariotípica .................................................................................. 30 

4. Resultados .................................................................................................... 31 

4.1 Número diploide, heterocromatina, banda G e RONs ............................. 31 

4.2 Mapeamento físico de DNAr 18S, sequências teloméricas e LINE-1 ..... 34 

5. Discussão ...................................................................................................... 40 

6. Conclusões .................................................................................................... 47 

7. Referências Bibliográficas ............................................................................. 48 



 
 

 
 

x 

 

Lista de Figuras 
 
Figura 1 Hipótese da biogeografia de Saguinus. Fonte: Buckner et al. 2014. .. 13	

Figura 2 Exemplar de Saguinus bicolor. Foto: Marcelo Gordo. ........................ 14	

Figura 3 Distribuição geográfica de Saguinus bicolor. Fonte: Marcelo Gordo. . 15	

Figura 4 Saguinus midas (Sauim-de-mãos-douradas). Foto: Tainara Sobroza.

 ................................................................................................................... 16	

Figura 5 Distribuição geográfica de S. midas. Fonte IUCN ............................... 17	

Figura 6 Distribuição dos S. bicolor e sobreposição com S. midas. Fonte: Röhe 

2006 ........................................................................................................... 17	

Figura 7 Mapa dos pontos de coleta: Saguinus bicolor (1) Universidade Federal 

do Amazonas – UFAM e (2) Serviço Social da Indústria – SESI; e 

Saguinus midas (3) Fazenda Experimental da UFAM – FAEXP/UFAM. ... 23	

Figura 8 Cariótipos de Saguinus midas (a) e Saguinus bicolor (b) em coloração 

convencional. ............................................................................................. 32	

Figura 9 Heterocromatina (Banda C) comparativa entre Saguinus midas (a) e 

Saguinus bicolor (b). Regiões Organizadoras de Nucléolos evidenciadas 

nas caixas. ................................................................................................. 33	

Figura 10 Banda G comparativa entre (a) Saguinus midas e (b) Saguinus 

bicolor. ........................................................................................................ 34	

Figura 11 Mapeamento físico do DNAr 18S (vermelho), A) Saguinus bicolor e 

B) Saguinus midas. Cromossomos foram contracorados com DAPI. ........ 35	

Figura 12 Mapeamento físico de sequências teloméricas (verdes) A) Saguinus 

bicolor e B) Saguinus midas. Cromossomos foram contracorados com 

DAPI. .......................................................................................................... 36	

Figura 13 Mapeamento físico cromossômico em Saguinus midas, do elemento 

transponível LINE-1 (vermelho), cromossomos foram contra corados com 

DAPI. .......................................................................................................... 37	

Figura 14 Mapeamento físico cromossômico em Saguinus bicolor coletados no 

fragmento florestal do SESI, do elemento transponível LINE-1 (vermelho), 

cromossomos foram contra corados com DAPI. ........................................ 38	



 
 

 
 

xi 

Figura 15 Mapeamento físico cromossômico em Saguinus bicolor coletados no 

fragmento florestal da UFAM, do elemento transponível LINE-1 (vermelho), 

cromossomos foram contra corados com DAPI. ........................................ 39	

 
 



12 
 

 
1. Introdução 

1.1 Primatas do Novo Mundo 

Os primatas do Novo Mundo compreendem 16 gêneros, com mais de 

120 espécies descritas em um único grupo monofilético (de Oliveira, E. H. C.,  

et al. 2012), classificados na parvordem Platyrrhini dividida em três famílias: 1) 

Pitheciidae, que é considerada basal e engloba os macacos predadores de 

sementes, entre eles Cacajao, Pithecia e Callicebus; 2) Atelidae que abriga os 

grandes macacos com cauda preênsil, tais como Alouatta e Ateles; 3) Cebidae, 

que é considerada derivada e que compreende os pequenos primatas dos 

gêneros Cebus, Callitrix, Saguinus, entre outros (Perelman et al. 2011). 

Os representantes de Platyrrhini estão distribuídos do sul do México ao 

sul do Brasil e habitam áreas de florestas tropicais e subtropicais, secas ou 

úmidas, sendo encontrados até 3.200 m de altitude (Kinzey 1986; Rylands et 

al. 2010). Possuem ampla variação nas características morfológicas e 

apresentam complexo comportamento social, bem como transição nos tipos de 

locomoção (quadrúpede e bípede), alimentação onívora, independência infantil 

a partir de 3 anos, organização social, ecológica e monogamia (Kinzey 1986). 

Outra característica marcante nas espécies da Parvordem Platyrrhini é 

sua ampla variação corporal, onde são encontrados desde grandes macacos 

da família Atelidae, com exemplares chegando a pesar cerca de 15 Kg, até 

pequenos animais da família Cebidae, em especial os representantes da 

subfamília Callitrichinae, como o caso do Cebuella com aproximadamente 100 

g (Kinzey 1986). 

Os macacos da subfamília Callitrichinae (Cebidae) além de serem 

animais de pequeno porte, possuem características típicas, tais como: hábitos 

diurnos, idade reprodutiva atingida aos 18 meses, presença de garras, 

ausência/redução do terceiro molar, produção de gêmeos e comportamento 

social poliândrico (Hershkovitz 1977; Egler 1986; Gordo et al. 2013). Está 

amplamente distribuída do extremo sul da América Central ao sudeste do Brasil 

(Rylands et al. 1993). 

Estudos evolutivos indicam que o ancestral dos calitriquíneos teria se 

difundido na América do Sul a 14 Ma. (Buckner et al. 2014). A hipótese de que 
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o táxon ancestral teria se diferenciado devido ao isolamento causado pela 

contração da floresta como resultado de inundação ou seca (Rylands et al. 

1996), sugerem que as divisões mais basais ocorreram entre as regiões de 

florestas do noroeste e sudeste, resultando em um ancestral Amazônico e um 

antepassado na Mata Atlântica com diversificação subsequente nas 

respectivas áreas. Um padrão de dispersão por mais espécies restritas 

localmente em toda a Amazônia tem sido encontrado em outros 

primatas (Lynch Alfaro et al. 2012). 

 Saguinus é o gênero basal dos Callitrichinae (Perelman et al. 2011). 

Sua divergência iniciou ao sul do rio Amazonas, e posteriormente, este gênero 

se diversificou nas demais espécies encontradas atualmente ao norte do rio 

Amazonas (Grupo midas/bicolor e Grupo oedipus) e ao sul (Grupo mystax e 

nigricollis) (Perelman et al. 2011; Buckner et al. 2014) (Figura 1). Atualmente, 

Saguinus se destaca por ser o maior e mais complexo gênero, com 

aproximadamente 23 espécies, e ainda o que apresenta maior variação 

morfológica (Rylands e Anzenberger 2012). 

 

Figura 1 Hipótese da biogeografia de Saguinus. Fonte: Buckner et al. 2014. 

Saguinus bicolor é conhecido popularmente como sauim-de-coleira, por 

possuir uma pelagem anterior branca e posterior castanha, parecendo uma 
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coleira (Rylands et al. 1993) (Figura 2). S. bicolor possui uma distribuição 

geográfica limitada pela presença do rio Amazonas ao sul, rio Negro a oeste, o 

rio Urubu a leste e a presença de S. midas ao norte (Subirá 1998; Röhe 2006), 

havendo relatos anteriores onde sua distribuição chegaria até o rio Uatumã 

(Hershkovitz 1977; Ayres et al. 1982) (Figura 3). Sua distribuição é amplamente 

afetada pela expansão demográfica da cidade de Manaus, que resultou em 

aproximadamente 500 fragmentos florestais urbanos (Aguiar 2013). A 

destruição florestal, nos arredores dos fragmentos urbanos, é preocupante para 

a espécie (Gordo et al.  2013). 

 

Figura 2 Exemplar de Saguinus bicolor. Foto: Marcelo Gordo. 
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Figura 3 Distribuição geográfica de Saguinus bicolor. Fonte: Marcelo Gordo. 

 

S. bicolor é um animal de pequeno porte, pesando cerca de 500 g 

quando adulto e medindo aproximadamente 28 cm de corpo com uma cauda 

de 39 cm (Figura 2). São animais diurnos, ativos entre as 6h e 16h, costumam 

dormir entre emaranhados de cipós, base das folhas das palmeiras e em ocos 

de troncos de árvores. Possuem comportamento territorialista, utilizando a 

vocalização para defender seu território. Seu grupo varia de 2 a 12 indivíduos, 

onde apenas a fêmea dominante gera filhotes, podendo haver parição até duas 

vezes ao ano, geralmente, nascendo gêmeos, onde todos os membros do 

grupo participam dos seus cuidados (Gordo et al. 2008). 

Estudos com S. bicolor demonstram que estes animais utilizam 

ecossistemas de platô, vertente e baixio, dando preferência aos locais com 

muitas árvores e troncos, onde podem encontrar alimento disponível e de fácil 

visualização (Vidal e Cintra 2006). Normalmente, deslocam-se pelo sub-bosque 

da floresta, utilizando os ramos finos e lianas presas nas árvores (Egler 1986). 

Possuem uma área de vida em torno de 100 ha, área bem superior as 

estimadas em fragmentos urbanos (Gordo et al. 2008). Ainda, evitam longas 

exposições em áreas abertas, como campinaranas, copas das árvores mais 

altas, devido a possíveis ataques de predadores aéreos (Vidal e Cintra 2006; 

Egler 1986). Dificilmente são vistos no solo, pois a serrapilheira esconde seus 

predadores terrestres, como serpentes e felinos (Vidal e Cintra 2006). 
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Alimentam-se principalmente de insetos e frutos, mas foram observados 

consumindo flores e seivas de plantas, bem como já foi descrito o consumo de 

pequenos vertebrados, de sementes e até ovos de aves (Egler 1986; Vidal e 

Cintra 2006; Gordo et al. 2008). 

Saguinus midas, popularmente conhecido como Sauim-mão-dourada, 

possui coloração negra e suas patas, um amarelo brilhante (Figura 4).  S. 

midas compartilha das características gerais com S. bicolor. Possui maior 

distribuição geográfica entre os Saguinus, onde o limite geográfico ao sul é 

estabelecido pelo rio Amazonas - havendo áreas restritas às espécies 

parapátricas: Saguinus martinsi e S. bicolor - a oeste pelo rio Negro e rio 

Branco, estendendo ao norte por toda a costa do Amapá. Não existem registros 

de S. midas na Venezuela e no centro da Guiana (Rylands et al. 1993) (Figura 

5). 

 

Figura 4 Saguinus midas (Sauim-de-mãos-douradas). Foto: Tainara Sobroza. 
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Figura 5 Distribuição geográfica de S. midas. Fonte IUCN 

 

Figura 6 Distribuição dos S. bicolor e sobreposição com S. midas. Fonte: Röhe 
2006 

Ao norte de Manaus existe uma zona de sobreposição entre S. bicolor e 

S. midas, onde detectou-se formação de grupos mistos (Röhe 2006) e híbridos 

(de Oliveira 2014) (Figura 6). S. midas, ainda, avança sobre o território de S. 

bicolor que anteriormente era encontrado, a leste, até o rio Uatumã, e 

recentemente não é mais encontrado na margem leste do rio Urubu, 

demonstrando uma diminuição do seu território em 85 km (Ayres et al. 1982; 
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Subirá 1998; Röhe 2006). Apesar da aparente desvantagem de S. bicolor em 

relação a S. midas, estudo recente, utilizando a bioacústica, sugere que não há 

dominância entre essas espécies (Sobroza 2015,dados não publicados).  

 

1.2 Citogenética de Saguinus 

 

 Estudos citogenéticos têm sugerido que o número diploide ancestral 

para os macacos do Novo Mundo seja 2n=54 cromossomos, a partir do qual, 

por diferentes rearranjos cromossômicos teriam dado origem aos números 

diploides e cariótipos diversos de Platyrrhini (de Oliveira et al. E. H. C., 2012). 

Na família Pithecidae é encontrado o menor número diploide descrito para 

Platyrrhini, onde Callicebus lugens possui 2n=16 cromossomos (Stanyon et al. 

2003). Contudo, neste mesmo gênero, têm espécies com 2n=48 e 50 

cromossomos (Rodrigues et al. 2001). Nesta família e em Atelidae são 

evidenciados os números diploides mais elevados para os primatas do Novo 

Mundo, onde as espécies Lagothrix lagotrhicha (Pithecidae) e Brachyteles 

arachnoides (Atelidae) apresentam 2n=62 cromossomos (Gifalli-Iughetti e 

Koiffmann 2009). Em Cebidae existe uma grande variação quanto ao número 

diploide, de 2n=44 cromossomos, como descrito para todas as espécies do 

gênero Cebuella e Saimiri, a 2n=58 cromossomos em Aotus lemurinus (Jones 

et al. 1973; Gifalli-Iughetti 2008). Ainda, variação intragenérica foi evidenciada 

em Callitrix (2n=44 e 46), Cebus (2n=52 e 54) e Aotus (2n=46 a 58) (Richard et 

al. 1996; Amaral et al. 2008; Gifalli-Iughetti 2008).  

Por outro lado, as diferentes espécies do gênero Saguinus são descritas 

como conservadas em relação à macroestrutura cariotípica, onde todas 

possuem número diploide igual a 46 cromossomos, com fórmula cariotípica de 

30 meta/submetacêntricos e 14 acrocêntricos e os cromossomos sexuais: X, 

submetacêntrico, e; Y grande variação no tamanho e na morfologia (Dantas e 

Barros 1997; Nagamachi et al. 1997; 1999). Entretanto uma formula cariotípica 

diferente com 16 meta/submetacêntricos, 6 acrocêntricos e 8 subtelocêntricos 

foi descrita para S. leucopus (Céspedes, 2012) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Estudos citogenéticos em Saguinus. 
*	A, acrocêntrico; M, metacêntrico; SM, submetacêntrico; ST, subtelocêntrico; 2n=número  

diploide 

 

 

 Ainda, as espécies deste gênero frequentemente apresentam 

nascimento de gêmeos e possivelmente erros na embriogênese levam ao 

quimerismo, com linhagens celulares XX/XY em um mesmo indivíduo, ao invés 

da formação de dois indivíduos (Dantas e Barros 1997; Gifalli-Iughetti 2008).  

Padrões de bandas G e C são similares entre as subespécies de 

Saguinus, apresentando pequena diferença entre os Saguinus fuscicollis 

fuscicollis e Saguinus fuscicollis weddelli. De maneira geral as regiões 

heterocromáticas estão distribuídas nas regiões pericentroméricas e 

centroméricas de todos os cromossomos, podendo haver diferenças 

interespecíficas devido à presença de bandas discretas acessórias em alguns 

cromossomos (Nagamachi  et al.  1990; Dantas e Barros 1997). A região 

organizadora do nucléolo é múltipla e normalmente localizada nos braços 

longos de autossomos acrocêntricos, sendo homóloga entre as espécies 

(Nagamachi et al.  1990; Dantas e Barros 1997). 

Contudo, apesar de várias espécies de Saguinus terem seu número e 

fórmula cariotípica estabelecidos (Tabela 1)  (Benirschke et al. 1962;1982; 

Dutrillaux et al. 1986; Bedard et al.1978; Nagamachi 1988; Dantas e Barros 

Espécie 2n M/SM ST A X Y Referências
S. bicolor 46 30 0 14 SM A Dantas e Barros 1997
S. f. fusciollis 46 30 0 14 SM SM Dantas e Barros 1997
S. f. weddelli 46 30 0 14 SM A Dantas e Barros 1997
S. i. imperator 46 30 0 14 SM A Dantas e Barros 1997
S. labiatus 46 30 0 14 SM A Dutrillaux et al.  1986
S. leucopus 46 16 8 6 SM M Céspedes 2012
S. m. midas 46 30 0 14 SM A Dantas e Barros 1997
S. m. mystax 46 30 0 14 SM M Dantas e Barros 1997
S. martinsi 46 30 0 14 SM A Dantas e Barros 1997
S. niger 46 30 0 14 SM A Dantas e Barros 1997
S. nigricollis 46 30 0 14 SM M Benirschke et al.  1962
S. oedipus 46 30 0 14 SM M Bedard et al.  1978
S. subgrisescens 46 30 0 14 SM A Benirschke et al.  1982
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1997) estudos que visem mapear cromossomicamente sequências de DNA 

repetitivo ainda são incipientes. 

Diferentes estudos citogenômicos têm utilizado sondas de Saguinus 

para fazer pintura cromossômica, e assim, estabelecer homologias cariotípicas 

entre humanos e outros primatas, tal como, o estudo que demonstrou que a 

linhagem celular B95-8 do vírus Epstein-Barr, comumente encontrado em 

humanos, teve origem em Saguinus oedipus (Müller e Wienberg 2001). Ainda, 

visando compreender a diversidade cariotípica em Callicebus, a hibridização 

cruzada com sondas de cromossomos humanos e de S. oedipus evidenciou 

que embora o número diploide se mantenha constante, diferentes rearranjos 

ocorreram na evolução de Callicebus, tais como fusão/fissão (Barros et al. 

2003). 

Com relação à composição genômica, genes de cópia única ou de 

poucas cópias correspondem a uma pequena parte do genoma dos 

vertebrados (2-10%), quando comparados às regiões repetitivas (Horvath et al. 

2001). Eucariotos têm dois tipos de DNA altamente repetitivos: sequências de 

DNA repetitivos dispersos e sequências de DNA repetidas em tandem. As 

sequências de DNA repetidas em tandem incluem as sequências teloméricas e 

os DNA ribossomais, enquanto as sequências repetitivas dispersas englobam 

os elementos transponíveis (Phillips e Reed 1996; Martins 2007). 

Sequências de DNA repetitivas eram consideradas sem função, porém 

centrômeros, a constrição primária de cada cromossomo eucariótico, são 

essenciais para o pareamento correto dos cromossomos durante a divisão 

celular (Martins 2007). As sequências teloméricas normalmente são 

encontradas na porção terminal dos cromossomos, associadas a proteínas, 

sendo sua principal função manter a estabilidade cromossômica e prevenir 

rearranjos, tais como inversão e fusão (Murname 2012). Deste modo, sítios 

teloméricos intersticiais podem ser indicativo da presença de rearranjos, bem 

como podem ser considerados “hot spots” para recombinações (Ocalewicz 

2013). 

Com relação aos genes ribossomais (DNAr), em eucariotos superiores  

estão organizados em duas famílias multigênicas distintas, compostas por 

milhares de cópias (Martins 2007). A primeira corresponde ao DNAr 45S, que 

codifica os RNAs ribossomais (RNAr) 18S, 5,8S e 28S, os quais são 
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sintetizados pela RNA polimerase I, estando relacionados com as regiões 

organizadoras de nucléolo. A segunda família é composta pelo DNAr 5S que 

pela ação da RNA polimerase III codifica o RNAr 5S (Rath e Doudna 2002). O 

mapeamento físico cromossômico destas sequências repetitivas tem sido 

amplamente empregado em eucariotos, entretanto são incipientes em 

Saguinus, apesar de serem interessantes para auxiliar na compreensão de 

rearranjos e possibilitar inferências acerca da organização genômica.  

Tomados em conjunto, estes dados mostram que as sequências de DNA 

repetitivas parecem ter um papel importante na organização do genoma e 

evolução, levando a um impacto significativo sobre o processo de especiação. 

As sequências de DNA repetitivas podem também fornecer marcadores de 

cromossomas úteis em diferentes estudos, tais como: i) de evolução da espécie; 

ii) identificação de cromossomos específicos; iii) cromossomos homólogos; iv) 

rearranjos cromossômicos; v) cromossomos sexuais; vi) genética aplicada. 

(Martins 2007). 

Além destes elementos repetitivos, os elementos transponíveis (TEs) 

tem merecido destaque em pesquisas envolvendo evolução cromossômica, 

especialmente a família LINE (elementos longos intercalares), que compõe 

cerca de 50% do genoma dos primatas, com distribuição diferenciada entre as 

espécies e/ou populações (Xing et al. 2007; Kvikstad e Makova 2010). Além do 

mais, uma deposição diferencial de elementos repetitivos acontece nos 

cromossomos sexuais, quando comparado com os autossomos (Jurka 2004). 

Estas sequências, até pouco tempo atrás eram considerados DNA lixo, estando 

a maior parte localizada em regiões heterocromáticas, porém atualmente é 

sabido que têm um impacto significativo na evolução do genoma de primatas, 

por meio da promoção de recombinação não homóloga, conversão gênica, 

duplicações e deleções (Xing et al. 2007; Burt e Trivers 2006).  

Assim, o mapeamento físico cromossômico destas sequências 

repetitivas (DNA telomérico, DNAr 18S e TEs) é interessante para um melhor 

entendimento da carioevolução de Saguinus, uma vez que permite a 

localização de sequências específicas de DNA no cariótipo das espécies e a 

comparação destas com grupos relacionados. 

  



 
 

 
 

22 

2. Objetivos 

2.1 Geral  

 

Identificar e mapear sequências de DNA repetitivo em S. bicolor de 

diferentes fragmentos florestais urbanos de Manaus e de S. midas, 

contribuindo para o entendimento da organização genômica e sua evolução 

cariotípica. 

 

2.2 Específicos 
 

• Caracterizar cromossomicamente S. bicolor e S. midas incluindo padrões 

de distribuição da heterocromatina constitutiva, bandeamento G e região 

organizadora de nucléolo. 

• Mapear fisicamente sequências teloméricas, de DNAr 18S, nos 

cromossomos de S. bicolor e S. midas. 

• Isolar e mapear elementos transponíveis presentes no genoma de S. 

bicolor e S. midas. 
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3. Material e Métodos 
 

3.1 Amostragem 

Analisou-se 10 exemplares de S. bicolor (4 machos e 6 fêmeas), e um 

casal de S. midas. Exemplares de S. bicolor foram capturados nos fragmentos 

florestais da UFAM (Universidade Federal do Amazonas) e do SESI (Serviço 

Social da Indústria) localizados na cidade de Manaus. Enquanto S. midas foi 

capturado na FAEXP/UFAM (Fazenda Experimental da UFAM) localizada ao 

norte da cidade de Manaus, na BR-174/KM 38 (Figura 7). 

Figura 7 Mapa dos pontos de coleta: Saguinus bicolor (1) Universidade Federal 

do Amazonas – UFAM e (2) Serviço Social da Indústria – SESI; e Saguinus 

midas (3) Fazenda Experimental da UFAM – FAEXP/UFAM. 

 

 3.2 Capturas de S. bicolor e S. midas e coleta de sangue 

 

Os animais do grupo alvo foram habituados a consumir alimentos 

sempre no mesmo lugar, sobre uma plataforma (ceva). Durante a ceva, o 

alimento foi oferecido próximo, sobre e dentro das gaiolas metálicas tipo 
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Tomahawk, inicialmente desarmadas com portas abertas, permitindo o trânsito 

dos animais. Após uma semana, as armadilhas foram engatilhadas, na 

tentativa de capturar membros do grupo. As capturas foram feitas com a 

autorização do ICMBio 10286-1 (titular Prof. Dr. Marcelo Gordo), e do Comitê 

de Ética de Utilização Animal (CEUA) do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA) pelo protocolo 015/2014. 

Depois de capturados, as gaiolas foram cobertas por um pano escuro na 

tentativa de diminuir o estresse do animal. Após três horas, os animais 

capturados foram anestesiados com Ketamina (0,2 ml/Kg corporal) para a 

manipulação. O processo incluiu: retirada de sangue, registro de mensurações 

biométricas (peso e comprimento), avaliação (qualitativa e quantitativa) do 

desgaste dos dentes pela mensuração do comprimento dos caninos definitivos 

e a análise qualitativa das condições da pelagem, presença de ferimentos e 

ectoparasitas. Os exemplares só foram devolvidos ao local da captura na 

manhã do dia seguinte, evitando a soltura sob algum efeito da anestesia. 

Todos os membros dos grupos capturados, deste estudo, foram marcados 

individualmente com transponder subcutâneo da marca Destron Fearing 

(2011), com código específico único que pode ser identificado com um 

aparelho manual de leitura. Pelo fato dos transponders serem de tamanho 

reduzido (do tamanho de um grão de arroz), foram implantados de forma 

subcutânea, o que dificultaria a perda e a retirada pelos animais, funcionando 

como um marcador permanente. 

  

3.2 Cultura de linfócitos  

Utilizou-se aproximadamente 1 ml de amostras de sangue obtidas por 

punção venosa, com auxílio de uma seringa descartável com Heparina Sódica 

5000 Ul/ml. As amostras de sangue foram transportadas refrigeradas para o 

Laboratório de Citogenômica Animal da Universidade Federal do Amazonas – 

LACA/UFAM onde foi realizada a cultura de linfócitos seguindo o protocolo de 

Moorhead et al. (1960) com modificações. Transferiu-se aproximadamente 1 ml 

do sangue total para o meio de cultura completo para cariótipo e este foi 

mantido em estufa a 37 ºC, por 71 horas. 
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3.3 Preparações cromossômicas 
  

Após as 71 horas, adicionou-se 0,2 ml de colchicina 0,0125% no meio 

de cultura completo para cariótipo com amostra de sangue, agitando 

ligeiramente o frasco e mantendo na estufa a 37 ºC, por mais 1 hora. Depois, o 

frasco foi retirado da estufa, a suspensão foi homogeneizada e transferida para 

um tubo de centrífuga com o auxílio de uma pipeta Pasteur, para ser 

centrifugado a 800 rpm por 8 minutos, descartou-se o sobrenadante, adicionou-

se 8 ml de solução hipotônica (KCl 0,075 M) e foi levado à estufa a 37 ºC por 

25 minutos. Posteriormente, centrifugou-se a 800 rpm por 8 minutos, 

descartou-se o sobrenadante e adicionou-se 8 ml de fixador Carnoy (metanol: 

ácido acético; 3:1), repetindo esta etapa por mais duas vezes. Após esta fase, 

adicionou-se 1,5 ml de fixador seguido de ressuspensão cuidadosa do material. 

Essa suspensão celular foi então estocada em microtubo e mantida em freezer. 

Cada suspensão foi gotejada sobre diferentes regiões de uma lâmina limpa e 

seca, colocada sobre um suporte em banho-maria a 60 ºC, e, depois, seca ao 

ambiente. As lâminas foram coradas com Giemsa, a 10% em tampão fosfato 

0,06 M e pH 6,8, por 10 minutos, então foi lavada em água destilada e seca ao 

ar para serem analisadas em microscópio. 

3.4 Banda G  

O bandeamento G foi realizado seguindo o protocolo de Gold et al. 

(1990) com algumas modificações. Envelheceu-se a lâmina com o material por 

sete dias. Depois, a lâmina foi tratada com tripsina por 3 segundos, lavada em 

água destilada e, então, seca ao ar. Em seguida, as lâminas foram coradas 

com solução de Giemsa (diluída a 10% em tampão fosfato 0,06 M e pH 6,8) 

durante 10 minutos, lavadas em água destilada e secas ao ar para serem 

analisadas em microscópio. 

 

3.5 Detecção das Regiões Organizadoras De Nucléolo – RONs 

Para a detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RONs) foi 

utilizada a técnica descrita por Howell e Black (1980), com modificações. Sobre 

as lâminas gotejadas foram adicionadas de 2 a 3 gotas de uma solução 
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coloidal de gelatina (2 gotas de gelatina comercial sem sabor, dissolvida em 

100 ml de água destilada, acrescida de 1 ml de ácido fórmico) e, sobre cada 

gota de gelatina, duas gotas de solução aquosa de nitrato de Prata (AgNO3) a 

50%, cobriu-se a lâmina com lamínula e a colocou  em câmara úmida a 60 °C 

por aproximadamente 3,5 minutos, até ter atingido uma coloração marrom 

dourada, e então  lavada em água destilada, permitindo a saída da lamínula 

naturalmente e seca ao ar. 

3.6 Detecção de Heterocromatina Constitutiva 

Para a detecção da heterocromatina constitutiva foi utilizada a técnica 

descrita por Sumner (1972), com algumas modificações. As lâminas com a 

suspensão celular foram tratadas com HCl 0,2 N a 45 °C, por 2 minutos, 

lavadas rapidamente em água destilada à temperatura ambiente e secas ao ar. 

Após isso, as lâminas foram incubadas por cerca de 40 segundos em solução 

de BaOH2 a 5%, recém-preparada e filtrada a 42 °C. Posteriormente, a ação do 

BaOH2 foi interrompida imergindo-as rapidamente a lâmina em solução de HCl 

0,2 N (temperatura ambiente), lavada em água destilada e deixada secar ao ar. 

Após secas, as lâminas foram incubadas em solução 2xSSC (NaCl 0,3 M e 

citrato trisódico 0,03 M, pH 6,8) em banho-maria a 60 °C, por 15 minutos. Em 

seguida, foram lavadas várias vezes em água destilada e secas ao ar. As 

lâminas foram coradas com solução de Giemsa (diluída a 10% em tampão 

fosfato 0,06 M e pH 6,8) durante 10 minutos, lavadas em água destilada e 

secas ao ar. 

 

3.7 Extração de DNA 

A extração de DNA foi realizada a partir de sangue periférico, utilizando 

o protocolo básico de Sambrook e Russel (2001) com algumas modificações. 

Foi adicionado aproximadamente 50 µl de sangue em um tubo de volume de 

1,5 ml. Em seguida, adicionou-se 500 µl de tampão de lise (Tris-HCl 10 mM em 

pH 8,0, NaCl 0,3 M, EDTA 10 mM, SDS 1%) conforme Estoup et al. (1993). 

Posteriormente, acrescentou-se: 15 µl de proteinase K (10 mg/ml) e 6 µl de 

RNAse (10 mg/ml). As amostras foram incubadas a 60 ºC por 
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aproximadamente 2 horas. Adicionou-se 100 µl de acetato de amônio 3 M, um 

volume (600 µl) de fenol-clorofórmio (1:1) e foi agitado por inversão, por alguns 

minutos. Após isso, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 14.000 

rpm em temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para um novo 

tubo, adicionando 600 µl de clorofórmio e foi misturado, cuidadosamente, por 

alguns minutos, por inversão. Em seguida, a mistura foi centrifugada por 20 

minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo e 

acrescido 100 µl de acetato de amônio 3 M, um volume (600 µl) de isopropanol 

gelado e foi misturado gentilmente por inversão. O precipitado foi deixado a -20 

°C por cerca de 14 horas. O material foi retirado do freezer e centrifugado por 

30 minutos a 14.000 rpm, descartando-se o sobrenadante. O pellet foi lavado 

com 1 ml de etanol 70% e centrifugado por 20 minutos a 14.000 rpm. 

Novamente, o sobrenadante foi descartado, o pellet foi seco em estufa a 55 °C, 

ressuspendido em 100 µl de TE 0,2X ou água milli-Q e deixado eluindo por 14 

horas. Para analisar a quantidade e integridade do material, o DNA extraído foi 

quantificado em espectofotômetro. 

3.8 Isolamento de sequências repetitivas e Marcação das sondas 

Para a obtenção das sondas, foi utilizado o DNA genômico extraído dos 

linfócitos de S. bicolor e S. midas. As sondas foram obtidas por amplificação 

por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), conforme Saiki et al. (1988) 

utilizando os primers:  

DNAr 18S (IpF 5’CCGCTTTGGTGACTCTTGAT e IpR 

5’CCGAGGACCTCACTAAACCA) (Gross et al. 2010).  

Sequências teloméricas (TTAGGG)5 e (CCCTAA)5 (Ijdo et al. 1991).  

LINE-1 (L1R, 5′-ATTCTRTTCCATTGGTCTA-3′; e L1F, 5′-

CCATGCTCATSGATTGG-3′ ) (Waters et al. 2004). 

Os ciclos de amplificação seguiram as seguintes etapas:  

a) 18S: 2 minutos a 94 ºC (desnaturação); 35 ciclos de: 1 minuto a 95 

ºC, 30 segundos a 55 ºC, 1 minuto e 40 segundos a 72 ºC (amplificação); 7 

minutos a 72 ºC (extensão final);  

b) Telomérica: 10 minutos a 94 ºC (desnaturação); 30 segundos a 55 ºC; 

1 minuto a 72 ºC (amplificação); 30 ciclos de: 1 minuto a 94 ºC, 30 segundos a 
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60 ºC e 1 minuto e 30 segundos a 72 ºC (amplificação); 5 minutos a 72 ºC 

(extensão final). 

c) LINE-1: 2 minutos a 94 ºC (desnaturação); 30 ciclos de: 30 segundos 

a 95 ºC, 30 segundos a 52,5 ºC, 30 segundos a 72 ºC (amplificação); 5 minutos 

a 72 ºC (extensão final).  

 As reações de PCR foram feitas em um termociclador BioRad T100, 

para volume final de 15 µl, contendo 1 µl de DNA genômico (100 ng); 1,5 µl de 

Tampão 10X com cloreto de magnésio (1,5 mM); 0,15 µl de Taq DNA 

polimerase (5 U/µl); 3,0µl de dNTP (1 mM); 0,6 µl de cada primer (5 mM); água 

milli-Q para completar o volume.  

As sondas foram marcadas por digoxigenina-11-dUTP (DigNick 

Translation mix; Roche) e/ou com biotina-14-dATP (BiotinNick Translation mix; 

Roche). Para tanto, em um tubo de eppendorf de 1,5 ml, mantido no gelo, foi 

preparada uma solução contendo 4 µl de Mix; 6 µl de sonda de DNA (200 ng/ 

µl); 10 µl de água milli-Q, totalizando 20 µl para cada lâmina que foi hibridizada. 

Esta solução foi homogeneizada, centrifugada brevemente e incubada a 16 ºC 

por 45 minutos em termociclador. Em seguida, para interromper a reação, foi 

adicionado 1 µl de stop buffer, após isso mantida em freezer para posterior 

utilização. 

3.9 Hibridização fluorescente in situ – FISH 

Utilizou-se a técnica de hibridização fluorescente in situ (FISH) descrita 

por Pinkel et al. (1986) com algumas modificações. 

3.9.1 Tratamento das lâminas 

 As lâminas foram lavadas em tampão PBS 1x por 5 minutos em 

temperatura ambiente. As lâminas foram desidratadas em série alcoólica 

gelada (70%, 85% e 100%) durante 5 minutos cada. Em seguida, as lâminas 

foram tratadas com 90 µl de RNase 10 µg/ml (5 µl de RNase 10 mg/ml e 975 µl 

de 2XSSC) por 1 hora em câmara úmida a 37 ºC. Posteriormente, as lâminas 

foram lavadas três vezes em 2xSSC durante 5 minutos cada. Após isso, as 

lâminas foram lavadas em PBS 1x durante 5 minutos. 
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3.9.2 Fixação 

As lâminas foram fixadas em formaldeído 1% em PBS 1X/50 mM MgCl2 

durante 10 minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, as lâminas foram 

lavadas em PBS 1x por 5 minutos. Após, as lâminas foram desidratadas em 

série alcoólica gelada (70%, 85% e 100%) durante 5 minutos cada e secas ao 

ar. Em seguida, foram desnaturadas em formamida 70%, em 2xSSC a 70 ºC 

por 5 minutos e novamente desidratadas em série alcoólica gelada (70%, 85% 

e 100%) por 5 minutos cada e secas. 

3.9.3 Solução de hibridização 

Em um microtubo, adicionou-se 6 µl de sonda, 15 µl de formamida 

100%, 6 µl de sulfato de dextrano 50% e 3 µl de 20xSSC. A sonda foi 

desnaturada a 99 °C por 10 minutos e passada imediatamente ao gelo. 

3.9.4 Hibridização 

Colocou-se 30 µl de solução de hibridização sobre uma lamínula e a 

lâmina foi invertida sobre a lamínula. As lâminas foram mantidas com o 

material voltado para baixo em câmara úmida a 37 °C por cerca de 14 horas. 

3.9.5 Lavagens 

Após o tempo de hibridização, as lamínulas foram removidas e as 

lâminas foram lavadas em formamida 15% a 42 °C durante 10 minutos e 

posteriormente lavadas em solução Tween 0,5%, por 5 minutos. 

3.9.6 Detecção do sinal e montagem das lâminas 

Para detecção do sinal, as lâminas foram incubadas em tampão NFDM 

(Non Fat Dry Milk) por 15 minutos e lavadas 2 vezes com Tween 0,5% 

temperatura ambiente por 5 minutos cada. As lâminas foram incubadas com 

antidigoxigenina ou com estreptavidina, por 60 minutos em câmara úmida a 37 

°C. Após este tempo as lâminas foram lavadas 3 vezes com Tween 0,5% em 

temperatura ambiente por 5 minutos cada, desidratadas em série alcoólica 
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gelada (70%, 85% e 100%) durante 5 minutos cada e, após, secas e montadas 

com 20 µl de antifade e 1 µl DAPI, e cobertas com lamínulas. 

3.10 Análise cariotípica 

Em um microscópio óptico, foi feita análise e contagem dos 

cromossomos estabelecendo o número diploide modal e suas frequências 

relativas para cada indivíduo. As melhores metáfases obtidas com as técnicas 

clássicas (convencional, RON e bandas C e G) foram fotografadas, com 

objetiva de imersão em câmera digital Canon Power Shot A 650IS. As 

metáfases submetidas a técnicas moleculares (FISH) foram analisadas e 

capturadas em um fotomicroscópio de epifluorescência LEICA DM 2000, em 

objetiva de imersão.  

Para a montagem dos cariótipos foi utilizado o programa Adobe 

Photoshop 7.0, versão CS4, a partir de cromossomos metafásicos mitóticos, os 

quais foram recortados e emparelhados. 

 Os cromossomos foram medidos, utilizando o programa ImageJ, 

agrupados de acordo com a sua morfologia e colocados em ordem decrescente 

de tamanho. 

A morfologia cromossômica foi determinada de acordo com os critérios 

de relação de braços (RB=BM/Bm, onde BM = braço maior e Bm = braço 

menor) segundo Levan et al. (1964). 
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4. Resultados 

4.1 Número diploide, heterocromatina, banda G e RONs 

 As duas espécies de Saguinus analisadas possuem número diploide de 

46 cromossomos (8 metacêntricos 10 submetacêntricos 20 subtelocêntricos e 6 

acrocêntricos + XX/XY). Com relação à morfologia dos cromossomos sexuais, 

o cromossomo X foi um metacêntrico e o Y um subtelocêntrico em ambas as 

espécies. Entretanto em S. midas este cromossomo é menor que o 

evidenciado em S. bicolor (Figura 8).  

Tanto S. bicolor, quanto S. midas apresentaram heterocromatina 

predominantemente na região centromérica/pericentromérica de todos os 

cromossomos autossômicos. No terceiro par de S. bicolor a heterocromatina 

possui uma extensão nos braços curtos. Ainda o cromossomo Y de S. bicolor é 

mais heterocromático que o de S. midas (Figura 9).  
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Figura 5 Cariótipos de Saguinus midas (a) e Saguinus bicolor (b) em coloração 

convencional. 

 

As regiões organizadoras de nucléolos (RONs) foram múltiplas e 

localizadas na região pericentromérica do braço longo dos pares 17 e 18 de 

ambas as espécies. Entretanto em S. midas apenas um cromossomo do par 18 

apresenta a RON, enquanto que em S. bicolor o mesmo ocorre para o par 17 

(Figura 9 na caixa).  
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Figura 6 Heterocromatina (Banda C) comparativa entre Saguinus midas (a) e 

Saguinus bicolor (b). Regiões Organizadoras de Nucléolos evidenciadas nas 

caixas. 

 

A banda G se apresentou consideravelmente uniforme entre as 

espécies, onde todos os centrômeros apresentaram banda G clara. Entretanto 

diferenças foram evidenciadas, tais como: i) no terceiro par, S. bicolor possui 

uma banda escura na região terminal do braço menor e outra na região 

intersticial do braço maior, e em S. midas, sua banda escura é intersticial nos 

dois braços; ii) no quarto par, observa-se, além da banda escura no centrômero 

nas duas espécies mais duas bandas escuras nas regiões terminais de S. 

midas; iii)  No oitavo par de S. bicolor  foi evidenciada um banda escura na 

região terminal do braço curto, ausente em S. midas; iv) no décimo par, o braço 

menor do S. midas  aparece com uma banda escura duplicada na região 

intersticial, assim como nos pares: 12, 13, 21, 22 e no X; v) no par 18, S. 

bicolor possui bandas escuras pericêntroméricas do braço longo e nas porções 

terminais, enquanto que o S. midas, apresenta apenas nas regiões terminais; 

vi) o cromossomo Y, possui uma banda escura na região intersticial do braço 
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maior do S. midas e em S. bicolor, bandas escuras são evidenciadas nas 

porções terminais de ambos braços cromossômicos (Figura 10).  

 

 

 

Figura 7 Banda G comparativa entre (a) Saguinus midas e (b) Saguinus bicolor. 

 4.2 Mapeamento físico de DNAr 18S, sequências teloméricas e 
LINE-1 
 
 
 As hibridizações fluorescentes in situ (FISH) utilizando sonda de DNAr 

18S foram coincidentes com as marcações evidenciadas pela RON, nas 

regiões pericentromérica dos braços longos dos pares 17 e 18. Entretanto um 

sítio extra de DNAr 18S foi evidenciado na porção pericentromérica do par 19 

de ambas espécies (Figura 11). 

 Com relação ao mapeamento das sequencias teloméricas, nenhum sitio 

telomérico intersticial foi verificado para as espécies analisadas (Figura 12). 
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Figura 8 Mapeamento físico do DNAr 18S (vermelho), A) Saguinus bicolor e B) 

Saguinus midas. Cromossomos foram contracorados com DAPI. 
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Figura 9 Mapeamento físico de sequências teloméricas (verdes) A) Saguinus 

bicolor e B) Saguinus midas. Cromossomos foram contracorados com DAPI. 

 

O mapeamento físico do elemento transponível LINE-1 demostrou padrão 

de distribuição compartimentalizado nas duas espécies, com sinais conspícuos 

na porção centromérica/pericentromérica de todos os cromossomos (Figuras 

13, 14 e 15). Marcações estas coincidentes com a heterocromatina (Figura 9).  
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Entretanto, sinais adicionais foram evidenciados tanto entre as duas 

espécies, quanto entre as populações de S. bicolor do fragmento florestal da 

UFAM e do SESI. Nos exemplares de S. midas uma marcação intersticial foi 

verificada nos braços longos do par 4. Com relação aos cromossomos sexuais 

o cromossomo X apresentou marcação pericentromérica, bem como as 

porções terminais do braço longo também mostraram sinais de hibridização e 

no Y, o braço curto apresentou sinal de hibridização (Figura 13). 

 

Figura 10 Mapeamento físico cromossômico em Saguinus midas, do elemento 

transponível LINE-1 (vermelho), cromossomos foram contra corados com 

DAPI. 
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Nos exemplares de S. bicolor, coletados no fragmento florestal do SESI, 

além das marcações coincidentes com regiões heterocromáticas 

(centroméricas/pericentroméricas) um sinal de hibridização foi verificado na 

região terminal do braço longo do par 4. Nos cromossomos X um sinal da 

porção pericentromérica foi verificada e o mesmo padrão foi evidenciado para o 

cromossomo Y (Figura 14). 

 

Figura 11 Mapeamento físico cromossômico em Saguinus bicolor coletados no 

fragmento florestal do SESI, do elemento transponível LINE-1 (vermelho), 

cromossomos foram contra corados com DAPI. 
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Com relação aos espécimes de S. bicolor do fragmento florestal da UFAM, 

as marcações de LINE-1 foram detectadas na região 

centromérica/pericentromérica. O cromossomo sexual X apresentou sinal 

centromérico/pericentromérico e  um sinal extra na porção terminal do braço 

longo, enquanto no Y, todo o braço curto apresentou sinais de hibridização 

(Figura 15).  

 

Figura 12 Mapeamento físico cromossômico em Saguinus bicolor coletados no 

fragmento florestal da UFAM, do elemento transponível LINE-1 (vermelho), 

cromossomos foram contra corados com DAPI. 

  



 
 

 
 

40 

5. Discussão 

 Saguinus é o gênero basal dos Callitrichinae. Sua divergência iniciou ao 

sul do rio Amazonas, e posteriormente, este gênero se diversificou nas demais 

espécies encontradas atualmente ao norte do rio Amazonas (S. bicolor, S. 

midas, S. martinsi, S. geoffrovi e S. oedipus) e ao sul (S. imperator, S. mystax e 

S. labiatus) (Perelman et al. 2011).  

Diferentes trabalhos têm demonstrado a presença de indivíduos quimera 

em todas as espécies que compõem o gênero Saguinus, bem como em outras 

espécies da subfamília Callitrichinae (Nagamachi et al. 1990, 1997; Dantas e 

Barros 1997), os quais possuem também ampla gama de variação nos 

cromossomos sexuais. Estes exemplares quimeras possuem linhagens 

celulares com cromossomos sexuais XX e XY, os quais seriam formados à 

partir da anastomose das placentas, resultando em troca de células 

sanguíneas entre os gêmeos. No presente estudo nenhuma evidência de 

quimerismo foi encontrado em S. bicolor, tampouco em S. midas. Porém 

variação no tamanho do cromossomo Y foi evidenciado entre as duas 

espécies, onde este cromossomo é menor em S. midas. Aparentemente a 

variação no tamanho e forma do cromossomo Y é uma característica comum 

em todas as espécies de Saguinus (Nagamachi et al. 1990; Dantas e Barros 

1997). 

O número diploide de todas as espécies de Saguinus é igual a 46 

cromossomos, porém diferem quanto à morfologia e tamanho dos mesmos. 

Nagamachi et al. (1990; 1997) analisando S. midas descreveram o cariótipo 

com 14 cromossomos autossômicos acrocêntricos e 30 autossômicos de dois 

braços, não subdividindo em nenhuma categoria relativa à forma. Dantas e 

Barros (1997) evidenciaram que todos os exemplares das espécies S. 

fuscicollis, S. bicolor, S. martinsi, S. midas e S. imperator possuíam 2 pares de 

cromossomos metacêntricos, 13 pares de submeta/subtelocêntrico e 7 pares 

acrocêntricos. Céspedes et al. (2012) descreveram o cariótipo de S. leucopus, 

com 4 pares de metacêntricos, 4 pares de submetacêntricos, 8 pares de 

subtelocêntricos e 6 de acrocêntricos. No presente estudo,  as duas espécies 

de Saguinus foram encontrados 4 pares de cromossomos metacêntricos, 5 

pares de submetacêntricos, 5 de subtelocêntricos e 3 pares de acrocêntricos. 
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Entretanto, grande parte desta variação na fórmula cariotípica é devido a uma 

não padronização na montagem do cariótipo, bem como na subjetividade na 

medida dos cromossomos, que pode variar dependendo do grau de 

compactação do material analisado. Ainda, estudos tem demonstrado que a 

modificação na fórmula cariotípica em primatas pode ocorrer sem rearranjos 

cromossômicos, apenas com reposicionamento do centrômero, pois esta é 

uma região cuja dinâmica está relacionada a respostas epigenéticas (Rocchi et 

al. 2012). 

A maior parte das regiões centroméricas de S. bicolor e S. midas 

apresenta bandas G negativas, com padrões claros. As bandas G escuras são 

ricas em adenina e timina e possuem uma replicação tardia o que estaria 

associado a inatividade transcricional por serem compostas em grande parte 

por DNA não codificante (1989). Considerando que a organização destas 

bandas não é aleatória, o padrão de bandeamento G é amplamente utilizado 

como evidência de rearranjos cromossômicos (O’Brien 1999; Fergunson-Smith 

2015) e estudos prévios em Saguinus demonstram uma estabilidade no padrão 

destas bandas entre as diferentes espécies que compõem este gênero 

(Nagamachi e Pieczarka 1988; Nagamachi et al. 1990; Dantas e Barros 1997). 

Os resultados de banda G encontrados no presente trabalho foram 

comparados com estudos anteriores e verificamos que em grande parte do 

padrão de bandeamento é similar (Nagamachi e Pieczarka 1988; Nagamachi et 

al. 1990; Dantas e Barros 1997). Porém, com o advento de novas tecnologias 

para captura de imagens, bem como refinamento das técnicas citogenéticas, a 

qualidade das imagens melhorou significativamente se considerado os estudos 

anteriores. Apesar destas diferenças na resolução da imagem, algumas 

variações são verificadas entre indivíduos de uma mesma espécie, porém de 

diferentes localidades, tais como os exemplares de S. midas da Fazenda 

Experimental da Ufam (presente estudo) e os coletados as margens do rio Jari 

no estado do Pará (Nagamachi et al. 1990), sendo que os primeiros 

apresentam uma maior quantidade de bandas G positivas ao longo de todos os 

cromossomos. Estas diferenças já haviam sido relatadas também para esta 

espécie entre as populações das margens do rio Jari e de Tucuruí (Nagamachi 

e Pieczarka 1988; Nagamachi et al. 1990).  
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Variação interespecífica no padrão de bandeamento G já foi encontrada 

entre S. oedipus e S. fuscicollis, onde as duas espécies diferem no padrão de 

bandas de dois cromossomos, ocasionado por inversões paracêntricas (Bedard 

et al. 1978). E esta variação também foi observada entre S. bicolor e S. midas 

(presente estudo), com S. midas possuindo várias amplificações das bandas G 

positivas em seus cromossomos. Além disso, os cromossomos do par 4 

apresentam padrões distintos entre as duas espécies, onde S. bicolor 

apresenta uma banda centromérica conspícua, contrastando com as duas 

bandas terminais de S. midas. Rearranjos cromossômicos que envolvam o 

telômero podem ser descartados, pois sequências teloméricas foram 

mapeadas apenas nas extremidades dos cromossomos.  

Do ponto de vista filogenético, estas duas espécies estão proximamente 

relacionadas, onde já as consideraram subespécies (Canavez et al. 1999) e 

mais recentemente como grupos irmãos, tamanha a similaridade genética entre 

elas (Meireles et al. 1997; Jacobs-Cropp et al. 1999). Diante disso, o quarto par 

de cromossomos pode ser considerado um marcador que diferencia 

citogeneticamente estas espécies, o que também é interessante para a 

identificação de híbridos de primeira geração, pois há evidências que S. bicolor 

e S. midas de formação de híbridos naturais em zonas de contatos destas 

espécies ao norte de Manaus (de Oliveira, 2014). 

Os demais marcadores citogenéticos empregados neste estudo não são 

capazes de detectar híbridos, tal como o DNAr 18S (que compõe o cistron do 

DNAr 45S) que evidenciou três pares cromossômicos portadores destas 

sequências nas duas espécies (pares 17, 18 e 19). Estes genes ribossomais 

estão envolvidos com as RONs, cuja atividade pode ser avaliada com a 

impregnação por nitrato de prata e revelou que o sítio do par 19 não 

apresentou atividade em nenhuma das espécies analisadas. Ainda, três 

cromossomos foram portadores das RONs tanto em S. bicolor, quanto em S. 

midas. Entretanto, na primeira espécie apenas um homólogo do décimo sétimo 

par e ambos do par 18 apresentaram a marcação; e na segunda foi um dos 

homólogos do décimo oitavo par que carreou a RON e ambos do par 17.  

Quando comparado o número das RONs com outros trabalhos que 

utilizaram Saguinus como modelo, houve variação na quantidade das mesmas, 

uma vez que até quatro marcações nos braços longos dos cromossomos 
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acrecêntricos foram verificadas para S. fuscicollis, S. bicolor, S. martinsi, S. 

midas e S. imperator (Nagamachi et al. 1990; Dantas e Barros 1997). A 

detecção das RONs é feita de forma indireta, onde o nitrato de prata se associa 

com proteínas nucleolares ácidas, que estavam atuando na atividade 

transcricional dos genes de DNAr 45S (Howell e Black 1980; Boisvert et al. 

2007).  

Entretanto, a prata também pode impregnar regiões heterocromáticas 

ricas em resíduos ácidos (Sumner 1990). Apesar de não haver total 

especificidade entre o nitrato de prata e as proteínas nucleolares relacionadas 

aos genes ribossomais da família 45S, esta marcação indireta é importante 

para se inferir quais sítios estavam ativos na intérfase anterior. Porém, a 

associação com técnicas mais refinadas como o mapeamento físico 

cromossômico é imprescindível para que equívocos de marcações 

inespecíficas não ocorram, ressaltando-se que este é o primeiro estudo que 

mapeia estes genes em Saguinus.  

Analisando as posições das RONs descritas anteriormente para 

diferentes espécies de Saguinus (Nagamachi et al. 1990; Dantas e Barros 

1997) pode-se notar que estas estão sobre regiões ricas em heterocromatina 

ou ladeadas por ela. Dessa forma, possivelmente grande parte destas 

marcações de RON’s seja devido à presença de blocos heterocromáticos ricos 

em resíduos ácidos, não correspondendo a sítios verdadeiros de DNAr 45S.  

  Porções heterocromáticas do genoma possuem um importante papel na 

atividade gênica, atuam na segregação cromossômica durante a divisão 

celular, na organização nuclear e regulação da expressão gênica associada a 

mudanças ambientais (Grewal e Jia 2007; Varriale et al. 2008; Bühler 2009). 

Considerando que para S. bicolor e S. midas os sítios de DNAr 18S estão 

ladeados pela heterocromatina, possivelmente estas regiões podem estar 

atuando na regulação destes genes ribossomais. 

 A heterocromatina está presente na forma de marcações conspícuas na 

região centromérica/pericentromérica de todos os cromossomos autossômicos 

e no cromossomo X de S. bicolor e S. midas, sendo este padrão similar ao 

encontrado em estudos prévios (Nagamachi et al. 1990; Dantas e Barros 

1997). Entretanto o padrão heterocromático do cromossomo Y variou entre as 

duas espécies. Variação na quantidade de heterocromatina já foi evidenciado 
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anteriormente entre S. midas e S. niger, onde a primeira espécie apresenta 

uma maior quantidade de heterocromatina possuindo blocos intersticiais neste 

cromossomo(Nagamachi et al. 1990). Interessantemente o cromossomo Y de 

S. midas da Fazenda Experimental da UFAM, apresentou uma menor 

quantidade de heterocromatina que S. bicolor, contrastando com os dados de 

S. midas das margens do rio Jari (Nagamachi et al. 1990).  

A formação e a manutenção da heterocromatina depende de diferentes 

passos tais como: i) localização cromossômica; ii) localização nuclear; iii) 

presença e a quantidade de DNA repetitivo com destaque para os elementos 

transponíveis (Birchler et al. 2000; Grewal e Jia 2007). 

 Elementos transponíveis possuem papel central na evolução genômica 

por diversos processos incluindo inativação gênica, combinando diferentes 

éxons e por conversão gênica (Kazazian 2004). Bem como a recombinação 

entre cópias não homólogas de elementos transponíveis pode conduzir 

rearranjos como: deleções, duplicações, inversões, translocação (Volff 2005). 

O mapeamento físico de LINE-1 em S. bicolor e S. midas, evidenciou variação 

no padrão de mapeamento entre as duas espécies.  

De maneira geral, normalmente elementos transponíveis estão 

localizados em regiões heterocromáticas e, muitas vezes o acúmulo destes age 

como gatilho para processo de heterocromatinização visando assim o 

silenciamento destas sequências (Selker 2002). O elemento transponível LINE-

1 é encontrado abundantemente no genoma dos mamíferos (Han e Boeke 

2005; Chueh et al. 2009) e influencia na organização e função do genoma 

(Lander et al. 2001;. Kazazian 2004). Entretanto a associação entre 

heterocromatina e LINE-1 não é clara e direta. Diversas espécies de mamíferos 

possuem deposição deste elemento em regiões eucromáticas (Parish et al. 

2002; Waters et al. 2004), enquanto noutras estão em região heterocromáticas, 

particularmente na heterocromatina centromérica (Henikoff e Malik 2002; 

Waters et al. 2004).  

Estes dois padrões são encontrados no presente estudo, pois além dos 

blocos centroméricos, sinais de hibridização são encontrados em regiões 

eucromáticas tanto em S. bicolor (pares cromossômicos 4 e cromossomos 

sexuais), quanto em S. midas (cromossomos sexuais). Ainda, quando 

comparamos o padrão de bandeamento G e o mapeamento de LINE-1, é 
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possível notar que estes estão em regiões de bandas G negativas (bandas 

claras), contrapondo com resultados que descrevem uma preferência na 

acumulação deste elemento em regiões de bandas G positivas, ricas em A-T 

(Korenberg e Rykowski 1988; Boyle et al. 1990). Entretanto, outros estudos tem 

demonstrado que esta relação é clara em inserções antigas deste elemento 

(>80-100 milhões de anos) e invasões mais recentes (<1 milhão de anos) são 

aleatórias no genoma do hospedeiro (Lander et al. 2001; Ovchinnikov et al. 

2001). Diante disso podemos inferir que deposição de LINE-1 no genoma de S. 

bicolor e S. midas é recente no tempo evolutivo, visto que ainda não estão em 

regiões de banda G positiva, corroborando os dados evidenciados para S. 

oedipus, onde foi verificado uma expansão e diversificação recentes de LINE-1 

no genoma desta espécie (Boissinot et al.  2004). 

Ainda com relação ao mapeamento do LINE-1, houve variação entre as 

duas populações de S. bicolor analisadas, onde na população do SESI um 

sinal na região terminal do braço longo do quarto par foi verificada, enquanto 

na população da UFAM esta marcação não ocorre, bem como foi evidenciado 

uma marcação na região terminal do cromossomo X, ausente na população do 

SESI. S. bicolor é uma espécie que tem sua distribuição sobreposta à área 

urbana da cidade de Manaus e drasticamente afetada por sua expansão 

populacional que fragmentou seu hábitat, bem como pelo aumento de sua 

malha viária e de agricultura nas bordas da cidade (Röhe 2006). 

Possivelmente, esta variação seja devido ao isolamento entre estas duas 

populações, visto que a baixa variabilidade genética e o efeito gargalo de 

garrafa ocasionou diferenciação genética entre as populações (Santos 2005). 

Com relação aos cromossomos sexuais, tanto em S. bicolor (população 

da UFAM) quanto em S. midas uma marcação na região terminal do 

cromossomo X sem homologia com o Y foi evidenciada. Em mamíferos, as 

sequências de LINE-1 são abundantes (Waters et al. 2004; Graham e Boissinot 

2004; Acosta et al. 2008) e em cromossomos sexuais sua acumulação está 

relacionada com a inativação de um dos cromossomos X nas fêmeas para 

promover o silenciamento gênico e garantir dosagem gênica do par sexual 

quando comparado com os machos (Chow et al. 2010).  

Ainda, de acordo com Boissinot et al. (2001), regiões cromossômicas 

com pouca recombinação seria local de acumulação de LINE-1, sendo 
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esperado uma maior deposição deste elemento no cromossomo Y quando 

comparado a outras porções genômicas. Porém, os cromossomos Y das duas 

espécies analisadas no presente trabalho apresentam menores quantidades de 

sinais de hibridização de LINE-1 quando comparado ao cromossomo X, 

sugerindo assim que está ocorrendo uma menor acumulação deste elemento 

no cromossomo Y de S. bicolor e S. midas. Este padrão foi verificado para 

outras espécies de mamíferos (Waters et al. 2004).  

Diante do exposto no presente estudo, verificamos que se torna 

imprescindível a utilização de diferentes marcadores cromossômicos para que 

seja possível ter uma visão mais precisa da organização genômica de S. 

bicolor e S. midas. 
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6. Conclusões 

 

• Saguinus possuem a macroestrutura cariotípica conservada com 

2n=46, porém estudos anteriores apresentam morfologia variada devido a não 

padronização na montagem dos cariótipos, como também, na subjetividade na 

medida dos cromossomos. 

• Indivíduos da mesma espécie, do presente estudo e comparado 

com estudos anteriores, porém de localidades diferentes podem apresentar 

variação de bandas e do retroelemento LINE1marcações moleculares. 

• O par de cromossomos quatro de S. midas e S. bicolor, pode ser 

considerado marcador citogenético entre essas espécies e servir para a 

identificação de híbridos entre eles. 

• Marcações indiretas das Regiões Organizadoras de Nucléolos 

(RONs) devem ser associadas com mapeamento físico cromossômico para 

evitar equívocos de marcações inespecíficas. 

• O padrão de distribuição do retroelemento LINE-1 indica sua 

deposição recente nos genomas dos S. midas e S. bicolor, podendo estar em 

processo evolutivo de expansão/diversificação.  

• Variação do LINE-1 nos Saguinus bicolor pode ser usada para 

diferenciar as populações do SESI e da UFAM.  
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