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 Frönicke (2005) postulou que os primatas divergiram de outras 

ordens de mamíferos placentários por volta de 78 milhões de anos atrás, o 

que coincide com a maior reorganização da fauna terrestre e com a 

divergência, diversificação e radiação dos mamíferos (Klonisch et al., 2001). 

Porém, existe um consenso crescente que aponta a provável origem dos 

primatas entre 85 a 90 milhões de anos atrás, no mínimo (Miller et al., 

2005). 

A infra-ordem Platyrrhini (primatas neotropicais ou macacos do Novo 

Mundo) representa o taxon com o maior número de espécies entre os 

primatas. Sugestões recentes propõem 110 espécies e 95 subespécies, o que 

significa quase a metade das espécies da ordem Primates (Rylands et al., 

2000). Este grupo apresenta um grande espectro de modificações 

morfológicas e comportamentais o que às vezes dificulta a determinação 

das características morfológicas homólogas (Fleagle, 1988) e é considerado 

irmão da infra-ordem Catarrhini, que une macacos do Velho Mundo, Grandes 

Macacos e Humanos (Nowak, 1999). Dados moleculares apontam que a data 

para a origem da divergência Platyrrhini/Catarrhini estaria entre 35 a 50 

milhões de anos atrás (Goodman et al., 1998; Dumas et al., 2005; Seuánez et 

al., 2005; Steiper e Young, 2006) e a análise de fósseis sugere que a maioria 

das linhagens já se encontrava diferenciada desde o Mioceno (Fleagle, 

1988). Ainda não se entende como os macacos do Novo Mundo colonizaram a 

América do Sul. Está claro que a sua orgiem é africana, mas o período de 

ligação da África e América do Sul data de aproximadamente 90 milhões de 

anos atrás, e quando esses primatas apareceram na América do Sul os dois 

continentes já estavam separados (Graphodatsky, 2007). 

Atualmente os primatas neotropicais estão distribuídos em uma vasta 

região do Novo Mundo, se estendendo do México ao norte da Argentina 

(Fleagle, 1988; Goodman et al., 1998; Seuánez et al., 2005; Steiper e Young, 
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2006). Desde então a radiação filética desta infra-ordem explica, 

morfológica e cariotipicamente, a ampla diversidade das diferentes taxa 

(Dumas et al., 2005; Seuánez et al., 2005). Um melhor entendimento do 

processo evolutivo destes primatas requer dados obtidos pela morfologia 

tradicional, biogeografia e citogenética em associação a estudos 

moleculares (Seuánez et al., 2005). 

 

A filogenia dos Platyrrhini tem sido repetidamente investigada e a 

origem monofilética é a hipótese mais aceita (Rosenberger, 1981; 

Rosenberger, 1984; Hink e Lalley, 1985; Dutrillaux et al., 1986; Ford, 1986; 

Fleagle, 1988; Kay, 1990; Rosenberger et al., 1990; Schneider et al., 1993; 

Harada et al., 1995; Wienberg e Stanyon, 1997; Goodman et al., 1998; 

Horovitz et al., 1998; Stanyon et al., 2000; De Oliveira, 2001; Schneider et 

al., 2001; Singer et al., 2003; Schneider et al., 2004; Ray et al., 2005; 

Seuánez et al., 2005; Wienberg, 2005; Dumas et al., 2007), apesar de não 

existir um consenso nas relações filogenéticas entre os 16 gêneros 

(Goodman et al., 1998; Schneider et al., 2004) cujos representantes são 

encontrados na diversificada fauna do Brasil (Sampaio e Schneider, 1986). 

Como estudos comparativos de morfologia, biogeografia, seqüências de DNA 

nuclear e mitocondrial e citogenética produzem diferentes filogenias 

(Horovitz et al., 1998), como observado na Figura 1, trabalhos mais 

detalhados serão necessários para que uma conclusão final seja alcançada 

(De Oliveira et al., 2002). Se um conjunto de dados diferentes compartilha 

uma história comum, devem mostrar o mesmo padrão filogenético. Assim, o 

uso de diferentes fontes de caracteres pode proporcionar informações 

valiosas para a elucidação das relações filogenéticas (Nieves et al., 2005). 
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Figura 1: Filogenias modificadas dos gêneros de macacos do Novo Mundo. a) Rosenberger et 
al. (1984), b) Ford (1986), c) Schneider et al. (2001) e d) Ray et al. (2005). Revisão em 
Dumas et al. (2007). 
 

Embora a variabilidade cromossômica intra e interespecífica e 

intrapopulacional sugira uma revisão da taxonomia (Gifalli, 2003) e o número 

de espécies possa estar subestimado, com espécies não reconhecidas ou até 

não descobertas (Ma et al., 1975; Stanyon et al., 1995; Consigliere et al., 

1996; Morescalchi et al., 1997; Consigliere et al., 1998; Mudry et al., 2001; 

Hartwig, 2005; Wienberg, 2005; Dumas et al., 2007), os macacos do Novo 

Mundo estão atualmente agrupados em três famílias: Atelidae (gêneros 

Alouatta, Ateles, Lagothrix e Brachyteles), Cebidae (gêneros Saguinus, 

Leontopithecus, Callimico, Callithrix, Cebuella, Cebus, Saimiri e Aotus) e 

Pithecidae (gêneros Pithecia, Cacajao, Chiropotes e Callicebus) 

(Rosenberger, 1981; Ford, 1986; Kay, 1990; Schneider et al., 1993; Harada 

et al., 1995; Barroso et al., 1997; Goodman et al., 1998; Horovitz et al., 

1998; Canavez et al., 1999b; Meireles et al., 1999b; Neusser et al., 2001; 

Schneider et al., 2001; Steiper e Ruvolo, 2003; Ray et al., 2005; Seuánez et 

al., 2005); porém, para alguns (Singer et al., 2003; Stanyon et al., 2003b), a 

posição de Callicebus permanece incerta. 

A pequena distância cromossômica que separa essas famílias sustenta 

a hipótese da origem monofilética desses primatas (Stanyon et al., 2000; De 

Oliveira, 2001), mas não existe um consenso de como esses três grupos 

estão relacionados uns com os outros (Rosenberger, 1981; Ford, 1986; Kay, 
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1990; Schneider et al., 1993; Harada et al., 1995; Horovitz et al., 1998; 

Schneider et al., 2001; Steiper e Ruvolo, 2003; Ray et al., 2005; Dumas et 

al., 2007). 

As relações filogenéticas na família Atelidae não estão claramente 

estabelecidas. Os estudos morfológicos apresentaram resultados 

contraditórios: Ford (1986) colocou Brachyteles, Lagothrix e Ateles em uma 

tricotomia não resolvida; Rosenberger (1981, 1984) e Rosenberger et al. 

(1990) arranjaram o ramo em Brachyteles e Ateles formando um clado 

[agrupamento monofilético (Barroso et al. 1997)], seguido por Lagothrix e 

então Alouatta; e Kay (1990) separou essa família em dois clados irmãos, um 

agrupando Alouatta e Brachyteles e o outro reunindo Lagothrix e Ateles. 

Dutrillaux et al. (1986), inferindo os rearranjos cromossômicos, relatou que 

Brachyteles, Lagothrix e Ateles formam um ramo evolutivo separado e 

distinto, do qual Lagothrix é mais relacionado à Ateles do que à Brachyteles. 

Já, os resultados de Schneider et al. (1993), Meireles et al. (1999b) e 

Schneider et al. (2001) baseados em seqüências de DNA foram mais 

homogêneos e agruparam Brachyteles com Lagothrix (Hartwig, 2005) em um 

clado, seguido por Ateles e depois Alouatta; e as reconstruções moleculares 

obtidas por Nieves et al. (2005) mostraram uma relação filogenética 

próxima entre Ateles, Lagothrix e Brachyteles, enquanto Alouatta é 

colocado como basal dentro dos Atelidae, concordando com os dados 

obtidos por Ruíz-García e Alvarez (2003). 

 Gerbault-Serreau et al. (2004) confirmaram a monofilia de 

Callitrichinae, que forma um grupo monofilético com cinco gêneros 

(Saguinus, Leontopithecus, Callimico, Callithrix e Cebuella) (Singer et al., 

2003; Stanyon et al., 2003b), apesar das relações filogenéticas desta 

subfamília ainda ser tema de debates (Schneider et al., 2001; Sena et al., 

2002; Singer et al., 2003). Os dados de Canavez et al. (1999b) resultaram 
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em uma topologia com Saguinus aparecendo como o gênero mais basal 

seguido por Leontopithecus, enquanto Callimico apareceu como o ramo irmão 

do clado formado por Callithrix e Cebuella (Kay, 1990; Nagamachi et al., 

1999a; Mundy e Kelly, 2001; Singer et al., 2003; Gerbault-Serreau et al., 

2004). Canavez et al. (1996), Horovitz et al. (1998) e Neusser et al. (2001) 

encontraram resultados semelhantes que indicavam Callimico como uma 

linhagem derivada, porém contradizem outras análises que mostravam 

Callimico como a linhagem mais basal (Rosenberger, 1984; Ford, 1986; Kay, 

1990; Gerbault-Serreau et al., 2004) e Saguinus como o taxon mais 

derivado (Hershkovitz, 1977). Os tamarins (Saguinus e Leontopithecus) 

claramente são mais basais que os marmosets (Callithrix, Cebuella e 

Callimico) (Ford, 1986; Gerbault-Serreau et al., 2004). 

Algumas análises citogenéticas (Stanyon et al., 2000) e de filogenias 

(Neusser et al., 2001) coincidem em colocar Saimiri como um ramo irmão das 

linhagens que levam ao clado dos Callitrichinae, e que divergiu por cinco 

fusões e uma fissão, indicando que Saimiri é mais proximamente relacionado 

aos Callitrichinae do que Cebus, um resultado não evidente nos resultados 

moleculares. 

A distância estimada entre Callithrix e Cebuella é mais semelhante à 

encontrada entre espécies congenéricas do que entre dois gêneros. 

Callithrix aparece como um gênero parafilético porque o grupo amazônico, 

argentata, está mais associado com Cebuella pygmaea do que com as 

espécies de Callitrhix do grupo jacchus. Resultados apontando uma 

proximidade entre estes dois gêneros sugeriram a inclusão de Cebuella 

pygmaea (monoespecífica) no gênero Callithrix, como Callithrix pygmaea 

(Rosenberger, 1981; Groves, 1993; Canavez et al., 1996; Barroso et al., 

1997; Porter et al., 1997; Nagamachi et al., 1999a). O estudo de um híbrido 

de uma fêmea de Callithrix jacchus (2n = 46) com um macho de Cebuella 
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pygmaea (2n = 44), com um número diplóide de 45 cromossomos, deu 

suporte adicional à inclusão de Cebuella dentro do gênero Callithrix 

(Neusser et al., 2005). 

As reconstruções filogenéticas baseadas em dados moleculares 

mostram um clado bem estabelecido para Pithecidae, tendo Callicebus como 

a linhagem mais basal (Schneider et al., 2001). Enquanto estes estudos 

associam Callicebus com Pithecia, Cacajao e Chiropotes, nos resultados 

baseados em cariologia comparada é impossível ligar Callicebus com qualquer 

outro gênero de Platyrrhini (Seuánez et al., 2005). O clado (Pithecia 

(Cacajao, Chiropotes)) está bem estabelecido pelos estudos morfológicos 

(Rosenberger, 1981; Ford, 1986; Kay, 1990) e moleculares (Alves et al., 

1998; Horovitz et al., 1998; Schneider et al., 2001; Bonvicino et al., 2003). 
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As comparações cariotípicas foram desenvolvidas há décadas para 

investigar e identificar espécies relacionadas e progressivamente mais 

distantes (Dutrillaux e Couturier, 1983; Medeiros et al., 1997; O'Brien e 

Stanyon, 1999; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). As análises 

cromossômicas em primatas começaram com a descrição de cromossomos 

metafásicos uniformemente corados (Yunis e Prakash, 1982; Müller e 

Wienberg, 2001; Müller et al., 2001; Wienberg, 2005). As técnicas de 

bandamento, usadas como base para o estudo das filogenias de primatas 

(Dutrillaux, 1979b; Dutrillaux e Couturier, 1981; Clemente et al., 1990; 

Medeiros et al., 1997), surgiram na década de 70 (Seabright, 1971) e 

permitiram uma noção mais detalhada do que formou o genoma humano 

durante os milhões de anos de evolução dos primatas (Dutrillaux e 

Couturier, 1983; O'Brien e Stanyon, 1999; Wienberg, 2005). Ficou claro que 

humanos e grandes macacos diferiam pouco na morfologia dos cromossomos, 

sendo que vários mostravam os mesmos padrões de bandamento. Mesmo 

fora da ordem Primates, em outros mamíferos, foi observado que o 

bandamento era muito semelhante ao humano (Wienberg, 2005). 

Embora muitos mapas comparativos baseados em bandamento fossem 

confirmados pelo mapeamento genômico, dúvidas existiam quanto à 

confiança da citogenética de primatas como ferramenta para os estudos 

evolutivos (Wienberg, 2005). Esta técnica, provavelmente, mascara a 

complexidade dos eventos genômicos, não sendo informativa para rearranjos 

complexos ou para pequenos fragmentos cromossômicos translocados (Yunis 

e Prakash, 1982; O’Brien et al., 1988; Campa e Stanyon, 1992; Jauch et al., 

1992; Koehler et al., 1995a; Müller e Wienberg, 2001; Müller et al., 2001) e, 

portanto, a identificação dos mecanismos genéticos que produzem tais 

rearranjos necessita de caracterização do ponto de quebra em nível 

molecular (Eichler e DeJong, 2002; Enard e Pääbo, 2004). Claramente a 
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filogenia cromossômica dos primatas do Novo Mundo, baseada em 

comparações de padrão de bandas, necessita de uma revisão (Wienberg e 

Stanyon, 1997; Stanyon et al., 2000; Gifalli, 2003). 

Com os diferentes Projetos Genoma, numerosas ferramentas 

moleculares e sondas de DNA se tornaram disponíveis para os estudos 

cromossômicos (Lengauer et al., 1991; Enard e Pääbo, 2004; Wienberg, 

2005; Graphodatsky, 2007) que definiriam homeologias [homologias 

interespecíficas (Schneider et al., 2001)] com alto grau de precisão e 

proporcionariam o estudo da evolução cariotípica e da variabilidade 

cromossômica em diferentes taxa de mamíferos (Wienberg et al., 1990; 

Jauch et al., 1992; Stanyon et al., 1992; Telenius et al., 1992; Wienberg et 

al., 1992; Ried et al., 1993; Scherthan et al., 1994; Koehler et al., 1995a; 

Stanyon et al., 1995; Wienberg e Stanyon, 1995; Consigliere et al., 1996; 

Richard et al., 1996; Sherlock et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; 

Ferguson-Smith, 1997; O’Brien et al., 1997; Wienberg e Stanyon, 1997; 

Chowdhary et al., 1998; Consigliere et al., 1998; Wienberg e Stanyon, 1998; 

García et al., 1999; Haig, 1999; O'Brien e Stanyon, 1999; García et al., 

2000; Müller et al., 2000; Stanyon et al., 2000; Mudry et al., 2001; Carbone 

et al., 2002; Eichler e DeJong, 2002; Ruiz-Herrera et al., 2002a; Gifalli, 

2003; Wienberg, 2005; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). Vislumbrou-se 

que as limitações impostas pela descrição morfológica dos cromossomos 

seriam superadas e as sondas moleculares distinguiriam os cromossomos de 

mamíferos com base no seu conteúdo de DNA (Wienberg, 2005). 

A técnica mais informativa para o estudo da evolução cromossômica é 

a hibridação in situ fluorescente (FISH) dessas sondas em cromossomos 

fixados em lâminas, porém o bandamento cromossômico ainda é uma 

ferramenta importante na obtenção de um mapa de referência (Stanyon et 

al., 2001; Wienberg, 2005). Esta técnica emprega bibliotecas de DNA 
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cromossomo-específicas humanas como sondas (WCP – “whole chromosome 

painting”) que, quando hibridadas em diferentes cromossomos de outras 

espécies, mostram como os grupos sintênicos foram evolucionariamente 

fragmentados em grupos gênicos menores, ilustrando que a evolução 

genômica é marcada por um alto grau de conservação de sintenias (grupos 

de ligação) cromossômicas, apesar das inúmeras reorganizações, 

possibilitando a comparação genômica entre várias espécies e uma 

reconstrução filogenética mais precisa (Wienberg et al., 1990; Jauch et al., 

1992; Stanyon et al., 1995; Wienberg e Stanyon, 1995; Consigliere et al., 

1996; Sherlock et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; O’Brien et al., 1997; 

Wienberg e Stanyon, 1997; Chowdhary et al., 1998; Consigliere et al., 1998; 

Müller et al., 1998; Wienberg e Stanyon, 1998; Müller et al., 2000, 2001; 

Seuánez et al., 2001; Eichler e DeJong, 2002; García et al., 2003; Gifalli, 

2003; Enard e Pääbo, 2004; Frönicke, 2005; Ferguson-Smith e Trifonov, 

2007; Graphodatsky, 2007). 

Uma das técnicas para a produção das sondas de pintura 

cromossômica utiliza a microdissecção de cromossomos com agulhas de 

vidro (Lengauer et al., 1991). Outra maneira para a obtenção de tais sondas 

é a partir de uma suspensão fluída de cromossomos, que são separados 

através da citometria de fluxo (Ferguson-Smith, 1997) em tubos 

diferentes. Após qualquer destes procedimentos, o DNA é amplificado pela 

DOP-PCR (“Degenerate Oligonucleotide-Primed-Polymerase Chain Reaction”) 

com um “primer” degenerado (Telenius et al., 1992). A biblioteca de 

cromossomo artificial bacteriano (BAC) também é uma ferramenta para os 

estudos genômicos comparativos (Qian et al., 2004) e envolve a clonagem de 

fragmentos de DNA genômico de aproximadamente 150 kb. 

Após a FISH ser introduzida na citogenética comparativa, as 

supostas homeologias identificadas pelo bandamento puderam ser 
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comprovadas ou refutadas (Wienberg et al., 1990; Jauch et al., 1992; 

Sherlock et al., 1996; Chowdhary et al., 1998), uma vez que podem não 

refletir a homeologia sintênica em nível de DNA (Wienberg et al., 1990; 

Sherlock et al., 1996; Mudry et al., 1998; Nickerson e Nelson, 1998; Müller 

et al., 2001; Stankiewicz et al., 2001). 

A identificação das associações sintênicas entre genomas 

relacionados [segmentos contíguos homeólogos a dois cromossomos humanos 

diferentes (Andersson et al., 1996; Chowdhary et al., 1998; Haig, 1999)] 

facilita a reconstrução da evolução cromossômica e a identificação dos 

elementos ortólogos funcionais (Scherthan et al., 1994; Rettenberger et al., 

1995; Mikkelsen et al., 2007). Sintenia conservada é definida como a 

associação sintênica em duas espécies separadas (Andersson et al., 1996; 

Haig, 1999) sem levar em consideração a ordem dos genes, devido à 

ocorrência de inversões e outros rearranjos intracromossômicos (Müller et 

al., 2000; Robinson e Seiffert 2004), ou dos segmentos assintênicos não-

contíguos intercalados entre os dois marcadores (Andersson et al., 1996), 

bem como o tamanho dos segmentos pode ser diferente por subseqüentes 

translocações para outras regiões do genoma (Robinson e Seiffert 2004). 

As espécies podem diferir com relação ao número e morfologia de 

seus cromossomos, devido aos blocos sintênicos estarem reunidos em 

diferentes combinações. O número cromossômico pode aumentar ou diminuir 

pela fissão ou fusão dos cromossomos, respectivamente. Blocos que estão 

juntos em uma espécie podem estar separados em diferentes cromossomos 

de outra (Yang et al., 1997b). As novas combinações dos blocos sintênicos 

são resultantes de eventos de recombinação meiótica ilegítima 

(recombinação homóloga não alélica) que ocorreram durante a radiação dos 

mamíferos. Este mecanismo pode levar a produtos geneticamente 

equilibrados ou não-equilibrados, sendo que os últimos normalmente são 
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eliminados pela seleção natural e somente os primeiros são passados na 

linhagem germinativa para as gerações futuras (Ferguson-Smith e Trifonov, 

2007). Os segmentos dentro dos blocos podem estar invertidos e os 

centrômeros reposicionados, com pouco ou nenhum efeito fenotípico 

(Searle, 1991). Algumas vezes, estas mudanças evitam a reprodução bem 

sucedida entre populações e podem ser um fator importante para o 

surgimento de novas espécies (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

Uma sintenia cromossômica, quando encontrada intacta em várias 

espécies, pode ser considerada ancestral. Associações de vários grupos 

sintênicos vistos em diferentes espécies podem indicar características 

derivadas comuns (sinapomorfias) que filogeneticamente ligam aquelas 

espécies (Stanyon et al., 2000). Grupos sintênicos mantidos têm sido 

mostrados para a maioria dos cromossomos (Wienberg e Stanyon, 1997), 

parecendo menos conservados em loci com localizações pericêntricas e 

terminais do que em regiões centrais dos braços cromossômicos (Eichler, 

1998). Parece existir uma força de manutenção intensa, e a pequena 

freqüência com que estes grupos são desfeitos faz com que a citogenética 

molecular seja uma ferramenta importante na identificação das 

modificações e reestruturações cromossômicas que ocorreram durante a 

evolução dos diferentes grupos (De Oliveira, 2001). Um mesmo grupo 

sintênico pode ser independentemente separado por fissões ou 

translocações cromossômicas, mas é menos provável que o mesmo grupo seja 

unido em linhagens diferentes (Müller et al., 2000). As sinapomorfias, 

quando integradas com outros dados incluindo as comparações morfológicas 

clássicas, se tornam marcas cladísticas valiosas para a taxonomia dos 

Platyrrhini (Stanyon et al., 2000). 

A pintura cromossômica permite a análise dos rearranjos 

intercromossômicos envolvidos na diferenciação cariotípica, que têm 
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reorganizado os genomas de mamíferos e de outros vertebrados e que 

pontuaram a adaptação e a formação das espécies (Wienberg et al., 1990; 

Jauch et al., 1992; Stanyon et al., 1992; Wienberg et al., 1992; Ried et al., 

1993; Koehler et al., 1995a; Stanyon et al., 1995; Wienberg e Stanyon, 

1995; Consigliere et al., 1996; Richard et al., 1996; Sherlock et al., 1996; 

Morescalchi et al., 1997; Wienberg e Stanyon, 1997; Chowdhary et al., 

1998; Mudry et al., 1998; Nickerson e Nelson, 1998; Wienberg e Stanyon, 

1998; García et al., 1999; O'Brien e Stanyon, 1999; Müller et al., 2000; 

Stanyon et al., 2000; Mudry et al., 2001; Müller et al., 2001; Stankiewicz et 

al., 2001; Stanyon et al., 2001; Carbone et al., 2002; Gifalli, 2003; 

Wienberg, 2005). Estes rearranjos são frações das alterações 

cromossômicas que ocorreram durante a evolução (Müller et al., 2000). 

Estimativas baseadas na pintura cromossômica mostram que as 

translocações são eventos raros, da ordem de 1 para 10 milhões de anos de 

evolução e, portanto, podem ser consideradas únicas, já que é improvável 

que sejam recorrentes nas diferentes linhagens filogenéticas (Wienberg et 

al., 1997). 

As sondas WCP têm a vantagem de retratar uma visão ampla das 

mudanças cromossômicas em um experimento, mas seu poder de resolução é 

baixo (Cardone et al., 2002) e falham na identificação de pequenas regiões 

(Wienberg e Stanyon, 1995; Haig, 1999; Müller et al., 2000), alterações 

intracromossômicas (Wienberg et al., 1990; Wienberg e Stanyon, 1995; 

Sherlock et al., 1996; Müller et al., 2000; Stanyon et al., 2001; Carbone et 

al., 2002; Gerbault-Serreau et al., 2004; Wienberg, 2005; Ferguson-Smith 

e Trifonov, 2007; Graphodatsky, 2007), rearranjos subcromossômicos 

(Wienberg e Stanyon, 1995; Müller et al., 2000) e ordenação dos genes 

dentro dos segmentos homeólogos (O'Brien e Stanyon, 1999; Seuánez et al., 

2001; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). A pintura “cross”-espécie também 
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não é bem sucedida entre grupos de animais cujo DNA divergiu há mais de 

105 milhões de anos (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). Além disso, essas 

sondas cromossômicas criam grandes regiões de fluorescência ao longo dos 

cromossomos, fazendo com que pequenas regiões dentro destas bandas 

fluorescentes, que não contenham DNA homeólogo, possam ser 

erroneamente identificadas (Sherlock et al., 1996), ou mesmo pequenos 

segmentos podem não ser marcados devido à fraca hibridação do DNA 

(Wienberg e Stanyon, 1997).  

Segundo Müller et al. (2000), os rearranjos intracromossômicos 

podem ser de 3 a 4 vezes mais freqüentes do que os intercromossômicos e, 

portanto, são fontes abundantes de dados cladísticos para a reconstrução 

da filogenia dos primatas. Sondas sub-regionais ou de seqüência única, como 

as obtidas por microdissecção de braços, bandas ou segmentos 

cromossômicos e por clonagem em vetores, podem ser usadas para definir 

com mais precisão os pontos de quebra e delinear os rearranjos 

intracromossômicos complexos e pequenos que ocorreram durante a 

evolução dos primatas dentro das sintenias conservadas, que não são 

facilmente visualizados com bandamento cromossômico, ajudando a resolver 

os problemas causados pelos limites das comparações por bandamento e 

pintura cromossômica (Wienberg et al., 1990; Ried et al., 1993; Müller et al., 

2000; Romagno et al., 2000; Stanyon et al., 2000, 2001; Wienberg, 2005). A 

localização de blocos sintênicos de genes, utilizando os conhecimentos do 

mapa genético humano, corroborará ou não as homeologias entre os 

cromossomos humanos e os de primatas neotropicais sugeridas na literatura 

(Gifalli, 2003). 

A Zoo-FISH e a Zoo-FISH recíproca permitiram a extensão da 

ferramenta de hibridação “cross”-espécie para experimentos com sondas e 
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preparações metafásicas originárias de espécies pertencentes a diferentes 

ordens euterianas, identificando os pontos de quebra cromossômica na 

evolução cariotípica, estabelecendo o mapeamento genômico comparativo e 

revelando a conservação de grandes blocos cromossômicos entre espécies 

que poderiam ter divergido há mais de 90 milhões de anos (Scherthan et al., 

1994; Rettenberger et al., 1995; Wienberg e Stanyon, 1995; Consigliere et 

al., 1996; Richard et al., 1996; Sherlock et al., 1996; Morescalchi et al., 

1997; O’Brien et al., 1997; Wienberg e Stanyon, 1997; Wienberg et al., 

1997; Consigliere et al., 1998; García et al., 2000; Stanyon et al., 2000; 

Müller et al., 2001; Neusser et al., 2001; Stanyon et al., 2001; De Oliveira 

et al., 2002; Gifalli, 2003; Dumas et al., 2007; Ferguson-Smith e Trifonov, 

2007; Mikkelsen et al., 2007). Estes blocos foram delineados mesmo para 

cromossomos que não compartilham qualquer semelhança morfológica ou no 

padrão de bandamento (Scherthan et al., 1994; Rettenberger et al., 1995; 

Wienberg e Stanyon, 1995, 1997; Gifalli, 2003; Mikkelsen et al., 2007). 

A construção de bibliotecas de primatas não-humanos proporcionaria 

uma maneira mais prática para investigar as bases genéticas pertinentes à 

evolução e às doenças humanas (Eichler e DeJong, 2002), ajudando na 

identificação de mudanças e características conservadas entre as espécies 

de primatas (Enard e Pääbo, 2004). Bibliotecas de BAC de primatas estão 

disponíveis para Pan troglodytes, Macaca mulatta, Papio anubis e também 

para uma espécie de primata do Novo Mundo, Ateles geoffroyi, que seriam 

muito valiosas não apenas no estudo genômico comparativo, mas também no 

seqüenciamento em larga escala (Qian et al., 2004). 

Os macacos neotropicais formam um dos grupos taxonômicos mais 
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variáveis cariologicamente (Quadro I) (Ma et al., 1975; Consigliere et al., 

1996; Wienberg e Stanyon, 1998; Barros et al., 2000; Stanyon et al., 2000; 

Mudry et al., 2001; De Oliveira et al., 2002; García et al., 2002; Barros et 

al., 2003; Gifalli, 2003; Stanyon et al., 2003b), considerados em pleno 

processo de especiação cromossômica. Apresentam espécies irmãs quase 

idênticas morfologicamente e divergentes geneticamente (Consigliere et al., 

1998; Dumas et al., 2005), com uma implicação importante para a teoria da 

especiação e conservação destes primatas (Consigliere et al., 1998). Padrões 

diferentes de rearranjos envolvidos na evolução cromossômica dos 

Platyrrhini foram analisados (De Oliveira et al., 2002; Nieves et al., 2005) e 

diferenças cromossômicas entre populações consideradas subespécies pela 

taxonomia baseada em critérios morfológicos foram descritas (Seuánez et 

al., 1993). 

 

 

 

 

 

 
 
Quadro I - Os gêneros de Platyrrhini com os seus números diplóides (2n), fórmulas 
cromossômicas (quantidade de cromossomos metacêntricos e 
submetacêntricos/acrocêntricos), morfologia dos cromossomos sexuais X e Y e presença ou 
ausência de microcromossomos e translocações y-autossomo: 
 



Estudos Cromossômicos 
 

   
 

19 

GÊNERO 2N META-SUBMETA/ACRO X Y MICRO Y-AUTOS. REFERÊNCIAS 

Alouatta 42-54, 56 12-26, ni/20, 22, 24-32, 
34-35, ni 

meta, 
submeta, 
acro, ni 

meta, submeta, 
acro, -, ni 0-5, ni -, +, ni 1-26, 28, 47-58, 105, 117-

120 

Ateles 32, 34 29-32, ni/2-3, ni meta, 
submeta, ni 

meta, submeta, 
acro, ni - - 7, 13, 19-21, 27-44, 50, 

61, 105, 116-117, 120-121 

Lagothrix 62 30-32, 34, ni/28, 30-32, 
ni 

meta, 
submeta, ni 

meta (*), acro, 
acro (*), ni - - 7, 13, 19-20, 22, 28, 58-

61, 104-105, 121 
Brachyteles 62 25-26/36-37 submeta acro (*) - - 7, 19, 45-46 

Aotus 46-59 
13, 17-18, 20, 22-29, 31-
32, ni/19-20, 22, 24-34, 

36-37, 40, ni 

meta, 
submeta, ni 

meta, meta (*), 
submeta, acro, -, 

ni 
- -, +, ni 

13, 15, 19-21, 27-28, 50, 
61, 63, 81-103, 105-107, 
109, 121, 124, 130-132 

Saimiri 44 29, 31-33, ni/11-13, 15, ni submeta, ni acro, ni - - 
13, 27-28, 58, 61, 67, 94, 
103, 105, 108-109, 114, 

120-121 

Cebus 52-54 17-24, 26, ni/28, 30-37, ni submeta, 
acro, ni acro, ni - - 

1, 13, 19-22, 27-28, 58, 
72-80, 94, 105, 115, 120-

121 
Saguinus 46 32/14 submeta meta - - 50, 58, 112 

Leontopithecus 46 32-34/12-14 submeta meta - - 112, 122-123 
Callimico 46-48 26, 29, 32, ni/16, 19-20, ni submeta, ni acro, ni - -, + 21, 105, 110-111, 129 

Callithrix 44, 46 32-34, ni/10-11, 13-14, ni meta, 
submeta, ni 

meta, submeta, 
acro, ni - - 50, 58, 103, 105, 111-112, 

129 
Cebuella 44 33-34/10-11 submeta acro, ni - - 109, 129 
Pithecia 46, 48 20/28 meta meta - - 21, 113 
Cacajao 45-46 20-22/24-25 submeta, ni -, ni - - 7, 21, 28, 58 

Chiropotes 54 23-24/30-31 submeta, ni - - - 28, 125, 132 

Callicebus 
16, 20, 22, 
42, 44, 46, 
48, 50 

8, 10, 16, 18, 20-22, 24-
26, 28, 30, ni/6, 10, 12, 
16, 24-26, 28-30, ni 

meta, 
submeta, ni 

meta, submeta, 
submeta (*), 

acro, acro (*), ni 
- - 22, 27-28, 58, 61-71, 105, 

127-129 
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ni = não informado. 
meta = cromossomo metacêntrico. 
submeta = cromossomo submetacêntrico. 
acro = cromossomo acrocêntrico. 
- = ausência. 
+ = presença. 
(*) = cromossomo muito pequeno. 
 
1 - Egozcue e Egozcue (1966). 
2 – Torres e Ramírez (2003). 
3 - Armada et al. (1987). 
4 - Lima e Seuánez (1991). 
5 - Lima et al. (1990). 
6 - Ma et al. (1975). 
7 - Koiffmann (1977). 
8 - Minezawa et al. (1985). 
9 - Stanyon et al. (1995). 
10 - Consigliere et al. (1996). 
11 - Koiffmann e Saldanha (1981a). 
12 - Mudry-de-Pargament et al. (1984b). 
13 - Koiffmann (1972). 
14 - Mudry et al. (1994). 
15 - Mudry et al. (1984). 
16 - De Oliveira et al. (2002). 
17 - Bonvicino et al. (2001). 
18 - De Oliveira et al. (1998). 
19 - Gifalli (2003). 
20 - Koiffmann e Saldanha (1974). 
21 - Chu e Bender (1961). 
22 - Bender e Chu (1963). 
23 - De Oliveira (1996). 
24 - Rahn et al. (1996). 
25 - De Oliveira (2001). 
26 - Solari e Rahn (2005). 
27 - Bender e Mettler (1958). 
28 - De Boer (1974). 
29 - García et al. (1975). 
30 - Kunkel et al. (1980). 
31 - Seuánez et al. (1993). 
32 - Morescalchi et al. (1997). 
33 - Turleau et al. (1974). 
34 - Koiffmann e Saldanha (1982). 
35 - Canavez et al. (1998). 
36 - De Boer e De Bruijn (1990). 
37 - Medeiros et al. (1997). 
38 - Seuánez et al. (1994). 
39 - Moreira et al. (1997). 
40 - Seuánez et al. (1997). 
41 - Canavez et al. (1999a). 
42 - Canavez et al. (1999c). 

43 - Canavez et al. (1999b). 
44 - Seuánez et al. (2001). 
45 - Koiffmann e Saldanha (1978). 
46 - Viegas-Péquignot et al. (1985). 
47 - Lima e Seuánez (1989). 
48 - Mudry et al. (1990). 
49 - Mudry et al. (1992). 
50 - Chiarelli (1961). 
51 - Mudry-de-Pargament et al. (1984a). 
52 - Rumpler e Dutrillaux (1986). 
53 - Consigliere et al. (1998). 
54 - Egozcue e Egozcue (1965). 
55 - Egozcue e Egozcue (1968). 
56 - De Oliveira et al. (1995). 
57 - Mudry et al. (1998). 
58 - Egozcue (1969). 
59 - Stanyon et al. (2001). 
60- Egozcue e Perkins (1970). 
61 - Egozcue et al. (1969). 
62 - Benirschke e Bogart (1976). 
63 - Pieczarka e Nagamachi (1988b). 
64 - Minezawa et al. (1989). 
65 - Nagamachi et al. (1999b). 
66 - Barros et al. (2000). 
67 - Stanyon et al. (2000). 
68 - Rodrigues et al. (2001). 
69 - Barros et al. (2003). 
70 - Minezawa e Borda (1984). 
71 - Rodrigues et al. (2004). 
72 - García et al. (1978). 
73 - Mudry (1990). 
74 - Mudry et al. (1991). 
75 - Ponsà et al. (1995). 
76 - Campa e Stanyon (1992). 
77 - García et al. (1983). 
78 - Clemente et al. (1987). 
79 - García et al. (2002). 
80 - García et al. (2000). 
81 - Ma et al. (1978). 
82 - Ma (1981). 
83 - Bogart (1978). 
84 - Ma et al. (1976). 
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85 - Yunis et al. (1977). 
86 - Miller et al. (1977). 
87 - Giraldo et al. (1986). 
88 - Giraldo et al. (1983). 
89 - Reumer e De Boer (1980). 
90 - Ma et al. (1985). 
91 - Pieczarka et al. (1992). 
92 - Ma et al. (1980). 
93 - Minezawa e Valdivia (1984). 
94 - Cambefort e Moro (1978). 
95 - Pieczarka et al. (1993). 
96 - Chiarelli (1963). 
97 - Egozcue (1971). 
98 - Brumback et al. (1971). 
99 - Brumback (1975a). 
100 - Brumback (1975b). 
101 - Descailleaux et al. (1990). 
102 - Torres et al. (1998). 
103 - Dutrillaux e Couturier (1981). 
104 – García et al. (1980). 
105 - Chu e Bender (1962). 
106 – Ma et al. (1977). 
107 - Dutrillaux et al. (1986). 
108 – García et al. (1995). 

109 – Bueno (2003). 
110 – Hsu e Hampton (1970). 
111 – Egozcue et al. (1968). 
112 – Benirschke et al. (1962). 
113 – De Boer (1975). 
114 – Jones et al. (1973). 
115 – García et al. (1976). 
116 – Pieczarka et al. (1989). 
117 – Nieves et al. (2005). 
118 – Mudry et al. (2001). 
119 - Vassart et al. (1996). 
120 – Mudry et al. (2007). 
121 – García et al. (2003). 
122 – Goldschmidt et al. (2005). 
123 – Gerbault-Serreau et al. (2004). 
124 – Brumback (1974). 
125 – Bonvicino et al. (2003). 
126 - Stanyon et al. (2003b). 

127 - Bueno et al. (2006). 
128 - Nagamachi et al. (2003). 
129 – Neusser et al. (2001). 
130 - Kukamoto e Houck (2001). 
131 – Ruiz-Herrera et al. (2005b). 
132 – Stanyon et al. (2004).

 
A extensa variabilidade cromossômica intra e interespecífica e 

intrapopulacional (2n = 16 a 62) e os polimorfismos são atribuídos à alta 

freqüência de rearranjos cromossômicos complexos e Robertsonianos (fusão 

e fissão), translocações recíprocas e inversões (Chu e Bender, 1961; Bender 

e Chu, 1963; Egozcue et al., 1968; De Boer, 1974; Koiffmann e Saldanha, 

1974; Koiffmann, 1977; Koiffmann e Saldanha, 1977; García et al., 1978; 

Koiffmann e Saldanha, 1981a, b; Koiffmann, 1982; Koiffmann e Saldanha, 

1982; Mudry-de-Pargament et al., 1984a, b; Viegas-Péquignot et al., 1985; 

Dutrillaux et al., 1986; Armada et al., 1987; Clemente et al., 1987; De Boer 

e De Bruijn, 1990; Nagamachi et al., 1990; Lima e Seuánez, 1991; Ma et al., 

1991; Seuánez et al., 1993; Mudry et al., 1994; De Oliveira et al., 1995; 

Stanyon et al., 1995; Consigliere et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; 

Consigliere et al., 1998; Wienberg e Stanyon, 1998; Rylands et al., 2000; 

Stanyon et al., 2000; Mudry et al., 2001; Barros et al., 2003; Gifalli, 2003),  
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além das regiões heterocromáticas de muitos cromossomos (Dutrillaux e 

Couturier, 1981) que foram descritas, em sua maioria, como blocos 

altamente variáveis na quantidade, composição e localização cromossômica 

(Mudry, 1990; Ponsà et al., 1995; García et al., 2003). 

Essa variabilidade evidencia a necessidade da análise cromossômica 

de indivíduos de uma mesma espécie ou subespécie na composição de grupos 

regionais de acasalamento, com a finalidade de repovoamento de áreas ou 

manutenção em cativeiro de espécies ameaçadas de extinção (Gifalli, 2003). 

Além do grande espectro de mudanças cromossômicas observadas, 

microcromossomos (Mudry-de-Pargament et al., 1984b) e sistemas de 

múltiplos cromossomos sexuais ocorrem em decorrência da translocação Y-

autossomo (Koiffmann, 1972; De Boer, 1974; Ma et al., 1975; Dutrillaux et 

al., 1981; Koiffmann e Saldanha, 1981b; Ma, 1981; Seuánez et al., 1983; 

Minezawa et al., 1985; Viegas-Péquignot et al., 1985; Dutrillaux et al., 1986; 

Armada et al., 1987; Pieczarka e Nagamachi, 1988a; Lima e Seuánez, 1991; 

De Oliveira et al., 1995; Consigliere et al., 1996). Estudos com pinturas 

cromossômicas podem esclarecer se essas translocações têm origem comum 

(Consigliere et al., 1996). Se um mesmo múltiplo for identificado em 

espécies diferentes, é provável que tenha se originado de um ancestral 

comum, podendo se tornar um marcador cromossômico útil (Mudry et al., 

2001). 

A evolução cariotípica dos Platyrrhini ainda não é compreendida 

(Wienberg e Stanyon, 1998; Stanyon et al., 2000; Mudry et al., 2001), 

parecendo descontínua preferencialmente que contínua e, 

conseqüentemente, a quantidade de mudanças cromossômicas pode não ser 

proporcional ao tempo decorrido desde a divergência das espécies (Jauch et 

al., 1992). Os cariótipos de algumas espécies têm mudado pouco ao longo dos 

anos (Dutrillaux e Couturier, 1981; Seuánez et al., 1988; Canavez et al., 
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1996; Nagamachi et al., 1997, 1999a; Müller e Wienberg, 2001), embora 

alguns grupos apresentem uma proporção mais rápida de reorganizações 

cromossômicas (O’Brien e Stanyon, 1999; Stanyon et al., 2000). Inclusive, 

algumas variações na morfologia dos cromossomos e nos números diplóides 

estão associadas com a origem geográfica dos espécimes (De Oliveira et al., 

1995). 

Uma hipótese para explicar tal variabilidade seria que a diferenciação 

cromossômica teria ocorrido como resultado de um isolamento em refugio 

florestal durante o período quaternário. As mutações cromossômicas teriam 

sido mais facilmente fixadas devido ao endocruzamento nos pequenos 

grupos isolados de macacos (Ma et al., 1975). Se uma nova variante surgisse 

ao acaso em um macho dominante, seria transmitida aos seus descendentes 

e poderia chegar a homozigose por causa do alto grau de endocruzamento e 

avolumado pela crescente fragmentação do habitat natural (De Oliveira, 

1996). 

É proposto que as mudanças cariotípicas tenham um papel importante 

no processo de especiação (King, 1993; Haig, 1999; Rieseberg, 2001; 

Navarro e Barton, 2003), bem como as variações nas características 

qualitativas da heterocromatina (García et al., 2003), mas a função dos 

rearranjos neste processo permanece obscura (Enard e Pääbo, 2004). O 

modelo clássico sugere que os rearranjos criam uma barreira de fertilidade, 

reduzida nos heterozigotos (King, 1993). Navarro e Barton (2003a) 

propuseram um modelo onde o fluxo gênico bloqueado em regiões 

cromossômicas rearranjadas facilitaria a evolução de alelos compatíveis 

dentro das espécies, mas incompatíveis entre as espécies (Jauch et al., 

1992), sendo o efeito primário a criação de barreiras na recombinação 

meiótica observada por um aumento da diversidade das seqüências dos 

cromossomos rearranjados evolucionariamente quando comparado aos 
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cromossomos conservados cariotipicamente (Navarro e Barton, 2003b). 

Os rearranjos são incorporados em uma população se forem 

acompanhados de alguma vantagem seletiva (Mayr, 1969; Koiffmann, 1977) 

e, se tiverem um efeito drástico e permanente de modo a restringir o fluxo 

gênico entre populações divergentes, podem levar a especiação (Bush, 1975; 

Koiffmann, 1977), desempenhando um papel importante na manutenção da 

variabilidade genética e de combinações gênicas equilibradas e no 

estabelecimento de mecanismos de isolamento (Mayr, 1969). 

Dos rearranjos cromossômicos que ocorrem nos primatas do Novo 

Mundo, as fusões telômero-centrômero raramente são observadas, mas 

podem caracterizar a evolução dos Callitrichinae (Gerbault-Serreau et al., 

2004). Em espécies diferentes de um mesmo gênero, inversões são 

observadas na maioria das vezes, em alguns casos com variações de 

heterocromatina e mudanças centroméricas (Dutrillaux e Couturier, 1981; 

Clemente et al., 1987; Mudry et al., 1994; Müller et al., 2000García et al., 

2002). Quando gêneros diferentes são comparados as fusões e fissões 

parecem prevalecer (García et al., 2002; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

As fissões cromossômicas provavelmente exigem a regeneração de 

dois componentes cromossômicos vitais, os centrômeros e os telômeros: as 

cromátides têm que ser encapadas pelos telômeros e um novo centrômero 

deve ser criado (Robinson et al., 2006). As taxas de mudanças 

centroméricas e teloméricas estão proporcionalmente correlacionadas à 

taxa de alterações cromossômicas entre duas espécies (Murphy et al., 

2005). Os centrômeros parecem ter uma variabilidade posicional maior, uma 

vez que 70% dos telômeros estão conservados enquanto a conservação dos 

centrômeros é de 61%. Embora a direção das mudanças evolutivas seja 

desconhecida, os mapas gênicos indicam uma alta taxa de formação de 

centrômeros de novo (Robinson et al., 2006). Pouco é conhecido sobre o 



Estudos Cromossômicos 
 

   
 

25 

mecanismo de origem dos neocentrômeros, apenas que perdem as seqüências 

de DNA α-satélite centroméricas típicas quando são formados em regiões 

previamente não centroméricas, e que a sua origem não é ao acaso (Amor e 

Choo, 2002). 

Os estudos citogenéticos e citogenéticos moleculares sugeriram que 

os pontos de quebra em diferentes espécies de primatas estão 

concentrados em algumas regiões cromossômicas que apresentam 

características particulares que induzem a quebra, podendo desempenhar 

um papel importante na reorganização cromossômica, como os duplicons, 

sítios frágeis e seqüências teloméricas intracromossômicas (Ruiz-Herrera 

et al., 2002a, b, 2005a; Robinson et al., 2006). Portanto, estes pontos não 

estão distribuídos ao acaso nos cariótipos humano, de primatas não-humanos 

e de outras espécies de mamíferos (Ruiz-Herrera et al., 2005a). 

Os duplicons são segmentos cromossômicos de regiões específicas de 

10 a 600 Kb que foram duplicados e transpostos a novas localizações no 

genoma, principalmente pericentroméricas e subteloméricas (Eichler, 1998; 

Robinson et al., 2006). Freqüentemente contêm fragmentos de genes 

expressos e são ocasionalmente transcritos, mas geralmente não tem o 

mesmo quadro de leitura ou padrão de expressão que o gene ancestral. 

Acredita-se que surgiram de 35 a 50 milhões de anos atrás e podem ter 

tido um papel importante na evolução genômica humana por mediar 

rearranjos cromossômicos e criar novos genes por fusão (Samonte e 

Eichler, 2002). Tais seqüências repetitivas influenciam a estabilidade do 

genoma humano por promover a recombinação homóloga não alélica (Pujana 

et al., 2002; Stankiewicz e Lupski, 2002). Estes rearranjos parecem 

ocorrer pela alta similaridade de seqüência entre as cópias de duplicons e a 

presença comum de pseudogenes expressos e de seqüências não 

processadas dentro deles (Stankiewicz e Lupski, 2002). 
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O DNM1DN (DNM1 Duplicon) provavelmente se originou no 

cromossomo 9q34 pela duplicação de um fragmento de DNA que carrega 

parte do gene DNM1. Algumas destas seqüências mapeiam no braço longo do 

cromossomo Y e representam uma nova família de duplicons ligado ao Y, 

enquanto outras mapeiam em duas localizações do cromossomo 15 (15q23-

q25 e 15q11-q13) e representam domínios estruturais recentemente 

descobertos para este cromossomo, além de mapear em outros 

cromossomos. Estudos sugerem que as múltiplas cópias de DNM1DN no 

cromossomo 15 sejam resultantes de amplificações regionais seguidas por 

translocações intracromossômicas. Na região cromossômica 15q11-q13, que 

amplifica o duplicon DNM1DN, existe pelo menos outros dois duplicons 

distintos (HERC2 e LCR15) (Makrinou et al., 2004). 

A seqüência homóloga ao DNM1DN foi identificada no cromossomo Y 

de chimpanzé e de chimpanzé pigmeu, mas não no cromossomo Y de gorila, 

observada através de experimentos de FISH usando um cosmídeo como 

sonda. A seqüência homóloga também foi detectada em duas posições do 

braço longo de um autossomo nas três espécies de primatas analisadas. 

Estudos comparativos de FISH indicam que os duplicons autossômicos 

DNM1DN surgiram no genoma de primata no mínimo há 8 milhões de anos, 

antes da divergência da linhagem de gorila da humana. As cópias DNM1DN 

ligadas ao Y surgiram mais recentemente (4 a 7 milhões de anos atrás), 

depois da divergência da linhagem de gorila da de chimpanzé e humanos. 

Uma explicação alternativa para a ausência das cópias DNM1DN ligadas ao Y 

no gorila é que estas seqüências foram deletadas do genoma de gorila. Isto 

parece pouco provável, uma vez que a deleção de uma região relativamente 

grande do cromossomo Y seria necessária para remover todos os duplicons 

DNM1DN, levando a interrupção de genes funcionais neste local e a uma 

predisposição aumentada à instabilidade genômica (Makrinou et al., 2004). 
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Pujana et al. (2002) identificaram várias cópias do duplicon LCR15 nas 

regiões 15q11-q14. Os LCR 15 têm elementos de seqüência em comum com os 

HERC2. A estimativa do número total de duplicons LCR15 é de, no mínimo, 

36 cópias no genoma humano, sendo que 27 estão localizadas no cromossomo 

15 (15q11-q14, 15q21-q22, 15q24, 15q25 e 15q26) e no mínimo 9 são 

encontradas nos cromossomos 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 19 e Y (Yq11.22). Os 

duplicons LCR15 contêm várias seqüências não processadas ou de 

pseudogenes. Uma alta similaridade ao gene DNM1 foi detectada nos 

diferentes duplicons. Análises dos LCR15 em primatas não-humanos 

corroboram a origem recente desta família de duplicações ao longo da 

especiação humana. As análises foram realizadas em Macaca fascicularis e 

Gorilla gorilla, e um grande número de cópias de LCR15 foram detectadas. 

Os sítios frágeis permeiam dentro de regiões de alta flexibilidade e 

baixa estabilidade cromossômica (Ruiz-Herrera et al., 2005a; Glover, 

2006), onde são encontrados os pontos de quebra evolutivos (20% das 

regiões de pontos de quebra identificadas estiveram envolvidas mais de uma 

vez nas mudanças cariotípicas durante a evolução), corroborando a hipótese 

de que regiões cromossômicas definidas estão sujeitas à quebra e 

reorganização durante o processo evolutivo. São enriquecidos por 

centrômeros e mostram uma densidade gênica acima da média (Murphy et 

al., 2005). O reuso destes pontos de quebra (Rokas e Holland, 2000; Murphy 

et al., 2005) sugere que nem todos os rearranjos cromossômicos são 

mudanças genômicas raras (Rokas e Holland, 2000). 

As seqüências teloméricas intracromossômicas (ITS) são seqüências 

teloméricas localizadas em diferentes sítios intersticiais dos cromossomos 

e são consideradas remanescentes de rearranjos cromossômicos ancestrais, 

como as inversões e fusões, que foram produzidos durante a evolução 

cariotípica e que promovem sítios alternativos para a formação de telômero, 
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permitindo uma grande flexibilidade para as mudanças cromossômicas. 

Estas seqüências, detectadas nos cromossomos humanos 1p22, 1cen, 1q23, 

1q31, 2q13, 4cen, 4q25, 5q21, 5q31, 6q14, 7q11.2, 7q21, 7q22, 8cen, 9cen, 

10cen, 13q14, 15q24, 16cen e 19cen, podem estar relacionadas ao fato 

destas bandas cromossômicas serem loci de fusão/fissão na filogenia de 

cromossomos de primatas, ou seja, podem ser consideradas o resultado de 

quebras e reorganizações cromossômicas ancestrais, explicando o fenômeno 

de convergência (Ruiz-Herrera et al., 2005a). A seguir, alguns exemplos: 
 

• Nas espécies de Atelidae e em Presbytis cristata 

(Cercopithecidae) o segmento cromossômico ancestral 

1a está fissionado em 1a1 e 1a2 na mesma banda 

cromossômica 1p22 e a banda homeóloga é 

observada como um ponto de quebra evolucionário 

em Sus scrofa (Suidae). Esta banda instável também 

está envolvida em uma mudança centromérica em 

Saimiri sciureus (Cebidae) (Murphy et al., 2003). 

• Existe um caracter derivado no cromossomo 5 

ancestral que Saimiri sciureus compartilha com as 

espécies de Atelidae, que é a fissão de 5/7a em 

5a/7a e 5b na banda cromossômica 5q31.  

Entretanto, como Neusser et al. (2001) propuseram, 

esta fissão derivada seria o resultado de rearranjos 

independentes em filogenias diferentes. A 

convergência seria devido a presença de um “hot 

point” em 5q31, que é uma banda instável envolvida 

na quebra do cromossomo 5 ancestral em Eulemur 

macaco macaco (Lemuridae) e Tupaia belangeri 

(Tupaiidae) (Müller et al., 1997, 1999). 

• Todas as espécies de Catarrhini tem um 

cromossomo homeólogo ao HSA (Homo sapiens) 6, 

com exceção de Cercopithecus aethiops 

(Cercopithecidae) e Presbytis cristata em que esse 

cromossomo foi fissionado em 6a e 6b na banda 

cromossômica 6q14. A presença desta fissão em 

Ateles (Atelidae) representa um fenômeno de 



Estudos Cromossômicos 
 

   
 

29 

convergência, uma vez que a banda 6q14 é mais 

susceptível a quebras (Ruiz-Herrera et al., 2005a). 
 

Pouco é conhecido sobre os mecanismos envolvidos nos rearranjos 

responsáveis pela evolução dos cariótipos (Ferguson-Smith e Trifonov, 

2007). Estes podem ser promovidos por uma inversão cromossômica dentro 

de um dos segmentos; os pontos de quebra tendem a se localizar próximo 

dos telômeros e centrômeros (Murphy et al., 2005). A junção de pontas não-

homólogas pode ser outro mecanismo responsável pelos rearranjos não-

recorrentes (Lupski e Stankiewicz, 2005). Muitos sítios de pontos de 

quebra estão associados com a formação de cromossomos acrocêntricos em 

algumas espécies e metacêntricos em outras, uma vez que os cromossomos 

metacêntricos freqüentemente são o produto da fusão entre dois 

acrocêntricos e os acrocêntricos podem resultar da fissão de um 

metacêntrico. Ambos são eventos ilegítimos que ocorrem durante a meiose e 

são mecanismos comuns na evolução cariotípica (Ferguson-Smith e Trifonov, 

2007). 

Os pré-requisitos básicos para o entendimento dos rearranjos 

cromossômicos evolutivos são a identificação dos cromossomos ancestrais e 

a descrição dos tipos de rearranjos em linhagens individuais (Eichler e 

Sankoff, 2003). Os cromossomos não fossilizam, mas o estado 

cromossômico ancestral pode ser reconstruído a partir do padrão de 

similaridades e diferenças dos mapas genéticos das espécies existentes 

(Haig, 1999). Uma vez que os rearranjos cromossômicos são considerados 

eventos únicos com baixo nível de convergência, representam marcas na 

evolução que podem ser datadas, desde que os rearranjos derivados sejam 

compartilhados pelos membros de uma determinada taxa (Müller et al., 

1999; Frönicke, 2005; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). As primeiras 

tentativas para a identificação de cariótipos ancestrais de mamíferos 

foram baseadas em semelhanças dos padrões de bandamento entre espécies 

distantemente relacionadas, que indicaram a conservação evolucionária de 



Estudos Cromossômicos 
 

   
 

30 

alguns cromossomos (Dutrillaux et al., 1980; Nash e O’Brien, 1982). A 

citogenética molecular se tornou essencial para o estabelecimento destes 

cariótipos (Consigliere et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; Chowdhary et 

al., 1998). 

O conhecimento dos cariótipos ancestrais permite a identificação de 

sintenia conservada, na qual a localização de um gene em uma espécie ajuda 

a informar a localização de seu homeólogo em outra. Também auxilia na 

reconstrução da evolução de famílias multigênicas, através da história dos 

segmentos duplicados (parálogos) do genoma. Além disso, as diferenças 

cromossômicas entre as espécies podem ajudar a resolver as filogenias, se 

os estados de caracteres ancestrais forem distintos dos derivados, 

elucidando o papel dos rearranjos cromossômicos na especiação e macro-

evolução (Haig, 1999). 

A aparente natureza conservativa da evolução do cariótipo euteriano 

permitiu a primeira reconstrução de um cariótipo ancestral baseado em 

dados obtidos com as técnicas de citogenética molecular em várias espécies 

de mamíferos (Chowdhary et al., 1998; Frönicke, 2005; Ferguson-Smith e 

Trifonov, 2007). Na maioria dos casos, as comparações foram feitas com 

relação ao genoma humano, uma vez que os blocos sintênicos conservados 

definidos pelas homeologias com os cromossomos humanos podem ser 

reconhecidos em todas as espécies (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

Desde então, análises adicionais têm proporcionado novas idéias na 

organização do cariótipo euteriano ancestral (Haig, 1999; Murphy et al., 

2001; Richard et al., 2003; Yang et al., 2003; Ferguson-Smith e Trifonov, 

2007). Provavelmente, a organização do genoma ancestral de mamíferos 

será refinada após as análises de outros genomas (Bourque et al. 2006; 

Müller, 2006; Graphodatsky, 2007). 

Frönicke (2005) reconstruiu o provável cariótipo boreo-euteriano 

ancestral (BEA - ancestral de mamíferos com irradiação no hemisfério 

norte que juntamente com Afrotheria e Xenarthra, com irradiação no 
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hemisfério sul, forma o grande grupo euteriano de mamíferos placentados) 

(Figura 2) com um complemento cromossômico de 2n = 46, compreendendo 

32 segmentos conservados e 9 associações sintênicas (definidas pelos 

segmentos homeólogos aos cromossomos humanos 3/21, 4/8, 7b/16p, 

10p/12a, 12a/22a, 12b/22b, 14/15 e 16q/19q) (Robinson et al., 2006; 

Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

               

Figura 2: Cariótipo reconstruído do ancestral boreo-
euteriano. As homeologias com os cromossomos 
humanos estão indicadas pelas cores diferentes e 
pelos números à direita de cada ideograma. A 
nomenclatura dos cromossomos está de acordo com as 
regiões homeólogas (Frönicke, 2005). 

 
Progresso semelhante tem sido alcançado na reconstrução do 

cariótipo ancestral de primatas, como os apresentados por Müller et al. 

(1999) com número diplóide de 50 cromossomos e composto pelos 

cromossomos ou segmentos homeólogos aos cromossomos humanos 1a, 1b, 

2a, 2b, 3/21, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/22a, 12/22b, 13, 14/15, 16a, 16b, 17, 

17, 19a, 19b, 20, X e Y (Figura 3a) e Frönicke (2005) com 2n = 48 

cromossomos e tempo de divergência estimado em aproximadamente 78 
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milhões de anos atrás. Nie et al. (2006) e Stanyon et al. (2006) também 

hipotetizaram o cariótipo do último ancestral comum de todos os primatas 

com 48 cromossomos e os seguintes cromossomos homeólogos ao cariótipo 

humano: 1, 2a, 2b, 3/21, 4, 5, 6, 7a, 7b/16b, 8, 9, 10, 11, 12a/22a, 12b/22b, 

13, 14/15, 16a, 17, 18, 19a, 19b, 20, X e Y. 

a) b)  

Figura 3: a) Cariótipo ancestral proposto para os primatas com 2n = 50. Os números à 
esquerda indicam os homeólogos humanos (Müller et al., 1999). b) Cariótipo reconstruído 
do ancestral de primatas com 2n = 48. As homeologias com os cromossomos humanos 
estão indicadas pelos números à direita de cada ideograma e a nomenclatura dos 
cromossomos está de acordo com as regiões homeólogas (Frönicke, 2005). 
 

Müller (2006) apresentou um provável cariótipo ancestral de primatas 

com poucas diferenças em relação ao cariótipo ancestral de mamíferos, com 

2n = 50 cromossomos e os cromossomos (segmentos) conservados 

homeólogos aos humanos 1, 2pter-q13, 2q13-qter, 4, 5, 6, (7p21-q11.21, 

7q11.23-21.3, 7q22.1-qter), 8p, 8q, 9, 10, 11, 13, 16q, 17, 18, 19p, 19q, 20, X, 

Y e as associações 3/21, (7pter-p22, 7q11.21-11.23, 7q21.3-22.1)/16p, 

12pter-q23.3/22q12.3-qter, 22q11.2-22q12.3/12q23.3-qter e 14/15 (Figura 

4a); já Stanyon et al. (2008) hipotetizaram o cariótipo que estava presente 

no último ancestral comum dos primatas com os seguintes cromossomos: 1, 

2p-q, 2q, 3/21, 4, 5, 6, 7b, 7a/16p, 8, 9, 10p, 10q, 11, 12a/22a, 12b/22b, 13, 
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14/15, 16q, 17, 18, 19p, 19q, 20, X e Y (Figura 4b). 

a)       b)  

Figura 4: a) Provável cariótipo ancestral de primata com as homeologias humanas à 
esquerda (Müller, 2006). b) Ideograma do cariótipo ancestral de primatas (2n = 50). Os 
cromossomos estão coloridos de acordo com as homeologias humanas e a ordem dos 
marcadores é referida à ordem em humanos (p para q) indicada pelas letras à direita 
(Stanyon et al., 2008). 
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Ruiz-Herrera et al. (2005a) propuseram um número cromossômico de 

2n = 54 para o cariótipo ancestral de primatas, incluindo as formas 

cromossômicas: 1(a+c1), 1(b+c2), 2a, 2b, 3/21, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8, 9, 10a, 10b, 

11, 12a/22a, 12b/22b, 13, 14/15, 16a, 16b, 17, 18, 19a, 19b, 20, X e Y. Os 

padrões de banda G designados para os cromossomos ancestrais foram: 

1(a+c1), 1(b+c2), 7a e 7b correspondem aos cromossomos de Cercopithecus 

aethiops; 6, 11, 9, 10a, 10b, 16a e 16b aos cromossomos de Cebus apella; 2a, 

2b, 8, 14/15, 17 e 18 aos cromossomos de Macaca fascicularis; 20 ao 

cromossomo de Cebus nigrivittatus; 12a/22a e 12b/22b aos cromossomos de 

Eulemur fulvus mayottensis e Tupaia belangeri; e 4, 5, 13, 19a e 19b aos 

cromossomos humanos (Figura 5). Quando uma sonda cromossomo-específica 

humana hibrida em homeólogos de alguns primatas e mamíferos não–

primatas esta forma cromossômica deve ser considerada ancestral para 

todos os primatas (Haig, 1999; Carbone et al., 2002). Os cromossomos 

encontrados em alguns primatas e em mamíferos não-primatas que mostram 

uma condição derivada em humanos também são considerados ancestrais 

para este grupo (Müller et al., 1999). 

                      
Figura 5: Cariótipo ancestral proposto para os primatas. O tamanho de cada cromossomo 
está mostrado à esquerda. Abreviação: hc = heterocromatina (Ruiz-Herrera et al., 2005a). 



Estudos Cromossômicos 
 

   
 

35 

Estudos realizados com a técnica de FISH em várias espécies de 

primatas do Novo Mundo também postulam que o cariótipo ancestral para 

este grupo é formado por 54 cromossomos e composto pelos seguintes 

cromossomos ou segmentos cromossômicos homeólogos aos cromossomos 

humanos: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b/16q, 3a, 3b, 3c/21, 4, 5/7a, 6, 7b, 8a, 8b/18, 9, 

10p, 10q/16p, 11, 12, 13, 14/15a, 15b, 17, 19, 20, 22, X e Y (Neusser et al., 

2001; Stanyon et al., 2003b, 2004; Dumas et al., 2006; Stanyon et al., 

2008. De acordo com essa proposição, alguns cromossomos são derivados 

para todo o grupo; outros conservaram a sintenia dos cromossomos humanos 

inteiros e foram propostos como ancestrais para os primatas neotropicais 

por Clemente et al. (1990) e Stanyon et al. (2000). 

 
As informações obtidas com os resultados das pinturas 

cromossômicas comparadas com os mapas de hibridação publicados para 

outros primatas e espécies de mamíferos menos relacionados conduzem a 

uma melhor interpretação cladística da evolução dos macacos neotropicais 

(Stanyon et al., 2000; Carbone et al., 2002). A pintura cromossômica mostra 

que os cariótipos dos macacos do Novo Mundo foram consideravelmente 

reorganizados com relação ao cariótipo ancestral de primatas (Wienberg, 

2005) (Figura 6). 
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Figura 6: Ideograma do cariótipo 
ancestral de Platyrrhini. Os 
cromossomos estão coloridos de acordo 
com as homeologias humanas e a ordem 
dos marcadores é referida à ordem em 
humanos (p para q) indicada pelas letras 
à direita (Stanyon et al., 2008). 
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Os estudos citogenéticos e citogenéticos moleculares em primatas do 

Novo Mundo evidenciam a importância dos rearranjos cromossômicos nas 

mudanças evolutivas e contribuem para a identificação das suas origens, 

direções e mecanismos, fornecendo dados importantes para a divergência 

populacional, especiação, seleção, adaptação, taxonomia, filogenia e 

conservação (Egozcue et al., 1968; Ohno, 1970; De Boer, 1974; Dutrillaux, 

1979a, b; Dutrillaux e Couturier, 1981; Pieczarka e Nagamachi, 1988a; 

Mudry, 1990; Wienberg et al., 1990; Stanyon et al., 1992; Seuánez et al., 

1993; Stanyon et al., 1995; Wienberg e Stanyon, 1995; Consigliere et al., 

1996; Sherlock et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; O’Brien et al., 1997; 

Wienberg e Stanyon, 1997; Consigliere et al., 1998; Müller et al., 2000; 

Rokas e Holland, 2000; Stanyon et al., 2000; Eichler e DeJong, 2002; 

Samonte e Eichler, 2002; Gifalli, 2003; Navarro e Barton, 2003; Frönicke, 

2005), além de estimar a porcentagem da troca de um par de bases, 

retroposição, duplicação e deleção em função do tempo evolucionário (Ohno, 

1970; Eichler e DeJong, 2002). 

Estudos adicionais usando Zoo-FISH, pintura cromossômica e sondas 

subcromossômicas em diferentes espécies de primatas neotropicais serão 

necessários para alcançar um melhor entendimento da evolução 

cromossômica em Platyrrhini, que também depende da região de origem dos 

exemplares, estrutura das populações e formas de acasalamento (Gifalli, 

2003). 
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A microdissecção cromossômica foi desenvolvida na década de 80 

para o isolamento de marcadores em cromossomos politênicos de dípteros. 

Seu uso foi rapidamente incorporado a estudos de mamíferos e, com o 

advento da FISH e PCR, esta técnica se mostrou muito útil na obtenção de 

sondas cromossomo-específicas, ao lado da citometria de fluxo (Ferguson-

Smith et al., 1998; Fan, 2002). Além disso, esta eficiente metodologia 

permite que sondas sejam feitas a partir de cromossomos cujos tamanhos 

dificultam a separação pela citometria de fluxo. Muitos cromossomos são 

difíceis de serem diferenciados e necessitam ser bandados antes da 

microdissecção (Guan et al., 1994). A microdissecção permite que sondas de 

cromossomos inteiros, de bandas cromossômicas e de regiões específicas 

sejam produzidas de maneira eficiente (Engelen et al., 1998). 

A técnica consiste na raspagem física do cromossomo ou região 

cromossômica de interesse, usando um micromanipulador acoplado a um 

microscópio invertido. Um passo crítico nesta técnica é a transferência bem 

sucedida do fragmento microdissecado para dentro de um tubo de 

microcentrífuga, para que possa ser realizada a amplificação do DNA 

(Weimer et al., 1999). A amplificação do material isolado é feita através da 

DOP-PCR (Telenius et al., 1992), que permite a amplificação independente 

de seqüência, uma vez que consiste de vários ciclos de baixa estringência 

com “primers” degenerados seguidos por ciclos de alta estringência. 

Freqüentemente, um leve rastro pode ser observado em gel de agarose e, 

provavelmente, consiste de produtos não-específicos gerados a partir das 

ínumeras localizações com o “primer” degenerado. O uso da DOP-PCR 

permitiu a ampla utilização da microdissecção em estudos com FISH. 

Modificações do protocolo básico, como o uso da T7 DNA polimerase 

nos primeiros ciclos da DOP-PCR e pré-tratamento com proteinases 

(Weimer et al., 1999; Fan, 2002), foram descritas com o intuito de 



Microdissecção Cromossômica 
 

   
 

40 

aumentar a eficácia e reduzir o número de cromossomos necessários para 

obtenção das sondas. Os resultados obtidos por Weimer et al. (1999) foram 

idênticos para sondas produzidas a partir de um único cromossomo 

microdissecado ou para sondas feitas com mais de seis. Embora as 

marcações fiquem melhores com as sondas produzidas com vários 

fragmentos do cromossomo, os riscos de erros devido à identificação 

errônea do cromossomo aumentam, podendo resultar em contaminação e 

comprometer a qualidade da sonda, fornecendo resultados enganosos. Os 

limites das regiões hibridadas podem variar ou ser imprecisos se as sondas 

forem feitas com mais de um fragmento microdissecado, o que seria evitado 

com a microdissecção de um único fragmento. Apenas algumas sondas de 

microdissecção produzidas são capazes de revelar homeologia sintênica 

quando as duas espécies em questão pertencem a diferentes taxa (Rubtsov 

et al., 2000). 

Entre as principais aplicações da microdissecção estão alguns temas 

centrais da citogenética molecular, como o estudo dos cromossomos sexuais 

e supranumerários (Bugrov et al., 2004; Rubtsov et al., 2004) e estudo de 

hibridação interespecífica. As seqüências obtidas por microdissecção 

permitem investigar a organização genômica do ponto de vista molecular, 

possibilitando inferências acerca dos mecanismos evolutivos. 
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Os bugios (Alouatta) possuem corpo maciço, com longa pelagem que se 

avoluma na mandíbula e lados da face formando uma grande barba que 

oculta o volume do grande osso hióide, que se transformou em caixa de 

ressonância para sua potente voz. Devido ao aparato hióidico, a vocalização 

é muito desenvolvida, apesar de não possuírem grande variedade de sons. 

Outra adaptação encontrada é a esquizodactilia (dedo indicador dos 

membros anteriores distancia-se do dedo médio). Apresentam cauda 

preênsil com palma de grande habilidade suspensória, ventre e peito com 

pouca pelagem e face nua de pele negra. Possuem dimorfismo sexual 

notadamente desenvolvido em A. caraya, A. belzebul ululata e A. fusca 

clamitans (Auricchio, 1995). 

Esse é o gênero de Platyrrhini com a maior área de distribuição 

geográfica (do sul do México ao norte da Argentina, incluindo partes do 

Peru e Bolívia) e com uma das maiores diversidades de espécies (Cabrera, 

1958; Hill, 1960, 1962; Smith, 1970; Wolfheim, 1983; Neville et al., 1988; 

Groves, 1993; Gregorim, 1995; Stanyon et al., 1995; De Oliveira, 1996; De 

Oliveira et al., 2002). Pode ser separado há aproximadamente 6,8 milhões 

de anos em um grupo transandino, com espécies do México, América Central 

e costa noroeste da América do Sul (Colômbia e Equador), e um cisandino, 

que inclui a maioria das espécies da América do Sul (Hershkovitz, 1949; 

Bonvicino et al., 2001; De Oliveira et al., 2002; Cortés-Ortiz et al., 2003). 

Foi dividido por vários autores em seis espécies: belzebul, caraya, 

guariba, pigra [distribuído na costa atlântica da Guatemala e estendendo-se 

até Belize (Hill, 1962)], palliata [encontrado do norte do México ao norte da 

América do Sul, chegando à Colômbia e Equador (Hill, 1962)] e seniculus 

(Cabrera, 1958; Hill, 1960, 1962; Smith, 1970; Wolfheim, 1983), duas das 

quais ocorrem na Amazônia: belzebul e seniculus (Neville et al., 1988). 

Gregorim (1995) reconheceu nove espécies: caraya, guariba, belzebul, 
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discolor, ululata, seniculus, stramineus, puruensis e nigerrima, enquanto 

Bonvicino et al. (1995) consideraram A. macconnelli como espécie válida além 

das nove relatadas por Gregorim (1995). O “status” taxonômico de A. 

seniculus macconelli e A. s. stramineus ainda está em discussão (Lima e 

Seuánez, 1991; Bonvicino et al., 1995). 

Segundo Cortés-Ortiz et al. (2003), os bugios sul-americanos 

compreendem sete espécies: seniculus, limitado à oeste pela Cordilheira dos 

Andes colombianos e cobrindo a maior parte do norte da América do Sul 

acima do rio Amazonas; macconnelli, encontrado no Suriname, Guiana 

Francesa e no Brasil ao norte do baixo e médio Amazonas; sara, 

aparentemente restrito à Amazônia boliviana; belzebul, do sul do rio 

Amazonas e leste do rio Tapajós ao norte da Mata Atlântica; nigerrima, 

limitado ao norte pelo rio Amazonas, a leste e oeste pelos rios Trombetas e 

Madeiras, respectivamente, e ao sul pela sua divisa supostamente 

parapátrica com caraya; caraya, restrito ao sul do Brasil, Paraguai e norte 

da Argentina; e guariba com duas subespécies alopatricamente distribuídas 

nas metades norte e sul da Mata Atlântica brasileira, embora a exata 

distribuiçãs destas subespécies permanece incerta (Harris et al., 2005) 

Alouatta belzebul é considerada uma espécie complexa (Armada et 

al., 1987; De Oliveira, 1996) com quatro subespécies, belzebul, nigerrima, 

discolor e ululata, e a sua taxonomia e distribuição não estão bem 

entendidas (Hill, 1962; Napier e Napier, 1967; Bonvicino et al., 1989). A. 

nigerrima foi reconhecida ao nível específico (Rylands et al., 2000) e 

posição de A. belzebul belzebul como subespécie ainda é questionada. 

A grande variabilidade cariotípica observada em Alouatta guariba, 

com as subespécies guariba (criticamente em perigo de extinção, 2007 

“IUCN Red List of Threatened Species” – www.iucnredlist.org) e clamitans 

(Auricchio, 1995), indica que esta também deva ser uma espécie complexa 
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(Armada et al., 1987; De Oliveira, 1996). Diferenças entre populações 

indicam que A. g. clamitans é representante de duas subespécies ou mesmo 

de duas espécies separadas (Koiffmann, 1977; De Oliveira et al., 1995; De 

Oliveira, 1996; De Oliveira et al., 1998; De Oliveira, 2001; De Oliveira et al., 

2002; Gifalli, 2003; Harris et al., 2005). De Oliveira (2001) sugeriu que a 

grande diferença cromossômica entre estas populações pode indicar que 

elas estão isoladas reprodutivamente. Este padrão de subdivisão 

populacional pode ter surgido durante o Pleistoceno Médio (há 

aproximadamente 400.000 anos) seguindo a fragmentação florestal e/ou a 

formação de eco-regiões distintas que se tornaram centros de endemismo 

(Harris et al., 2005). A. g. guariba corre sérios riscos de extinção devido à 

restrição de sua distribuição geográfica, caça predatória e rápido avanço no 

processo de desmatamento, e a situação se torna mais grave pela ausência 

de registro de populações em áreas legalmente protegidas (Gregorin, 2006). 

Alouatta pigra e A. caraya são espécies monotípicas, portanto não 

apresentam subespécies, enquanto A. palliata está dividida em sete 

subespécies [mexicana, pigra, luctuosa, palliata, coibensis, trabeata e 

aequatoriais (Hill, 1962)] ou em três [mexicana, palliata e aequatorialis 

(Ruiz-García et al., 2007)]. 

Os dados morfológicos, cariológicos e moleculares são coincidentes 

em mostrar que Alouatta é um gênero monofilético (De Oliveira, 1996, 2001; 

De Oliveira et al., 2002), embora a taxonomia, classificação e relações 

filogenéticas permanecem controversas (De Oliveira et al., 2002). Estudos 

mostram que a taxonomia atual ignora a biodiversidade do gênero 

(Wolfheim, 1983; Groves, 1993; Gregorim, 1995; De Oliveira, 1996). 

As reconstruções filogenéticas baseadas em dados moleculares 

mostraram uma separação dicotômica entre as espécies trans e cisandinas 

de Alouatta. O clado transandino mostrou dois ramos separados, um levando 
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a A. palliata mexicana/A. coibensis trabeata e o outro a A. pigra, enquanto o 

grupo cisandino se dividiu em um ramo levando a A. belzebul/A. guariba e o 

outro ao clado (A. caraya (A. macconnelli (A. seniculus, A. sara))) (Cortés-

Ortiz et al., 2003). 

Os resultados obtidos por De Oliveira (1996) nos estudos cladísticos 

baseados no padrão de bandamento G dos braços cromossômicos indicam 

que as taxa do gênero Alouatta estão divididas em cinco grupos: palliata (A. 

palliata), caraya (A. caraya), belzebul (A. belzebul belzebul), fusca (A. 

guariba clamitans) e seniculus (A. seniculus e A. belzebul nigerrima). 

Filogeneticamente, A. caraya ocupa uma posição intermediária entre A. 

palliata e as outras espécies do gênero encontradas no Brasil e na 

Argentina. A. belzebul belzebul é o grupo-irmão de A. caraya, e A. belzebul 

nigerrima e A. seniculus formam o grupo-irmão de A. guariba clamitans. 

A filogenia apresentada por Mittermeier e Coimbra-Filho (1981) 

coloca A. palliata como a espécie mais basal, seguida por A. caraya, pelo 
clado formado pelas espécies amazônicas e A. guariba. Meireles et al. 
(1999a), Bonvicino et al. (2001) e Villalobos et al. (2004) produziram uma 
filogenia diferente, colocando A. caraya em uma posição mais basal, seguida 
por A. seniculus como o grupo-irmão do clado mais derivado A. belzebul/A. 
guariba. Mudry et al. (1994) indicaram A. caraya como o cariótipo mais 
próximo do ancestral, seguido por A. seniculus, A. palliata e A. belzebul. 
Quando se comparam as filogenias baseadas em estudos moleculares, 

morfológicos e biogeográficos com a apresentada por De Oliveira et al. 
(2002) a partir de dados cromossômicos, a posição mais basal de A. caraya e 
o agrupamento de A. guariba com A. belzebul e A. seniculus é um consenso. 
Uma exceção foi obtida a partir dos dados de seqüências de DNA do 

citocromo b produzidos por Nascimento et al. (2005), com uma árvore que 
resultou em dois clados bem estabelecidos e separados, um formado por A. 
belzebul e o outro por A. caraya (A. caraya, A. sara e A. macconnelli). A 
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topologia desta filogenia coloca A. belzebul como o grupo-irmão do clado que 
dá origem as subespécies de A. guariba (Figura 7). 
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Figura 7: Filogenias das espécies de Alouatta baseadas em: a) estudos morfológicos e 
biogeográficos (Mittermeier e Coimbra-Filho, 1981), b) e c) dados de DNA (Meireles et al., 
1999a; Bonvicino et al., 2001) e (Nascimento et al., 2005) e d) dados citogenéticos (De 
Oliveira et al., 2002). 
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De Oliveira (2001) apóia o monofiletismo de Alouatta nas associações 

sintênicas homeólogas aos cromossomos humanos 2/16, 3/15 e na 

translocação envolvendo o Y e 3/15. A árvore filogenética obtida com os 

dados cromossômicos coloca A. caraya agrupada com A. belzebul em um 

clado, enquanto A. guariba guariba, A. g. clamitans, A. macconnelli, A. 

arctoidea e A. sara formam um segundo clado. Apesar da proximidade 

geográfica de A. caraya e A. guariba, uma proximidade filogenética maior 

entre A. guariba e o grupo formado por A. macconnelli, A. arctoidea e A. 

sara é observada, corroborando a hipótese de que uma grande parte da 

floresta Atlântica tem uma origem muito antiga, quando as florestas 

Amazônica e Atlântica ainda eram interligadas. As diferenças entre os 

cariótipos de A. guariba e os de A. sara, A. arctoidea e A. macconnelli são 

indícios de uma separação remota entre estes dois grupos. 

O gênero Alouatta tem chamado a atenção nos últimos anos devido à 

grande variabilidade cariotípica encontrada nas suas espécies e subespécies 

(2n = 42 a 56) (Referências Bibliográficas no Quadro I – pág. 18 a 21). Os 

cariótipos destes primatas evoluíram rapidamente, produzindo cariótipos 

espécie-específico pelo processo de especiação (Mudry et al., 1994; Haig, 

1999). Na evolução cariotípica deste gênero, os principais rearranjos 

cromossômicos são as translocações, inversões, fusões/fissões cêntricas e 

os mecanismos complexos (De Oliveira, 1996). Estes rearranjos 

contribuíram para a redução do número diplóide durante a evolução de 

Alouatta (Chu e Bender, 1961; Bender e Chu, 1963; Egozcue e Egozcue, 

1966; Minezawa et al., 1985; Pieczarka e Nagamachi, 1988a; Mudry et al., 

1990, 1992), com drásticas diferenças nos complementos cromossômicos 

entre espécies, populações ou cariomorfotipos de posição taxonômica 

incerta, representando discretos limites entre as populações de bugios 

(Armada et al., 1987), como é observado em A. arctoidea e A. sara, que 
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tiveram uma mudança cromossômica rápida com 12 rearranjos separando 

seus cariótipos (Consigliere et al., 1996), e em A. guariba clamitans (2n = 

45/46) e A. g. guariba (2n = 49/50), com o cariótipo do primeiro sendo 

derivado do segundo por duas fusões Robertsonianas (De Oliveira et al., 

2002). 

Uma hipótese para a fixação de um número tão grande de 

modificações cromossômicas ocorridas durante a irradiação desse gênero 

pode se basear na estrutura e comportamento social de suas espécies. 

Alouatta apresenta uma complexa organização social e o macho dominante 

copula com a maioria das fêmeas, que raramente abandonam o grupo em que 

nasceram (Wolfheim, 1983), aumentando as taxas de endogamia. Como os 

rearranjos cromossômicos se fixam mais facilmente em espécies com altas 

taxas de endogamia, este gênero pode ter diversificado cromossomicamente 

sem a necessidade da formação de refúgios e isolados (De Oliveira, 2001). 

Porém, a hipótese de refúgios do Pleistoceno é usada na tentativa de 

explicar a grande variação cromossômica observada em bugios (Stanyon et 

al., 1995). 

O Quadro II mostra os dados cariotípicos do gênero Alouatta com as 

espécies e subespécies estudadas, fornecendo os sexos, números 

fundamentais e diplóides, fórmulas cromossômicas, morfologia dos 

cromossomos sexuais X e Y e presença ou ausência de microcromossomos e 

translocações Y-autossomo. 

 

Quadro II - O gênero Alouatta e seus números diplóides, números fundamentais (FN), 

sexos, fórmulas cromossômicas, morfologia dos cromossomos sexuais X e Y e presença 

ou ausência de microcromossomos e translocações y-autossomo: 
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Alouatta SEXO 2N FN META-
SUBMETA/ACRO X Y MICRO Y-AUTOS. REFERÊNCIAS 

(*) 
A. seniculus M, F 43-45 58-63 12-15/ 25-28 acro submeta, -  3-5 - 2, 21, 105 
A. stramineus M, F 47-49 73, ni 22, 24/ 22, 24 submeta, ni - 1-3 -, + 3-5, 22 

A. macconnelli M, F, ni 44-50 69-74,  
76,   ni 22, 24/ 22, 24, ni submeta,  ni -, ni 1-4, ni -, +, ni 3-5, 16-17, 22, 

24 
A. sara M, F 48-50 67, 71, ni 17-18/ 26, 29 submeta - 4 -, + 8-10 

A. arctoidea ni 44 57 13/27 submeta - 4 + 9 

A. caraya M, F, ni 50-52 72-74,  
ni 20-22/ 30-32, ni meta,  

submeta,  ni 
meta, acro, 

-, ni - -, +, ni 1, 7, 11-16, 19, 
22-23, 117, 120 

A. belzebul M, F 49, 50 72, 74 23-24/ 26 submeta - - -, + 3, 22, 53 
A. nigerrima F 50 70 20/30 submeta - - - 3, 17 
A. guariba 
guariba M, F, ni 45-46, 49-

50, 52 
70, 72, 
ni 21-22/ 28, ni submeta,  ni -, ni - -, +, ni 16, 18, 24 

A. guariba 
clamitans M, F 45-46. 48-

50, 52 
66-72, 
75 

17-23, 25-26/ 20, 
28-32 submeta acro, - - -, + 7, 13, 16, 18-20, 

22, 25 
A. palliata M, F 53, 54, 56 76-78 21-24/ 30, 34-35 submeta acro, - - -, + 4-6, 10, 12, 26 

M = macho. 
F = fêmea. 
ni = não informado. 
meta = cromossomo metacêntrico. 
submeta = cromossomo submetacêntrico. 
acro = cromossomo acrocêntrico. 
- = ausência. 
+ = presença. 

 
(*) - Referências bibliográficas (Quadro I – pág. 18 a 21). 
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Alouatta palliata é considerada a espécie desse gênero com o 

cariótipo menos derivado (De Oliveira, 1996) e mais parecido com A. caraya 

(Mudry-de-Pargament et al., 1984b) por manter 4 metacêntricos, 30 

acrocêntricos  e  um  cromossomo  X  de morfologia submetacêntrica (Ma et  

al., 1975). Uma diferença marcante na morfologia e padrões de bandas foi 

observada entre estas espécies e A. seniculus (Yunis et al., 1976). Já, 

Mudry et al. (1994) consideram o cariótipo de A. caraya mais próximo ao de 

A. seniculus, uma vez que homeologias de cromossomos ou braços 

cromossômicos inteiros foram encontradas em 16 dos 26 pares nestas duas 

espécies. As homeologias entre A. palliata e A. belzebul são menos 

evidentes, sendo que em palliata foram encontradas homeologias em 14 

pares de autossomos com relação à caraya que compartilha com belzebul 8 

pares autossômicos. Consigliere et al. (1998) sugeriram que A. belzebul tem 

um cariótipo mais conservado quando comparado ao de A. sara e A. 

arctoidea. Comparações cariotípicas também indicam que A. macconnelli e A. 

stramineus são mais semelhantes um ao outro do que são com A. nigerrima 

(Armada et al., 1987; Lima e Seuánez, 1991). 

No cariótipo de Alouatta guariba clamitans existe um par 

submetacêntrico grande característico que está ausente no cariótipo de A. 

caraya. Por outro lado, no cariótipo de caraya nota-se a presença de um par 

acrocêntrico bem maior que está ausente no cariótipo de guariba clamitans. 

Portanto, uma fusão cêntrica envolvendo este cromossomo de caraya e 

outro acrocêntrico teria originado o cromossomo submetacêntrico de A. 

guariba clamitans (Koiffmann, 1972; Gifalli, 2003), com a conseqüente 

redução no número diplóide (Gifalli, 2003). 

A variabilidade observada em Alouatta guariba clamitans e a presença 

de espécimes com 52 cromossomos e número fundamental igual a 75, 

associada à tendência de diminuição do 2n e FN comprovada nos estudos 

cladísticos, sugere que este seja o cariótipo mais primitivo para esta 
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subespécie e que a partir de 2n = 52 diferenciaram-se os outros citotipos 

através de fusões cêntricas, fusões in tandem e inversões pericêntricas. 

Esta variação pode estar relacionada à procedência dos exemplares, 

indicando que a tendência à redução do número diplóide apresenta-se 

orientada no sentido norte-sul. Os resultados mostram que A. guariba 

clamitans parece estar em processo ativo de especiação cromossômica. Os 

dados ainda sugerem que as populações do sudeste e sul do Brasil já 

estejam isoladas reprodutivamente, notando-se a necessidade de uma 

reavaliação taxonômica para esta espécie. A análise do número diplóide em 

A. seniculus associada à distribuição geográfica das diferentes subespécies 

mostra que há uma redução do 2n na direção sul-norte (De Oliveira, 1996). 

Além do grande espectro de mudanças cromossômicas observadas 

entre os bugios, sistemas de múltiplos cromossomos sexuais ocorrem em 

decorrência da translocação Y-autossomo bem como a presença de 

microcromossomos (Ma et al., 1975; Koiffmann, 1977; Mudry-de-Pargament 

et al., 1984a; Minezawa et al., 1985; Rumpler e Dutrillaux, 1986; Armada et 

al., 1987; Lima e Seuánez, 1989; Lima et al., 1990; Lima e Seuánez, 1991; 

Stanyon et al., 1995; Consigliere et al., 1996; De Oliveira et al., 1998; 

Gifalli, 2003). 

Alouatta seniculus, A. arctoidea, A. stramineus, A. macconelli, A. 

insulanus, A. amazonica, A. jurua, A. puruensis e A. sara (anteriormente 

consideradas subespécies de A. seniculus) são as únicas espécies de primata 

neotropical que apresentam cromossomos supranumerários (Lima et al., 

1990; Stanyon et al. 1995; Consigliere et al., 1996, 1998), podendo ser 

conseqüência de uma grande modificação cariotípica que ocorreu neste 

grupo (Lima et al., 1990). Os microcromossomos são cromossomos adicionais 

que, provavelmente, se originaram do complemento A (padrão) e seguem sua 

própria evolução, não constituindo elementos essenciais ao desenvolvimento. 

São responsáveis pela maior parte da variabilidade dos números diplóides, 
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sugerindo que contêm pouca, se alguma, informação genética essencial. A 

sua origem e significado não são conhecidos. Teoricamente, podem ser 

produzidos durante as translocações Robertsonianas, mas geralmente são 

perdidos depois. Sua presença nestes cariótipos poderia indicar uma origem 

recente destas espécies (Stanyon et al., 1995; Consigliere et al., 1996). 

Os cromossomos sexuais de Alouatta contribuem para a diversidade 

cariotípica tanto intra quanto interespecificamente. Em vista dos 

diferentes tipos de translocações Y-autossomo observadas, assim como dos 

diferentes autossomos envolvidos, sugere-se que estes processos sejam 

mais recentes que a radiação do gênero (De Oliveira, 1996). 

E necessário que se pense sobre o mecanismo que permitiu a 

persistência e extensão de um sistema múltiplo nesse gênero (Ma et al., 

1975; Armada et al., 1987; Lima e Seuánez, 1989; Lima et al., 1990; Lima e 

Seuánez, 1991; Mudry et al., 1994; Stanyon et al., 1995; Mudry et al., 2001). 

Sugere-se que, em um taxon com alta plasticidade cromossômica como 

Alouatta deva existir uma vantagem seletiva em relação à presença deste 

sistema. Como a região de pareamento do par sexual primitivo nestes 

primatas é extremamente pequena e o cromossomo Y também, a aquisição 

de uma nova massa cromatínica pelo rearranjo do Y primitivo com um 

autossomo pode ter aumentado a estabilidade do pequeno Y ancestral 

durante o processo da meiose. Os cromossomos pequenos estão mais 

sujeitos a erros de segregação durante a divisão e uma forma de evitar tais 

erros, que levariam a esterilidade ou inviabilidade, pode ter ajudado na 

fixação do sistema sexual múltiplo nas diferentes espécies de bugios. 

Estudos ainda são necessários para buscar a fonte original deste sistema e 

de seu tempo aproximado na evolução dos Platyrrhini (Mudry et al., 2001). 

Uma incerteza permanece nas características e extensão dos 

sistemas múltiplos de cromossomos sexuais encontrados em Alouatta 

(Bonvicino et al., 2001). Mudry et al. (2001) propuseram que os múltiplos 
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compartilham alguns componentes cromossômicos ou até são idênticos em 

determinadas espécies e subespécies, mas algumas variedades existem 

entre as espécies deste gênero. Os cromossomos X1, encontrados nestes 

sistemas sexuais, apresentam um padrão de bandamento G semelhante aos 

cromossomos X de outros Platyrrhini. 

Em A. caraya e A. palliata, espécies separadas geográfica e 

geneticamente (Meireles et al., 1999a; Cortés-Ortiz et al., 2003), os 

sistemas múltiplos sexuais são diferentes, embora compartilhem alguns 

componentes cromossômicos. Solari e Rahn (2005) confirmaram este dado 

através da pintura com sondas de cromossomos humanos que permitiram a 

definição dos segmentos do sistema múltiplo sexual de A. caraya. Dados 

meióticos e de FISH apontam que o múltiplo X1X2Y1Y2 de A. caraya (Rahn et 

al., 1996; Mudry et al., 2001; De Oliveira et al., 2002) é o mesmo de A. 

arctoidea, A. sara (Consigliere et al., 1996), A. stramineus (De Oliveira et 

al., 1995) e A. macconnelli (De Oliveira et al., 2002). Nestes casos, os 

elementos do múltiplo estão citologicamente definidos e os cromossomos X2 

e Y2 são hibridados pelas sondas dos cromossomos 3 e 15 humanos. A única 

diferença é que o Y1 de A. caraya, analisado por De Oliveira et al. (2002), 

foi marcado pelas sondas 3 e 15 humanas, sendo que este cromossomo 

parece marcado apenas pela sonda do 15 (Mudry et al., 2001; Solari e Rahn, 

2005). Rahn et al. (1996), Mudry et al. (2001), De Oliveira et al. (2002) e 

Solari e Rahn (2005) descartam a idéia de um sistema XY em A. caraya. A 

existência de polimorfismos no cromossomo Y desta espécie não pode ser 

descartada, uma vez que sua distribuição geográfica é muito ampla (Solari e 

Rahn, 2005). 

De Oliveira et al. (2002) mostraram que em A. guariba guariba  existe 

um múltiplo sexual relacionado e, provavelmente, derivado do quadrivalente 

encontrado nas quatro taxa acima descritas, com um rearranjo adicional na 

região distal do Y1 que hibrida com a sonda total do cromossomo 1 humano e, 
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como conseqüência, tem-se a inclusão de um elemento X3. Comparações 

feitas a partir de cariótipos com bandas G mostraram que três pares 

autossômicos de A. guariba com 2n = 49,X1X2Y/50,X1X1X2X2 estão ausentes 

nas populações com 2n = 45,X1X2Y/46,X1X1X2X2 e que os cromossomos 

sexuais (neo-Y e X2) derivaram de autossomos diferentes, ou seja, as 

translocações Y-autossomo que deram origem a estes sistemas de 

cromossomos sexuais devem ter ocorrido independentemente nestas duas 

populações (De Oliveira, 1996). 

Os múltiplos sexuais trivalentes, diferentes do típico quadrivalente, 

foram encontrados em Alouatta palliata (Ma et al., 1975; Solari e Rahn, 

2005) e A. belzebul belzebul (Armada et al., 1987). Em A. belzebul, o 

cromossomo Y parece translocado em um acrocêntrico médio, com tamanho, 

morfologia e padrão de bandamento G semelhante ao X2 de A. palliata (Ma 

et al., 1975; Solari e Rahn, 2005). Dados de pintura cromossômica em A. 

belzebul sugerem uma relação com A. caraya, já que o cromossomo X2 

hibrida com a sonda do 3 humano (Consigliere et al., 1998). Em A. belzebul 

belzebul é descrito um múltiplo linear X1-Y1-X2 formado por um elemento 

submetacêntrico, um acrocêntrico e outro acrocêntrico, respectivamente 

(Ma et al., 1975; Solari e Rahn, 2005). O trivalente observado em A. palliata 

pode ter sido originado por um rearranjo de um sistema XY ancestral, com 

quebras simultâneas no braço curto de um primitivo cromossomo Y e na 

região proximal do braço longo de um autossomo acrocêntrico de tamanho 

médio, formando o elemento acrocêntrico Y1 fusionado, ligeiramente maior 

que seu homólogo X2 (Solari e Rahn, 2005). 

Como os trivalentes de A. palliata e A. belzebul belzebul são os mais 

simples do gênero, pode-se assumir que são mais antigos do que o típico 

quadrivalente. A ampla presença do quadrivalente em diferentes espécies 

sugere que os múltiplos cromossomos sexuais se originaram nos primeiros 

estágios da evolução de Alouatta, porém as relações entre o típico 
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quadrivalente e os trivalentes precisam ser resolvidas (Solari e Rahn, 

2005). 

Um mecanismo de determinação sexual XX/XY foi mantido em 

Alouatta fusca, A. caraya . A. palliata e A. seniculus independentemente (Ma 

et al., 1975; Yunis et al., 1976; Mudry et al., 1994; De Oliveira, 1996; 

Bonvicino et al., 2001; Gifalli, 2003; Torres e Ramírez, 2003). É razoável 

assumir que os múltiplos sexuais sejam derivados de um sistema XY 

ancestral, embora diferente do XY de Cebus (Mudry et al., 2001). A 

validação da presença deste sistema neste gênero necessita de mais 

evidências e a origem de uma translocação Y-autossomo relativamente 

ancestral (Mudry et al., 2001; De Oliveira et al., 2002) parece ser a 

hipótese mais parcimoniosa (Solari e Rahn, 2005). 

Uma vez que Alouatta apresenta a maior variabilidade intragenérica 

da família Atelidae, os dados cariotípicos dos bugios são difíceis de serem 

analisados sem o uso da comparação com os cromossomos humanos, pois 

todos os caracteres são extremamente variáveis. No Quadro III estão os 

resultados das homeologias obtidas a partir da técnica de FISH com as 

sondas totais dos cromossomos humanos em metáfases de espécies e 

subespécies do gênero Alouatta, com a quantidade de sinais e o número de 

pares cromossômicos hibridados. Os microcromossomos, quando presentes 

nos cariótipos, não foram hibridados pelas bibliotecas dos cromossomos 

humanos, sugerindo que são compostos de DNA altamente repetitivo 

(Stanyon et al. 1995; Consigliere et al., 1996); o mesmo motivo foi sugerido 

por Consigliere et al. (1998) em relação à biblioteca do cromossomo Y. 

 
Quadro III - Hibridação das sondas dos cromossomos humanos com a quantidade de sinais 
e o número de pares de cromossomos que foram hibridados em espécies e subespécies de 
Alouatta: 
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Alouatta sara (10) Alouatta belzebul 
(53) 

Alouatta caraya 
(16, 25) (*118) 

Alouatta 
macconnelli (16) 

(*25) 
Alouatta guariba 
clamitans (16, 25) 

Alouatta guariba 
guariba (16) (*25) 

SONDA 
TOTAL 

HUMANA 
N°°°° sinais N°°°° pares N°°°° sinais N°°°° pares N°°°° sinais N°°°° pares N°°°° sinais N°°°° pares N°°°° sinais N°°°° pares N°°°° sinais N°°°° pares 

1 8 4 8 4 8 4 8 4 8 3, Y1, X3 8 3, X3 (3, 
X3, Y1*) 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 

3 8 2, X2, Y2 8 3 6 (4*) 2, X2, Y2, 
Y1 (1, X2, 

6 2, X2, Y2, 
Y1 

6 2, X2, Y2 6 2, X2 (2, 
X2, Y2*) 4 6 3 6 3 6 3 8 (6*) 4(3*) 4 2 4 2 

5 6 3 2 1 4 1 4 2 4 2 4 2 
6 2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 
7 2 1 4 2 6 2 6 2 6 2 6 2 
8 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
10 6 3 6 2 6 2 6 2 6 3 6 3 
11 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
13 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
14 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
15 6 2, X2, Y1 6 3 6 2, X2, Y1 6 2, X2, Y1 6 2, X2, Y1 6 2, X2 (2, 

X2, Y1*) 16 6 3 6 2 6 2 4 2 6 3 6 3 
17 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
18 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
19 2 1 2 1 2 1 4 2 2 1 2 1 
20 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
21 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
22 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
X 1 X1 1 X 1 X1 1 X1 1 X1 1 X1 
Y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 = não apresentou sinal. 
X2 = cromossomo X2. 
Y2 = cromossomo Y2. 

Y1 = cromossomo Y1. 
X ou X1 = cromossomo X. 
X3 = cromossomo X3.

 
Referências bibliográficas (indicadas entre parênteses) - Quadro I, pág. 18 a 21. 
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Os dados disponíveis sobre as homeologias cromossômicas em várias 

espécies do gênero Alouatta facilitam a revelação da história da evolução 

cromossômica neste grupo, que é tão variável do ponto de vista citogenético. 

Na tentativa de definir as associações sintênicas compartilhadas ou 

não pelas diferentes espécies e subespécies desse gênero que foram 

submetidas à técnica de FISH, os cariótipos dos bugios mapeados com o uso 

das sondas totais humanas, disponíveis na literatura, foram comparados e os 

resultados foram organizados na forma do Quadro IV. Cada segmento 

cromossômico de Alouatta marcado por mais de uma sonda cromossomo-

específica humana foi definido como uma associação, que foi considerada 

duas a duas e denominada de acordo com a homeologia correspondente ao 

cromossomo humano. 

 

As associações sintênicas homeólogas aos cromossomos HSA 3/21, 

HSA 4/15, HSA 8/18 e HSA 10/16 foram encontradas em todas as taxa do 

Quadro IV e, provavelmente, estavam presentes como cromossomos 

íntegros ou segmentos cromossômicos no ancestral que deu origem a essas 

espécies do gênero Alouatta. 

 
Quadro IV - Associações de sintenias cromossômicas encontradas nas espécies e 
subespécies do gênero Alouatta que foram hibridadas com as sondas dos cromossomos 
humanos: 
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SINTENIA 
Alouatta 
sara (10) 

Alouatta 
belzebul (58) 

Alouatta caraya 
(16, 25, 118) 

Alouatta 
macconnelli (16, 25) 

Alouatta guariba 
clamitans (16, 25) 

Alouatta guariba 
guariba (16, 25) 

1/2 - + - - - - 
1/4 + - - - - - 
1/5 - - + - - - 
1/6 - - - + - - 
1/8 - - - - - - 
1/11 - - - - - - 
1/14 - - - - + + 
1/15 + - - - - - 
1/20 + - - + - - 
1/22 - - - + - - 
2/4 + - - + + + 
2/8 - - - - - - 
2/11 - - - - + - 
2/12 - - - - - - 
2/17 - - - - - - 
2/20 - + + - - - 
3/8 + - - - - - 
3/15 + - + + + + 
3/21 + + + + + + 
4/10 - - - + - - 
4/15 + + + + + + 
4/16 - + + - - - 
5/7 - + + + + + 
5/8 + - - - - - 
5/11 + + - - - - 
6/15 - - - - + + 
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7/8 - - - + - - 
7/14 - - - + - - 
7/15 - - - - + + 

8/17 (25) - - - - + + 
8/18 + + + + + + 
9/12 - + - - + - 
9/22 - - + - - - 
10/16 + + + + + + 
10/17 - - - - - - 
10/19 + - - - - - 
10/22 - - - - + + 
11/16 - - - + - - 
11/17 + - - - - - 
13/19 - - - + - - 
14/15 - + + + + + 
14/18 - - - - - - 
15/16 + - - - - - 
15/22 - + - - - - 
17/18 - - - - + + 
19/22 - - - + - - 
20/22 + - - - - - 

- = ausência. 
+ = presença. 
 
Referências bibliográficas (indicadas entre parênteses) - Quadro I, pág. 18 a 21. 
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Consigliere et al. (1998) e De Oliveira et al. (2002) propuseram um 

cariótipo ancestral para Alouatta com um número diplóide de 62 

cromossomos para explicar a evolução cariotípica em A. arctoidea, A. sara, 

A. macconnelli, A. caraya, A. guariba, A. belzebul e A. caraya. Seguindo a 

nomenclatura proposta por Neusser et al. (2001), este cariótipo seria 

constituído pelos homeólogos aos autossomos humanos: 1a1, 1a2, 1b, 1c, 2a, 

2b, 3a/21, 3b, 4a, 4b/15a2, 4c, 5a/7a, 5b, 6, 7b, 8a/18, 8b, 9, 

16a/10a/16a/10a, 10b, 11, 12, 13, 14/15a1, 16b, 17, 19, 20, 22 e um sistema 

múltiplo de cromossomos sexuais envolvendo X1 (X), X2 (3c/15b), Y1 (Y/15b) 

e Y2 (3c). 

Uma maior integração e direcionamento dos dados morfológicos e 

citogenéticos disponíveis se faz necessário para o entendimento da variação 

e definição das taxa de forma mais objetiva (Gregorin, 2006). 
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As associações sintênicas de segmentos homeólogos aos cromossomos 

humanos 3/21, 7/16, 12/22 e 14/15 são freqüentemente observadas em 

vários mamíferos, primatas e não-primatas (Dutrillaux et al., 1986; 

Wienberg e Stanyon, 1995; Richard et al., 1996; Wienberg e Stanyon, 1997; 

Chowdhary et al., 1998; Consigliere et al., 1998; Richard e Dutrillaux, 1998; 

Wienberg e Stanyon, 1998; Haig, 1999; García et al., 2000; Stanyon et al., 

2000; Murphy et al., 2001; Neusser et al., 2001; Carbone et al., 2002; 

Gifalli, 2003; Richard et al., 2003; Gerbault-Serreau et al., 2004; Ruiz-

Herrera et al., 2005a; Wienberg, 2005; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

A sintenia HSA 3/21 é detectada em Afrotheria, Xenarthra, 

Eulipotyphla, Carnivora, Pholidota, Cetartiodactyla, Perissodactyla, 

Scandentia, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia e em Primates (Haig, 1999; 

Ferguson-Smith e Trifonov, 2007), com exceção dos macacos do Velho 

Mundo (Haig, 1999). Esta associação parece muito antiga, podendo ser 

encontrada no provável cariótipo ancestral de mamíferos placentários 

(Murphy et al., 2001). Os cromossomos 3 e 21 se originaram de uma fissão 

desta sintenia após o ancestral comum de Platyrrhini e Catarrhini (Haig, 

1999). 

Parece provável que no ancestral comum dos gêneros Cebus e Saimiri 

uma inversão, no mínimo, foi produzida na associação HSA 14/15 (García et 

al., 2002), já que Cebus apresenta um padrão de hibridação 14/15/14 e 

Saimiri sciureus 15/14/15/14/15, com duas inversões adicionais àquela 

observada em Cebus (Stanyon et al., 2000). Estas inversões não foram 

observadas nos gêneros de Platyrrhini que apresentam cariótipos altamente 

derivados (García et al., 2002), indicando o alto grau de instabilidade 

citogenética que esta região mostra em alguns gêneros, sendo mais 

susceptível a quebra e inversão (García et al., 2002; Ruiz-Herrera et al., 

2005a). Em Alouatta sara e A. arctoidea, estudados por Consigliere et al. 
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(1996), essa sintenia não foi encontrada. A fissão do cromossomo HSA 

14/15 ocorreu antes dos grandes macacos divergirem dos gibões (Haig, 

1999, Wienberg, 2005) e as morfologias ancestrais nos Hominidae são 

aquelas encontradas nos cromossomos homeólogos ao 14 e 15 em Homo 

sapiens, Pan troglodytes e Pongo pygmaeus (Müller e Wienberg, 2001) 

derivados pela fissão do cromossomo homeólogo de Macaca. 

Algumas associações sintênicas são recorrentemente encontradas nos 

macacos do Novo Mundo, como as associações homeólogas aos cromossomos 

HSA 5/7, HSA 2/16, HSA 10/16 e HSA 18/8 (Consigliere et al., 1996; 

Richard et al., 1996; Sherlock et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; 

Consigliere et al., 1998; García et al., 2000; Richard et al., 2000; Stanyon et 

al., 2000; Neusser et al., 2001; Stanyon et al., 2001; Carbone et al., 2002; 

García et al., 2002; Barros et al., 2003; Gerbault-Serreau et al., 2004), 

concordando com o provável cariótipo ancestral dos primatas neotropicais 

proposto por Stanyon et al. (2000) e Neusser et al. (2001). Porém, em Aotus 

as sintenias 2/16 e 10/16 não foram encontradas (Ruiz-Herrera et al., 

2005b). 

No caso da associação ancestral HSA 2/16, a perda da sintenia 

também foi observada em Callithrix jacchus (Neusser et al., 2001) e no 

provável cariótipo ancestral de Alouatta (Consigliere et al., 1996; De 

Oliveira et al., 2002). A separação desta associação nessas três linhagens 

filogenéticas diferentes indica convergência de eventos de fissões 

independentes (Ruiz-Herrera et al., 2005b). No mínimo, uma inversão no 

segmento ancestral 2b/16b foi descrita em Saimiri sciureus, Callicebus 

moloch e Ateles (16b/2b/16b/2b). A existência destas inversões em ramos 

diferentes de Platyrrhini também pode representar convergência, indicando 

que esta região apresenta um alto grau de instabilidade citogenética e, 

portanto, é mais susceptível a quebra (Ruiz-Herrera et al., 2005a). 
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A associação homeóloga aos cromossomos HSA 4/15 é um traço 

derivado que liga as espécies da família Atelidae (Consigliere et al., 1996; 

Morescalchi et al., 1997; Stanyon et al., 2001; De Oliveira et al., 2002; 

García et al., 2002) e que também foi observada em espécimes de Aotus 

analisados por Ruiz-Herrera et al. (2005b). 

Outras associações estão presentes na subfamília Callitrichinae, como 

as homeólogas aos cromossomos HSA 9/22/13 e HSA 20/17/13 (Sherlock 

et al., 1996; Neusser et al., 2001; Gerbault-Serreau et al., 2004; Dumas et 

al., 2007). Os resultados de pintura cromossômica mostram que estas 

sintenias têm pontos de quebra idênticos e são completamente homeólogas 

em todas as espécies (Dumas et al., 2007). A associação sintênica 

homeóloga aos cromossomos humanos 2 e 15 também foi encontrada em 

Callitrichinae com exceção de Callimico goeldi, podendo ter ocorrido após a 

divergência de Callimico ou uma fissão reversa ocorreu nesta linhagem 

(Gerbault-Serreau et al., 2004; Dumas et al., 2007). Esta sintenia também 

foi observada em espécies de Saimiri (Stanyon et al., 2000; Müller et al., 

2001; Gerbault-Serreau et al., 2004; Dumas et al., 2007), indicando sua 

origem ancestral e favorecendo a hipótese de uma fissão na linhagem que 

deu origem a Callimico goeldi (Gerbault-Serreau et al., 2004). A pintura 

recíproca também mostra que os segmentos que formam a associação HSA 

2/15 são homeólogos (Dumas et al., 2007). 

No gênero Ateles, as associações sintênicas de segmentos 

homeólogos aos cromossomos humanos 1/2, 1/4, 1/6, 1/7, 1/14, 2/3, 2/10, 

3/6, 3/7, 4/7, 9/18, 12/15 e 19/20 parecem derivadas. Por outro lado, o 

gênero Cebus não apresenta qualquer associação diferente das encontradas 

no ancestral hipotético de Platyrrhini, confirmando que as espécies de 

Cebus apresentam um cariótipo conservado com relação ao ancestral de 

Platyrrhini e as de Ateles mostram cariótipos altamente derivados (García 
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et al., 2002). 

As sintenias homeólogas aos cromossomos HSA 7/15, HSA 22/2/22, 

HSA 19/12, HSA 9/7/5/7/5 e HSA 10/11 são exclusivamente identificadas 

no gênero Callicebus. Destas, duas (9/7/5/7/5 e 19/12) não foram descritas 

para C. moloch por Stanyon et al. (2001) (Barros et al., 2003). A associação 

10/11, provavelmente ancestral para todos os Callicebus (Stanyon et al., 

2003b), também foi observada em Aotus. Os fragmentos envolvidos 

paracem os mesmos e, portanto, a sintenia 10/11 pode ser considerada uma 

marca que relaciona filogeneticamente Aotus e Callicebus (Ruiz-Herrera et 

al., 2005b). 

A associação sintênica homeóloga aos cromossomos HSA 1/3 

encontrada em Callicebus lugens (Stanyon et al., 2003b), Aotus nancymai, A. 

sp. (Ruiz-Herrera et al., 2005b) e Callimico goeldi (Neusser et al., 2001) 

parece não apresentar o mesmo segmento homeólogo ao cromossomo 3 e, 

desta maneira, as translocações não podem ser resultantes do mesmo 

evento. A sintenia homeóloga aos cromossomos humanos 2 e 12 também está 

presente em Callicebus lugens (Stanyon et al., 2003b) e Aotus, porém não 

há informação suficiente para definir os segmentos envolvidos (Ruiz-

Herrera et al., 2005b). 
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CROMOSSOMO 1: 

 

A maioria das investigações por Zoo-FISH mostra dois ou três 

segmentos conservados para esse cromossomo humano. Dois cromossomos 

são homeólogos em Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a), Phoca vitulina 

(Frönicke et al., 1997), Mustela vison (Hameister et al., 1997), Sorex 

araneus (Dixkens et al., 1998), Sciurus carolinensis (Stanyon et al., 2003a) 

e Oryctolagus cuniculus (Korstanje et al., 1999). Três cromossomos estão 

marcados em Hylobates syndactylus (Koehler et al., 1995a), Colobus guereza 

(Bigoni et al., 1997b), Cebus capucinus (Richard et al., 1996), C. nigrivittatus 

(García et al., 2002), C. apella (García et al., 2000), Callithrix jacchus 

(Neusser et al., 2001), Eulemur fulvus mayottensis (Müller et al., 1997), 

Lemur catta (Cardone et al., 2002), Felis cattus (Wienberg et al., 1997), 

Equus caballus (Yang et al., 2004), Muntiacus muntjak vaginalis (Yang et al., 

1997a) e Bos taurus (Hayes, 1995). 

Um único homeólogo foi descrito em Pan troglodytes, que se 

diferencia do cromossomo 1 humano por uma inversão pericêntrica 

(Frönicke, 2005), Gorilla gorilla, Pongo pygmaeus (Jauch et al., 1992), 

Macaca fuscata (Wienberg et al., 1992), Tursiops truncatus (Bielec et al., 

1998), Macroscelides proboscideus (Svartman et al., 2004), Orycteropus 

afer (Yang et al., 2003), Choloepus hoffmanii (Svartman et al., 2006) e 

Balaenoptera borealis (Murphy et al., 2003). Os sinais aparecem em quatro 

cromossomos em Talpa europaea (Volleth e Müller, 2006), Loxodonta 

africana (Frönicke et al., 2003), Hylobates lar, H. moloch, H. klossii (Jauch 

et al., 1992), H. concolor (Koehler et al., 1995b), Ateles geoffroyi 

(Morescalchi et al., 1997) e Alouatta seniculus (Consigliere et al., 1996). 

Cinco cromossomos são hibridados em Sus scrofa (Rettenberger et al., 

1995) e sete em Canis familiaris (Breen et al., 1999), sugerindo uma fusão 
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mais recente dos segmentos cromossômicos [revisão em Haig (1999) e 

Frönicke (2005)]. 

Os segmentos ortólogos ao HSA 1 apresentam limites diferentes em 

alguns dos mamíferos analisados (Haig, 1999; Murphy et al., 2003). A 

explicação mais parcimoniosa para os múltiplos pontos de quebra/fusão em 

HSA 1q21�q23 juntamente com a presença de um único homeólogo em 

diferentes ordens euterianas (Frönicke, 2005), é a origem dos cromossomos 

homeólogos por fissões independentes de um único ortólogo ao HSA 1 

ancestral (Haig, 1999; Frönicke, 2005). No mínimo, oito pontos de quebra 

evolutivos mapeiam HSA 1q21�q23 e representam o primeiro exemplo de 

uma “hot region” para rearranjos cromossômicos euterianos, além dos 

centrômeros (Frönicke, 2005). 

É provável que o ancestral comum de Carnivora e Cetartiodactyla 

possua um cromossomo que combina loci dos cromossomos 1 e 10 humanos, 

uma vez que as sondas destes cromossomos hibridam o cromossomo 2 de 

Mustela vison, os cromossomos 10 e 14 de Sus scrofa, o cromossomo m4 de 

Phoca vitulina e o cromossomo D2 de Felis cattus, além de um cromossomo 

em Canis familiaris e um em Bos taurus. As ordens Rodentia e Lagomorpha 

também estão filogeneticamente ligadas por um rearranjo envolvendo as 

regiões homeólogas destes cromossomos humanos (Haig, 1999; Stanyon et 

al., 2003a), concordando com a árvore filogenética proposta por Eizirik et 

al. (2001). A presença de um cromossomo em Hylobates concolor, Colobus 

guereza e Callithrix jacchus marcado pelas sondas dos cromossomos 

humanos 1 e 10 parece representar três eventos independentes, já que esta 

associação não foi detectada em nenhum outro primata (Haig, 1999). 

A associação dos homeólogos ao cromossomo 1 e braço curto (p) do 

cromossomo 19 humanos, detectada em quatro espécies de Afrotheria 

(Orycteropus afer, Loxodonta africana, Elephas maximus e Macroscelides 
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proboscideus) (Yang et al., 2003), também foi encontrada em Otolemur 

crassicaudatus e Presbytis cristata. Porém, o cariótipo de Otolemur é 

altamente rearranjado com relação aos outros primatas e os segmentos 

homeólogos a estes cromossomos humanos podem não corresponder às 

mesmas regiões de Afrotheria. A presença da sintenia 1/19 em Afrotheria e 

Primates não é suficiente para a sua inclusão no cariótipo ancestral 

euteriano, uma vez que pode representar convergência (Wienberg, 2005). 

Porém, esta sintenia foi observada em tamanduá (Edentata), o que sugere 

que seja um representante do genoma ancestral eutriano (Yang et al., 

2006). 

 

CROMOSSOMO 2: 

 

Os dados de Zoo-FISH mostram dois segmentos homeólogos ao HSA 

2 que delineiam as mesmas sintenias conservadas e conhecidas para Pan 

troglodytes em Gorilla gorilla, Pongo pygmaeus (Jauch et al., 1992), Macaca 

fuscata (Wienberg et al., 1992), Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a), 

Colobus guereza (Bigoni et al., 1997b), Alouatta seniculus (Consigliere et al., 

1996), Cebus capucinus (Richard et al., 1996), Callithrix jacchus (Neusser et 

al., 2001), Eulemur fulvus mayottensis (Müller et al., 1997), Tursiops 

truncatus (Bielec et al., 1998), Sus scrofa (Rettenberger et al., 1995), Bos 

taurus (Hayes, 1995), Felis cattus (Wienberg et al., 1997), Mustela vison 

(Hameister et al., 1997), Phoca vitulina (Frönicke et al., 1997), Tupaia 

belangeri (Müller et al., 1999), Sciurus carolinensis (Stanyon et al., 2003a), 

Menetes berdmorei (Richard et al., 2003), Oryctolagus cuniculus (Korstanje 

et al., 1999) e Orycteropus afer (Yang et al., 2003). 

Os resultados concordam com dois cromossomos boreo-euterianos 

ancestrais ortólogos a HSA 2pter�q21.3 (2pq) e HSA 2q21.3�qter (2q) 
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(revisão em Frönicke, 2005). O HSA 2 foi criado durante a evolução dos 

Hominidae, após a divergência de chimpanzés e humanos (Haig, 1999), pela 

fusão telômero-telômero destes dois cromossomos ancestrais e inativação 

de um dos centrômeros, resultando na diferença do número cromossômico 

entre humanos (2n = 46) e grandes macacos (2n = 48) (Wienberg et al., 

1994). A origem deste cromossomo foi confirmada pela detecção de 

repetições intersticiais teloméricas em HSA 2q21.3 (Frönicke, 2005). 

A presença de um único ortólogo do HSA 2 em Sorex araneus é 

devida a um evento de fusão convergente (Dixkens et al., 1998). Em Mustela 

vison, os dois homeólogos ao cromossomo 2 humano representam 

exatamente os dois braços cromossômicos (Hameister et al., 1997), 

provavelmente devido a um rearranjo entre os ortólogos ancestrais ou por 

um erro técnico (revisão em Frönicke, 2005). 

Uma associação entre o segmento homeólogo ao 2pq humano e o 

ortólogo do HSA 20 foi observada em Mus musculus, Felis cattus, Phoca 

vitulina e Mustela vison. A sintenia deste mesmo segmento do HSA 2 com o 

homeólogo do cromossomo 9 humano está presente em Bos taurus e Mus 

musculus, mas provavelmente representa sintenia compartilhada 

coincidente, já que nenhuma evidência desta associação foi encontrada em 

outros ferungulados (Haig, 1999). Os homeólogos aos cromossomos 2 e 8 

humanos foram vistos em associação em espécies de Xenarthra, 

Eulipotyphla e Pholidota (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

CROMOSSOMOS 3 E 21: 

 

A associação dos homeólogos aos cromossomos HSA 3 e 21 é 

considerada o bloco sintênico mais amplamente conservado e foi encontrada 

em todas a ordens euterianas analisadas, indicando que é um caráter 
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ancestral compartilhado (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). A presença de 

uma sintenia dos ortólogos inteiros do HSA 3/21 em Cetartiodactyla, 

Carnivora, Primates e Tubulidentata (membro do provável clado mais antigo 

Afrotheria) caracteriza esta associação como um cromossomo ancestral 

euteriano (Rettenberger et al., 1995; Hameister et al., 1997; Wienberg e 

Stanyon, 1997; Chowdhary et al., 1998; Richard e Dutrillaux, 1998; Volleth 

et al., 2002; Frönicke et al., 2003; Yang et al., 2003). 

A sintenia 3/21 foi mantida em lémures, e nos macacos do Novo 

Mundo esta associação conserva a sintenia inteira do homeólogo ao 

cromossomo 21 humano e um pequeno segmento do 3 (Richard e Dutrillaux, 

1998; Wienberg e Stanyon, 1998). As sondas totais dos cromossomos 3 e 21 

humanos hibridam em diferentes cromossomos de Macaca fuscata 

(Wienberg et al., 1992), Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a), Pygathrix 

nemaeus (Bigoni et al., 2004), Colobus guereza (Bigoni et al., 1997b), 

Hylobates lar (Jauch et al., 1992), H. concolor (Koehler et al., 1995b), Pongo 

pygmaeus, Gorilla gorilla e Pan troglodytes (Jauch et al., 1992), inclusive 

com a trissomia do cromossomo 21 descrita em orangotango e chimpanzé 

(Ried et al., 1993; Richard e Dutrillaux, 1998). Os resultados obtidos com a 

pintura cromossômica identificam a fissão da sintenia 3/21 como uma marca 

genômica para a origem dos primatas do Velho Mundo e humanos, depois da 

divergência de Platyrrhini e Catarrhini e antes da emergência dos 

Cercopithecidae, há cerca de 30 a 50 milhões de anos, mostrando que 

fissões envolvendo pontos de quebra diferentes ocorreram nestes ramos 

(Richard et al., 1996; Richard e Dutrillaux, 1998; Threadgill e Womack, 

1991; Threadgill et al., 1991; Haig, 1999). 

O grupo homeólogo aos cromossomos HSA 3/21 também foi 

diferentemente fragmentado em linhagens como Felis cattus (Wienberg et 

al., 1997), Tursiops truncatus (Bielec et al., 1998), Bos taurus (Hayes, 1995) 
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e Tupaia belangeri (Müller et al., 1999), porém a sintenia inteira do HSA 21 

está conservada em todas as espécies estudadas, com exceção de 

Loxodonta africana (Ried et al., 1993; Richard e Dutrillaux, 1998; Frönicke 

et al., 2003). 

Associações dos homeólogos aos cromossomos humanos 5/21 e 3/20 

foram encontradas em Afrotheria, indicando que estas espécies 

compartilham carateres derivados que surgiram em um ancestral imediato 

deste grupo (Yang et al., 2003; Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

CROMOSSOMO 4: 

 

Uma associação dos ortólogos dos cromossomos HSA 4 e 8 é 

observada na maioria das ordens de mamíferos estudadas e, portanto, pode 

fazer parte do provável cariótipo euteriano ancestral. Esta sintenia está 

rompida em algumas espécies, seja pela não identificação por problemas 

técnicos ou pela presença de “hotspots” de rearranjos na junção dos 

segmentos homeólogos a estes cromossomos (Frönicke, 2005), como das 

ordens Primates e Scandentia que estão ligadas por uma translocação que 

separou a associação ancestral 4/8p (Müller et al., 1999). Nos Atelidae, o 

homeólogo ao HSA 4 está fragmentado em três cromossomos diferentes, 

mostrando que esta família está ligada pela quebra desta sintenia que 

provavelmente foi produzida no seu ancestral (García et al., 2002). 

Rearranjos complexos são necessários para explicar o surgimento dos 

cromossomos 4 e 8 humanos (Frönicke, 2005). 

A extensão da associação 4/8 para 2/8/4 foi encontrada em espécies 

de Afrotheria e em Pholidota, mas os experimentos de pintura 

cromossômica recíproca mostraram que os segmentos homeólogos ao HSA 2 

eram diferentes, indicando a ocorrência de convergência  nestes grupos que 
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evoluíram independentemente. Os ortólogos dos cromossomos 4 e 20 

humanos foram encontrados associados nas espécies de Eulipotyphla até 

agora analisadas (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

CROMOSSOMOS 5, 6, 9, 11, 13, 17, 18 E 20: 

 

Para os homeólogos desses cromossomos humanos, sintenias 

inteiramente conservadas foram observadas em, no mínimo, cinco das onze 

ordens euterianas analisadas, como em Orycteropus afer, provável clado 

euteriano mais antigo (Afrotheria, Tubulidentata), onde os ortólogos de 

todos esses cromossomos humanos estão fusionados a segmentos 

homeólogos de outros cromossomos. Em Proboscidae, uma segunda ordem 

afrotheriana analisada, esses ortólogos são encontrados tanto separados 

quanto fusionados em diferentes combinações (Yang et al., 2003). Desta 

maneira, sintenias mantidas para esses cromossomos humanos são 

consideradas no provável ancestral boreo-euteriano, conservadas como 

entidades separadas desde as primeiras radiações euterianas (Frönicke, 

2005). 

Eder et al. (2003) mostraram que a conservação do HSA 6 também é 

observada em nível sub-cromossômico, embora eventos de realocação 

evolutiva centromérica foram observados. Um destes eventos pode ter 

ocorrido no ancestral dos grandes macacos, onde duplicações 

intracromossômicas foram encontradas e explicadas como remanescentes 

de duplicons que flanqueavam o centrômero ancestral inativo. 

 

CROMOSSOMO 7: 
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A maioria das investigações por Zoo-FISH com sondas humanas 

mostram dois segmentos conservados homeólogos ao HSA 7. O maior dos 

segmentos (7a), que corresponde as regiões p21�q11.21, q11.23�q21.3 e 

q22.1�qter, é encontrado como um único cromossomo em Cetartiodactyla, 

Carnivora e Chiroptera. Em várias ordens de mamíferos (Chiroptera, 

Cetacea, Artiodactyla, Perissodactyla, Insectivora, Pholidota, Rodentia, 

Lagomorpha, Edentata, Macroscelidea, Proboscidea, Sirenia, Afrosoricida, 

Carnivora, Scandentia e Primates) (Murphy et al., 2001; Frönicke, 2005; 

Ferguson-Smith e Trifonov, 2007), o segmento menor (7b) encontra-se 

associado ao homeólogo do HSA 16, com exceção de Sorex araneus (Dixkens 

et al., 1998), Tupaia belangeri (Müller et al., 1999), Phoca vitulina (Frönicke 

et al., 1997) e Felis cattus (Wienberg et al., 1997), o que caracteriza esta 

sintenia como um provável cromossomo ancestral euteriano e de primatas 

(PRA – ancestral de primatas), assim como o cromossomo 7a. As regiões 

envolvidas nesta associação são: 16p e 7pter�p22, 7q11.21�q11.23 e 

7q21.3�q22.1 (Murphy et al., 2001; Frönicke, 2005). 

Uma fissão do cromossomo ancestral 7b/16p deve ter ocorrido após a 

divergência de prosímios e símios (Müller et al., 2004). Em Platyrrhini, esta 

fissão deu origem a um fragmento 7b que está fusionado a segmentos 

homeólogos do cromossomo 5 humano, formando a associação sintênica 

5/7b, considerada ancestral nos primatas neotropicais (Stanyon et al., 

2000; Neusser et al., 2001; Stanyon et al., 2001; De Oliveira et al., 2002; 

García et al., 2002; Barros et al., 2003; De Oliveira et al., 2005). A 

separação dos macacos do Novo Mundo e dos primatas do Velho Mundo foi 

seguida por uma fusão dos dois fragmentos cromossômicos homeólogos ao 7 

humano (Jauch et al., 1992; Wienberg et al., 1992; Bigoni et al., 1997a, b; 

Richard e Dutrillaux, 1998; Müller et al., 2000, 2003; Bigoni et al., 2004). 

No mínimo, duas inversões ocorreram no ortólogo do cromossomo 7 humano 
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(Yunis e Prakash, 1982; Borowik, 1995): uma pericêntrica, com os pontos de 

quebra em 7p22.1 e 7q22.1, que diferencia os homeólogos de orangotango e 

gorila, e outra paracêntrica, com os pontos de quebra em 7q11.23 e 7q22.1, 

pela qual os homeólogos de chimpanzé e humano são derivados daquele 

encontrado em gorila (Müller et al., 2004). 

 

CROMOSSOMO 8: 

 

Os mapas de Zoo-FISH mostram dois segmentos homeólogos ao HSA 

8, ortólogos aos braços cromossômicos, em quase todas as espécies 

analisadas, com exceção de Canis familiaris com uma fissão adicional que 

separou o ortólogo de 8q (Breen et al., 1999), Bos taurus (Hayes, 1995) 

também com três homeólogos e Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Gorilla 

gorilla (Jauch et al., 1992), Macaca fuscata (Wienberg et al., 1992), 

Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a) e Colobus guereza (Bigoni et al., 

1997b) com um único cromossomo homeólogo, que deve ter se originado pela 

fusão de 8p e 8q após o ancestral comum dos macacos do Velho Mundo e do 

Novo Mundo e antes da divergência dos primatas do Velho Mundo e grandes 

macacos (Haig, 1999). 

O homeólogo ao HSA 8p está associado ao ortólogo do HSA 4 na 

maioria das ordens estudadas (vide Cromossomo 4). A presença de sintenias 

conservadas homeólogas ao HSA 8q em Orycteropus afer (Yang et al., 

2003) e em muitas outras espécies, identifica 8q como boreo-euteriano 

ancestral e, mais provavelmente, como um cromossomo ancestral euteriano 

(Frönicke, 2005). A associação de regiões homeólogas aos cromossomos 8 e 

13 humanos representa uma ligação filogenética de grupo-irmão para as 

ordens Chiroptera e Eulipotyphla (Volleth e Müller, 2006), enquanto uma 
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sintenia de regiões ortólogas aos cromossomos 12 e 8 foi observada apenas 

em Rodentia (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

CROMOSSOMO 10: 

 

Dois segmentos homeólogos ao HSA 10, ortólogos aos braços 

cromossômicos, foram observados nos mapas de Zoo-FISH em quase todas 

as espécies de mamíferos analisadas (Frönicke, 2005), com exceção de 

Canis familiaris com uma fissão adicional em 10q (Breen et al., 1999) e de 

Pan troglodytes, Pongo pygmaeus, Gorilla gorilla (Jauch et al., 1992), Macaca 

fuscata (Wienberg et al., 1992), Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a), 

Felis cattus (Wienberg et al., 1997) e Tursiops truncatus (Bielec et al., 

1998) que apresentam um único cromossomo homeólogo, sugerindo que um 

equivalente ao HSA 10 estava presente no ancestral comum de humanos e 

macacos do Velho Mundo (Haig, 1999). A presença da sintenia conservada 

homeóloga ao HSA 10q em Orycteropus afer (Yang et al., 2003) e em muitas 

outras espécies, identifica este cromossomo como boreo-euteriano 

ancestral e, mais provavelmente, como ancestral euteriano (Frönicke, 2005). 

No ancestral comum de Primates/Scandentia, uma fusão desses dois 

segmentos deu origem ao cromossomo PRA 10 (Frönicke, 2005) que era 

sugerido como dois homeólogos euterianos, já que dois segmentos 

conservados são constantemente encontrados em primatas do Novo Mundo 

e em lémures (Carbone et al., 2002). Porém, a detecção de um único 

homeólogo em Otolemur crassicaudatus e Galago moholi (Stanyon et al., 

2002) torna a fissão no centrômero do PRA 10 em macacos do Novo Mundo 

a explicação mais parcimoniosa, ao invés de fusões independentes dos dois 

segmentos ortólogos ao 10 em prosímios e Catarrhini. Dúvidas existem com 

relação ao ortólogo de HSA 10, se é derivado de um ou dois homeólogos no 
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ancestral de primatas (Frönicke, 2005). Uma associação dos homeólogos aos 

cromossomos 7 e 10 humanos foi encontrada em espécies de Xenarthra 

(Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

CROMOSSOMOS 12 E 22: 

 

Duas associações sintênicas homeólogas aos cromossomos HSA 12 e 

22 foram descritas para todos os mamíferos não-primatas analisados 

(Ferguson-Smith e Trifonov, 2007), exceto para Sorex araneus que não 

apresenta esta associação (Dixkens et al., 1998) e para Oryctolagus 

cuniculus (Korstanje et al., 1999), Felis cattus (Wienberg et al., 1997) e 

Phoca vitulina (Frönicke et al., 1997) que tem apenas uma. Estas sintenias 

definem dois cromossomos ancestrais (Haig, 1999): o menor identificado 

como homeólogo a 12q distal e 22 proximal (12b/22b) e o maior 

compreendendo as outras partes dos dois cromossomos (12a/22a) 

(Frönicke, 2005). Prosímios e Scandentia também apresentam duas 

associações sintênicas destes cromossomos humanos. Porém, nestes clados 

os segmentos conservados estão agrupados em diferentes combinações, 

indicando uma translocação recíproca entre os ortólogos de HSA 12a/22a e 

HSA 12b/22b no ancestral comum de primatas e tupaias (Müller et al., 

1999), dando origem aos cromossomos PRA 12a/22b e PRA 12b/22a 

(Frönicke, 2005). 

Em Ateles geoffroyi (Morescalchi et al., 1997), A. belzebuth 

hybridus (García et al., 2002), Alouatta seniculus (Consigliere et al., 1996), 

A. macconnelli (De Oliveira et al., 2002), Lagothrix lagothricha (Stanyon et 

al., 2001), Brachyteles arachnoides (De Oliveira et al., 2005), Cebus 

capucinus (Richard et al., 1996), Callicebus donacophilus pallescens (Barros 

et al., 2003), Callithrix jacchus, Callimico goeldii (Neusser et al., 2001), 
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Saimiri sciureus (Stanyon et al., 2000), Cercopithecus aethiops (Ruiz-

Herrera et al., 2005a), Macaca fuscata (Wienberg et al., 1992), Pygathrix 

nemaeus (Bigoni et al., 2004), Trachypithecus francoisi (Nie et al., 1998), 

Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a), Colobus guereza (Bigoni et al., 

1997b), Hylobates lar, Pongo pygmaeus, Gorilla gorilla e Pan troglodytes 

(Jauch et al., 1992), as sondas de HSA 12 e 22 marcam em diferentes 

cromossomos, evidenciando a presença de uma translocação recíproca entre 

PRA 12a/22b e PRA 12b/22a que pode ter ocorrido depois da divergência de 

humanos e lémures e antes da separação de humanos e primatas do Novo 

Mundo (Haig, 1999). 

A sintenia do homeólogo ao HSA 12 parece rompida em Ateles e 

Callicebus moloch, podendo este último ser convergência. Seria importante 

confirmar se os dois segmentos ortólogos ao HSA 12 são os mesmos nestes 

dois gêneros, através da pintura recíproca de Ateles e Callicebus ou com 

sondas subcromossômicas (García et al., 2002). 

A descoberta da associação estendida HSA 10pq/12a/22a no 

cariótipo de espécies de Afrotheria, Euarchontoglires e Carnivora 

(Ferguson-Smith e Trifonov, 2007) sugere que esta possa ser a forma 

euteriana ancestral (Yang et al., 2003). Os dados de seqüenciamento 

sugerem os cromossomos ancestrais com a seguinte ordem de segmentos 

conservados, do telômero do braço curto ao telômero do braço longo: HSA 

10pter�qperic/12pter�q23.3/22q12.3�qter (10pq/12a/22a) e 

22q11.2�q12.3/12q23.3�qter (12b/22b). Outras associações sintênicas que 

podem estar relacionadas e envolvem diferentes combinações foram 

observadas em Equus caballus (HSA 12/10/22) (Yang et al., 2004) e Sus 

scrofa (HSA 10/22/12) (Rettenberger et al., 1995). 

  

CROMOSSOMOS 14 E 15: 



História dos Cromossomos Humanos 
 

   
 

79 

 

A associação sintênica de segmentos homeólogos aos cromossomos 14 

e 15 humanos é considerada ancestral para todos os mamíferos e uma marca 

evolutiva importante (Ruiz-Herrera et al., 2005a). Foi encontrada em todos 

os estudos de Zoo-FISH, com exceção de Canis familiaris (Breen et al., 

1999), Ailuropoda melanoleuca (Nash et al., 1998), Alouatta sara e A. 

arctoidea (Consigliere et al., 1996). Na maioria dos casos, esta associação 

envolve sintenias conservadas dos cromossomos inteiros (Frönicke, 2005). 

Portanto, os dois cromossomos humanos claramente representam um único 

cromossomo euteriano ancestral (Chowdhary et al., 1998). Ambas as sondas 

WCP 14 e WPC 15 hibridam dois cromossomos de Bos taurus (Hayes, 1995) e 

Sus scrofa, o que seria explicado por uma translocação recíproca. Na 

linhagem de porco, esta translocação também envolve segmentos 

homeólogos ao HSA 6 (Rettenberger et al., 1995). Uma associação 

envolvendo os ortólogos dos cromossomos 15 e 20 humanos foi encontrada 

em Roedores (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007).  

Nos macacos do Novo Mundo, o homeólogo ao HSA 14 conservou a 

sintenia para o cromossomo inteiro enquanto o homeólogo ao HSA 15 está 

fragmentado (Clemente et al., 1990; Seuánez et al., 1994; Consigliere et al., 

1996; Richard et al., 1996; Morescalchi et al., 1997; Consigliere et al., 1998; 

García et al., 1999, 2000; Stanyon et al., 2000; Mudry et al., 2001; Müller 

et al., 2001; Neusser et al., 2001; Stanyon et al., 2001; De Oliveira et al., 

2002; García et al., 2002; Barros et al., 2003; Stanyon et al., 2003b; 

Gerbault-Serreau et al., 2004). Já, estas sondas marcam em cromossomos 

diferentes de Hylobates concolor (Koehler et al., 1995b), H. lar (Jauch et 

al., 1992), H. syndactylus (Koehler et al., 1995a), Pongo pygmaeus, Gorilla 

gorilla e Pan troglodytes (Jauch et al., 1992), mostrando que uma fissão 
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ocorreu na linhagem que levou a gibão e aos grandes macacos (Haig, 1999; 

Wienberg, 2005). 

Romagno et al. (2000) propuseram duas hipóteses para a evolução dos 

cromossomos 14 e 15 nos Hominoidea. Começando do cromossomo 7 de 

Macaca, homeólogo ao HSA 14 e HSA 15, uma inversão pericêntrica deu 

origem a um cromossomo metacêntrico com todo o material genético 

relacionado ao cromossomo 15 no braço curto e o material relacionado ao 14 

no braço longo. Uma fissão criou dois cromossomos acrocêntricos 

homeólogos aos cromossomos humanos 14 e 15. Uma hipótese alternativa 

assume uma fissão no braço longo do homeólogo ao 14 e 15 humanos, entre 

os domínios do 15 e 14, uma ativação centromérica e transposição da área do 

centrômero para o final do braço curto. A ativação centromérica e a 

transposição são eventos raros, tornando esta hipótese menos provável que 

a primeira. Ventura et al. (2003) acreditam que a explicação mais 

parcimoniosa é um evento de fissão cromossômica que desfez a associação 

HSA 14/15 no ancestral comum dos grandes macacos, gerando dois 

cromossomos distintos, com uma desativação do centrômero ancestral e o 

surgimento de dois novos centrômeros nos produtos da fissão que levaram 

aos cromossomos 14 e 15 humanos. 

Um dado interessante é que um segmento do cromossomo 15 humano, 

15q11-q13, está sujeito ao mecanismo de “imprinting” genômico, que é a 

expressão diferencial dos genes conforme sua origem parental, e o 

cromossomo humano 14q32 também, além de possuir várias características 

de seu genoma comuns às do segmento cromossômico 15q imprintado 

[revisão em Fridman e Koiffmann (2000); Cavaillé et al., 2002]. 

 

CROMOSSOMO 16: 
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A sonda do cromossomo 16 humano hibrida em um cromossomo de 

Macaca fuscata (Wienberg et al., 1992), Colobus guereza (Bigoni et al., 

1997b), Pongo pygmaeus, Gorilla gorilla e Pan troglodytes (Jauch et al., 

1992) e em dois cromossomos de Presbytis cristata (Bigoni et al., 1997a), 

Ateles geoffroyi (Morescalchi et al., 1997), Callithrix jacchus (Neusser et 

al., 2001), Cebus capucinus (Richard et al., 1996), Eulemur fulvus 

mayottensis (Müller et al., 1997), Sorex araneus (Dixkens et al., 1998), 

Tursiops truncatus (Bielec et al., 1998), Equus caballus (Yang et al., 2004), 

Felis cattus (Wienberg et al., 1997), Phoca vitulina (Frönicke et al., 1997), 

Mustela vison (Hameister et al., 1997), Bos taurus (Hayes, 1995) e Sus 

scrofa (Rettenberger et al., 1995). Um equivalente do cromossomo 16 

humano provavelmente estava presente no ancestral comum dos macacos do 

Velho Mundo e grandes macacos, mas ausente no ancestral comum de 

Platyrrhini e Catarrhini (Haig, 1999). 

Em Eulemur, os dois cromossomos pintados por essa sonda não 

apresentam sintenia com outros cromossomos humanos (Müller et al., 1997). 

Em quatro espécies de Platyrrhini [Ateles geoffroyi (Morescalchi et al., 

1997), Callithrix jacchus (Neusser et al., 2001), Cebus capucinus (Richard et 

al., 1996) e Alouatta seniculus (Consigliere et al., 1996)], uma sintenia dos 

homeólogos ao HSA 10 e HSA 16p foi observada, sendo considerada 

ancestral para Platyrrhini (Haig, 1999; Misceo et al., 2003). Porém, esta 

associação não foi encontrada em nenhuma das espécies supracitadas, com 

exceção de Phoca vitulina (Frönicke et al., 1997) onde é provável que seja 

independentemente derivada (Haig, 1999). A história evolutiva do HSA 16q 

nos macacos do Novo Mundo é mais complexa, uma vez que em Callithrix 

jacchus é um cromossomo acrocêntrico separado e em Saimiri sciureus e 

Callicebus moloch está fusionado com seqüências correspondentes a uma 

região do HSA 2 (Misceo et al., 2003). 
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A associação dos segmentos ortólogos aos cromossomos 16 e 19 

humanos é universal em euterianos não-primatas, com exceção de Canis 

familiaris (Breen et al., 1999) e Mus musculus. Porém, existe um bloco 

sintênico no cromossomo 8 de camundongo que indica uma ligação entre a 

região subcentromérica de HSA 16q e o braço curto de HSA 19 em p13.2. 

Este segmento é de apenas 1,6 Mb e, portanto, abaixo do limite de 

resolução da Zoo-FISH. Os dados de pintura cromossômica identificam um 

único cromossomo ancestral que corresponde aos braços longos dos 

cromossomos HSA 16 e 19. No ancestral comum de Primates/Scandentia, 

uma fissão da sintenia ancestral 16q/19q deu origem aos cromossomos 16q e 

19q do cariótipo ancestral de primatas (Frönicke, 2005). 

  

CROMOSSOMO 19: 

 

A sonda do cromossomo 19 humano hibrida um único cromossomo em 

Pan troglodytes, Gorilla gorilla, Pongo pygmaeus (Jauch et al., 1992), Macaca 

fuscata (Wienberg et al., 1992), Ateles geoffroyi (Morescalchi et al., 1997), 

Alouatta seniculus (Consigliere et al., 1996), Cebus capucinus (Richard et al., 

1996) e Callithrix jacchus (Neusser et al., 2001) e marcam dois 

cromossomos de Colobus guereza (Bigoni et al., 1997b), Presbytis cristata 

(Bigoni et al., 1997a), Eulemur fulvus mayottensis (Müller et al., 1997), Bos 

taurus (Hayes, 1995), Sus scrofa (Rettenberger et al., 1995), Tursiops 

truncatus (Bielec et al., 1998), Felis cattus (Wienberg et al., 1997), Phoca 

vitulina (Frönicke et al., 1997), Mustela vison (Hameister et al., 1997) e 

Equus caballus (Yang et al., 2004). Um homeólogo ao HSA 19 provavelmente 

estava presente no ancestral comum dos macacos do Velho Mundo e do Novo 

Mundo, mas os loci de 19p e 19q não estão ligados na maioria das outras 

espécies (Haig, 1999). 



História dos Cromossomos Humanos 
 

   
 

83 

A sintenia dos homeólogos aos cromossomos 5 e 19 humanos 

proporciona uma ligação filogenética para a ordem Cetartiodactyla. Esta 

associação pode ser uma sinapomorfia específica para Euungulata, que 

compreende Cetartiodactyla e Perissodactyla (Frönicke, 2005), porém não 

foi encontrada em Equus zebra embora tenha sido relatada em E. caballus e 

E. asinus (Yang et al., 2004). Os dados de Zoo-FISH revelam que os 

segmentos conservados de HSA 5/19 em Cetartiodactyla e em E. caballus 

envolvem diferentes regiões homeólogas ao cromossomo 5 humano, o que 

não descarta a sinapomorfia dos Euungulata. Alguns rearranjos complexos 

seriam necessários para originar os cromossomos encontrados em E. 

caballus e Sus scrofa a partir do mesmo homeólogo 5/19. Parece que a 

explicação mais parcimoniosa é a origem independente de duas associações 

diferentes HSA 5/19 em Cetartiodactyla e no cenancestor (último ancestral 

comum) de E. caballus e E. asinus (Frönicke, 2005). 

Segmentos homeólogos ao HSA 19p estão associados a segmentos de 

HSA 3 em Felis cattus (Wienberg et al., 1997), Phoca vitulina (Frönicke et 

al., 1997), Mustela vison (Hameister et al., 1997), Sorex araneus, Ailuropoda 

melanoleuca, Sciurus carolinensis, Crocuta crocuta e Canis familiaris 

(Ferguson-smith e Trifonov, 2007), mas esta sintenia não foi encontrada em 

primatas, ratos ou camundongos (Haig, 1999). Entretanto, Ruiz-Herrera et 

al. (2005a) observaram uma associação sintênica envolvendo segmentos de 

HSA 19 e HSA 3 em dois cromossomos de Colobus guereza, mostrando um 

padrão 19/3 e 3/19/3/19. Em Presbytis cristata, o homeólogo ao HSA 19 

apresenta reorganizações intracromossômicas associadas com segmentos 

ortólogos do cromossomo 1 humano, formando as sintenias 19/1(a2+c+b) e 

19/1a1/19/1a1 (Bigoni et al., 1997a). O fato de ambas as espécies de 

Colobinae apresentarem inversões pode indicar que, nesta linhagem, a região 
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cromossômica homeóloga ao HSA 19 é mais suscetível à quebra e inversão 

(Haig, 1999). 

Sintenias envolvendo segmentos homeólogos aos cromossomos 1 e 19 

humanos também foram encontradas em Afrotheria (porco da terra, 

musaranho-elefante, elefante africano, toupeira e peixe-boi), Xenarthra 

(tamanduá), Eulipotyphla (ouriço) e Cetartiodactyla (muntiaco) e associações 

dos homeólogos aos cromossomos HSA 19/18 e HSA 11/19 foram 

observadas em algumas espécies de Afrotheria e de Cetartiodactyla e de 

Perissodactyla, respectivamente (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). 

 

CROMOSSOMOS X E Y: 

 

Há muitos anos, Ohno (1973) postulou que o cromossomo X de 

mamíferos placentários estava conservado evolutivamente e que esta 

conservação era devida ao mecanismo de compensação de dose dos genes 

ligados ao X, que contam com a inativação funcional de um cromossomo X em 

células somáticas. A pintura com sonda específica do HSA X em diferentes 

espécies de primatas comprovou a “Lei de Ohno” (Wienberg, 2005; Stanyon 

et al., 2008). Os sinais foram encontrados exclusivamente nos homeólogos 

do cromossomo X em todos os primatas analisados (Wienberg, 2005). 

Cromossomos X submetacêntricos foram observados em espécies 

pertencentes a todas as ordens euterianas analisadas e, portanto, a 

morfologia do provável cromossomo X euteriano ancestral deve se 

assemelhar ao HSA X (Richard et al., 2003). Existem poucas exceções 

devido a inversões pericêntricas, que alteram a ordem dos marcadores e a 

posição do centrômero em algumas linhagens de primatas (Stanyon et al., 

2008). 
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 O cromossomo Y de mamíferos apresenta uma grande variedade de 

rearranjos espécie-específico (Müller, 2006; Stanyon et al., 2008). O HSA 

Yq tem um grande bloco de heterocromatina terminal derivado e, 

provavelmente, o cromossomo Y ancestral era menor (Stanyon et al., 2008). 

Para explicar a morfologia do HSA Y em comparação com aqueles dos 

grandes macacos, no mínimo uma inversão paracêntrica e uma pericêntrica 

devem ter ocorrido. Uma translocação do cromossomo 1 para o cromossomo 

Y aconteceu no ancestral comum de chimpanzés e humanos, e deleções 

submicroscópicas e duplicações ocorreram em humanos, chimpanzé e 

orangotango (Müller, 2006). 
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Os objetivos desse trabalho foram: 

 

1 – Analisar os cariótipos de macacos brasileiros visando: 

 

 a) estudar a variabilidae interespecífica e intra-específica no gênero 

Alouatta; 

 

 b) compreender os mecanismos de rearranjos cromossômicos que 

levaram à diversidade cariotípica dentro do processo evolutivo da 

especiação; 

 

 c) contribuir para a revisão taxonômica de espécies de primatas 

neotropicais. 

 

2 –    a) identificar homeologias e sintenias entre os cromossomos humanos 

e os de macacos brasileiros estudando a manutenção da sintenia dos 

cromossomos 14 e 15 humanos e a conservação do cromossomo X em 

Platyrrhini; 

 

 b) identificar o cromossomo Y em machos da subfamília Atelinae com 

sondas de DNA especificamente contruídas. 

 

O estudo cromossômico de macacos brasileiros contribui para a 

composição de grupos de acasalamento para repovoamento de áreas 

geográficas e para a manutenção em cativeiro de espécies ameaçadas de 

extinção. 
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Para o presente trabalho, foram analisados os cariótipos de algumas 

espécies de macacos do Novo Mundo que habitam o Brasil com técnicas 

citogenéticas tradicionais (coloração convencional e bandamento G e C) e 

moleculares (hibridação in situ fluorescente) com as sondas dos 

cromossomos 14, 15 e X e das regiões subteloméricas humanas e do 

cromossomo Y de Brachyteles arachnoides. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS: 

 

 As amostras de sangue periférico de espécimes de primatas 

brasileiros que foram utlizadas para o desenvolvimento desse projeto são 

provenientes da Fundação Parque Zoológico de São Paulo (São Paulo/S. P.), 

Zoológico Municipal Quinzinho de Barros (Sorocaba/S. P.), Zôo Parque de 

Itatiba (São Paulo/S. P.), CEMAS (Centro de Estudo e Manejo de Animais 

Silvestres – Fundação Florestal - São Paulo/S. P.), Barragem Paraitinga 

(Salesópolis/S. P.), Presidente Epitácio (Porto Primavera – S. P.), DEPAVE 

(Departamento de Parques e Áreas Verdes do Estado de São Paulo, Divisão 

Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre – São Paulo/S. 

P.)., FZB/BH (Fundação Zôo-Botânica de Belo Horizonte - Belo 

Horizonte/M. G.), CPRJ (Centro de Primatologia do Rio de Janeiro – Rio de 

Janeiro/R. J.), Projeto Bugio (Blumenau/S. C.) e Zoológico Municipal de 

Limeira (Limeira/S. P.). (Quadro V). 

 
 
Quadro V - Caracterização das amostras de macacos do Novo Mundo desse trabalho: 
 

INDIVÍDUOS ESPÉCIE SEXO LOCAL DE 
COLETA 

REGISTRO 
DE ORIGEM 

M 110 Alouatta caraya F Presidente 
Epitácio 188A 

M 143 Lagothrix lagothricha F Zôo São Paulo 21286 
M 144 Ateles sp. M Zôo São Paulo 8233 
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M 145 Ateles sp. M Zôo São Paulo 17581 
M 146 Ateles paniscus chamek M Zôo São Paulo 19086 
M 152 Cebus apella M Zôo São Paulo 15089 
M 233 Brachyteles arachnoides M Zôo Sorocaba 0132C9EF 
M 234 Callimico goeldi F Zôo Sorocaba 01324BCM 
M 235 Callimico goeldi M Zôo Sorocaba 01BBF74F 
M 239 Aotus nigriceps M Zôo Sorocaba 0132F647 

M 257 Ateles belzebuth 
marginatus M Zôo Sorocaba 01338296 

M 265 Alouatta guariba 
clamitans F DEPAVE 8700 

M 268 Lagothrix lagothricha M Zôo Sorocaba 013357CF 

M 275 Alouatta guariba 
clamitans M DEPAVE 20732 

M 289 Callicebus caligatus F Zôo Itatiba ni 
M 290 Cacajao melanocephalus M CPRJ 2072 

M 297 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 06 

M 298 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 07 

M 299 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 08 

M 300 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 09 

M 301 Alouatta guariba 
clamitans F CEMAS 10 

M 302 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 11 

M 303 Alouatta guariba 
clamitans F CEMAS 14 

M 304 Alouatta guariba 
clamitans F CEMAS 21 

M 305 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 22 

M 306 Alouatta guariba 
clamitans M CEMAS 25 

M 307 Alouatta guariba 
clamitans F CEMAS 24 

M 308 Alouatta guariba 
clamitans F CEMAS 28 

M 309 Alouatta guariba 
clamitans F  CEMAS 23 

M 310 Callithrix sp. M Paraitinga 00064D936D 
M 311 Callithrix sp. F Paraitinga 00064D3A01 
M 312 Callithrix sp. F Paraitinga 00064D5806 
M 313 Callithrix sp. M Paraitinga 00064D7FBE 
M 314 Callithrix sp. F Paraitinga 00064D5242 
M 315 Callithrix sp. M Paraitinga 00064D3BA6 
M 316 Callithrix sp. F Paraitinga 00064D6449 
M 317 Alouatta sara M FZB/BH 0005FFF670 

M 318 Callicebus personatus 
nigrifrons F FZB/BH 000600FC9C 

M 319 Cebus nigritus M DEPAVE 27416 

M 322 Alouatta caraya F Zôo Limeira 96300000006
1681 
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M 331 Ateles paniscus paniscus F FZB/BH 00064D0857 
M 332 Ateles sp. F FZB/BH 00064D14A2 

M 342 Alouatta guariba 
clamitans M Projeto Bugio 01 

M 346 Alouatta guariba 
clamitans F Projeto Bugio 05 

M 347 Alouatta guariba 
clamitans F Projeto Bugio 06 

M 358 Alouatta guariba 
clamitans F DEPAVE 27193 

M 359 Alouatta guariba 
clamitans M DEPAVE 22149 

M 360 Alouatta guariba 
clamitans M DEPAVE 29835 

M 361 Alouatta guariba 
clamitans F DEPAVE 31429 

M 367 Alouatta guariba 
clamitans M DEPAVE 30500 

M 368 Alouatta guariba 
clamitans F DEPAVE 32338 

M 370 Alouatta guariba 
clamitans F DEPAVE 32037 

M = macho. 
F = fêmea. 
ni = não informado. 
 

CAPTURA DOS ANIMAIS E COLETA DE AMOSTRAS: 

 

 Os animais submetidos à coleta foram capturados por seus 

tratadores e anestesiados pelos médicos-veterinários responsáveis em suas 

instituições. Após a contenção dos espécimes e término dos procedimentos, 

ficaram sob observação até o completo restabelecimento e depois foram 

realocados em seus recintos. 

Para os estudos citogenéticos e citogenéticos moleculares, as 

seringas descartáveis foram previamente heparinizadas (Liquemine) e 

aproximadamente 5 ml de sangue periférico foi retirado. 

 

 

 



 

   
 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÉTODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Métodos 
 

   
 

94 

CULTURA DE LINFÓCITOS - SANGUE PERIFÉRICO: 

 

Para a obtenção de metáfases, fizemos uma cultura temporária de 

linfócitos seguindo a técnica proposta por Moorhead et al. (1960) 

modificada. Utilizamos o meio 199 ou RPMI (Gibco) ou o meio RPMI 

(Cultilab). O meio de cultura foi enriquecido com 15% a 20% de soro fetal 

bovino (Cultilab), fitohemaglutinina P da Difco ou fitohemaglutinina da 

Cultilab e L-glutamina (Sigma) e também foi acrescido 10 µl a 20 µl de 

antibiótico (penicilina/estreptomicina) da Cultilab. Como o pH deve ser 6,8, 

foram acrescentadas algumas gotas de bicarbonato de sódio 0,85% estéril. 

Cada recepiente estéril recebeu 5 ou 10 ml do meio enriquecido e linfócitos 

mais plasma sangüíneo. Em seguida, a cultura foi colocada em estufa a 37ºC 

por 72 ou 96 horas, dependendo da espécie de primata neotropical. Então, a 

cultura foi retirada, acrescida de 0,2 ml de colchicina (4x10-5 M) e 

recolocada na estufa por mais 45 minutos. 

A cultura foi transferida para um tubo de plástico e colocada em 

centrífuga por 5 minutos a 1500 R. P. M.. Depois de centrifugado o material, 

retirou-se o sobrenadante e acrescentou-se solução hipotônica (5,6 g de KCl 

para 1 l de água destilada – 0,075 M), deixando em repouso por 20 a 30 

minutos a temperatura ambiente ou 37ºC. Em seguida, o fixador produzido 

com 1 parte de ácido acético glacial para 3 partes de metanol (ambos da 

Merck) foi adicionado. 

O material foi novamente centrifugado, retirado o sobrenadante e 

acrescido de fixador. Em algumas culturas utilizamos o Cytoclear (ProCell 

Reagents - 5 µl de Cytoclear/ml de fixador por 5 minutos a temperatura 

ambiente), que é uma mistura de detergentes que dissolve e remove o 

citoplasma persistente durante o estágio de fixação do procedimento de 

cultura cromossômica. O Cytoclear também foi usado diretamente na 
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suspensão de células fixadas e congeladas. A lavagem do material com 

fixador seguiu por mais 2 ou 3 vezes até que o "pellet" estivese limpo. 

Porém, na última vez, o sobrenadante não foi totalmente retirado, restando 

um pouco de fixador sobre o sedimento celular para que uma suspensão 

concentrada de células fosse pingada sobre uma lâmina limpa que foi 

armazenada em geladeira. O restante da cultura foi armazenado em tubo de 

microcentrífuga no freezer. 

 

ANÁLISE CONVENCIONAL: 

 

Para a análise convencional dos cromossomos, coramos a lâmina com 

solução tampão fosfato (Na2HPO4 0,03 M e NaH2PO4 0,03 M) ou tampão 

fosfato Sörensen (Na2HPO4 0,03 M e KH2PO4 0,03 M) e Giemsa (Merck) 

por aproximadamente 5 minutos e, em seguida, lavamos em água corrente e 

deixamos secar a temperatura ambiente. As análises foram realizadas em 

microscópio Axiophot 2 Motorizado (Zeiss), as imagens foram capturadas 

em aumento de imersão com uma vídeo-câmara CCD de alta resolução e os 

cariótipos foram montados com a ajuda do programa IKAROS 3 

(MetaSystems). 

 

BANDAMENTO GTG: 

 

Para uma melhor precisão na identificação dos cromossomos dos 

primatas neotropicais, empregamos a técnica de bandamento G descrita por 

Seabright (1971), com modificações. 

Pingamos algumas gotas da solução de células fixadas em uma lâmina e 

a deixamos dentro da estufa, de preferência durante a noite. Então, a 
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colocamos em banho-maria a 65ºC submersa em solução de 2xSSC (cloreto 

de sódio 0,3 M e citrato trissódico 0,03 M) por 5 minutos. Após este tempo, 

submetemos a lâmina a quatro banhos seqüenciais: 2xSSC à temperatura 

ambiente, água destilada, solução de tripsina 0,025% em tampão fosfato 

Sörensen (pH 6,8) à temperatura ambiente por alguns segundos e 

novamente mergulhamos em água destilada. Em seguida, a lâmina foi corada 

com Giemsa (Merck) a 4% em tampão fosfato Sörensen por 

aproximadamente 5 minutos e secada a temperatura ambiente. 

A lâmina foi analisada em um microscópio Axiophot 2 Motorizado 

(Zeiss) e as imagens foram capturadas em aumento de imersão com uma 

vídeo-câmara CCD de Alta Resolução. As metáfases capturadas foram 

cariotipadas com o auxílio do programa IKAROS 3 (MetaSystems). 

 

BANDAMENTO CBG: 

 

A técnica de bandamento CBG modificada de Summer (1972) foi 

realizada para a localização da heterocromatina constitutiva nos 

cromossomos dos macacos do Novo Mundo. 

Para tal, submetemos a lâmina por 20 minutos em HCl 0,2 N e em 

seguida mergulhamos por aproximadamente 40 segundos em uma solução de 

hidróxido de bário 5% a 60ºC. A lâmina foi lavada em HCl 1 N e colocada por 

20 minutos em 2XSSC a 60ºC. Por fim, foi corada por 20 minutos com 

Giemsa (Merck) a 4% em tampão fosfato Sörensen, lavada em água corrente 

e colocada para secar a temperatura ambiente. 

Em alguns espécimes, realizamos a técnica de bandamento CBG 

seqüencialmente ao bandamento GTG, a fim de obtermos as mesmas 

metáfases em coloração convencional e com estes bandamentos. Ao término 
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das análises com bandamento G, a lâmina foi mergulhada em HCl 0,2 N a 

temperatura ambiente por 10 minutos e, em seguida, colocada no hidróxido 

de bário 5% a temperatura ambiente por aproximadamente 1 minuto. Então, 

foi lavada em água destilada e em HCl 1N, ambos a temperatura ambiente. 

Estas lavagens foram repetidas mais uma vez. Novamente, a lâmina foi 

colocada em água destilada e depois deixada por 10 minutos em 2xSSC a 

60ºC. A coloração foi feita com Giemsa (Merck) a 2% em tampão fosfato 

Sörensen por 8 minutos. Após este tempo, a lâmina foi lavada em água 

corrente e colocada para secar a temperatura ambiente. 

As metáfases foram observadas em um microscópio Zeiss 

(Axiophot 2 Motorizado) e capturadas com uma vídeo-câmara CCD de 

Alta Resolução para serem cariotipadas com o uso do programa IKAROS 

3 (MetaSystems). 

 

MICRODISSECÇÃO CROMOSSÔMICA: 

 

A técnica de microdissecção (Weimer et al., 1999), com modificações, 

foi desenvolvida para a obtenção da sonda do cromossomo Y de Brachyteles 

arachnoides (M 233), visando ampliar o conhecimento da evolução deste 

cromossomo na subfamília Atelinae. Apenas três cromossomos Y deste 

espécime foram microdissecados para a produção desta sonda. 

As células obtidas a partir da cultura de linfócitos e fixadas em 

metanol e ácido acético 3:1 foram pingadas sobre uma lamínula de vidro 

previamente limpa. Posteriormente, a lamínula foi corada com Giemsa 10% 

em tampão fosfato por 6 minutos. Todo o material usado para coletar e 

transferir o cromossomo microdissecado foi tratado com luz UV por 2 
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horas antes do início do procedimento, a fim de remover qualquer 

contaminação de DNA. 

No microscópio invertido (Axiovert S100, Zeiss), o cromossomo alvo 

foi identificado, microdissecado com uma micro-agulha de vidro e 

transferido para uma pipeta siliconizada (5 µl dimetilsilano e 50 µl 

clorofórmio) contendo uma solução de coleção (30% glicerol, 10 mM Tris-

HCL pH 7,5, 10 mM NaCl, 1 mM EDTA pH 7,5 a 8,0, 0,1% SDS, 0,1% Triton 

X100 e 500 µM proteinase K).  Tanto as agulhas quanto as pipetas foram 

esticadas usando um “two-step pippett puller” (Narishige). A pipeta com os 

cromossomos coletados foi incubada em câmara úmida a 60ºC por 1 hora. Os 

cromossomos foram transferidos para um tubo de microcentrífuga, 

contendo a solução de pré-amplificação [24 mM Tris – pH 7,5, 5 µM 6-MW 

Primer (10 mM), 30mmol/L NaCl (0,6 x reaction buffer), 0,2 mM dNTP’s e 

12 mM MgCl2  em um volume final de 5 µl], pela quebra da ponta da pipeta 

dentro do tubo para dar início à DOP-PCR. Em um termocilcador Eppendorf, 

o perfil usado foi 90ºC por 1 minuto, 25ºC por 2 minutos e 4ºC por 2 

minutos, com o uso da T7 DNA polimerase (0,3 U) nos primeiros 8 ciclos, 

quando a temperatura de anelamento é baixa. Um primeiro passo de 

desnaturação (90ºC por 5 minutos) é necessário para inativar a proteinase 

da solução de coleção. 

A amplificação foi realizada (Telenius et al., 1992, modificado) com a 

adição de 50 µl de um mix ao produto de PCR da pré-amplificação [10 µl 10 x 

NH4 reaction buffer (160 mM (NH4)2SO4, 670 mM Tris-HCl, 0,1% Tween-

20), 5 µM 6-MW Primer (10 mM), 0,2 mM dNTP’s e 0,1 U Taq DNA 

polimerase], com um perfil de 30 ciclos em alta temperatura : 92ºC por 1 

minuto, 56ºC por 2 minutos, 70ºC por 2 minutos e uma extensão final a 72ºC 

por 5 minutos. 
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Ao término da reação de PCR, foi realizada a eletroforese em gel de 

agarose 2% com 1 µl do produto final da PCR e 1 µl de azul de bromofenol, 

além do marcador de peso molecular. O gel foi corado com brometo de 

etídio por 10 minutos aproximadamente. No transiluminador, um rastro de 

fragmentos de DNA entre 200 e 500 pb gerado pela PCR foi observado. 

 

REAMPLIFICAÇÃO DE SONDAS POR PCR: 

 

Tanto as sondas produzidas pela microdissecção cromossômica quanto 

às sondas das bibliotecas dos cromossomos humanos derivadas pela 

citometria de fluxo (Human Paints NCBI) foram reamplificadas por PCR [2 

µl Taq DNA polimerase buffer, 2 µl dNTP’s (2mM), 1 µl MgCl2 (50mM), 11,5 

µl água Mili-Q estéril, 2 µl 6-MW Primer (10mM), 0,5 µl Taq DNA 

polimerase e 1 µl de DNA molde (sonda)], usando o mesmo programa da 

DOP-PCR dos ciclos de alta estringência. 

 

MARCAÇÃO E PRECIPITAÇÃO DE SONDAS: 

 

Para a utilização das sondas amplificadas (microdissecção e 

citometria de fluxo) em experimentos de FISH, estas foram diretamente 

marcadas com nucleotídeos conjugados a biotina (Biotin 16-dUTP, Roche) 

por uma DOP-PCR de 28 ciclos, usando 1 µl do produto da DOP-PCR ou da 

sonda obtida pela citometria de fluxo como molde de DNA, com o mesmo 

perfil e primer dos ciclos de alta estringência da DOP-PCR. 

Essas sondas também foram marcadas por “nick translation” usando 

os kits Biotin-Nick translation mix ou DIG-Nick translation mix, ambos da 

Roche, conforme a orientação do fabricante. 
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As sondas amplificadas por PCR e marcadas foram precipitadas antes 

de serem utilizadas para a FISH, a fim de eliminar os restos de sais e 

produtos da PCR. O produto da reação final obtida com a marcação, Human 

COT-1 DNA (Invitrogen), NaAc (3 M) gelado correspondente a 10% do 

volume total de DNA (sonda + COT) e EtOH 100% gelado (2,5x o volume 

total de DNA) foi aliquotado em um tubo de microcentrífuga e deixado 

“overnight” no freezer. As sondas foram centrifugadas a 4ºC por 30 

minutos em uma velocidade de 13.000 R. P. M. e o sobrenadante foi 

cuidadosamente descartado. Em seguida, 150 µl de etanol 70% gelado foi 

adicionado e a centrifugação foi repetida nas mesmas condições por 15 

minutos. O sobrenadante novamente foi retirado e a sonda de DNA foi 

colocada para secar em estufa a 37ºC. 

 

FISH: 

 

A técnica de hibridação in situ fluorescente foi empregada conforme 

indicado pelos fabricantes das sondas que foram utilizadas, as sondas totais 

dos cromossomos 14 e 15 humanos (hibridação dupla) da ONCOR e a 

Chromoprobe Multiprobe – T System (Cytocell). Após descongelar o 

material fixado e pingá-lo em lâmina, procede-se como sugerido pelos 

fornecedores das sondas, com um tempo de hibridação variando de 14 a 96 

horas, dependendo da espécie de primata. 

A FISH também foi realizada com as sondas de pintura dos 

cromossomos humanos 14, 15 e X obtidas a partir da citometria de fluxo e 

com a sonda do cromossomo Y de Brachyteles arachnoides (M 233) 

produzida pela técnica de microdissecção cromossômica. 

Para a realização da FISH com essas sondas, a lâmina foi envelhecida 

a 65ºC “overnight”. As sondas, marcadas e ressuspendidas em meio de 
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hibridação, foram deixadas em banho-maria a 37ºC por 30 minutos, 

aquecidas em água fervente (98ºC) por 10 minutos e, em seguida, colocadas 

em banho-maria a 37ºC para a pré-hibridação por 30 minutos. 

A lâmina foi colocada em três banhos de 2XSSC a temperatura 

ambiente por 5 minutos cada, desidratada em série de etanol 70%, 85% e 

100% por 3 minutos a temperatura ambiente, desnaturada por 2 minutos a 

72ºC em solução de formamida 70% e, novamente, desidratada em série de 

etanol 70%, 85% e 100% gelados por 3 minutos cada. Então, foi incubada a 

37ºC por um tempo que variou de 72 a 144 horas. Após o tempo de 

hibridação, a lâmina foi lavada em solução de formamida 50% e 2XSSC por 

3 minutos cada a 37ºC e, por fim, em PBT por 5 minutos a temperatura 

ambiente. 

Alternativamente, um pré-tratamento foi realizado antes da 

desnaturação de algumas lâminas. Estas foram tratadas com 100 µl de 

RNase (100 µg/ml) por 1 hora em estufa a 37ºC. Em seguida, foram 

colocadas em três banhos de 2XSSC a temperatura ambiente por 5 minutos 

cada e desidratadas em série de etanol 70%, 85% e 100% por 3 minutos a 

temperatura ambiente. As lâminas foram submetidas a um banho de pepsina 

0,005% por 10 minutos a 37ºC e 2 banhos de PBS por 5 minutos a 

temperatura ambiente. Por 5 minutos, as lâminas foram deixadas em uma 

solução de PBS com 50 mM MgCl2 a temperatura ambiente e por 10 minutos 

em outro banho de PBS, 50 mM MgCl2 e 1% de formaldeído. Para finalizar, 

foram lavadas em PBS a temperatura ambiente e colocadas novamente em 

série de etanol 70%, 85% e 100% por 3 minutos a temperatura ambiente. 

Seguiu-se a desnaturação e demais banhos como descrito acima. 

As sondas marcadas com Biotina foram detectadas com Avidina-FITC 

ou Avidina-Rodamina e as marcadas com Digoxigenina foram detectadas com 

Antidigoxigenina-Rodamina ou Antidigoxigenina-FITC. 
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Depois de empregada a coloração com DAPI (4,6 diamidina-2-

phenylindole) mais Vectashield, as lâminas foram analisadas em um 

microscópio Axiophot 2 Motorizado (Zeiss) e as metáfases foram 

capturadas em coloração DAPI, onde se observa um padrão de bandas, e 

com os filtros FITC e RHO para a observação das marcações. As imagens 

foram capturadas com o auxílio de uma vídeo câmara CCD de Alta Resolução 

e do programa ISIS. 
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