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EXTRATO
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OLIVEIRA, Claudine Gonçalves, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
Fevereiro de 2011. Genética de Cebus (Platyrrhini: Cebidae) Erxleben
1777 com ênfase na conservação ex situ e na filogeografia do grupo.
Orientadora: Fernanda Amato Gaiotto. Co-orientador: Romari Martinez. Colaborador:
Marco Antônio Costa.

Os padrões presentes de diversidade de Cebus da Mata Atlântica são afetados tanto pela
história como por processos recentes, como à ação antrópica. Algumas populações de
Cebus são encontradas em regiões fragmentadas, pequenas e isoladas, sendo o macacoprego-do-peito-amarelo, Cebus xanthosternos Wied-Neuwied 1826 uma das espécies
mais ameaçadas da Mata Atlântica brasileira. A conservação in situ para essa espécie é
problemática devido à escassez de habitat, portanto, a conservação em cativeiro tem
sido considerada como uma estratégia alternativa. Há 20 anos foi necessária a criação de
um stud book, porém, não existiam informações genéticas acerca dos indivíduos cativos
das instituições brasileiras. A avaliação preliminar da variabilidade genética de C.
xanthosternos em cativeiro no Brasil, comparado com os dados da variabilidade
genética obtidos para os animais da natureza por meio de sequenciamento de DNA
mitocondrial e microssatélites, identificou que dois dos cinco grupos de cativeiro
avaliados tiveram uma variabilidade genética comparável a populações selvagens. No
entanto, os outros três grupos, aparentemente exigem uma gestão urgente para melhorar
a sua variabilidade genética. Considerando que os efeitos da endogamia são mais
pronunciados em cativeiro, devido à falta de fluxo gênico, nossos dados indicam a
necessidade de aumentar o tamanho da população através da introdução de novos
indivíduos quando resgatados a esses grupos em cativeiro. Populações cativas de Cebus
são utilizadas em pesquisas biomédicas com primatas não-humanos devido às
similaridades filogenéticas com a espécie humana. Seguindo as recomendações
internacionais, todos os animais utilizados em pesquisas biomédicas devem ser bem
definidos em termos taxonômicos e constituição genética. Assim, a avaliação da
variabilidade genética fornece subsídios para responder tais questões. A genotipagem
dos 18 indivíduos de C libidinosus do plantel do Centro de Primatas da UnB indicou a
existência de déficit de heterozigotos na população, sugerindo consanguinidade que foi
confirmada a partir do índice de endogamia calculado (f=0.32). Além disso, foi
detectada a presença de animais híbridos na colônia. Os marcadores microssatélites
constituem-se ferramentas ideais para análises de variabilidade genética e identificação
de espécie, porém, ainda não estavam desenvolvidos para espécies do gênero Cebus. Tal
necessidade proporcionou o desenvolvimento dessa tecnologia para acessar o material
genético de Cebus, estamos em fase de teste para validação da mesma. A maioria das
ações realizadas para a conservação in situ, tenta preservar áreas que incorporam o
maior número de espécies ameaçadas de extinção. Essa abordagem é pouco significativa
em termos de evolução, pois não leva em consideração a história biogeográfica das
espécies e suas populações, sendo considerado enfoque incompleto e sua validade se
limita em curto prazo de tempo. Estudos de filogeografia de Cebus na Mata Atlântica
possibilitaram o entendimento da evolução das diferentes linhagens e sua relação com
os eventos históricos determinantes de sua diversificação. A relação filogenética e a
rede haplotípica obtida para C. xanthosternos separou as amostras em clados de acordo
com o local de origem, separando os grupos distribuídos ao norte dos grupos
vii

distribuídos no centro e, estimou o tempo dessa separação em 9 milhões de anos. Além
disso, separou C. apella e C. robustus de C. xanthosternos. Dessa forma, acredita-se que
a história de especiação deste gênero iniciou-se no período terciário, continuando até o
quarternário, época em que surgiram as principais barreiras geográficas do continente
que isolam populações, das quais o ancestral de Cebus se diversificou. Dada à
importância do gênero Cebus supracitada, torna-se necessário a conservação seja ela ex
situ ou in situ, a fim de manter parte significativa da diversidade genética restante nas
populações remanescentes.
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OLIVEIRA, Claudine Gonçalves, D.S., Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus,
Fevereiro de 2011. Genetics of Cebus (Platyrhini: Cebidae) Erxleben 1777 with
emphasis on ex situ conservation and phylogeography of the group. Adviser:
Fernanda Amato Gaiotto. Co-advisers: Romari Martinez and Marco Antônio Costa.

The patterns of diversity of Cebus from Atlantic Forest are affected by history and
recent process, due to human action. Some populations of Cebus are found in
fragmented regions, small and isolated, at the capuchin monkey the yellow-breasted,
Cebus xanthosternos Wied-Neuwied 1826 as one of the most endangered species in the
Brazilian Atlantic Forest. In situ conservation for this species is problematic due to lack
of habitat, therefore, the preservation in captivity has been considered as an alternative
strategy. For 20 years it was necessary to establish a stud book, but there were no
genetic information about individuals captive Brazilian institutions. The preliminary
assessment of genetic variability of C. xanthosternos in captivity in Brazil, compared
with the data of nature through the sequencing of mitochondrial DNA and
microsatellites, found that two of the five captive groups studied had a genetic variation
comparable to wildlife. However, the other three groups apparently require urgent
management to improve their genetic variability. Whereas the effects of inbreeding are
more pronounced in captivity, due to lack of gene flow, our data indicate the need to
increase the size of the population by introducing new individuals to these groups when
rescued in captivity. Captive populations of Cebus are used in biomedical research with
nonhuman primates due to their phylogenetic similarities with humans. Following
international recommendations, all animals used in biomedical research should be well
defined in terms of taxonomic and genetic. Thus, assessment of genetic variability may
provide insights to answer such questions. Genotyping of 18 individuals from Primate
Center of UNB indicated the existence of deficit of heterozygotes in the population,
suggesting that inbreeding was confirmed from the calculated rate of inbreeding (f =
0.32). Furthermore, we detected the presence of hybrid animals in the colony. The
microsatellite markers are tools ideals for analysis of genetic variability and species
identification, however, were not yet developed to the genus Cebus. This need provided
the development of this technology to access the genetic material of Cebus, but we still
have no concrete data, since we are being tested to validate the same. Most actions
performed for in situ conservation, trying to preserve areas that incorporate the highest
number of endangered species. This approach is of little significance in terms of
evolution of living beings, because it takes into account the biogeographical history of
species and their populations, considered incomplete approach and its validity is limited
in a short period of time. Studies of Cebus phylogeography in the Atlantic allowed
understanding the evolution of different lineages and their relationship to historical
events determinants of diversification. The phylogenetic relationships and haplotype
network obtained for C. xanthosternos separated samples into clades according to place
of origin, separating the groups distributed north of the groups and distributed in the
center, estimated time of separation in 9 million years. Furthermore, we separated C.
apella and C. robustus of C. xanthosternos. Thus, it is believed that the history of
speciation of this genre began in the Tertiary period, continuing until the quaternary at
which time came the main geographical barriers that isolate people from the mainland,
from which the ancestor of Cebus diversified. Given the importance of the genus Cebus,
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it is necessary to conserve either ex situ, in order to maintain a significant part of the
genetic diversity remaining in the population.
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1. INTRODUÇÃO

O gênero Cebus (Platyrrhini: Cebidae) Erxleben 1777, popularmente conhecido
como macaco-prego, apresenta ampla distribuição geográfica, desde o Cabo Graças a
Deus na fronteira entre Honduras e Nicarágua, até a província de Missões na Argentina
(MARTINEZ et al., 2002). As espécies deste gênero foram classificadas por Tate
(1939) de acordo com a presença ou ausência de topete. Dentre as espécies do gênero
Cebus com topete (Cebus flavius McGrave 1648, Cebus nigritus Goldfuss 1809, Cebus
apella Linnaeus 1758, Cebus libidinosus Spix 1823, Cebus robustus Kuhl 1820 e Cebus
xanthosternos Wied-Neuwied 1826), apenas C. apella não está distribuído ao longo da
Mata Atlântica.
C. xanthosternos é endêmico da Mata Atlântica, com distribuição original na
região delimitada pelo Rio São Francisco ao norte e ao oeste, ocorrendo nos Estados da
Bahia e Sergipe e, ao sul, pelo Rio Jequitinhonha ocorrendo nos Estados da Bahia e
norte de Minas Gerais. Devido ao desmatamento, atualmente as populações
remanescentes de C. xanthosternos encontram-se extremamente reduzidas, tendo
desaparecido em várias regiões.
Os padrões de distribuição de Cebus encontrados na Mata Atlântica são afetados
tanto pela história evolutiva como por processos recentes devido à ação antrópica.
Portanto, torna-se difícil de distinguir, baseando-se em observações contemporâneas, se
a homogeneidade genética entre as populações da espécie pode ser devido a um
ancestral comum recente ou a um fluxo gênico contemporâneo restrito (RUOKONEN,
2001). Entre os fatores mais influentes na história evolutiva que afetaram a estrutura das
populações existentes no presente, estão as glaciações. Durante o passado, há 2,5
milhões de anos, o clima e as flutuações ambientais do Pleistoceno levaram milhares de
xiv

espécies a se restringir a áreas de acordo com a habilidade adaptativa delas. Nos
períodos frios, a maioria das espécies migrava para o Sul e, durante períodos mais
brandos migravam para o Norte ou para altitudes maiores (ROY et al., 1996).
Já, entre os fatores mais negativos das ações antrópicas que afetam a diversidade
populacional contemporânea, está à fragmentação dos ambientes naturais. A
fragmentação da Mata Atlântica produziu graves consequências para as populações
remanescentes, em função da drástica redução de habitats e isolamento genético das
populações, facilitando a incidência de outras perturbações, como a caça, os incêndios,
poluição e isolamento geográfico dos fragmentos para as populações (PRIMACK e
RODRIGUES, 2001).
O estudo dos aspectos históricos da distribuição espacial contemporânea da
linhagem de genes, com a finalidade de fornecer mais informações que auxiliem no
entendimento dos mecanismos de especiação do grupo e na avaliação da diversidade
mantida nas populações atuais tornou uma alternativa para o estabelecimento de
estratégias para conservação in situ e ex situ da espécie.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Taxonomia do Gênero Cebus

O gênero Cebus (Platyrrhini: Cebidae) foi descrito por Erxleben em 1777, a fim
de acomodar varias espécies de primatas neotropicais, incluindo Simia capucina, S.
apella, Simia trepida e Simia. fatuella (SILVA-JR, 2001). O primeiro a estudar a
taxonomia de Cebus foi ELLIOT (1913), tendo descrito 20 espécies, popularmente
conhecida como macaco-prego. Em 1957, Cabrera reorganizou-os em 14 diferentes
morfotipos. TATE (1939) modificou ligeiramente a taxonomia de Cabrera e distinguiu
15 espécies, organizando-as pela presença ou ausência do “topete”, um penacho de
pêlos na parte superior da cabeça, a princípio diferente entre populações, conhecido
posteriormente como “tufo”.
A classificação de Cebus só chegou a um consenso com a publicação do trabalho
de HERSHKOVITZ (1949), que considera além de outras características, a presença ou
não do topete ou tufo de pêlos na parte frontal da cabeça. HERSHKOVITZ (1949)
indicou que o grupo de populações com tufo seria monoespecífico, possuindo apenas
Cebus apella Linnaeus 1758 como representante tipo e o grupo sem tufo seria composto
por três espécies: Cebus albifrons Humboldt, 1812, Cebus capucinus Linnaeus, 1758 e
Cebus nigrivittatus.
HILL (1960) reavaliou o grupo “com tufo descreveu 16 subespécies de Cebus
apella, dentre elas: Cebus apella apella Linnaeus 1758, Cebus apella robustus Kuhl
1820, Cebus apella nigritus Goldfuss 1809, Cebus apella libidinosus Spix 1823 e Cebus
apella xanthosternos Wied-Neuwied 1826. Muitos autores estabeleceram diferentes
formas com diversas taxonomias sub específicas. Porém, o esquema de quatro espécies
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divididas pela presença ou não de tufo, proposto por HERSHKOVITZ (1949) foi até
recentemente o mais adotado pela comunidade cientifica.
Groves (2001) reestruturou o nome do grupo Cebus com tufo e dividiu as 4
espécies em 14 espécies e subespécies, entre elas Cebus xanthosternos Wied-Neuwied
1826, C robustus Kuhl 1820, C. libidinosus Spix 1823, C. nigritus Goldfuss 1809, C.
apella Linnaeus 1758.
Segundo SILVA-JR (2001), no maior e mais completo trabalho de taxonomia de
Cebus – grupo com tufo- realizado até hoje, o termo subespécie não enquadra entidades
em processo de especiação, nem marca mais semelhanças entre dois grupos do que
considerá-los pertencentes a espécies diferentes. Assim, o termo subespécie torna-se
inútil para a taxonomia do grupo, e o uso nesse contexto fica incorreto. Desta forma,
adotou-se que cada táxon é considerado como uma unidade evolutiva básica, ou seja,
uma espécie, e reconheceu-se a existência de dois subgêneros de Cebus:

1) Cebus (correspondem aos Cebus sem tufo), com as seguintes espécies:
Cebus (Cebus) capucinus Linnaeus, 1758
Cebus (Cebus) albifrons Humboldt, 1812
Cebus (Cebus) olivaceus Schomburgk, 1848
Cebus (Cebus) kaapori Queiroz, 1992

2) Sapajus (correspondem aos Cebus com tufo), com uma classificação mais complexa,
dividida em três subgrupos:

a) Espécies Amazônicas
Cebus (Sapajus) apella Linnaeus 1758
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Cebus (Sapajus) macrocephalus Spix, 1823
b) Espécies do centro da América do Sul e norte da Mata Atlântica
Cebus (Sapajus) libidinosus Spix 1823
Cebus (Sapajus) cay Illiger, 1815
Cebus (Sapajus) xanthosternos Wied-Neuwied 1826

c) Espécie do sul da Mata Atlântica
Cebus (Sapajus) robustus Kuhl 1820
Cebus (Sapajus) nigritus Goldfuss 1809
Neste presente trabalho será adotada a taxonomia proposta por Groves (2001), e
estudado as espécies do grupo com tufo (Tabela 1).

2.2 Distribuição e Habitat

O gênero Cebus, juntamente com o gênero Alouatta (Platyrrhini: Atelidae)
apresenta uma das distribuições geográficas mais extensas da América Central e do Sul,
estendendo-se ao norte atingindo o Cabo Graças a Deus na fronteira de Honduras e
Nicarágua, e ao sul, expande-se para a América do Sul até a província de Missões na
Argentina (SILVA JR, 2001; RYLANDS, 2004; OLIVEIRA e LANGGUTH, 2006).
De maneira geral, Cebus habita quase todos os tipos de florestas da região
Neotropical, sendo considerados altamente adaptáveis, com populações insulares,
costeiras, de floresta de montanha, floresta decidual, bosques andinos, caatinga, cerrado
e pantanal, entre outros biomas (Figura 1, Tabela1).
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Tabela 1 - Descrição da distribuição das espécies de Cebus do grupo com tufo
Localidade

Espécie
C. flavius

Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

C. xanthosternos

Sergipe, Bahia e Minas Gerais: região situada entre os rios São Francisco e Jequitinhonha

C. robustus

Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais: região situada entre os rios Jequitinhonha e Doce.

C. nigritus

Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Nordeste da Argentina:
região situada ao sul do rio Paraíba do Sul.

C. libidinosus

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Goiás e Minas Gerais: áreas
de vegetação aberta e Mata Atlântica do Nordeste do Brasil (exceto a parte situada à direita do rio São Francisco),
estendendo-se aos cerrados de Goiás (a leste do rio Tocantins) e Araguaia.

C. apella

Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Amapá, Pará, Maranhão e possivelmente Tocantins: Amazônia
Oriental, desde o leste dos rios Negro e Madeira ate as bordas da floresta no Maranhão, Rondônia, Mato Grosso e
possivelmente extremo norte de Tocantins.

Fonte: SILVA JÚNIOR, 2001; RYLANDS, 2004; OLIVEIRA e LANGGUTH, 2006
** imagens copiadas do Google web
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Figura 1- Mapa de distribuição do Gênero Cebus.

Fonte: Silva-Jr (2001)

Fonte: SILVA JÚNIOR, 2001

Figura 1 - Mapa de distribuição do Gênero Cebus
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2.3 Ecologia de Cebus

2.3.1 Dieta

Os macacos-prego são capazes de explorar uma ampla gama de recursos
alimentares, incluindo muitos não utilizados por outros primatas neotropicais, um fato
que favorece a sua ampla distribuição geográfica (BROWN e ZUNINO, 1990).
Todos os macacos-prego são considerados onívoros ou classificados, também,
como frugívoros-insetívoros (ROBINSON e JANSON, 1987). Além de frutos, estão
incluídos na sua dieta brotos, pedúnculos, flores, bases foliares (principalmente de
espécies da família Bromeliaceae), néctar e presas animais, incluindo invertebrados,
aves, ovos, répteis, anfíbios, morcegos e outros pequenos mamíferos (IZAWA, 1978;
JANSON e BOINSKI, 1992; FREESE e OPENHEIEMER, 1981).

2.3.2 Ecologia e Comportamento

Os macacos-prego passam a maior parte o tempo em diversas atividades diárias,
de acordo com a localidade, estações e tempo de forrageamento. Essas atividades são
determinadas por fatores como preferência de habitats e disponibilidade de recursos, tais
como: locais de dormir, fontes de água e recursos alimentares (SPIRONELLO, 2001).
Geralmente vivem em simpatria com outros primatas, sendo raro encontrá-los como os
únicos primatas nos seus habitats (FRAGASZY et al., 2004). Entre os gêneros em
simpatria com macacos-prego estão: Pithecia sp., Ateles sp., Alouatta sp., Saimiri sp.,
Saguinus sp. (FRAGASZY et al., 2004), e Callithrix sp. (GOUVEIA, 2009).
São capazes de usar ferramentas para abrir frutos e cascas que não podem ser
abertos com seus dentes ou unhas. O procedimento ocorre por esmagamento em
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superfícies escolhidas (“bigornas”), não ao acaso, usando uma peça de bastão (ou
“martelo”) para abrir o fruto. Os animais jovens já foram observados tentando imitar o
comportamento dos adultos (FRAGASZY et al., 2004).

2.3.3 Reprodução

Os macacos-prego são considerados de vida longa, quando comparados a outros
primatas, podendo chegar aos 55 anos em cativeiro. Além da longevidade, apresentam
baixos índices de natalidade e desenvolvimento lento. A média de vida do animal em
cativeiro é de 40 anos (FRAGASZY et al., 2004).
A idade reprodutiva das fêmeas inicia-se aos 7 anos, com tempo de gestação
de 149-158 dias; período de amamentação de 12 meses com 1 filhote por gravidez a
cada 22 meses (DI BITETTI e JANSON, 2001).
Durante os primeiros dois terços do período de estro (18 dias), as fêmeas
solicitam a atenção do macho escolhido usando vocalizações distintas, expressões
faciais e posturas. O macho copula somente uma vez por dia. Nos dois últimos dias do
estro, o macho dominante impede o acesso à fêmea de machos subordinados. Quando
ele termina essa guarda, as fêmeas rapidamente copulam com outros machos do grupo
(FRAGASZY et al., 2004).

2.3.4 Estrutura social

São animais que vivem em grupos polígamos formados por machos acasalando
com mais de uma fêmea, e fêmeas podendo copular com mais de um macho, tal sistema
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é denominado multimacho e multifêmea (FREESE e OPENHEIEMER, 1981; DI
BITETTI e JANSON, 2001)
Um macho é dominante sobre todos os outros indivíduos (macho-alfa) e machos
jovens podem formar subgrupos sociais separados. O macho dominante destaca-se: i)
durante o acasalamento; ii) durante a defesa do grupo e as intervenções agonísticas e,
iii) controla o acesso a vários recursos alimentares. As fêmeas são filopátricas, isto é,
permanecem no grupo de origem enquanto os machos dispersam-se. Os machos
abandonam seus grupos de origem por volta da maturidade sexual, a qual ocorre entre
os cinco e nove anos, e tornam-se membros de outros grupos. As fêmeas, apesar de não
se dispersarem, podem sair de seus grupos por fissão permanente do grupo (DI
BITETTI e JANSON, 2001; FRAGASZY et al., 2004).
O tamanho dos grupos varia de acordo com as espécies de Cebus. Em C. apella
o tamanho varia de três a 17 indivíduos (JANSON, 1986; ZHANG, 1995;
SPIRONELLO, 2001). Em C. capucinus, varia de 9 a 26 indivíduos (CHAPMAN,
1988; PHILLIPS, 1995) e, em C. olivaceus varia de 5 a 36 (ROBINSON, 1981).
DEFLER (1979) registrou 35 indivíduos em um grupo de C. albifrons. DI BITETTI
(2001) observou grupos de C. nigritus contendo de 4 a 30 indivíduos e GOUVEIA
(2009) registrou grupos de C. xanthosternos com o número de indivíduos variando de
24 a 27.
Assim, o tamanho e a estrutura social dos grupos de macacos-prego podem
variar de acordo com a disponibilidade e distribuição espaço temporal dos recursos
alimentares, pressão de predação, densidade populacional, tamanho e qualidade do
habitat (FRAGASZY et al., 2004).
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2.4 Status de Conservação das populações atuais de Cebus

A fragmentação de habitat promove a redução das áreas de floresta e isolamento
das porções remanescentes, resultando em um processo de formação de mosaicos de
habitats, que incluem fragmentos florestais de diferentes tamanhos, áreas agrícolas e
urbanas e que apresentam uma probabilidade reduzida de dispersão e estabelecimento
de indivíduos adultos e jovens da fauna (SANTOS, 1995).
Algumas populações de Cebus são encontradas em regiões fragmentadas,
pequenas e isoladas umas das outras e, portanto, suscetíveis aos riscos tipicamente
associados a populações de tamanho pequeno. A fragmentação agrava os efeitos da caça
para subsistência e tráfico de animais, pois facilita o acesso de caçadores e impede ou
dificulta a recolonização por animais vindos de áreas não caçadas (KIERULFF et al.,
2005).
A associação destes fatores fez com que algumas espécies de macaco-prego (C.
xanthosternos e C. robustus) fossem enquadradas na lista das espécies ameaçadas de
extinção pelo IBAMA (MMA, 2005) e IUCN (2001). Portanto, tornou-se necessário a
criação de programas de conservação ex situ e in situ.
Os programas de reprodução em cativeiro para a conservação ex situ, estão
sendo usados como uma maneira de salvar espécies ameaçadas de extinção (RALLS e
BALLOU, 1986). Três mudanças genéticas adversas podem ocorrer após a reprodução
em cativeiro: depressão endogâmica, perda de variação genética e adaptação ao
ambiente de cativeiro. Assim, o manejo genético é desejável para minimizar endogamia,
perda de variação genética, e evitar hibridação nas populações ameaçadas,
principalmente aquelas existentes em pequenos fragmentos, bem como naquelas
mantidas em cativeiro.
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A manutenção da variabilidade genética nas populações cativas é recomendada
para: a) maximização da heterozigosidade inicial; b) maximização dos intervalos de
geração minimizando o número de gerações e indivíduos consanguíneos e, c)
maximização do tamanho efetivo (FRANKHAM et al., 2008).
A avaliação da variabilidade genética e detecção de hibridação nas populações
tem se tornado mais fácil, a partir do desenvolvimento de diversas técnicas moleculares.
Ao longo das últimas três décadas, em particular, após o desenvolvimento da PCR
(Reação da Polimerase em Cadeia), o número de locos que podem ser utilizados para a
investigação de problemas relacionados à conservação da biodiversidade tem
aumentado consideravelmente (AVISE, 1994).
Os marcadores microssatélite constituem uma ferramenta útil na determinação
do nível de variabilidade genética nas populações. São marcadores codominantes que
podem apresentar alto grau de polimorfismo, e diversos alelos. Podem ser encontrados
tanto em regiões codificadoras como em não codificadoras, sendo observados tanto em
organismos eucariontes quanto em procariontes (AVISE,1994).
As regiões de microssatélites apresentam altas taxas de mutação, na ordem de
10-2 a 10-5, e mecanismos de mutação complexos. Dois processos têm sido sugeridos
para explicá-los: 1) recombinação entre as moléculas de DNA que estaria alterando o
tamanho dos microssatélites por crossing-over desigual ou conversão gênica, 2)
mecanismo de deslize (slippage), que envolve a dissociação momentânea das fitas de
DNA durante a replicação e um erro no realinhamento devido às repetições presentes na
fita a ser replicada in vivo ou in vitro com o deslize da Taq DNA polimerase no PCR
(JARNE e LAGODA, 1996).
A principal desvantagem para o uso dos marcadores microssatélites é a falta de
primers específicos desenhados para a maioria das espécies. Sendo necessária a
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construção destes primers, o que necessita tempo e habilidade do pesquisador em
trabalhar com biologia molecular (Ver anexos).

2.5 Origem da Mata Atlântica

A Origem da Mata Atlântica teve início há mais de 100 milhões de anos, a partir
da separação do supercontinente Gondwana (formado pelos continentes americano e
africano). Os processos geológicos que culminaram na separação, fizeram que
surgissem cadeias de montanhas que hoje correspondem às serras do leste brasileiro. As
montanhas formadas serviram de barreiras para os ventos carregados de umidade vindos
do oceano. Sob a forma de nevoa ou chuvas, a umidade propiciou a criação das
condições ambientais necessárias para que diversas espécies vegetais que originaram
parte da Mata Atlântica se instalassem e evoluíssem (MARTINS et al., 2006).
Segundo a Teoria dos Refúgios Pleistocênicos (HAFFER, 1969) durante o
período entre 2 a 4 milhões de anos atrás, o globo começou a sofrer prolongado
resfriamento (era glacial). A diminuição na temperatura global provocou climas mais
secos, o que retraiu as florestas úmidas em refúgios, enquanto as áreas adjacentes foram
cobertas por savana. Após o aquecimento da Terra, as espécies residentes nos refúgios
expandiram suas áreas geográficas (HAFFER, 1969).
Nos sucessivos períodos de alternância de temperatura, as populações
fragmentadas das espécies ficaram em diferentes regiões de refúgios separadas por
barreiras ecológicas, sendo submetida a diferentes condições de sobrevivência.
Conseqüentemente, a atuação dos fatores evolutivos proporcionou o estabelecimento da
especiação em algumas populações (HAFFER, 1969).
Segundo PINTO et al. (2006), biogeograficamente, a Mata Atlântica Nordestina
apresenta quatro dos cinco centros de endemismo que ocorreram nesta região
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geográfica, sendo dois situados ao norte do Rio São Francisco (centro de endemismo
Pernambuco e os brejos nordestinos) e outros dois localizados ao sul do Rio São
Francisco (centros Diamantina e Bahia). Os brejos nordestinos são compostos por ilhas
de floresta estacional encravadas no semi-árido. Os centros de Diamantina e Bahia
estariam os quais ocupam também pequenas porções de Minas Gerais e do Espírito
Santo. Nessas regiões existe hoje um elevado número de espécies endêmicas, e esses
quatro centros estão entre as áreas mais ricas em espécies de toda a Mata Atlântica.
A Mata Atlântica no Nordeste cobria uma área original de 255.245 km²,
ocupando 28,84% do seu território. Porém, estudos recentes indicam que o bioma no
Nordeste ocupa hoje uma área aproximada de 19.427 km², cobrindo uma área total de
2,21% de seu território, sendo mais de 46% dos remanescentes mapeados localizados na
Bahia (PINTO et al., 2006).
Na Bahia, a Mata Atlântica distribui-se por cinco regiões políticas: Chapada
Diamantina-Oeste, Litoral Norte, Baixo Sul, Sul e Extremo-Sul. Essas regiões
apresentam características ecológicas, histórias de ocupação humana, usos do solo e
pressões antrópicas distintas. Diversos ciclos econômicos sucederam- se nos domínios
da Mata Atlântica na Bahia: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, diamantes, café,
jacarandá, gado, algodão, cacau e recentemente monocultura de eucalipto (DEAN,
1996).

2.6 Filogeografia e ferramentas moleculares

A filogeografia é uma disciplina criada há 20 anos, que associa a biogeografia, a
genética de populações e a filogenia molecular no estudo dos polimorfismos de genes
em populações de uma espécie ou entre espécies próximas. Sendo assim, esta disciplina
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estuda os princípios e padrões que determinam a distribuição geográfica das linhagens
geneticamente relacionadas, estabelecendo os níveis intraespecíficos com a dispersão e
a vicariância (AVISE, 2000).
A descrição de histórias evolutivas das linhagens, para avaliação de impacto na
composição da biodiversidade atual, tem sido obtida com êxito a partir de estudos
filogeográficos. Para isso metodologias empregando o uso de ferramentas moleculares,
tais como as que utilizam DNA, são eficazes já que podem fornecer importantes informações sobre processos evolutivos e diferenciação intra e interespecífica, de
características de interesse para reconstrução filogenética e outras abordagens
evolutivas, tais como nos estudos de fluxo gênico, especiação, sistemática e estrutura de
populações (AVISE, 1994).
Vários estudos filogeográficos usando seqüências de genes mitocondriais vem
sendo realizados para uma ampla variedade de espécies: Macaca fuscata (MARMI et
al., 2009); Gorilla gorilla gorilla

(CLIFFORD et al., 2004); Arvicola sapidus

(CENTENO-CUADROS et al., 2009), Bothrops jararaca (GRAZZIOTIN et al., 2006),
Gnarosophia bellendenkerensis

(HUGAL et al., 2002) e Kikihia subalpina

(MARSHALL et al., 2009).
O sucesso de seqüências de mtDNA em estudos filogenéticos é devido a várias
características: a) pacotes de genes compactados, com poucos nucleotídeos intergênicos
não codificantes e alguns nucleotídeos sobrepostos entre genes (CANTORE e
SACCONE, 1987), b) falta de recombinação (CLAYTON, 1992); c) mantêm herança
materna (KONDO et al., 1996); d) as seqüências evoluem mais rápido quando
comparado com seqüências do núcleo, talvez devido a ineficiência do reparo (BROWN
et al., 1979) e, e) está em multicópias na célula (ROBIN e WONG, 1988).
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A região controle não codificante, também conhecida como D-loop ou Asa-D é
(em parte) responsável pelo tamanho da variação no genoma mitocondrial devido à
diferença no fragmento e o número de cópias repetidas em vários grupos (SBISÁ et al.,
1997).
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2. OBJETIVOS

O presente trabalho teve por objetivo geral compreender padrões genéticos que
pudessem ser aplicados à conservação ex situ e a compreensão de aspectos relacionados
à filogeografia de Cebus.
Para tanto, quatro objetivos específicos foram traçados e serão aqui apresentados
na forma de Capítulos e Anexo para facilitar a organização dos dados e a discussão com
vistas a publicação em revistas científicas. Assim, os objetivos específicos do presente
trabalho foram:
1) Avaliar a diversidade genética molecular de grupos cativos de Cebus
xanthosternos, através de marcadores microssatélites e mtDNA, com vistas a
conservação ex situ (Capítulo 1);
2) Investigar diferenças genéticas em um grupo cativo de Cebus libidinosus com
padrão fenotípico (pelagem) distinto do tipo da espécie (Capítulo 2).
3) Compreender aspectos evolutivos e filogeográficos sobre a origem de espécies
de Cebus presentes atualmente na Mata Atlântica (Capítulo 3).
4) Desenvolver ferramentas moleculares do tipo microssatélites específicos para
Cebus xanthosternos para uso em estudos populacionais da espécie (ANEXO)
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CAPITULO 1- Molecular genetic analysis of the yellow-breasted capuchin monkey:
recommendations for ex situ conservation

Claudine Gonçalves de Oliveira, Fernanda Amato Gaiotto, Marco Antônio Costa and
Romari Alejandra Martinez

RESUMO

O macaco prego de peito amarelo, Cebus xanthosternos, é uma das espécies
mais ameaçadas da Mata Atlântica brasileira. Conservação in situ para essa espécie é
problemática devido à destruição do habitat, portanto, a conservação em cativeiro tem
sido considerada como uma estratégia alternativa. Um Stud book (Livro Genealógico)
de C. xanthosternos é mantido por mais de 20 anos, no entanto, não existem dados
genéticos coletados. Assim, nosso objetivo é fornecer uma avaliação preliminar da
variabilidade genética de C. xanthosternos em cativeiro no Brasil e compará-lo com os
dados da natureza. Sequenciamento de DNA mitocondrial e microssatélites mostraram
que dois dos cinco grupos de cativeiro avaliados tiveram uma variabilidade genética
comparável aos animais selvagens. No entanto, os outros três grupos, aparentemente
exigem uma gestão urgente para melhorar a sua variabilidade genética. Considerando
que os efeitos da endogamia são mais pronunciados em cativeiro, devido à falta de fluxo
gênico, nossos dados indicam a necessidade de aumentar o tamanho da população
através da introdução de novos indivíduos em cativeiro. Nossos resultados são a
primeira tentativa de fornecer a informação genética de C. xanthosternos em cativeiro
no Brasil.

Este artigo está aceito no periódico Genetics and Molecular Research e, por este motivo, está
aqui apresentado com formatação própria da revista onde será publicado.
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Running Title: Molecular genetics of the yellow-breasted capuchin monkey
Abstract
The yellow-breasted capuchin monkey, Cebus xanthosternos, is one of the most
endangered species of the Brazilian Atlantic Forest. In situ conservation for this species
is problematic due to habitat destruction; therefore, captive conservation has been
considered as an alternative strategy. A Studbook for C. xanthosternos has been kept for
more than 20 years; however, no genetic data have been collected. Our aim was to
provide a preliminary assessment of the genetic variability of C. xanthosternos in
captivity in Brazil and to compare it with data from the wild. Microsatellite and mtDNA
sequencing showed that two of the five captive groups assessed had a genetic variability
comparable to wild animals. However, the other three groups apparently require urgent
management to improve their genetic variability. Considering that inbreeding effects are
more pronounced in captivity due to lack of gene flow, our data indicate a need to
increase population size by introducing newly rescued individuals into these captive
groups. Our results are the first attempt to provide genetic information for captive C.
xanthosternos in Brazil.
Key words: Brazilian Atlantic forest; Cebus; Genetic diversity; Management
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Introduction
The yellow-breasted capuchin monkey, Cebus xanthosternos Wied-Neuwied, 1826 is
endemic to the Brazilian Atlantic forest. This species has been reported only in the
south of Bahia State along the Paraguaçu River, near Salvador, as its northernmost
limit, and the Jequitinhonha River as its southernmost limit. However, historically, this
species had a distribution up to the São Francisco River as its northernmost and
westernmost limits (Oliver and Santos 1991; Coimbra-Filho et al. 1992; Rylands et al.
2005).
Some of its rapidly declining populations are within an area considered one of the most
biodiverse points in the Atlantic Forest (Martini et al., 2007), which is prone to
anthropic pressures, such as habitat loss and fragmentation due to deforestation. This
scenario is worsened by hunting for subsistence or illegal commerce, which hinders
recolonization of well-preserved forest fragments (Kierulff et al., 2005). As a
consequence, this species was included in the IUCN Red List of Threatened Species,
and an International Committee for Management and Conservation of Cebus
xanthosternos and C. robustus was created in 1992. This committee is responsible for
the Atlantic Forest capuchin in situ and ex situ conservation and captive management
(Kierulff et al., 2005).
The C. xanthosternos Studbook had 160 registered individuals in 2007. Of these, 57 are
housed in eight Brazilian institutions and the remainder in 17 European institutions.
Molecular studies of such individuals can provide useful information for the
establishment of management measures to avoid total loss of the original genetic
diversity (Gilligan and Frankham, 2003).
We assessed the allelic and haplotypic variability of a fraction of the Brazilian Studbook
members and of a wild population of C. xanthosternos. This initiative generated
information for devising an appropriate strategy for the conservation of this species.
Material and Methods
Forty individuals, representing 70% of all animals kept in captivity in Brazil (registered
in the Studbook up to it latest update) were sampled. Twelve individuals were housed at
the Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, RJ (CPRJ), eight individuals at Fundação
Parque Zoológico de São Paulo, SP (SP), three individuals at the “Quinzinho de Barros”
Zoo, in Sorocaba, SP (QB), six individuals at the Belo Horizonte Zoo, MG (BH), and
11 individuals at the Americana Zoo, SP (AM). DNA extractions were performed using
both hair and feces samples. Feces and hair samples were also collected from eight
individuals from a natural population at the Una Biological Reserve (REBIO-UNA,
Bahia, Brazil). We extracted total DNA using a QIAmp DNA stool mini kit® and a
QIAmp DNA mini kit® (Qiagen) according to the manufacturer's specifications for all
samples.
Microsatellite primers designed for C. apella (Escobar-Páramo, 2000), for Saguinus
mystax (Bohle and Zischler, 2002), for Saimiri boliviensis (Witte and Rogers, 1999), for
Alouatta palliata (Ellsworth and Hoelzer, 1998), and for Homo sapiens verified as
polymorphic for C. nigritus (Amaral et al., 2005) were tested for C. xanthosternos. We
carried out PCR amplifications of 36 microsatellite loci using the following cycling
conditions: initial denaturation at 94º C for 4 min followed by 35 cycles of 94º C for 1
min, variable annealing temperature for 50 sec, and 72º C for 1 min, and an extension
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period of 10 min. All PCR reactions were performed in 20 µL containing: 10 mM TrisHCl (pH 8.3), 50 mM KCl, 0.25 mM MgCl2, 0.5 mM of each primer; 0.25 mM of each
dNTP; 300 ng DNA and 5 U Taq polymerase (Fermentas). One primer of each pair was
labeled with a M13 primer tail according to Ganache et al. (2001).
We used an ABI 377 automated sequencer for detection of PCR products using the
software GeneScan and Genotyper 2.1 (Applied Biosystems) for genotype
determination.
We checked and corrected putative genotyping errors using MicroChecker 2.2.3
(Oosterhout et al. 2004). Values of gene diversity (HE), observed heterozygosity (HO),
and genetic structure GST (Nei, 1978) were estimated using GENETIX 4.05 (Belkhir et
al., 2004).
Amplification of a 680-bp fragment of the control region (D-loop) was performed using
the primers CTACCATCAACACCCAAAG and CATCCAGTGACGCGGTTAAGA
and PCR amplification conditions as described by Kocher et al. (1989).
Amplified PCR products were purified and sequenced using a MegaBace DNA
Analysis System (Armersham Biosciences) with the DYEnamic ET Dye Terminator
cycle sequencing kit (Armersham Biosciences). Sequences were aligned using Clustal
W (Thompson et al., 1994), and the alignments were edited manually using Bioedit
7.0.0 (http://www.mbio.ncsu.edu/ BioEd- it/bioedit.html). The sequences obtained were
deposited in GenBank.
Intraspecific historical lineages, population structuration and geographic distribution
patterns were inferred using a haplotype network constructed by the median-joining
network method (MJ) (Bandelt et al., 1999) using NETWORK 4.5.0.0 (www.fluxusengineering.com).
Results
Of the 36 originally tested primers, only 12 resulted in positive amplifications and six
were polymorphic for C. xanthosternos (PEPC8, PEPC59 SB19 D16S505, D4S411, and
D2S382). Genotyping error analysis indicated no evidence of scoring error due to
stuttering and no evidence of a large allele dropout; however, there was a homozygote
excess at all loci, probably due to the presence of null alleles. Some studies have
documented null alleles at microsatellite loci at frequencies of up to 15% (Callen et al.,
1993).
Only two groups (CPRJ and SP) showed gene diversity (HE) similar to that from the
wild population (Table 1). Heterozygosities (HO) for SP, Wild, and CPRJ populations
(Table 1) were higher than those found in QB, AM, and BH. The CPRJ group had the
largest number of alleles per loci (Table 1). When GST pairwise comparisons were
made, SP and CPRJ showed the lowest value (Table 2). QB and BH groups were found
more recently, with individuals from different sources, probably mixing genetic pools.
According to Studbook information, AM and BH groups started with few individuals
from the AM Zoo, with only one male and one female recognized as relatives.
The lowest values of differentiation were attained in pairwise comparisons of wild,
CPRJ, and SP (Table 2). Moreover, the QB population had the highest GST when
compared with the BH and AM (0.2431 and 0.2963, respectively), probably a result of a
founder effect associated with the establishment of captive populations. The SP and AM
groups, although stemming from common ancestors, are quite different genetically. This
could be due to genetic effects of inbreeding in the AM group, which strengthens the
notion that it should be a management priority.
34

A total of 24 sequences of the mtDNA control region (Table 3) were confirmed using
BLAST, and a consensus sequence of 455 bp was obtained, aligning them with a
sequence for C. albifrons (GenBank accession NC_002763.1). No indels were found.
Base composition varied significantly among the different domains of the C.
xanthosternos control region. It is similar to other mammals regarding a base
composition of T > A > C > G and pattern of (A+T) > (C+G) (Sbisá et al., 1997). The
average nucleotide sequence composition was 56.8% A+T, 43.1% G+C. Among the
analyzed animals, nine different haplotypes were identified (Templeton, 2001). Mean
haplotype diversity was 0.7029, and the estimated nucleotide diversity (π) was 0.049.
As hypothesized, since the CPRJ group consisted of a large number of different wildlife
origins, it was the most polymorphic, with 29 variable sites. Haplotype 5 was the most
frequent: 13 individuals from four out of five groups. This high frequency of only one
haplotype was exclusive to captive populations, therefore representing additional
evidence for the possible founder effect previously discussed. It is also interesting to
highlight that haplotype 9 was exclusive to the wild population. The MJ network
showed a close-knit relationship among all haplotypes, with one mutational step and at
the most one median vector separating the two most common haplotypes. We detected
that there is more than one mutational path between almost all haplotypes. The fact that
there are haplotypes exclusive to the wild population also supports a separation broader
than could be expected between wild samples and captive ones, since the wild
population is only around thirty years old. Haplotypes found only in captive individuals
cannot be considered exclusive to the captive population until more wild animals are
sampled.
The AM group was the most divergent, with three exclusive haplotypes (4, 6, and 7)
from a total of four, consistent with levels of genetic divergence revealed by
microsatellite analysis (Table 2). CPRJ and BH showed two (1 and 4) and one (8)
exclusive haplotypes, respectively. CPRJ showed the greatest estimated haplotypic
distance (Figure 1) and the highest haplotypic diversity, 0.716.
Discussion
The maintenance of captive populations through an ex situ conservation program is
useful to avoid species extinction, especially in seriously threatened biomes, as in the
case of the Atlantic Forest in Brazil. However, this initiative tends to be inefficient if
not associated with in situ conservation strategies. In spite of the captive yellowbreasted capuchin monkey population being at least 20 years old, and according to
Studbook´s first records, this study showed the first genetic variability estimates for the
species. Based on our analyses, it was possible to diagnose genetic aspects of the
Brazilian captive population and compare them to wildlife parameters. Our results help
in proposing management recommendations for captive populations, in order to
minimize genetic drift and inbreeding depression. Similar studies were conducted for
other endangered species, such as the Iberian wolf (Ramirez et al., 2006) and the
Jamaican yellow boa (Tzika et al., 2009).
According to Studbook records, the CPRJ population is the oldest captive group,
founded with animals from different locations, ranging from the northern to the
southern extremes of the species’ distribution. Original founders were brought from the
wild in 1980 and their offspring were transferred to Brazilian (BH, QB, SP, and AM)
and European zoos. Gene diversity (HE) for CPRJ and SP is similar to that found for the
wild population, reflecting the wild origin of its founders. Our genetic results showed
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that CPRJ group is the most important among the Brazilian captive populations, since it
preserves the largest genetic variability, including the number of alleles, gene diversity,
and haplotypic diversity. The genetic parameters estimated are also in accordance with
the historic information from the studbook (e.g., the CPRJ group received the greatest
number of unrelated founders).
The higher genetic diversity found in the SP and CPRJ groups when compared with BH
and QB should be considered for management purposes, such as the exchange of
individuals between institutions. Comparisons of results were limited since there is no
previous study of genetic variability for C. xanthosternos and because few reports for
other Cebus species in captivity have been published. Amaral et al. (2005) analyzed two
Cebus nigritus semi-captive groups, in a forest fragment in a semi-urban zone of
Ribeirão Preto, SP, Brazil. They obtained a similar mean gene diversity (HE) of 0.711
using three polymorphic microsatellite loci compared with our 0.73 for the BH and SP
groups using five microsatellite loci. As BH and SP belong to the same gene pool and
since there has been exchange of individuals between them over the years, it is possible
to make comparisons with the genetic variability found for this semi-captive group of C.
nigritus.
Rudnick and Lacy (2008) used computer simulations to investigate the retention of
genetic diversity and inbreeding in captive populations, changing the number of
founders (10, 30, and 100 individuals) and assuming founders are unrelated and not
inbred. Results indicated that 0-2% more genetic diversity over ten generations was
retained when 100 unrelated founders were considered. Similarly, 0-2% less inbreeding
was detected in the same conditions. Therefore, to retain a population genetic variability
with a low rate of inbreeding, it is mandatory that all C. xanthosternos captive
populations analyzed have a larger effective number of unrelated founders.
Our results showed extremely low values of genetic variability as a warning signal of a
high potential for inbreeding depression. We recommend that Brazilian groups should
be priorities in the Committee´s management plans, including the strategic trading of
individuals from one zoo to another, as to increase their genetic diversity.
The low estimated haplotypic diversity for QB and BH also indicates that these
populations should be a priority for future management procedures. Therefore, our
genetic results could be useful in guiding matings in order to optimize parental
contributions to the genetic diversity of captive populations following the methodology
of Cabalero et al. (2010), which makes management more efficient. Furthermore, the
introduction of newly rescued individuals into these captive populations could also help
minimize inbreeding depression.
Conclusions
In summary, our results provide guidance for efficient ex situ management programs for
C. xanthosternos in the future. We suggest an increase in the number of individuals in
all captive populations with specimens rescued by government agencies. Planned
intercrosses between individuals from the BH, AM, and QB populations with those
from the SP and CPRJ populations should be performed, since the latter have a genetic
diversity more similar to the wild population. These measures should be priorities aimed
at preventing further loss of the population’s fitness and evolutionary potential due to
loss of genetic variability, as is currently the case.
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Table 1. Genetic diversity among captive and wild C. xanthosternos groups for multiple
microsatellite alleles. Mean number of alleles (Ā), gene diversity (HE), observed
heterozygosity (HO), and fixation index (f).

Ā
HE
HO
F

CPRJ
10
0.842
0.656
0. 220

SP
5.8
0.738
0.705
0. 044

QB
3.6
0.611
0.333
0.455

AM
4
0.453
0.388
0.143
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BH
2.6
0.478
0.467
0. 023

WILD
5
0.749
0.667
0.110

Table 2. Nei’s (1978) GST statistics comparing all captive and wild groups based on
microsatellite data.
Population
CPRJ
SP
BH
QB
AM

GST
CPRJ SP
BH
0.0797 0.1574
0.1817
-

WILD

QB
0.1345
0.1703
0.2431
-

AM
0.1959
0.2453
0. 1587
0.2963
-

WILD
0.0905
0.0890
0.1607
0.1685
0.2353
-
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Table 3 - List of Cebus xanthosternos studied. N is the number of specimens found for
each haplotype.

Hapl_1
Hapl_2
Hapl_3
Hapl_4
Hapl_5

N
1
3
2
1
13

Hapl_6
Hap_7
Hap_8
Hap_9

1
1
1
1

Studbook sample

Genbank acession

#113
#68, #139, Wild
# 149, #153
#84
#26, #48, #98, #122, #185, #212,
#82, #194, #4, #8, #69, #91, Wild 1
#51
#169
#210
Wild 2
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1397212
1397214, 1397205, 1397218
1397208, 1397209
1397215
1397200, 1397221, 1397204, 1397206, 1397220,
1397217, 1397211, 1397213, 1397216, 1397210
1397219
1397203
1397191
1397201

Figure 1. Median joining (MJ) haplotype network for all samples. Darker points
represent median joining vectors. Size of circles is proportional to the number of
specimens sharing each haplotype.
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CAPITULO 2- Colônia cativa de Cebus libidinosus Spix 1823 revela endogamia e
hibridação interespecífica

Claudine Gonçalves de Oliveira, Fernanda Amato Gaiotto e Romari Alejandra Martinez

RESUMO

Os primatas não humanos constituem-se bons modelos animais para a pesquisa
experimental, pois, apresentam estreita relação evolutiva com os seres humanos e
garantem alta fidelidade com a capacidade cognitiva. Assim, os objetivos deste trabalho
foram avaliar a variabilidade genética e realizar a caracterização fenotípica dos
exemplares mantidos na colônia cativa de C. libidinosus do Centro de Primatas da UnB
As análises foram realizadas a partir da genotipagem, com 6 loci microssatélites e
caracterização fenotípica de 18 indivíduos. Os valores de heterozigosidade observada
(Ho), heterozigosidade esperada (He), e o coeficiente de endogamia foram calculados
pelo programa Genetix 4.0. O valor de He (0.7888) maior que Ho (0.5394), indica a
existência de déficit de heterozigotos na população, sugerindo consanguinidade
(f=0.32). A detecção da possibilidade de depressão endogâmica nessa população,
algumas recomendações são feitas para impedir o aparecimento de alterações genéticas
que são inevitáveis em populações em condições de cativeiro.

PALAVRAS-CHAVE: Cebus, Cebus libidinosus, cativeiro. Conservação ex situ.

Este manuscrito será submetido ao periódico Brazilian Archives of Biology and
Technology.
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INTRODUÇÃO

As principais metas dos programas de reprodução em cativeiro é o
estabelecimento da auto sutentabilidade das populações, seja para espécies ameaçadas
ou para aquelas importantes nas diversas áreas experimentais da ciência. Portanto, o
estabelecimento de ambientes adequados para reprodução deve ser gerenciado para
manter os mesmos atributos genéticos e comportamentais de populações silvestres da
mesma espécie (Szapkievich et al., 2002). Desta forma, assegurando a manutenção da
variabilidade genética das populações e sua conservação no cativeiro.
A manutenção da variabilidade genética nas populações é recomendada para: a)
maximização da heterozigosidade inicial; b) maximização dos intervalos de geração
minimizando o número de gerações e indivíduos consanguíneos e, c) maximização do
tamanho efetivo (Frankham et al., 2008).
Além do manejo e conservação da espécie em cativeiro, a identificação
taxonômica correta das colônias é essencial para estudos experimentais e investigação
biomédica (Nieves et al., 2008). Um diagnóstico incorreto de animais aumenta a
variância dos dados da pesquisa (Schreiber et al., 1998).
Os primatas não humanos constituem-se como ótimos modelos animais para
diversas áreas da pesquisa experimental, devido a sua estreita relação evolutiva com os
seres humanos e, por garantir ao modelo alta fidelidade com capacidade preditiva e
discriminativa que não estão disponíveis em outras espécies (King et al., 1988; Bontrop,
2001; Goodman & Check, 2002). Entretanto, a pesquisa com primatas não-humanos é
cada vez mais difícil de sustentar em muitos países. A oferta de animais não é suficiente
para atender as demandas atuais (Cohen, 2000; National Research Council, 2003), e os
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opositores do uso de primatas em pesquisas tornaram-se politicamente influentes nos
últimos anos (Goodman & Check, 2002).
Em

virtude

de

seu

status

taxonômico

combinado

com

a

relativa lentidão de reprodução em cativeiro, os primatas são considerados desafios
como modelos animais. Ao contrário da maioria das espécies utilizadas em pesquisas,
os primatas geralmente têm uma vida útil longa, passando anos em cativeiro, sendo
freqüentemente reutilizados em vários estudos independentes (Boccia et al., 1995; Van
Vlissingen, 1997). Portanto, a obtenção de grupos bem-definidos e auto-sustentáveis
para fins científicos tem sido procurada por muitos anos (Kingston, 1994; Conselho
Nacional de Pesquisa, 2003).
As áreas mais comuns de investigação usando primatas não-humanos são
microbiologia (incluindo o HIV/SIDA, 26%), neurociência (19%), a bioquímica (12%),
e fisiologia/farmacologia (11%) (Carlsson et al., 2004). A freqüência com que
determinada espécies são utilizadas dependentem da área de pesquisa. No Brasil, os
cebídeos constituem a maioria dos primatas neotropicais e são considerados o melhor
modelo em pesquisa em neurociência devido a grande capacidade cognitiva (Fragaszy,
2004).
Dentre estes se destaca a subfamília Cebinae, a qual pertence à espécie Cebus
libidinosus Spix 1823. Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar molecularmente,
exemplares de Cebus do cativeiro do Centro de Primatas da UnB utilizados em
pesquisas de neurociências, a fim de identificar indivíduos com fenótipos confusos, e
esclarecer as características genéticas dessa colônia, para melhorar seus programas de
reprodução e manejo.
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MATERIAL E METODOS
Caracterização fenótipica

A caracterização fenotípica dos 18 exemplares de Cebus do cativeiro do Centro
de Primatas da UnB (Tabela 1), utilizados em estudos de neurociências, foi identificada
usando os caracteres diagnósticos descritos em Silva-Jr (2001). As características
fenotípicas adotadas para a identificação foram: coloração da mancha pré-auricular,
coloração dos pêlos da garganta, formato do capuz, coloração das partes dorsal do
corpo, coloração das partes ventral do corpo, coloração da superfície lateral das coxas,
coloração da superfície lateral dos braços e coloração da parte proximal da cauda.
.
Amplificação de loci microssátelites

Foram coletadas amostras de sangue e pêlos de 18 exemplares de Cebus do
cativeiro do Centro de Primatas da UnB utilizados em estudos de neurociências, sem
informação prévia quanto à origem geográfica e parentesco. Além disso, foram
utilizadas amostras de outras espécies de Cebus para fins de comparação: C. apella
(n=6), proveniente de uma região alagada para construção da barragem de Samuel em
Rondônia-RO; C. libidinosus (n=10) coletados na região da Serra da Capivara no PiauíPI e, C. libidinosus (n= 5), cativos em zoológicos de São Paulo-SP que apresentavam
características fenótipicas típica da espécie.
Dessas amostras, foi extraído DNA usando o kit a QIAmp DNA stool mini kit®
de acordo as recomendações do fabricante. Estes DNAs foram amplificados com 36 loci
microssatélites desenhados para C. apella (Escobar-Páramo, 2000), Saguinus mystax
47

(Bohle & Zischler, 2002), Saimiri boliviensis (Witte & Rogers, 1999), e Alouatta
palliata (Ellsworth & Hoelzer, 1998), e para Homo sapiens verificado como
polimórficos para C. nigritus (Amaral et al., 2005).
Foram realizadas amplificações de PCR utilizando as seguintes condições de
ciclo: desnaturação inicial a 94 º C por 4 min, seguido por 35 ciclos de 94 º C por 1 min,
a temperatura de anelamento variável (50°C-58ºC) por 50 seg e 72 º C por 1 min e, um
período de extensão de 10 min. Todas as reações de PCR foram realizadas em 20 ul
contendo: 10 mM Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM KCl, 0,25 mM MgCl2, 0,5 mM de cada
primer, 0,25 mM de cada dNTP, 300 ng de DNA e 5 U Taq polimerase (Fermentas).
Um primer de cada par foi marcado com uma cauda do primer M13 de acordo com
Ganache et al. (2001). Foi utilizado um sequenciador automático ABI 377 para a
detecção de produtos de PCR utilizando o software GeneScan e Genotyper 2.1 (Applied
Biosystems) para a determinação do genótipo.

Os erros de genotipagem foram

corrigidos usando o programa MicroChecker 2.2.3 (Oosterhout et al., 2004). Valores de
diversidade genética (HE), heterozigosidade observada (HO), e estrutura genética GST
(Nei, 1978) foram estimados utilizando Genetix 4.05 (Belkhir et al., 2004).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os cebídeos são descritos na literatura como primatas que apresentam grande
polimorfismo, quanto à coloração da pelagem e distribuição geográfica que confunde a
identificação dos animais (Cabrera, 1957; Groves, 2001). Geralmente as colônias são
formadas aleatoriamente, com a maioria dos animais provenientes de apreensões de
comércio ilegal, portanto, com pouca ou nenhuma informação sobre a sua procedência
geográfica, pedigree ou até mesmo condições sanitárias iniciais. Assim, tornam-se
48

necessários a associação de dados morfológicos e moleculares a fim de impedir
atribuição incorreta de espécies e gerenciar o programa de reprodução em cativeiro.
A caracterização fenotípica obtida para os 18 exemplares coletados no centro de
primatas da UnB está descrita na Tabela 1. Os dados mostraram variação no padrão
fenotípico de 3 indivíduos (1, 11 e 18).
Marcadores microssatélites tem sido bastante utilizados na investigação de
aspectos genéticos da população, pois constituem ferramentas poderosas na detecção de
parentesco, sistemas de acasalamento, estrutura populacional e identificação de
híbridos. Ganhando grande destaque em pesquisas que envolvem espécies ameaçadas,
principalmente podem ser recuperados de amostras de DNA degradados, como fósseis,
exemplares taxidermizados em museus e, porque eles podem ser analisados por meio de
amostras não-invasivas do tipo: pêlos, fezes, urina e saliva (Morin et al., 1994; Taylor et
al., 1994; Taberlet & Fumagalli, 1996; Taberlet et al., 1997).
Dos 36 primers de microssatélites testados originalmente, apenas 12 resultaram
em amplificações positivas, sendo somente 6 polimórficos para C. libidinosus (PEPC8,
PEPC59. SB19, D16S505, D4S411, e D2S382). Analises de erro de Genotipagem não
indicaram evidência de erro devido a stuttering e alelo dropout; contudo, mostrou
excesso de homozigotos em todos os loci, provavelmente devido a presença de alelos
nulos. Algum estudo tem documentado que alelos nulos em loci microssatélites têm
freqüência maior do que 15% (Callen et al., 1993).
Na Figura 1, observa-se a distribuição espacial da similaridade genética entre os
indivíduos amostrados no Centro de Primatologia da UnB (DF), comparados a
similaridade genética de exemplares de animais de vida livre de C. apella (espécie de
distribuição Amazônica) e C. libidinosus (espécie distribuída na região do Estado do
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Piauí-PI) e, animais do cativeiro no estado de São Paulo que apresentavam
características fenótipicas de C. libidinosus.
Os animais do DF parecem compartilhar alelos com os animais coletados na
região do PI, já que apresentaram altos índices de similaridade genética e no gráfico
(Figura 1) estão distribuídos no plano bem próximo. Já os animais que apresentam
características fenótipicas parecidas com C. libidinosus, se mostraram geneticamente
distantes dos demais animais amostrados, tendo, o índice de similaridade genética
distribuído no plano distante dos outros grupos analisados.
O Eixo 2 representa 32,69% da variabilidade genética e, separa C. apella dos
animais do DF e C. libidinosus do Piauí, mostrando que os animais do PI formam uma
nuvem de variabilidade mais dispersa, o que indica que, comparativamente,

os

indivíduos do DF formam um grupo com pouca variabilidade.
Um exemplar do zoológico de São Paulo, incluído no grupo que apresentavam
características de C. libidinosus, agrupou-se com os indivíduos de DF, mas no plano do
gráfico ficou distante dos demais animais incluídos no grupo que apresentavam
características de C. libidinosus. Provavelmente, tenha sido devido à origem geográfica,
já que C. libidinosus tem ampla distribuição ou, o grupo do zoológico de São Paulo que
apresentavam características fenotípicas de C. libidinosus não são animais puros, exceto
esse único individuo agrupado. Além disso, as fichas desses animais no zoológico
dizem que foram capturados na região de Ribeirão Preto SP, que está dentro da
distribuição geográfica de C. nigritus.
O valor de He (0.7888) maior que Ho (0.5394), indica a existência de déficit de
heterozigotos na população, sugerindo consanguinidade que foi confirmada a partir do
índice de endogamia calculado (f=0.32). Os valores de diversidade genética obtidos
para C. libidinosus pode ser comparável com o de outras espécies do mesmo gênero e,
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de vida livre. Amaral et al. (2005) analisaram dois grupos semi cativos de Cebus
nigritus, no fragmento florestal numa zona semi urbana de Ribeirão Preto, SP, Brasil.
Eles obtiveram uma diversidade genética (He) de 0.711 usando três loci microssátelites
polimórficos. Para grupos de C. xanthosternos cativos de instituições brasileiras e de
vida silvestre, esses valores variaram de 0.842 e 0.453, sendo que para o grupo de vida
livre a diversidade genética (He) foi 0.749 (Oliveira et al., 2011).
As análises de diversidade genética (He) para as três espécies indicaram
variabilidade genética satisfatória para manutenção das populações, porém, o menor
valor de heterozigosidade observada (Ho) para C. libidinosus indicou uma taxa
preocupante de endogamia.
Corroborando dados de distribuição espacial da similaridade genética, essas
análises confirmam que os animais do Centro de Primatas da UnB são considerados
puros. Visto que, foi encontrada grande proporção de alelos típicos da espécie C.
libidinosus nesses indivíduos, exceto para os indivíduos 1, 11 e 18 (Figura 2 e 3).
Portanto, com base nas seis regiões amostradas do genoma, considera-se que
esta população é composta de indivíduos da espécie C. libidinosus, exceto 3 indivíduos
(1, 11 e 18), porém é uma população endogâmica que provavelmente teve um número
reduzido de fundadores, ou o marcador molecular utilizado para acessar o DNA foi
pouco polimórfico, sendo o mais indicado a utilização de maior numero de marcadores,
o que não está disponível para esta espécie.
As alterações fenotípicas observadas (Tabela 1) são decorrentes da depressão
endogâmica e adaptabilidade ao cativeiro. Esse fenômeno é típico de populações
fundadas com um número reduzido de indivíduos, e já está bastante documentada na
literatura (Woodworth et al., 2002).
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Rudnick e Lacy (2008) na tentativa de investigar a retenção da diversidade
genética e endogamia em populações cativas usaram simulações de dados em
computador para compor populações, alterando o número de fundadores (10, 30 e 100
indivíduos) e assumindo que os fundadores são independentes. Os resultados indicaram
que 0-2% a mais de diversidade genética, ao longo de dez gerações, foi mantida quando
100 individuos foram considerados fundadores. Da mesma forma, a consanguinidade
obteve 0-2% a menos nas mesmas condições. Portanto, para manter a variabilidade
genética e uma baixa taxa de endogamia na população cativa do Centro de Primatas da
UnB, é necessário que a população tenha maior número efetivo de fundadores não
relacionados.
O manejo genético é desejável para minimizar endogamia e reduzir a perda de
variabilidade genética nas populações ameaçadas. As principais medidas mitigatórias
para retenção e conseqüente manutenção da diversidade gênica (He) na população são:
a) maximizar a heterozigosidade inicial; b) aumentar intervalos de geração e minimizar
o número de gerações e, c) maximizar o tamanho efetivo (Ralls & Ballou, 1986;
Woodworth et al., 2002). Desta forma, a população cativa deve ser manejada ao longo
tempo para manter a variabilidade genética similar aquela encontrada em populações
naturais correspondente (Lacy, 1993).
A caracterização dos primatas em cativeiro em instituições Brasileira contribui
para a sua identificação taxonômica correta, fornecendo dados úteis para uma melhor
gestão dos seus indivíduos reprodutivos e, finalmente, reuni informações que possam
contribuir para a conservação desta espécie na natureza.
Diante da identificação dos 3 animais híbridos (1, 11 e 13) e da detecção de
possibilidade de depressão endogâmica nessa população, algumas recomendações são
feitas para impedir o aparecimento de alterações genéticas que são inevitáveis em
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populações em condições de cativeiro. Para diminuir a perda da diversidade genética ao
longo da vida no cativeiro é necessário maximizar a heterozigosidade inicial, aumentar
o intervalo de gerações através da reprodução dos indivíduos mais velhos, maximizar o
tamanho da população e, a proporção Ne/N. Desta forma, retardar o depressão
endogâmica nesta população cativa.
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Tabela 1- Caracterização fenotípica dos exemplares do Centro de Primatas da UnB através de fotografias e, identificação genética por meio da
genotipagem de seis loci de microssatélites.
Indivíduos

Características

Identificação
genética

Coloração da
mancha préauricular

Coloração
dos pêlos da
garganta

Formato do
capuz

Coloração das
partes dorsal do
corpo

Coloração das
partes ventral
do corpo

Coloração da
Superfície lateral
das coxas

Exemplar
típo

Marrom
escuro

Amarelo
alaranjado

Dois tufos
eretos e
fundidos

Amarelo
alaranjado

Amarelo
alaranjado

Marrom
acinzentado

1

Marrom

*

*

*

2

Marrom

*

*

Amarelo
acinzentado
*

Marrom
avermelhado
*

3

?

*

*

*

/*

4

Marrom

*

*

*

5

*

*

*

6
7

Marrom
Marrom

*
*

*
?

Amarelo
acinzentado
Amarelo
acinzentado
*
*

8

Marrom

*

?

*

*

Marrom
avermelhado

9

Marrom

*

?

Amarelo
acinzentado

*

Marrom claro

10

*

*

*

Amarelo
acinzentado

*

?

*

*
*
*
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Coloração da
Superfície
lateral dos
braços
Marrom
amarelado e
marrom
enegrecido
*
*

Marrom
amarelado
?

*

Marrom
enegrecido
?
?

*

*

*
Marrom
amarelado e
Marrom claro
Marrom
amarelado e
Marrom claro
Marrom
amarelado e
Marrom claro
Marrom
amarelado e

Coloração da
Parte proximal
da cauda
Marrom claro

C.libidinosus

Marrom
enegrecido
Marrom
enegrecido
*

Hibrido
C.libidinosus
C.libidinosus

Marrom
enegrecido
?

C.libidinosus

?
*

C.libidinosus
C.libidinosus

*

C.libidinosus

*

C.libidinosus

*

C.libidinosus

C.libidinosus

11

Marrom

*

*

Marrom
enegrecido
Amarelo
acinzentado
?

*

12

Marrom

*

*

13

*

*

*

14

?

?

*

?

Amarelo
acinzentado
Amarelo
acinzentado
*

15

Marrom

*

*

16

*

*

17

*

*

?

18

Marrom claro

*

?

*
*

Marrom
enegrecido
*

Marrom claro
*
*
*

*

Marrom
enegrecido
?

*

?

*

*

?

*

*

*

*

*

*

Marrom
enegrecido
Marrom
amarelado

? não identificado
*característica correspondente a espécie tipo
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?

Marrom
amarelado e
marrom claro

Marrom
enegrecido
Marrom
enegrecido
Marrom
enegrecido
*

Hibrido
C.libidinosus
C.libidinosus
C.libidinosus

Amarelo
escurecido
Marrom
enegrecido
?

C.libidinosus

Amarelo
escurecido

Híbrido

C.libidinosus
C.libidinosus

PI
C. libidinosus
DF

C. apella

Figura 1- Similaridade genética dos indivíduos do Gênero Cebus analisados pelo
Software Genetix. Os quadros representam os indivíduos amostrados.
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1

2

3

6

Figura 2- Perfil genético dos indivíduos amostrados no Centro de Primatologia da UnB.
Cada cor representada na barra ao lado das figuras indica a quantidade de alelos
compartilhados com as espécies C. libidinosus (salmon), C. apella (vermelho), C.
nigritus (amarelo), C. robustus (verde) e C. xanthosternos (azul).
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1

11 15 8 14

12 10

7 17 16 4

3

2

9

5

6

13 18

Figura 3- Perfil de identificação individual dos animais do plantel do Centro de
Primatas da UnB. Cada barra representa um indivíduo e, cada cor representada na barra
ao lado das figuras indica a quantidade de alelos compartilhados com as espécies C.
libidinosus (salmon), C. apella (vermelho), C. nigritus (amarelo), C. robustus (verde) e
C. xanthosternos (azul).
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Resumo

A distribuição espacial das espécies é influenciada por fatores históricos e
devem ser visualizados dentro do processo evolutivo de toda a biota. Portanto, a
formação da Mata Atlântica há mais de 10 milhões de anos, baseada no modelo de
dispersão pelas manchas florestais, tendo ocorrido com a expansão da vegetação aberta
e intercâmbio de espécies nas glaciações cíclicas, influenciou o padrão de dispersão do
gênero Cebus. Assim, o objetivo desse artigo é descrever a prévia história evolutiva do
macaco-prego-do-peito-amarelo

(Cebus

xanthosternos), a fim

de obter uma

caracterização da filogeográfica desta espécie perante mudanças ocorridas na paisagem.
Para isso, foi alinhado um fragmento de 680pb da região D-loop de Cebus
xanthosternos, Cebus robustus e Cebus apella, além de Cebus albifrons coletada no
GenBank. A reconstrução filogenética foi realizada pelos programas PAUP e MrBayes
e, a análise filogeográfica foi obtida pelos programa Network e Beast. Foi encontrado
para a região D-loop do DNA mitocondrial de 30 Cebus xanthosternos do sul da Bahia
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e seis de Sergipe, 35 haplótipos (29 e 6, respectivamente). A reconstrução filogenética
e a rede haplotípica, calculada pelo método median-joining, separou Cebus
xanthosternos em dois clados: clado da distribuição central e clado da distribuição norte
e, separou Cebus xanthosternos de Cebus apella e Cebus robutus. O tempo do ancestral
comum mais recente para Cebus xanthosternos foi de 9.6 milhões de anos e, Cebus
xanthosternos, Cebus apella e Cebus robustus foi 16 milhões de anos. Tais dados
direcionam a história evolutiva do gênero Cebus para o período terciário, continuando
até o Quaternário, época em que surgiram as principais barreiras geográficas do
continente.

Introdução

A distribuição da diversidade biológica na Terra não é uniforme, tendo algumas
áreas com uma “explosão de diversidade” significativamente maior do que outras. A
distribuição espacial de espécies é influenciada por dois padrões básicos reconhecidos
na biogeografia. O primeiro é que a distribuição geográfica dos organismos é limitada
por fatores ecológicos ou históricos, assim os táxons não são completamente
cosmopolita, mas muitas espécies são endêmicas às regiões restritas (Croizat, 1976).
O segundo padrão é que as espécies endêmicas não são distribuídas
aleatóriarmente, mas tendem a concentrar em algumas regiões do mundo, constituindo
um fenômeno chamado de provincianismo (Cracraft, 1985; Platnick, 1991). As regiões
endêmicas são importantes por representarem a menor unidade geográfica de análise em
biogeografia histórica, formando a base para postular hipóteses sobre a história das
unidades geográficas e suas biotas (Cracraft, 1985, 1994; Morrone, 1994; Morrone e
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Crisci, 1995) e são considerados como alvos prioritários para ações de conservação
(Terborgh e Winter, 1982; Fjeldså, 1993).
A Mata Atlântica é um das principais regiões biogeográficas definidas da
América do Sul. A manutenção de florestas úmidas na América do Sul deu-se a pouco
mais de 50 milhões de anos, quando o clima predominantemente quente e úmido,
favoreceu a recuperação da diversidade das angiospermas e o estabelecimento de novas
espécies, após o grande evento de extinção da meganofauna e de 40% das espécies de
plantas (Morley, 2000).
Estudos apontam uma relação biogeográfica próxima da Mata Atlântica com a
biota da Floresta Amazônica (Eberhard e Berminghan, 2005) e com o componente
florestal do Cerrado por meio de florestas de galeria (Costa, 2003).
As ligações entre esses biotas eram feitas por dois dos blocos de floresta em
épocas úmidas, a cerca de 16 milhões de anos. Após a separação dessas florestas,
ocorreu a expansão continua da vegetação aberta com intercâmbio de espécies por
dispersão pelas manchas florestais, como durante as glaciações cíclicas ocorridas no
terciário (cerca de 10 milhões de anos) (Morley, 2000).
Amorim e Pires (1996) fizeram uma análise biogeográfica da Mata Atlântica
usando distribuições e filogenias de primatas (Callitrichidae) e dípteros (Sciaridae e
Ditomyiidae). Eles obtiveram como resultado uma divisão principal do bioma no vale
do Rio Doce (Espirito Santo) e mais em seis áreas de endemismo: três ao norte e três ao
sul da divisão principal. A porção média da Bahia, nas regiões do Vale do Rio
Jequitinhonha à Baía de Todos os Santos, também tem aparecido em alguns trabalhos
como divisão principal.
A Mata Atlântica abriga uma biota única com muitos gêneros e espécies
endêmicas (Myers et al., 2000). A presença de espécies endêmicas tem sido
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frequentemente utilizada como critério para escolha de áreas para indicação de
conservação, uma vez que, constituem-se elementos que devem ser levados em
consideração para postular hipóteses sobre a biogeografia histórica daquelas regiões
(Silva et al., 2004). Analisando as distribuições da maioria das espécies animais e
vegetais da Mata Atlântica, observa-se que os táxons são restritos a alguma porção
menor do bioma.
Cebus (Erxleben, 1777) é um gênero amplamente distribuído no Novo Mundo
(Hill, 1960) e um dos taxóns de mamíferos neotropicais mais controversos (Cabrera,
1917; Silva Jr, 2001). Hershkovitz (1949) separou o gênero Cebus em dois grupos
baseado na presença ou não de um tufo de pelos na região frontal. Este autor indicou
que o grupo de populações com tufo seria monoespecífico, possuindo apenas Cebus
apella como representante tipo e o grupo sem tufo seria composto por três espécies:
Cebus albifrons, Cebus capucinus e Cebus nigrivittatus. HILL (1960) reavaliou o grupo
“com tufo” e descreveu 16 subespécies de Cebus apella, dentre elas: Cebus apella
apella Cebus apella robustus, Cebus apella nigritus, Cebus apella libidinosus e Cebus
apella xanthosternos. Groves (2001) reestruturou a taxonomia do grupo com tufo e
dividiu as 4 espécies em 14 espécies e subespécies, entre elas Cebus xanthosternos,
Cebus robustus, Cebus libidinosus, Cebus nigritus, Cebus apella
Cebus xanthosternos Wied-Neuwied (1826), popularmente conhecido como
macaco prego-do-peito-amarelo, família Cebidae é endêmico da Mata Atlântica com uma
distribuição limitada ao norte e a oeste pelo rio São Francisco (Estados de Sergipe e
Bahia), ao sul pelo rio Jequitinhonha (Estados de Minas Gerais e Bahia) e a leste pelo
oceano Atlântico (Coimbra-Filho et al., 1991; Silva Jr, 2001; Rylands et al., 2005).
Porém, não se sabe como ocorreu historicamente esta distribuição da espécie nessas
diferentes regiões da Mata Atlântica.
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O objetivo desse artigo é propor a filogeografia prévia do macaco-prego-dopeito-amarelo (Cebus xanthosternos), a fim de obter uma caracterização da história
evolutiva desta espécie perante mudanças ocorridas na paisagem.

Materiais e Métodos

Estrutura genética

Sangue e pêlos foram coletados de 47 indivíduos (Tabela1) do Gênero Cebus
cativos de diversas instituições brasileiras e identificados taxonômicamente.
Foram realizadas amplificações de PCR de seis primers microssatélites,
desenhados para C. apella (Escobar-Páramo, 2000), Saguinus mystax (Bohle e Zischler,
2002), Saimiri boliviensis (Witte e Rogers, 1999) e Alouatta palliata (Ellsworth e
Hoelzer, 1998), e para Homo sapiens verificado como polimórficos para C. nigritus
(Amaral et al., 2005). As amplificações foram feitas de acordo as seguintes condições
de ciclo: desnaturação inicial a 94 º C por 4 min, seguida por 35 ciclos de 94 º C por 1
min, a temperatura de anelamento variável (50º- 55ºC) por 50 s e 72 º C por 1 min e,
um período de extensão de 10 min. Todas as reações de PCR foram realizadas em 20 ul
contendo: 10 mM Tris-HCl (pH 8,3), 50 mM KCl, 0,25 mM MgCl2, 0,5 mM de cada
primer, 0,25 mM de cada dNTP, 300 ng de DNA e 5 U Taq polimerase (Fermentas).
Um primer de cada par foi marcado com uma cauda do primer M13 de acordo com
Ganache et al. (2001). Foi utilizado um sequenciador automático ABI 377 para a
detecção de produtos de PCR utilizando-se o software GeneScan e Genotyper 2.1
(Applied Biosystems) para a determinação do genótipo. Os erros de genotipagem foram
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corrigidos usando o programa MicroChecker 2.2.3 (Oosterhout et al., 2004). A estrutura
genética GST (Nei, 1978) foi estimada utilizando-se Genetix 4.05 (Belkhir et al., 2004).

Implicações Filogeográficas

Sangue e pêlos de espécimes de Cebus foram coletados de indivíduos de
populações naturais e cativos (Tabela 2), seguindo as normas e com permissão do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Brasil).
A extração do DNA foi realizada usando o kit de extração QIAmp DNA mini
kit® (Qiagen) de acordo com as recomendações do fabricante. Amplificação de um
fragmento de 680bp da região controle (D-loop) foi realizado usando os primers
CTACCATCAACACCCAAAG e CATCCAGTGACGCGGTTAAGA, seguindo as
condições de amplificação da PCR descritas por Kocher et al. (1989). O produto de
PCR amplificado foi purificado e sequenciado usando-se o MegaBace DNA Analysis
System (Armersham Biosciences) com o kit de sequenciamento DYEnamic ET Dye
Terminator cycle sequencing (Armersham Biosciences). As sequencias produzidas
foram alinhadas usando-se o Clustal W e o alinhamento foi editado manualmente
usando-se Bioedit 7.0.0.
As principais características das sequências de DNA, a diversidade haplotípica
(Hd) e nucleotídica (π) foram determinadas pelo programa DNASP 4,0 (Rozas et al.,
2003). As estimativas de distância genética, máxima parcimônia (MP), máxima
verossimilhança (ML), e ao neighbor-joinging (NJ) foram realizadas análises com
haplótipos únicos. Distância genética e NJ foram estimados pelo modelo de distância
com exclusão pairwise utilizando o programa MEGA 4 (Molecular Evolutionary
Genetics Analyses (Tamura et al., 2007).
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A árvore filogenética inferida pelo método bayesiano foi construída utilizando
MrBayes 3,1 (Huelsenbech e Ronquist, 2001), com 3.000.000 gerações da cadeia de
Monte Carlo (MCMC). A máxima verossimilhança foi feita pela busca heurística NNI
com 100 replicações de bootstrap, usando o programa PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2003).
Além disso, as análises filogenéticas para Máxima Parcimônia também foram realizadas
através do programa PAUP* 4.0b10 (Swofford, 2003). A construção das topologias de
MP e ML foram feitas por uma busca heurística com a adição gradual de ramos com 10
repetições aleatórias. A análise ML foi realizada com o melhor modelo de ajuste da taxa
de evolução selecionada pelo critério de AKAIKE pelo programa MODELTEST 3,07
(Posada e Crandall, 1998). As topologias das árvores foram vistas usando-se TreeView
1.6.6 (Page, 2001).
A estrutura filogeográfica foi obtida através de uma rede de haplótipos
utilizando-se método median-joining (Bandelt et al., 1999) usando-se o Network
4.5.0.0 (WWW.fluxus engineering.com). O tempo do ancestral comum mais recente
(TMRCA) de C. xanthosternos, com os grupos externos C. apella, C. albifrons
(GenBank NC 002.763.1) e C. robustus foi estimado usando o programa Beast v1.4.8
(Drummond et al., 2006). Para calibrar a nossa análise, assumimos uma distribuição
normal para coalescência, permitindo que as datas de divergência pudessem variar de
forma simétrica.

A taxa de divergência do D-loop foi calibrada em 22,0 MYBP

correspondendo à divisão de Cebidae (sensu Goodman et al., 1998;. Schneider et al.,
2001). Cada Cadeia de Marcov Monte Carlo (MCMC) final foi executada para
50000000 gerações (burn-in 5-10%), com amostras de todos os parâmetros de 1.000
passos. Os resultados foram apresentados em Tracer v1.4.1 para verificar a ocorrência
de distribuição estacionária.
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Resultados

Estrutura genética
O gráfico da distribuição espacial da similaridade genética de Nei (1978) entre
as espécies de Cebus genotipados (Figura 2) mostrou um padrão de distribuição da
similaridade entre os indivíduos correspondente ao padrão de distribuição geográfica de
ocorrência das espécies, ou seja, os indivíduos distribuídos mais próximos
geograficamente são considerados mais similares. Além disso, não foram encontrados
níveis significativos de estruturação, indicando que pode ter existido, no passado, fluxo
gênico com as outras espécies.

Variação na sequência de DNA mitocondrial
A qualidade do produto de PCR, amplificado da região D-loop, foi checada em
gel de agarose. O mesmo apresentou o tamanho esperado e, boa qualidade para
sequenciamento. Todos eletroferogramas obtidos no sequenciamento foram claros, e
inspeção visual foi feito para todos indivíduos. Além disso, foram realizadas análises
filogenéticas preliminares utilizando o gene mitocondrial Citocromo b, observando-se
coerência filogenética ao ser comparado com a análise do D-loop. Desta maneira, foi
descartada a presença de numts (nuclear mitochondrial DNA (Nascimento et al., 2008).
Um alinhamento de 521 bp da região D-loop foi obtido para 36 indivíduos de C.
xanthosternos e três grupos externos C. robustus, C. albifrons e C. apella. Foram
encontrados 128 sítios variáveis (24.5%) e 35 haplótipos para C. xanthosternos, com
diversidade nucleotídica (π) de 0.04477.
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Implicações filogeográficas
As árvores filogenéticas estimadas pelo MP, ML, NJ e análises de inferência
Bayesiana foram muito semelhantes, as diferenças ocorreram apenas na posição relativa
de alguns subclados e no valor da confiabilidade estatística dos nós. Dentre as diversas
análises filogenéticas realizadas, o ML e NJ foram congruentes e não conflitantes com
MP e inferência bayesiana. O método Verossimilhança, em geral, têm a propriedade
desejável de consistência estatística (dado o modelo correto) e têm se mostrado
razoavelmente robusto à violação dos pressupostos do melhor modelo escolhido.
Todas as topologias obtidas com os diferentes métodos de reconstrução
filogenética suportam Cebus como um táxon monofilético composto por dois clados
maiores, o com tufo (C. apella, C. robustus e C. xanthosternos) e o sem tufo (C.
albifrons,

Genbank

NC

002.763.1).

O

ML

apresentou

3

clados:

clado1

predominantemente formado por indivíduos das espécies C. apella e C. robustus.
Clados 2 e 3 formados por representantes da espécie C. xanthosternos, sendo 1 clado
dos indivíduos da distribuição norte e outra da distribuição central da espécie (Figura 2).
A rede de haplótipos obtida por median-joining concorda com a reconstrução
filogenética indicando a proximidade e existência de 4 clados, sendo eles: C. apella, C.
robustus, C. xanthosternos norte e C. xanthosternos centro. No clado C. apella e C.
robustus parece não existir uma estrutura geográfica dos haplótipos analisados.
Entretanto nos clados C. xanthosternos parece haver algumas estruturações geográficas
com poucos passos mutacionais.
O tempo de divergência a partir do ancestral comum mais recente
(TMRCA) para C. xanthosternos calculado pelo Beast apresentou um valor de 9.16
milhões de anos para C. xanthosternos, C. apella e C. robustus, 16 milhões de anos.
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Discussão

O presente trabalho sugere alta variabilidade haplotípica não esperada, quando
foram detectados 35 haplótipos diferentes entre os 36 indivíduos amostrados (Figura 3),
porém, corrobora dados publicados anteriormente para o gênero (Casado et al. 2010).
Estes autores encontraram 20 haplótipos em 23 amostras de C. cay coletados no Brasil e
4 haplótipos em 9 amostras de C. cay coletados no Paraguai. A alta variabilidade
haplotípica encontrada para C. xanthosternos também é demonstrada com dados de
microssatélites. No gráfico, apresentado na Figura 2, essa variabilidade genética é
representada pela ampla distribuição das amostras no plano, consequentemente,
apresentam muitos alelos diferentes.
O padrão de distribuição da similaridade entre os indivíduos correspondente ao
padrão de distribuição geográfica de ocorrência das espécies e a não estruturação
genética da população, indicam que pode ter existido, no passado, fluxo gênico com as
outras espécies. Porém, a afinidade filogenética com os indivíduos representantes do
grupo “com topete” fornece indicio da existência de um fluxo gênico resultante da
proximidade geográfica no passado recente.
Outra explicação alternativa para a possível existência de fluxo é a possibilidade
de indivíduos terem sido soltos nas áreas naturais de ocorrência de outra espécie do
grupo “com topete”, em decorrência da informação que era veiculada da existência de
apenas uma espécie de macacos-prego. Partindo do pressuposto que só um migrante
por geração é suficiente para estabelecer níveis de fluxo gênico e que os fenótipos das
espécies são confusos e muito variáveis, as hipóteses citadas não podem ser descartadas.
Além disso, existe a possibilidade misturas gênicas ainda em populações naturais
Kierulff et al. (2005).
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As árvores filogenéticas e a rede haplotípica comprovam a existência de dois
clados de C. xanthosternos, separando os grupos distribuídos ao norte dos grupos
distribuídos no centro e outro clado separando C. xanthosternos de C. apella e C.
robustus.
Variações fenotípicas decorrentes de alterações ambientais são bem comuns no
grupo Cebus, portanto é considerado como tendo grande plasticidade fenótipica.
Resultados preliminares do levantamento das populações de C. xanthosternos têm
mostrado variações fenotípicas entre as populações que ocorrem nas regiões nordeste e
sudoeste da distribuição da espécie (Kierullf et al., 2005).
A história evolutiva do gênero Cebus não está completamente elucidada, porém,
a diversificação e estabelecimento geográfico desse grupo podem ser explicados a partir
da história da diversificação na Mata Atlântica.
Segundo Morley (2000), a 65 milhões de anos atrás não havia condições para a
existência de florestas tropicais como a Mata Atlântica em nenhum lugar do mundo.
Visto que, naquela época o clima era mais seco do que o atual e do que se seguiu. A
partir de 80 milhões de anos ocorreu uma rápida diversificação das principais árvores
tropicais, tal diversificação coincidiu com o estabelecimento de um clima bastante
úmido e da zonação longitudinal, que caracteriza diferentes províncias florísticas. Estas
evidências indicam a provável existência de uma antiga floresta tropical na costa leste
da América do Sul, como uma Mata Atlântica ancestral.
A hipótese mais bem conhecida sobre a origem da diversificação na Floresta
Atlântica é baseada no modelo de dispersão pelas manchas florestais, como as ocorridas
nas glaciações cíclicas a partir da expansão da vegetação aberta e intercâmbio de
espécies, a cerca de 10 milhões de anos atrás (Período Terciário) (Morley, 2000).
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A Amazônia e a Mata Atlântica eram provavelmente contínuas no passado (a
cerca de 16 milhões de anos), tornando-se separadas com o aumento da aridez no
Terciário, formando assim, um cinturão de formações xeromórficas entre elas (Bigarella
et al., 1975).
Baseando-se na teoria de diversificação da Mata Atlântica, pode-se sugeri a
diversificação do grupo Cebus na região Amazônica e/ou na Mata Atlântica. A
monofília do gênero Cebus (Figure 2) indica que os grupos com tufo e sem tufo tiveram
um ancestral comum exclusivo, porém, algumas suposições podem ser levantadas
quanto à diversificação desse ancestral, por exemplo, se o centro de origem pode ter
sido na Mata Atlântica ou na Amazônia.
É provável que o ancestral de Cebus tivesse se dispersado da antiga floresta
tropical da costa leste da América do Sul, a qual seria os centros de origem no período
Terciário. Tal sugestão é embasada pela estimativa do ancestral comum mais recente
(TMRCA) para o grupo Cebus em 16 milhões de anos. Dos centros de origens, o
ancestral do grupo Cebus se dispersaram por várias rotas, dando inicio ao processo de
especiação. A especiação continuou pelo período Quaternário, quando a Mata Atlântica
se estabeleceu.
Durante o período Quaternário, a Terra passava por flutuações climáticas
extremas, o ancestral de Cebus teria se refugiado em remanescentes florestais, que
correspondem às atuais Florestas Amazônica e Atlântica. Após o restabelecimento das
condições necessárias para estabelecimento da vida na Terra, o ancestral dispersou-se ao
longo das machas florestais que estavam anteriormente recobertas por gelo. Em algumas
manchas florestais essas espécies encontraram barreiras que impediram o avanço da
dispersão.
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No caso do macaco-prego-do-peito-amarelo, esse isolamento e consequente
especiação, ocorreu com a formação dos rios São Francisco e Jequitinhonha na região
considerada como uma das cinco de maior endemismo na Mata Atlântica. Eventos
geográficos funcionando como barreiras para dispersão e, consequente especiação tem
sido reportada para outros primatas. Em populações de Saguinus niger em todo o Rio
Tocantins (Estado do Pará, Brasil), a análise do D-loop apresentou maior divergência
entre populações de diferentes margens, do que entre espécies Saguinus imperator e
Saguinus mystax (Vallinoto et al., 2006). As reconstruções filogenéticas de Callicebus
lugens das margens norte e sul do Rio Negro (Amazonas, Brasil), com base em dados
do citocromo b, mostraram duas linhagens distintas coincidentes com sua distribuição
geográfica às margens dos rios (Casado et al., 2007). Em Cebus cay, a análise da
divergência molecular separou duas populações, uma do Brasil e uma do Paraguai, e
sugeriu que as populações de C. cay separam-se no Pleistoceno, período de glaciação
em que eventos repetidos levaram a mudanças drásticas na composição vegetal dos
diferentes biomas (Casado et al., 2010).
A Mata Atlântica encontra-se atualmente em situação grave de conservação em
seu território, sendo causada pela devastação e consequente fragmentação iniciada há
cinco séculos com a chegada dos colonizadores europeus. Apesar da perda expressiva
de habitat, a Mata Atlântica ainda abriga uma parcela significativa da diversidade
biológica do Brasil, constituindo maior relevância para a conservação da biodiversidade.
As espécies ameaçadas de extinção, tais como C. xanthosternos e C. robustus,
têm papel fundamental na conservação dos ecossistemas a que pertencem, podendo ser
usadas como espécies indicadoras e símbolos de alerta para a necessidade de
conservação regional e como ponto focal para programas de conscientização pública e
de educação (Valladares-Padua et al., 2003),
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As iniciativas que definem estratégias de manejo de espécies ameaçadas e
endêmicas passam, necessariamente, pela avaliação da quantidade e qualidade da
informação disponível sobre a espécie. Para algumas das espécies ameaçadas da Mata
Atlântica, o conhecimento científico existente permite indicar medidas necessárias para
maximizar as chances de persistência local e regional (Pinto et al., 2006). Assim, os
dados aqui apresentados são preliminares, havendo a necessidade de aumentar o número
de estudos envolvendo espécies representativas do gênero Cebus tais como C. flavius e
C. libidinosus, que provavelmente se agrupariam com os clados de distribuição norte.
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Tabela 1- Amostras coletadas de indivíduos do Gênero Cebus cativos de instituições
brasileiras para análise de estrutura genética.
Espécie

N*

Tipo de amostra

Instituições

Cebus nigritus

5

Pêlos

Cebus libidinosus

4

Pêlos

Cebus xanthosternos

22

Sangue e pêlos

Cebus apella

11

Sangue

Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, SP
Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, SP
Centro de Primatas do Rio de Janeiro,
Fundação Parque Zoológico de São
Paulo, SP e zoológico de Americana,
SP
Universidade Federal do Pará

Cebus robustus

5

Sangue e pêlos

Centro de Primatas do Rio de Janeiro

*Número amostral
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Tabela 2- Amostras coletadas de indivíduos do Gênero Cebus cativos e de vida livre
para inferências filogeográficas.
Espécie

N*

Cebus
xanthosternos

36

Cebus apella

6

Cebus robustus

5

Tipos de
amostras
Sangue
e pelos

Instituições

Localidade

Sangue

Centro de Primatas do Rio de
Janeiro,
Fundação
Parque
Zoológico de São Paulo, SP e
zoológico de Americana, SP
Universidade Federal do Pará

REBIO de Una, BA,
Fazenda Arambipe, BA,
Mata da Santana, SE,
Ilhéus-BA, Itapebi, BA
Rondônia, RO

Sangue
e pelos

Centro de Primatas do Rio de
Janeiro

Porto
Seguro,
Cachoeiro
Itapemirim, ES

*Número amostral
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BA,
do

Figura 1- Origem geográfica das amostras de indivíduos coletados ao longo do Rio São
Francisco e Jequitinhonha.
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Figura 2 – Análise Fatorial de correspondência (AFC) para a freqüência alélica de todos
os microssatélites testados. Os círculos correspondem aos grupos genotipados.
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Figura 3- Árvore de reconstrução filogenética de C. xanthosternos, C. apella, C.
robustus e outgroups, baseada na região D-loop do DNA mitocondrial e, estimado pelo
método de máxima verossimilhança.
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C. robustus

C. apella

C. xanthosternos (Norte)

C. xanthosternos (Central)

Figura 4- Rede haplotípica, calculada pelo método median-joining, de C. xantosthernos
da região Central (A), Norte (B), C. apella (C) e C. robustus (D). Os círculos indicam
os haplótipos; e os tamanhos dos círculos são proporcionais ao número de espécimes
que possuem o mesmo haplótipo.
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CONCLUSÕES

Os resultados apresentados, nos três Capítulos, permitem concluir que:

- O desenvolvimento de ferramentas moleculares do tipo microssatélites específicos
para Cebus xanthosternos para uso em estudos populacionais da espécie foi realizado
com sucesso, porém, ainda se encontra em fase de testes.
- A avaliação da diversidade genética molecular de populações cativas de Cebus
xanthosternos, através de marcadores microssatélites e mtDNA, mostraram a
necessidade de aumentar o número de indivíduos e promover o fluxo gênico entre todas
as populações cativas.
- As populações dos zoológicos de SP e CPRJ possuem níveis de variabilidade genética
comparáveis ao de animais selvagens, ao contrário das populações dos zoológicos de
BH, AM, e QB, que precisam de uma gestão urgente para melhorar a sua variabilidade
genética.
- Atribuiu-se o padrão fenotípico (pelagem) distinto do tipo da espécie na população
cativa de Cebus libidinosus à elevada endogamia.
- A população cativa de Cebus libidinosus analisada apresentou características
moleculares de híbridos em 3 dos 18 indivíduos amostrados.
- A história evolutiva de Cebus iniciou-se com a diversificação no Terciário e continuou
no Quaternário, podendo ser explicada pela teoria de diversificação por alopatria. O
tempo do ancestral comum mais recente para Cebus xanthosternos foi de 9.6 milhões de
anos e, Cebus xanthosternos, Cebus apella e Cebus robustus foi 16 milhões de anos.
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ANEXOS

Desenvolvimento de marcadores microssatélites para Cebus xanthosternos

A utilização de marcadores microssatélites tem facilitado a compreensão de
questões relevantes para a conservação de espécies animais ameaçados/em perigo de
extinção. No entanto, para o macaco-prego do peito-amarelo (Cebus xanthosternos),
não existem microssatélites desenvolvidos e disponíveis na literatura e, a transferência
de primers de outras espécies não foi possível.
Durante o desenvolvimento desse trabalho, foram realizados testes de
wtransferência de primers desenhados para outros primatas. Foram utilizados 33
primers microssatélites descritos na literatura para primatas e testados tanto em C.
xanthosternos quanto em supostos "híbridos", destes apenas 12 loci apresentaram
amplificação positiva e, apenas seis loci foram polimórficos e desta forma,
selecionados para as análises.
Em virtude deste baixo número de loci padronizado até então, foi necessário
desenvolver primers microssatélites específicos para C. xanthosternos para utilização
neste e, em futuros estudos da dinâmica populacional e evolução. Os primers de
microssatélites foram obtidos através da metodologia de enriquecimento de bibliotecas
genômicas para seqüências repetitivas contendo dinucleotídeos AG.
Os passos para o desenvolvimento dos marcadores microssatélites para C.
xanthosternos serão descritos a seguir:
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1- Extração e quantificação do DNA genômico total de Cebus xanthosternos

A extração de DNA a partir de uma amostra de sangue foi feita seguindo o
protocolo de fenol-clorofórmio descrito por Sambrook et al. (1989). Após a
quantificação, observou uma concentração de 800ng/µl.

2- Seleção da enzima de digestão total do DNA genômico

Teste de digestão do DNA foram feitos com pequenas alíquotas do DNA
genômico e com as enzimas de restrição TSp, MSe e SAu3AI por 12hs de acordo o
protocolo do fabricante. Os fragmentos resultantes da digestão foram visualizados por
eletroforese em gel de agarose 1% corado com brometo de etídeo (Figura 1).
A enzima de restrição selecionada para cortar o volume total do DNA genômico
foi a SAu3AI, pois esta cortou todo o DNA por 12hs em 37ºC, não deixando nenhum
vestígio de DNA no pocinho e cortou os fragmentos de forma homogênea (Figura 2A).
Após essa digestão, foi cortada do gel com o auxilio de bisturi, uma banda
correspondente a fragmentos de 200 a 800pb (Figura 2B).
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1kb x TSp Sau MSe

Figura 1-Teste de digestão do DNA com enzimas de restrição. A seta indica a enzima
selecionada para a digestão do DNA total.

800pb

200pb

A

B

Figura 2- (A) Digestão do DNA genômico com a enzima Sau3AI. (B) Corte dos
fragmentos do DNA nos tamanhos correspondente de 200 a 800pb
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3- Ligação do DNA aos adaptadores

Os fragmentos obtidos foram ligados aos adaptadores Sau3AI previamente
preparados por meio da T4 DNA ligase. Esses adaptadores também eram usados como
primers para amplificação na PCR (Figura 3).

Ladder c Cebus

Figura 3 – Fragmentos de DNA amplificados ligados aos adaptadores Sau3AI

4- Enriquecimento da biblioteca

O conjunto de produtos PCR foi, então, "enriquecido" para microssatélites
contendo fragmentos de hibridização por 5 '-biotinilado [TC]13 oligonucleotídeos e de
recuperação do DNA-oligonucleótido híbridos com estreptavidina revestida de esferas
magnéticas (Dynabeads ®, Dynal) (Figura 4).
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Figura 4- Esquema do protocolo de enriquecimento da biblioteca. As pontas verdes e
amarelas correspondem as pontas coesivas formadas pela enzima Sau3AI

95

5- Ligação do inserto ao plasmídeo

Na ligação do DNA enriquecido ao plasmídeo pGEM-T (Promega) foi utilizado
a enzima T4 ligase.incubada 16 horas a 4ºC. Após a incubação, a reação foi precipitada.

6- Transformação por eletroporação
As seqüências enriquecidas ligadas ao vetor foram inseridas em Escherichia coli
por alternância de corrente elétrica. O produto desta eletroporação foi incubado por 1
hora a 37ºC em meio LB liquido posteriormente 25uL foi semeado em cada placa de
petri contendo o meio LB-ágar com ampicilina e X-gal e crescida em estuda 37ºC por
14-16horas (Figura 5).

Figura 5 – Colônias de E.coli contendo fragmentos de microssatelites
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7- Seleção das colônias

Após 16 horas de incubação foram verificadas colônias brancas e azuis, sendo as
colônias brancas resultantes da ausência do substrato cromogênico, e selecionadas para
a realização da PCR (Figura 6).
Um total de 250 colônias brancas foram selecionadas para ser amplificadas com
o primer foward e sequenciadas no sequenciador ABI 3100 automatizado. Destas 100
continham regiões microssatellites. Possibilitando o desenho de 34 conjuntos de primers
que serão testados na população e caracterizados.

Figura 6- Amplificação dos fragmentos de microssatélites direto das colônias positivas

8- Amplificações das regiões microssatélites de C. xanthosternos

As amplificações dos 34 loci microssatélites, desenhados a partir da biblioteca
de DNA de Cebus xanthosternos, foram feitas seguindo as condições já padronizadas
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anteriormente. Porém até o presente momento não foi possível a padronização dos
mesmos.
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