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RESUMO 

FREITAS, G. L. Análise sistemática dos métodos de extração de DNA e dos agentes de 

preservação de amostras fecais em estudos genéticos com primatas não humanos. 2021. 

Dissertação (Mestrado em Psicologia Experimental) - Instituto de Psicologia, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

O uso de amostragens não invasivas, como as fezes, permitiu que questões que não 

podem ser respondidas por meio de métodos convencionais fossem abordadas. Após a coleta, 

a amostra não invasiva precisa ser preservada e, atualmente o número de protocolos para 

preservar o DNA de amostras não invasivas tem crescido, fazendo com que haja inconsistências 

quanto aos protocolos utilizados e sua eficiência. Extrair DNA de amostras coletadas de forma 

não invasiva pode ser desafiador, e, para que estes estudos sejam validados é necessário que 

esta etapa seja feita de maneira eficiente, uma vez que a extração do material genético com 

qualidade garante a quantidade e a viabilidade do DNA para que este possa ser amplificado. 

Nesta revisão, trazemos os principais métodos de preservação e de extração de DNA fecal de 

primatas não humanos usados nos últimos 10 anos afim de facilitar a escolha dos pesquisadores 

quanto à eficiência e custo benefício destes métodos para a realização de trabalhos futuros. A 

pesquisa sistemática foi realizada em quatro banco de dados (PubMed, Web of Science, 

ScienceDirect e Scopus) usando 4 variações dos termos de pesquisa (Primates AND fecal 

samples AND dna extraction NOT humans) e recuperando 229 artigos, publicados entre 2011 

e 2021. Após a fase da elegibilidade foi realizada a análise pelas autoras através do “Rayyan” e 

46 artigos foram selecionados. Os resultados mostraram que RNAlater foi o método de 

preservação mais usado por países desenvolvidos. O protocolo que combina um curto período 

de armazenamento em etanol com subsequente dessecação usando sílica (Nsubuga et al. 2004) 

com eficiência comprovada e um melhor custo benefício e o etanol (70-100%) foram os 

métodos mais utilizado pelos demais países. O kit comercial QIAmp Stool Mini Kit (QIAGEN) 

apresentou melhores resultados para a realização da extração do DNA fecal nos estudos 

avaliados seguido por outros kits comercias. No entanto, mais estudos precisam ser realizados 

afim de validar o uso do RNAlater para a preservação de DNA fecal além de estudos 

comparativos entre os kits comerciais de extração de DNA disponíveis atualmente no mercado 

para analisar sua viabilidade e custo benefício. 

 

 

Palavras-chave: Fezes. Platyrrhini. Catarrhini. Primatas não humanos. Biologia Molecular. 

Metodologias. Extração de DNA. Preservação de amostras. 

 

 



ABSTRACT 

FREITAS, G. L. Systematic analysis of DNA extraction methods and faecal preserving 

agents in genetic studies with non-human primates. 2021. Dissertação (Mestrado em 

Psicologia Experimental) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

The use of non-invasive sampling, such as feces, has allowed questions to be addressed 

that cannot be answered by conventional methods. After collection, the non-invasive sample 

needs to be preserved, and currently the number of protocols to preserve DNA from non-

invasive samples has grown, leading to inconsistencies in the protocols used and their 

efficiency. Extracting DNA from samples collected non-invasively can be challenging, and for 

these studies to be validated it is necessary that this step is done efficiently, since the extraction 

of genetic material with quality ensures the quantity and viability of DNA so that it can be 

amplified. In this review, we present the main methods of preservation and extraction of DNA 

from non-human primates used in the last 10 years in order to facilitate the choice of researchers 

regarding the efficiency and cost benefit of these methods for future work. A systematic search 

was performed in four databases (PubMed, Web of Science, ScienceDirect and Scopus) using 

4 variations of the search terms (Primates AND fecal samples AND dna extraction NOT 

humans) and retrieving 229 articles, published between 2011 and 2021. After the eligibility 

phase, analysis was performed by the authors using "Rayyan" and 46 articles were selected. 

The results showed that RNAlater was the most widely used preservation method by developed 

countries. The protocol combining a short storage period in ethanol with subsequent desiccation 

using silica (Nsubuga et al. 2004) with proven efficiency and a better cost benefit and ethanol 

(70-100%) were the most used methods by the other countries. The commercial QIAmp Stool 

Mini Kit (QIAGEN) showed the best results for performing fecal DNA extraction in the studies 

evaluated followed by other commercial kits. However, further studies need to be conducted to 

validate the use of RNAlater for the preservation of fecal DNA, as well as comparative studies 

between the commercial DNA extraction kits currently available in the market to analyze their 

viability and cost benefit. 

 

 

 

Keywords: Feces. Platyrrhini. Catarrhini. Non-human primates. Molecular biology. 

Methodologies. DNA extraction. Sample Preservation. 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Fluxograma da revisão sistemática .......................................................................... 20 

Figura 2 - Países de correspondência dos primeiros autores dos estudos elegíveis ................. 32 

Figura 3 - Gráfico com a distribuição dos autores por países .................................................. 32 

Figura 4 - Quantidade de espécies/táxons encontradas nas Parvordens. .................................. 33 

Figura 5 - Métodos de preservação de amostras fecais utilizados nos estudos elegíveis ......... 33 

Figura 6 - Técnicas de extração de DNA fecal utilizadas nos trabalhos elegíveis ................... 34 

Figura 7 - Protocolos utilizados para extração de DNA fecal nos trabalhos elegíveis ............. 34 

Figura 8 - Kits comerciais usados para a extração de DNA fecal nos trabalhos elegíveis ....... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 - Características descritivas dos estudos selecionados .............................................. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 10 

1.1 Uso de amostras fecais em estudos genéticos ......................................................... 12 

1.2 Preservação de amostras fecais ............................................................................... 13 

1.3 Extração de DNA fecal ........................................................................................... 14 

2 JUSTIFICATIVA .................................................................................................................. 16 

3 OBJETIVO ............................................................................................................................ 17 

4 METODOLOGIA .................................................................................................................. 18 

5 RESULTADOS ..................................................................................................................... 20 

6 DISCUSSÃO ......................................................................................................................... 36 

7 CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 41 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................ 42 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 43 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso de amostras não invasivas que possuem vestígios de DNA da espécie alvo tem 

sido muito utilizado principalmente por pesquisadores de campo pois permite que o estudo em 

animais de vida livre seja feito sem captura ou manipulação (Morin & Woodruff, 1996). 

Informações como ocorrência da espécie, estimativas populacionais e dados genéticos 

(diversidade genética, parentesco, estrutura da população etc) podem ser obtidas através de 

técnicas moleculares (Kohn & Wayne, 1997; Taberlet & Bouvet, 1992; Rodgers & Janečka, 

2013). Desta forma, utilizar amostras não invasivas traz ao trabalho de campo um ótimo custo-

benefício quanto à obtenção de dados ecológicos e genéticos (Chame, 2003). 

Os pesquisadores que desejavam obter amostras biológicas de animais silvestres de vida 

livre enfrentavam um grande desafio em relação às coletas. Geralmente estas amostras eram 

obtidas por amostragem destrutiva (recuperação de tecidos e/ou órgãos de animais mortos), 

amostragem não destrutiva (técnicas de biopsia ou coleta de sangue, o qual há a captura do 

animal) ou por amostragem não invasiva (sem captura ou manipulação do animal). Dentre as 

amostras não invasivas as mais comumente utilizadas são as fezes, os pelos e a saliva, por 

exemplo. Desta forma, entende-se por amostras não invasivas quaisquer vestígios deixados pelo 

animal onde este circulou (Morin et al., 2001). 

Atualmente existem 665 táxons de primatas no mundo, distribuídos na faixa de florestas 

tropicais distribuídos em 5 famílias e 19 gêneros. Destes, 140 táxons ocorrem no Brasil 

(Rylands, 2012). A Ordem Primata é encontrada em todos os continentes, exceto o australiano 

e,  é atualmente dividida em três grupos: os prossímios (Strepsirrhini), composto pelos lêmures 

e outros, encontrados em Madagascar, e nos continentes africano e asiático; os primatas do 

Velho Mundo (Catarrhini), composto pelos babúinos, os macacos colobus e os “grandes 
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primatas”, entre outros, encontrados na África e na Ásia; e os primatas do Novo Mundo, 

atualmente conhecidos como neotropicais (Platyrrhini), que ocorrem exclusivamente no 

continente americano (De Souza Fialho et al., 2016). 

O uso de abordagens genéticas não invasivas em primatas foi relatado primeiramente há 

30 anos no trabalho de Wasser et al., (1988) com Macaca nemestrina para monitoramento 

hormonal de fêmeas. Amostragens genéticas não invasivas têm colaborado para a melhoria de 

estudos que têm como objetivos a ecologia comportamental e molecular, fisiologia, parâmetros 

genéticos populacionais, epidemiologia e estudos gerais de vida selvagem destes animais (Beja-

Pereira et al., 2009).  

Assim, a aplicação mais comum de amostragem não invasiva é em pesquisas sobre a 

genética de populações selvagens onde os fatores ambientais ecológicos e sociais podem ser 

analisados e validados, uma vez que resultados de pesquisas com animais sob cuidados 

humanos nem sempre podem ser válidos para extrapolação para o ambiente selvagem (Nsubuga 

et al., 2004). Em particular, as abordagens não invasivas de amostragem se tornaram uma peça 

chave do estudo da vida selvagem (Garshelis, 2006). 

No entanto, a falta de financiamento para a inclusão de novas tecnologias para 

preservação, extração e amplificação de DNA em diversos laboratórios para realizar estudos 

com amostras não invasivas, requer grande esforço da equipe de pesquisadores. Se comparado 

às amostras tradicionais, como sangue, esta amostragem necessita de um maior monitoramento 

para verificar a eficácia e a taxa de erro associada a cada uma das várias etapas para garantir o 

sucesso das análises (Beja-Pereira et al., 2009). Na literatura há uma escassez de trabalhos 

comparando técnicas de preservação e extração de DNA fecal, principalmente quando se trata 

do grupo dos primatas não humanos, o que torna difícil obter informações sobre quais métodos 

são melhores para uma determinada espécie, tipo de amostra e condições de amostra (Piggott 

& Taylor 2003). 
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1.1 Uso de amostras fecais em estudos genéticos 

A amostragem não invasiva por meio de coleta fecal é uma das alternativas mais 

econômicas para o monitoramento de mamíferos selvagens de vida livre, pois as fezes são 

recobertas por um muco intestinal composto por células epiteliais da parede do cólon, e são 

fontes confiáveis de material genético devido ao sucesso obtido nos experimentos de 

amplificação de material genético por diferentes grupos de pesquisadores (Farrell et al., 2000; 

Rodgers & Janečka, 2013).  

Fezes podem ser coletadas de maneira oportunista, sem a necessidade de captura ou contato 

físico e logo após a defecação do animal em estudo (Vigilant et al., 2001). Além disso, podem 

ser evitadas a coleta fecal de espécies não-alvo e a identificação e sexagem do animal com base 

no DNA extraído das fezes (Epps et al. 2006; Luikart et al. 2008). 

Amostras fecais apresentam uma maior quantidade de DNA extraído se comparado à pelos 

(Morin et al., 2001). Por exemplo, no estudo feito por Morin et al. (2001), pesquisadores 

conseguiram obter uma concentração de DNA de 38,4ng por amostra de fezes, enquanto que 

no trabalho realizado por Gagneux et al., (1997) foi obtido apenas 1ng por fio de cabelo. Este 

resultado provavelmente se deve ao fato de as fezes terem um volume muito maior de amostra, 

resultando numa quantidade maior de DNA extraído. 

Entretanto, o uso das amostras fecais pode ser limitado por apresentar DNA degradado ou 

inibidores potenciais na amplificação do DNA por PCR, como a presença de produtos da 

alimentação, polissacarídeos vegetais e bactérias (Taberlet et al., 1999). É esperado que a 

degradação do DNA por endonucleases seja controlada parcialmente em condições de baixa 

temperatura, rápida dessecação ou alta concentração de sal (Hofreiter et al. 2001). Fezes que 

são coletadas distante das bordas de florestas apresentaram uma menor probabilidade de 

identificação da espécie e de sucesso na amplificação (Hofreiter et al. 2001). As fezes que são 
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coletadas no interior das florestas estarão menos expostas ao sol e com isto poderão estar menos 

degradadas se comparadas as que estão expostas em áreas abertas (Norris & Michalski, 2010).  

No entanto, a degradação do DNA, em ambiente natural e sem preservação adequada, pode ser 

favorecida quando este é exposto à altas temperaturas, luz solar intensa e umidade do ambiente, 

principal característica de ambientes tropicais (Michalski et al., 2011).  

 

1.2 Preservação de amostras fecais 

 A preservação de DNA em uma amostra fecal é realizada a partir da inibição de enzimas 

que degradam o DNA, conhecidas como nucleases (Beja-Pereira et al., 2009). No entanto, 

devido a uma vasta multiplicidade de protocolos usados para extração de DNA fecal, surge o 

questionamento sobre qual é o mais confiável e validado ou quais ainda são necessários mais 

estudos (Piggott & Taylor, 2003).  

Atualmente existem três possíveis abordagens para preservar amostras: remoção de água 

por dessecantes ou técnicas de secagem (utilizando etanol e/ou sílica gel ou liofilização ou 

aquecimento em forno), eliminação de cátions através do uso de quelantes como o EDTA ou 

resina, e armazenamento em baixas temperaturas (em freezer criogênico, abaixo de -150ºC ou 

em ultra freezer a -20ºC) (Beja-Pereira et al., 2009).  

Além das citadas acima, podemos acrescentar o RNA later, um reagente não tóxico, de 

armazenamento e estabilização de RNA de tecido, que vêm sendo amplamente utilizado na 

preservação de DNA fecal. Esta solução minimiza a necessidade de processar imediatamente 

as amostras de tecido ou congelar as amostras em nitrogênio líquido para processamento 

posterior. 

Apesar de existirem estudos publicados sobre como realizar a preservação de amostras não 

invasivas no geral (Roon et al. 2003; Hajkova et al. 2006; Broquet et al. 2007; Santini et al. 
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2007), existem inconsistências entre eles quanto ao funcionamento de cada dessecante ou 

preservante. Além disso, Piggott &Taylor (2003) sugerem que existe uma relação entre técnicas 

para preservação e métodos de extração. Assim, uma má seleção de uma destas técnicas pode 

fazer com que ocorra um baixo sucesso na amplificação do DNA (Piggott & Taylor 2003). 

 

1.3 Extração de DNA fecal 

Para que testes moleculares sejam eficientes na detecção dos alvos é fundamental que a 

preservação das amostras fecais seja garantida, que ocorra a extração do material genético com 

qualidade e que haja garantia quanto a quantidade e a viabilidade do DNA para que possa ser 

amplificado e detectado, ou seja, a extração de DNA é de extrema importância pois todas as 

etapas consecutivas em um projeto genômico dependem do material extraído e da qualidade da 

extração.  

Atualmente, existem diversas metodologias para extração de DNA, que se baseiam no uso 

de proteinase K seguidas, ou não, por fenol e clorofórmio, além de inúmeros kits comerciais 

(Bueno, 2004). Apesar de suas diferenças, é necessário que sigam as etapas de lise celular, 

desproteinização e concentração do DNA para que forneçam um produto genético sem a 

presença de inibidores, íntegro e com uma quantidade significativa para garantir a sensibilidade 

necessária para a realização das técnicas moleculares (Bueno, 2004). Métodos de extração como 

o Fenol-Clorofórmio (Sambrook et al. 1989), Beyermann (1992) e o Tiocianato de guanidina / 

sílica (Boom et al., 1990) eram amplamente usados há 10-15 anos, mas atualmente são pouco 

utilizados, dando lugar para diversos kits comerciais disponíveis no mercado. 

 Apesar de todos os cuidados na coleta e extração de DNA a partir de amostras fecais, a 

qualidade do DNA obtido geralmente é baixa quando comparado por exemplo com DNA 

extraído de amostras de sangue. Devido a esse fato, foi verificada uma alta incidência de falsos 
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diagnósticos ocasionados pela amplificação seletiva de um dos alelos (“allelic dropout”) ao se 

analisar o DNA obtido de amostras fecais. Este fenômeno é comum e reduz a eficiência do 

sequenciamento direcionado baseado em PCR, ou seja, a presença de uma variante genética 

comum (SNV- Single Nucleotide Variant) pode levar à falta de amplificação ou a uma 

amplificação incorreta de somente um dos alelos da amostra (Shestak et al., 2021). 

 Assim, para evitar erros nas análises, deve-se realizar a amplificação do DNA em 

duplicata ou triplicata caso não haja concordância dos genótipos obtidos. Os genótipos devem 

ser utilizados nas análises somente após a sua confirmação em réplicas independentes (Beja-

Pereira et al., 2009). 

Com as tecnologias atuais para sequenciamento de DNA em grande escala novos 

caminhos para o estudo de genomas de primatas não humanos foram descobertos. Embora o 

foco principal da pesquisa genética ainda seja o homem, alguns pesquisadores também buscam 

maior conhecimento sobre a genética comparativa dos primatas. A aplicação de amostras fecais 

é promissora e este avanço permitirá um aumento na quantidade de informações genéticas sobre 

primatas não humanos e, consequentemente, a compreensão sobre diversidade e evolução do 

grupo (Rogers & Gibbs, 2014). 

Esta revisão está estruturada nas etapas de um estudo não invasivo pré-PCR que devem 

ser cuidadosamente monitoradas de forma independente: preservação da amostra e extração do 

DNA. Mas, é importante ressaltar que estudos não invasivos com primatas não humanos têm 

início na observação do animal e na coleta da amostra e só se finalizam quando os pesquisadores 

conseguem fornecer as evidências de que o resultado de seu trabalho é confiável.  
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2. JUSTIFICATIVA 

Avanços recentes em genética molecular levaram a uma proliferação de estudos que 

aplicam a análise genética a diversos campos, como desenvolvimento, ecologia, evolução, 

comportamento e conservação. Um dos fatores que restringem a aplicação ainda mais ampla da 

análise genética é a aquisição de amostras, especialmente no que diz respeito à raridade, ameaça 

ou dificuldade logística de se chegar a estes animais. 

Estudos genéticos de primatas utilizando fezes, principalmente os que abrangem as 

populações selvagens, ainda não são muito utilizados, devido à noção de que não é confiável e 

também porque medidas corretivas são demoradas e caras (Morin et al., 2001). As fezes são de 

particular interesse, pois todos os animais defecam regularmente e, para muitas espécies, 

encontrar as fezes é comparativamente simples, e a coleta, armazenamento e transporte 

requerem pouca tecnologia ou despesas (Fernando et al., 2003). 

No entanto, as dificuldades técnicas referentes à preservação e análise de pequenas 

quantidades de DNA tendem a limitar a eficiência dessa abordagem. A natureza das amostras 

usada na genética populacional não invasiva é um fator importante que pode ajudar a aumentar 

o sucesso potencial dos estudos de caso (Broquet & Petit, 2004). 

Desta forma, o presente trabalho visa expor as principais técnicas de preservação e extração 

de DNA fecal utilizadas em estudos genéticos com primatas não humanos a fim de nortear 

possíveis trabalhos futuros e torná-los viáveis e acessíveis. 
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3. OBJETIVO 

Realizar uma revisão sistemática sobre as formas de preservação de amostras fecais e 

as metodologias utilizadas para extração de DNA mais utilizadas nos estudos genéticos de 

primatas não humanos da Parvordem Platyrrhini e Catarrhini nos últimos 10 anos. 
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4. METODOLOGIA 

 O presente estudo constitui uma revisão sistemática de estudos publicados entre 2011 e 

2021 com a finalidade de verificar os tipos de preservação e as metodologias utilizadas para 

extração de DNA a partir de amostras fecais de primatas não humanos de vida livre da 

Parvordem Platyrrhini e Catarrhini. A busca por artigos foi realizada no período de 09/03/2021 

a 26/09/2021, nas bases de dados PubMed, Web of Science, ScienceDirect e Scopus utilizando 

as seguintes palavras-chave definidas pela estratégia PICO (Santos et al., 2007): “Primates 

AND fecal samples AND dna extraction NOT humans”. 

 Os critérios de inclusão considerados para esta revisão foram: estudos com primatas dos 

grupos dos platirrinos e catarrinos; artigos que utilizaram somente amostras fecais; artigos que 

citaram o método de preservação da amostra e o método de extração de DNA; artigos completos 

e com acesso disponíveis publicados entre 2011 e 2021, publicações em língua inglesa ou 

portuguesa. Foram considerados critérios de exclusão: artigos realizados com humanos; artigos 

realizados com animais não primatas; artigos que não citaram o método de preservação da 

amostra e/ou de extração de DNA; artigos que utilizaram swab fecal; artigos que usaram outras 

amostras além das fecais; artigos de opinião; carta ao editor; capítulos de livros; artigos 

duplicados; publicações em outros idiomas que não o inglês ou português. 

A busca foi realizada pela primeira autora. Com o auxílio do programa “EndNote x9” 

foram excluídos todos os trabalhos que se encontravam em duplicata e sem PDF ou URL 

disponíveis para acesso. A partir do título e resumo dos artigos, foi registrada em planilha 

informações como data da busca, plataforma, número de artigos encontrados, número de artigos 

avaliados para elegibilidade e total de artigos excluídos da amostra final. Uma pré análise foi 

realizada avaliando se os resumos continham espécies, objetivo e se foram usadas outras 

amostras além das fecais, de acordo com os critérios de elegibilidade. Os artigos elegíveis foram 

inseridos na plataforma “Rayyan” onde as autoras G. L. F. e L. O. M. realizaram a revisão dos 
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artigos e a autora D.M.O.B. revisou somente os artigos onde houveram inconsistências entre as 

outras autoras, como critério de desempate. Para os artigos incluídos na amostragem final pela 

elegibilidade e pelas análises das autoras, outra planilha foi criada com informações detalhadas 

sobre autor(es) e ano, país de correspondência do primeiro autor, espécies utilizadas, objetivo 

do estudo, metodologia utilizada para a extração do DNA genômico e o tipo de preservação da 

amostra. Após esta revisão dos artigos, as autoras aprovaram o procedimento metodológico. 
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5. RESULTADOS 

 A Figura 1 contém o fluxograma de seleção dos estudos. Foram selecionados 46 estudos 

para elaboração da síntese do presente artigo após a aplicação do método de seleção (Tabela 1). 

Um total de 229 artigos foram encontrados nas bases de dados PubMed, Web of Science, 

ScienceDirect e Scopus. Inicialmente foram excluídas as duplicatas (n = 63) e estudos sem PDF 

ou URL disponíveis (n = 13). Após a leitura dos títulos e resumos, 159 estudos foram excluídos 

e 70 textos foram conduzidos para leitura integral. Diferenças metodológicas foram 

identificadas entre os métodos de preservação da amostra fecal e entre os métodos de extração 

de DNA.  

 

 

Figura 1- Fluxograma da revisão sistemática. 
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Tabela 1 – Características descritivas dos estudos selecionados. 

Autor e ano País Espécie(s) Objetivo(s) 

Método de 

Preservação 

Método de Extração 

de DNA 

Ang, A. et al., 

2020 

Singapura 

Presbytis femoralis percura 

e P. siamensis cf. cana 

Fornecer os primeiros mitogenomas de P. f. percura 

e, portanto, abordar o status taxonômico de todas as 

três subespécies. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

QIAamp Fast DNA 

Stool Mini Kit 

(QIAGEN) 

Arandjelovic, 

M. et al., 2011 

Alemanha Gorilla gorilla gorilla 

Estimar o número de chimpanzés e sua distribuição 

em grupos usando o método de captura-recaptura 

genética. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

QIAmp Stool Mini Kit 

(QIAGEN) 

Arguello-

Sanchez, L. E. 

et al., 2018 

México Alouatta pigra 

Investigar adenovírus de ocorrência natural e sua 

prevalência em macacos uivadores negros (Alouatta 

pigra) de duas áreas naturais protegidas no México, 

a Reserva da Biosfera Calakmul e o Parque 

Nacional de Palenque. 

RNAlater 

Fecal DNA Extraction 

Kit (Zymo Research) 

Aureli, F. et 

al., 2013 

México Ateles geoffroyi 

Descrever dois casos separados envolvendo vários 

machos e usar dados genéticos para examinar o 

grau de parentesco entre machos e fêmeas na 

comunidade de estudo, bem como entre coortes de 

Tampão de lise ASL 

ou RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 
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machos imigrantes, a fim de compreender melhor o 

nível de filopatria dos machos. 

Barbian, H. J. 

et al., 2018 

EUA Pan troglodytes 

Caracterizar o microbioma intestinal de chimpanzés 

infectados com vírus da imunodeficiência símia e 

não infectados no Parque Nacional de Gombe, na 

Tanzânia. 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Barelli, C. et 

al., 2013 

Itália Hylobates lar 

Avaliamos as relações genéticas entre machos, 

fêmeas e descendentes em uma população selvagem 

de gibões de mãos brancas (Hylobates lar) que 

residem no Parque Nacional Khao Yai, Tailândia. 

Etanol 70% ou 

RNAlater ou Sílica 

gel 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Blair, M. E. & 

Melnick, D.J., 

2012 

EUA Saimiri oerstedii citrinellus 

Caracterizar a estrutura genética da população geral 

e determinar se há uma relação entre a 

heterogeneidade da paisagem e a estrutura genética 

da população. 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Dadáková, E. 

et al., 2018 

República 

Tcheca 

Pan troglodytes 

schweinfurthii 

Investigar infecção por adenovírus em chimpanzés 

de savana no Vale de Issa, Tanzânia 

RNAlater 

PSP Spin Stool DNA 

Kit (Stratec) 

De Nys, H. M. 

et al., 2015 

Alemanha 

Pan troglodytes verus, Pan 

troglodytes troglodytes e 

Gorilla gorilla gorilla 

Estimar a prevalência de DNA de presas em 

amostras fecais obtidas de duas comunidades de 

chimpanzés selvagens. 

Nitrogênio líquido e 

RNAlater 

EURx Gene MATRIX 

stool DNA purification 

kit (Roboklon) 
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Degnan, P. H. 

et al., 2012 

EUA 

Pan troglodytes 

schweinfurthii 

Analisar a microbiota intestinal distal de 

chimpanzés individuais de duas comunidades no 

Parque Nacional de Gombe. 

RNAlater 

QIAmp DNA Stool 

Mini kit (QIAGEN) 

Detwiler, K. 

M., 2019 

EUA 

Cercopithecus mitis 

doggetti e Cercopithecus 

ascanius schmidti 

Testar a hipótese de que a troca genética ocorre 

entre C. mitis doggetti e C. ascanius schmidti na 

zona híbrida de Gombe. 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Fontsere, C. et 

al., 2021 

Espanha Pan troglodytes 

Melhorar a aquisição de leituras de DNA único, 

endógeno ou do hospedeiro - a variável mais 

importante para aumentar a quantidade e a 

qualidade dos dados do genótipo. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

QIAamp Fast DNA 

Stool Mini Kit 

(QIAGEN) 

Fünfstück, T. 

et al., 2014 

Alemanha Gorilla gorilla gorilla 

Caracterização genética para abordar questões sobre 

a estrutura da população, incluindo os efeitos dos 

rios e os papéis relativos da dispersão de machos e 

fêmeas na formação da estrutura genética. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) ou RNAlater 

QIAamp DNA Stool kit 

(QIAGEN) 

Garber, P. A. 

et al., 2019 

EUA Leontocebus weddelli 

Investigar se o microbioma intestinal dos micos-

leões na Bolívia é mais consistente com os desafios 

de forrageamento associados à alimentação de 

insetos e exsudato e identificar o grau em que os 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 
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perfis do microbioma dos micos correspondem à 

afiliação ao grupo social, idade e sexo. 

Gonedelé Bi, 

S. et al., 2014 

Costa do 

Marfim 

Cercopithecus diana, 

Cercopithecus campbelli, 

Cercopithecus petaurista, 

Procolobus verus, 

Piliocolobus badius, 

Colobus polykomos e 

Colobus vellerosus 

Avaliar amostras fecais não invasivas de várias 

espécies de primatas da África Ocidental como uma 

fonte valiosa de DNA para estudos de genética 

populacional. 

Sílica Gel 

QIAamp DNA Stool 

Kit (QIAGEN) 

Gutleb, D. R. 

et al., 2018 

França Macaca assamensis 

Relatar um painel de sequenciamento maciço 

paralelo para a avaliação de SNPs relacionados ao 

HPA, útil para estudos que investigam a genética 

que está por trás da variação comportamental e 

endócrina na agressão e na resposta fisiológica ao 

estresse. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

First-DNA all-tissue Kit 

(GEN-IAL) 

Hamad, I. et 

al., 2014 

França 

Gorilla gorilla gorilla, Pan 

troglodytes e Pan paniscus 

Avaliar a diversidade da dieta de insetos. RNAlater 

QIAamp DNA Tissue 

Kit (QIAGEN) 
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Jolly, C. J. et 

al., 2011 

EUA 

Papio kindae e Papio 

ursinus griseipes 

Descrever as descobertas sobre a variação 

fenotípica e genética na região da drenagem do rio 

Kafue onde as espéies entram em contato. 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Kenyon, M. et 

al., 2011 

Reino 

Unido 

Nomascus gabriellae 

Obter informações sobre a organização social desta 

espécie pouco estudada, em uma área onde a 

população está se recuperando com o aumento da 

proteção e regeneração florestal. 

Etanol 70% 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Liu, Z. et al., 

2013 

China 

Trachypithecus 

poliocephalus 

leucocephalus 

Testar se indivíduos entre grupos diferentes se 

reproduzem entre si; e, em caso afirmativo, 

determinar o nível de parentesco entre os indivíduos 

de algum grupo e entre os diferentes grupos; e 

detectar o padrão básico de dispersão entre grupos 

de langures de cabeça branca. 

Etanol 100% 

Descrito em Zhang et 

al. (2006) 

Lyke, M. M. et 

al., 2019 

EUA 

Cercopithecus ascanius e 

Cercopithecus mitis 

Identificar artrópodes do DNA fecal e avaliar a 

variação na insetivoria por primatas simpátricos 

intimamente relacionados. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

MoBio PowerFecal 

DNA Isolation kits (Mo 

Bio Laboratories Inc) 

Mallott, E. K. 

et al., 2015 

EUA Saguinus weddelli 

Demonstrar a utilidade de uma abordagem de DNA 

barcoding juntamente com métodos de 

sequenciamento de alto rendimento para investigar 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 
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os artrópodes presentes na dieta de micos-leões 

selvagens. 

Mallott, E. K. 

et al., 2017 

EUA Cebus capucinus 

Usar DNA barcoding, observações 

comportamentais e dados ecológicos para avaliar as 

diferenças baseadas na idade nas estratégias de 

forrageamento de presas invertebradas em 

capuchinhos selvagens de cara branca (Cebus 

capucinus). 

Armazenadas a -

20ºC 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Mallott, E. K. 

et al., 2018 

EUA Cebus capucinus 

Avaliar a precisão e a resolução taxonômica da 

análise dietética baseada no código de metabolismo 

de DNA usando rbcL e trnL. 

Etanol 90% 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

McCarthy, M. 

S. et al., 2015 

EUA Pan troglodytes 

Usar técnicas de censos genéticos para estimar o 

tamanho da população e a distribuição da população 

de chimpanzés. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

GeneMATRIX Stool 

DNA Purification Kit 

(Roboklon) ou QIAmp 

Stool kit (QIAGEN) 

Minhos, T. et 

al., 2015 

Portugal 

Colobus polykomos e 

Procolobus badius 

temminckii 

Entender se o parentesco é o principal fator que 

molda a dinâmica social dessas espécies. 

Armazenadas a -

20ºC 

QIAamp DNA Stool 

Kit (QIAGEN) 
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Mohan, M. et 

al., 2016 

EUA Macaca mulatta 

Determinar se a disbiose ocorre em macacos 

sensíveis ao glúten alimentados com uma dieta 

contendo glúten e se pode ser restaurada com a 

administração de dieta sem glúten. 

Tampão fosfato 

salino 

MoBio PowerMag 

Microbiome kit (Mo 

Bio Laboratories Inc) 

Moraes, B. L. 

C. et al., 2021 

Brasil Sapajus libidinosus 

Testar a amplificação e caracterizar 14 locus 

microssatélites em S. libidinosus. 

Etanol 100% 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Mourthe, I. et 

al., 2019 

Brasil 

Alouatta caraya e Alouatta 

guariba clamitans 

Investigar a hibridização entre os bugios 

sexualmente dicromáticos Alouatta caraya e 

Alouatta guariba clamitans usando marcadores 

genéticos uni e biparentais avaliados em amostras 

biológicas coletadas em áreas de simpatria e 

alopatria entre essas espécies. 

Etanol 70% 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 

Muller, N. et 

al., 2014 

Alemanha Macaca assamensis 

Analisar o MHC ‐ DRB de amostras fecais 

coletadas de forma não invasiva utilizando o 

marcador de microssatélites MHC ‐ DRB ‐ STR 

(D6S2878). 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

All‐tissue DNA‐Kit 

(Gen‐Ial) 

Nakamura, N. 

et al., 2011 

EUA Alouatta pigra 

Analisar a composição de metanógenos e bactérias 

redutoras de sulfato (SRB) em macacos bugios 

negros na natureza e em cativeiro no México. 

Etanol 96% 

Ultra- CleanTM Soil 

DNA Isolation Kit (MO 

BIO Laboratories) 
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Orkin, J. D. et 

al., 2019 

Canadá Cebus capucinus imitator 

Examinar o impacto da participação do grupo social 

na diversidade do microbioma intestinal e 

abundância relativa de taxa bacteriana, testando a 

hipótese de que as comunidades de micróbios são 

mais semelhantes entre os membros do grupo 

contra a hipótese nula de que o grupo social não 

afeta a estrutura do microbioma em capuchinhos 

que habitam uma floresta seca. 

Armazenadas a -

80ºC 

Protocolo de extração à 

base de fenol-

clorofórmio que incluiu 

uma etapa de batimento 

de esferas (Yuan, et al., 

2012) 

Osman, N. A. 

et al., 2020 

Malásia Macaca arctoides 

Investigar a dieta vegetal de Macaca arctoides na 

região da fronteira entre a Malásia e a Tailândia 

usando uma abordagem de metabarcodificação de 

cloroplasto tRNL. 

Etanol 95% 

PREP Stool DNA Kit 

(Analytik Jena) 

Pickett, S. B. 

et al., 2012 

EUA 

Saimiri sciureus macrodon, 

Cebus albifrons, Lagothrix 

poeppigii, Pithecia 

aequatorialis, Callicebus 

discolor e Ateles belzebuth 

Avaliar a viabilidade de uma abordagem 

metagenômica no estudo comparativo de dietas de 

primatas do Novo Mundo e enfocar presas de 

artrópodes. 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 
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Ram, M. S. et 

al., 2016 

Índia Trachypithecus geei 

Estimar a diversidade genética em populações de 

langur dourado usando HVRI. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

QIAamp DNA Stool 

Kit (QIAGEN) 

Roy, J. et al., 

2014 

Alemanha Gorilla beringei beringei 

Investigar a estrutura genética espacial exibindo 

dispersão rotineira de machos e fêmeas de grupos 

sociais mistos estáveis. 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

QIAamp DNA Stool 

Kit (QIAGEN) 

Srivathsan, A. 

et al. 2015 

Singapura Pygathrix nemaeus 

Caracterizar a dieta de dois Pygathrix nemaeus que 

foram alimentados com folhagens, frutas, vegetais e 

cereais conhecidos. 

Armazenadas a -

80ºC 

QIAGEN DNeasy 

Blood and Tissue Kit 

com uma etapa de 

lavagem adicional 

usando Tampão AW2 

Srivathsan, A. 

et al., 2016 

Singapura 

Presbytis femoralis 

femoralis 

Caracterizar amostras fecais utilizando 

metagenômica e metabarcoding, para comparação 

com dados observacionais de campo sobre ecologia 

alimentar. 

Armazenadas a -

70ºC 

QIAGEN DNeasy 

Blood and Tissue Kit 

Sun, B. et al., 

2021 

China Macaca thibetana 

Examinar se a diversidade alfa e beta do 

microbioma intestinal mostrou variação 

significativa em diferentes estados reprodutivos de 

fêmeas de macacos tibetanos, e se as composições 

RNAlater 

QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (QIAGEN) 
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taxonômicas e funções potenciais do microbioma 

intestinal difere em cada estado reprodutivo. 

Van Belle, S. 

et al., 2012 

EUA Alouatta pigra 

Investigar a estrutura genética da população e a 

disponibilidade de parentes dentro de grupos sociais 

em outra espécie de bugio, o bugio preto (Alouatta 

pigra). 

Etanol 90% 

QIAamp DNA Stool 

Kit (QIAGEN) 

Wang, W. & 

Yao, M.  2017 

China 

Trachypithecus 

leucocephalus 

Demonstrar que as fêmeas apresentam um padrão 

mais forte de isolamento por distância do que os 

machos; as fêmeas apresentam maior parentesco 

genético dentro do grupo do que os machos; e os 

machos apresentam uma taxa de dispersão mais alta 

(maior número de migrantes de primeira geração) 

do que as fêmeas. 

Etanol 95-100% 2CTAB/PCI 

Wang, W. et 

al., 2015 

China 

Trachypithecus 

leucocephalus 

Avaliar a diversidade genética nas populações 

locais e totais, investigar a estrutura da população e 

a diferenciação genética entre e dentro das 

populações locais, inferir a história demográfica da 

população, e para fazer recomendações de manejo 

para conservação da variação genética da espécie. 

Etanol 95-100% 2CTAB/PCI 
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White, L. C. et 

al., 2019 

Alemanha 

Pan troglodytes 

schweinfurthii 

Avaliar uma variável de design chave para a 

captura de hibridização, o número de rodadas de 

captura, testando se uma ou duas rodadas são mais 

apropriadas, dada a variação da qualidade da 

amostra (conforme medido pelas proporções de 

sujeito em relação ao DNA total). 

Etanol-sílica 

(Nsubuga et al., 

2004) 

GeneMATRIX Stool 

DNA Purification Kit 

(Roboklon) ou QIAmp 

Stool kit (QIAGEN) 

Wu, Y. et al., 

2020 

China Macaca mulatta 

Explorar como a microbiota intestinal responde ao 

processo de adaptação dos macacos rhesus a 

ambientes de alta altitude. 

Armazenadas a -

80ºC 

TIANamp Stool DNA 

kit (Tiangen) 

Yang, M. et 

al., 2012 

Alemanha Rhinopithecus brelichi 

Analisar e comparar a variação genética dentro e 

entre as três espécies chinesas de nariz achatado, 

sua estrutura genética de população e sua história 

evolutiva. 

Tampão de lise ASL 

QIAamp DNA Stool 

Kit (QIAGEN) 

Yao, L. et al. 

2021 

China 

Rhinopithecus roxellana 

hubeiensis 

Caracterizar a colonização e composição bacteriana 

do trato intestinal em saudáveis com idades de 1 a 

12 anos e o desenvolvimento da microbiota 

intestinal por meio do sequenciamento de alto 

rendimento do gene 16S rRNA do microbioma 

intestinal. 

Armazenadas a -

80ºC 

Stool DNA kit (Omega, 

BioTek) 
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A partir das publicações selecionadas, foram encontrados autores de 16 países 

representando quatro continentes: América, Europa, Ásia e África (Figura 2). Para as 

correspondências dos primeiros autores, 18 (39,13%) pertenciam à América do Norte, 14 

(30,43%) ao continente europeu, 11 (23,91%) ao continente asiático, 2 (4,35%) à América do 

Sul e 1 (2,17%) ao continente africano. Destacamos dentre estes, os estudos realizados por 

pesquisadores dos EUA (15; 32,61%) e da Alemanha (7; 15,22%) que constituem os países 

com o maior número de estudos realizados (Figura 3).  

 

 

Figura 2 – Países de correspondência dos primeiros autores dos estudos elegíveis. 

Figura 3 – Gráfico com a distribuição dos autores por países. 
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Dentre as 51 espécies encontradas nos estudos, 35 (68,63%) eram do grupo dos 

Catarrhini e 16 (31,37%) eram do grupo dos Platyrrhini (Figura 4). Dentre as publicações, 12 

(26,09%) usaram RNAlater, 10 (21,74%) usaram o método Etanol-Sílica (Nsubuga et al., 

2004), 10 (21,74%) usaram Etanol (70-100%), 7 (15,22%) usaram congelamento (-20ºC ou -

70ºC ou -80ºC), 4 (8,70%) usaram combinações, 1 (2,17%) usou Sílica-gel, 1 (2,17%) usou 

Tampão fosfato salino e 1 (2,17%) usou Tampão lise ASL para preservar suas amostras fecais 

(Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Métodos de preservação de amostras fecais utilizados nos estudos elegíveis. 

Figura 4 – Quantidade de espécies/táxons encontradas nas Parvordens. 

3
5

1
6

C A T A R R H I N I  P L A T Y R R H I N I  

ESPÉCIES ENCONTRADAS

1 1 1

4

7

1
0

1
0

1
2

MÉTODOS DE PRESERVAÇÃO



34 
 

Para realizar a extração do DNA, os pesquisadores usaram protocolos descritos na 

literatura (4; 8,70%) ou Kits Comerciais disponíveis no mercado (42; 91,30%) (Figura 6). 

Dentre os protocolos, dois trabalhos (50 %) deram preferência ao método 2CTAB/PCI (2 

Brometo de Cetiltrimetilamônio / Fenol: Clorofórmio: Álcool isoamílico), um trabalho (25%) 

usou um método descrito em Zhang et al. (2006) e um trabalho (25%) usou um protocolo de 

extração à base de fenol-clorofórmio que incluiu uma etapa de batimento de esferas (Yuan, et 

al., 2012) (Figura 7).  

 

  

1 1

2

D E S C R I T O  E M  Z H A N G  E T  A L .  
( 2 0 0 6 )

P R O T O C O L O  D E  E X T R A Ç Ã O  
À  B A S E  D E  F E N O L -

C L O R O F Ó R M I O  Q U E  
I N C L U I U  U M A  E T A P A  D E  
B A T I M E N T O  D E  E S F E R A S  

( Y U A N ,  E T  A L . ,  2 0 1 2 )

2 C T A B / P C I  ( 2  B R O M E T O  D E  
C E T I L T R I M E T I L A M Ô N I O  /  
F E N O L :  C L O R O F Ó R M I O :  

Á L C O O L  I S O A M Í L I C O )

PROTOCOLOS

Figura 7 –Técnicas de extração de DNA fecal utilizadas nos trabalhos elegíveis. 

Figura 6 - Protocolos utilizados para extração de DNA fecal nos trabalhos elegíveis. 
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Já quanto aos Kits Comerciais 26 (61,90%) usaram o QIAamp DNA Stool Mini Kit 

(QIAGEN) ou QIAamp DNA Stool Kit (QIAGEN), 3 (7,14%) usaram combinações, 1 (2,38%) 

usou o QIAGEN DNeasy Blood and Tissue Kit e 12 (28,57%) deram preferência a outros Kits 

comerciais (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Kits comerciais usados para a extração de DNA fecal nos trabalhos elegíveis. 
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6. DISCUSSÃO 

 Independente da natureza da amostra, a estabilidade total de cada constituinte nunca 

poderá ser obtida. As técnicas de preservação somadas a seleção de frascos adequados e a forma 

de armazenamento, têm por objetivo desacelerar a ação biológica e a modificação dos 

compostos químicos presentes, diminuindo alterações morfológicas e/ou fisiológicas desde a 

amostragem até o momento da extração do DNA (Hepp & Nonohay, 2016). 

 O uso de dessecante (etanol, sílica ou sais) têm sido uma das formas mais econômicas 

usadas para preservar amostras fecais. No entanto, a quantidade de dessecante por amostra deve 

ser alta (5–10 partes de dessecante por parte da amostra) para que a amostra seque de maneira 

rápida e completa. Desta forma, o etanol em alta concentração e volume (5–10 vezes o volume 

da amostra) é o que apresenta um maior sucesso na preservação do DNA de amostras fecais, 

pois evita a formação de pó fecal, impede a contaminação cruzada por aerossol e mantém a 

camada mucosa que contém as células epiteliais. Mas, por ser um material inflamável, o etanol 

se torna potencialmente perigoso (Beja-Pereira et al., 2009). 

A sílica também pode oferecer uma secagem rápida, conservando a amostra com um 

baixo custo, pois não são necessárias estruturas de refrigeração durante o transporte e no local 

de armazenamento. No entanto, este material pode ser abrasivo além de remover o muco e as 

células da superfície das fezes (Beja-Pereira et al., 2009). 

O estudo de Nsubuga et al. (2004) realizado com fezes de gorila e chimpanzé utilizou o 

procedimento de duas etapas de etanol-sílica. As amostras fecais foram colocadas em tubos 

contendo 30mL de etanol 97% e após 24-36h, o etanol foi retirado e as fezes foram transferidas 

para tubos contendo sílica. Os resultados mostraram que a etapa etanol-sílica resultou em uma 

maior quantidade de DNA do que somente a sílica ou somente o RNALater. 
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O RNAlater é uma solução de alto custo em comparação com as demais opções no 

mercado (Beja-Pereira et al., 2009). Das 12 publicações que utilizaram o RNAlater como 

preservante, 8 eram dos EUA, 1 da China, 1 da França, 1 do México e 1 da República Tcheca, 

reforçando que seu uso é feito onde há uma maior disponibilidade de recursos financeiros para 

a realização de estudos desta categoria. 

Além disso, seu uso para preservar DNA em amostras fecais tem se mostrado bastante 

promissor, apesar de ainda apresentar algumas divergências na literatura. Como exemplo destas 

divergências podemos citar os estudos de Siregar et al. (2015) e o de Dominianni et al. (2014). 

O estudo de Siregar e colaboradores (2015) feito com macaco-cinomolgo (Macaca fascicularis) 

e macaco-de-cauda-de-porco-do-sul (Macaca nemestrina) demonstrou que as amostras 

armazenadas em RNAlater apresentaram um rendimento de DNA consistentemente mais alto 

e, por este motivo, todas as amostras fecais utilizadas foram armazenadas em frascos estéreis 

em uma proporção de 1:1 com RNAlater. Já o estudo de Dominianni et al. (2014) realizado 

com fezes de primatas humanos foi identificado que as amostras fecais foram mais difíceis de 

dispersar uniformemente em RNALater, causando uma diminuição na pureza de DNA afetando 

a eficiência de armazenamento e extração do DNA. Por estes motivos, são necessárias mais 

pesquisas com testes e comparações com outros conservantes para validar sua eficácia. 

Para extrair DNA de amostras fecais, o uso de várias técnicas vem sendo utilizadas - 

Fenol-clorofórmio (Sambrook et al. 1989), Tiocianato de guanidina/sílica (Boom et al., 1990), 

CTAB Beyermann (1992), QIAamp DNA Stool Mini Kit etc. - pois nenhum protocolo parece 

ser o mais eficiente em todas as espécies (Vallet et al., 2008). Esta variedade se deve ao fato de 

que a experiência adquirida de uma espécie de primata não é reproduzida com facilidade em 

outra pois nem todos os protocolos são igualmente eficientes em todas as espécies (Whittier et 

al. 1999). 
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O método 2CTAB/PCI (2 Brometo de Cetiltrimetilamônio / Fenol: Clorofórmio: Álcool 

isoamílico), adaptado de Beyermann (1992) e Porebski et al. (1997), foi descrito por Vallet e 

colaboradores em 2008. É um protocolo de genética não invasiva que permite a extração 

confiável de DNA de fezes de primatas vegetarianos onde são necessárias 11 horas (distribuídas 

em dois dias) para que a extração seja completada. Neste trabalho foi obtido sucesso de 

amplificação acima 85% nas espécies Gorilla g. gorilla e Macaca sylvanus, com base em mais 

de 3.000 extrações. 

 Já o protocolo de Fenol-Clorofórmio (Sambrook et al. 1989), que se baseia na 

propriedade hidrófoba das proteínas que apresentam afinidade por solventes orgânicos, realiza 

a desnaturação e solubilização das proteínas e lipídios de modo eficiente. Com esta técnica, ou 

a precipitação do DNA é feita e os inibidores são mantidos ou, se realiza diversas etapas de 

lavagem para a retirada destes inibidores, tornando a técnica um pouco mais trabalhosa 

(Palomo, 2015). Além disso, seus produtos químicos são tóxicos, cáusticos, voláteis e irritantes 

para as mucosas e a sua abordagem é demorada. 

 Assim, nos últimos 20 anos, foi criado um procedimento de extração padronizado com 

os kits de fezes QIAamp (Qiagen), que passou a ser mais usado desde então (Vallet et al., 2008). 

Uma das causas para a preferência pelos kits comerciais se deve a sua fácil utilização, 

adaptabilidade, e alterações mínimas são feitas quando necessário (Beja-Pereira et al., 2009). 

Além disso, existe o fator economia de tempo, pois para a utilização do QIAamp DNA Stool 

Mini Kit (Qiagen) e seus derivados, são necessárias apenas 4 horas por lote de extração, levando 

em consideração 36 amostras incluindo o controle negativo (Vallet et al., 2008). 

 Outro kit da Qiagen (QIAGEN DNeasy Blood and Tissue), não específico para amostras 

fecais foi usado em 1 trabalho com o objetivo de avaliar características da ecologia alimentar. 

Os autores justificam que não utilizaram o kit QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen), pois este 
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amplificou de forma consistente o DNA de batata presente nas fezes dos animais, e, por este 

motivo, não foi usado nestes trabalhos (Srivathsan et al. 2015; Srivathsan et al. 2016). 

 Além dos kits comerciais da Qiagen, outros kits pertencentes à outras empresas como a 

Mo Bio Laboratories Inc, Gen‐Ial, Roboklon etc., foram usados. Desta forma, podemos inferir 

que os kits comerciais foram adequados para diminuir a possibilidade de contaminação cruzada 

e para permitir o manuseio seguro das amostras além do grande sucesso na amplificação do 

DNA pela técnica de PCR, baixos erros de genotipagem e obtenção de grandes quantidades de 

DNA extraído (Eggert et al., 2005). 

 Em relação às espécies utilizadas, notamos que os Catarrinos se destacam, se comparada 

aos Platirrinos. Isto se deve, pois, os Catarrinos são considerados modelo de estudo para 

doenças humanas, em parte por causa de seu elo evolutivo, genético e as relações fisiológicas 

(Gibbs et al., 2007). Além disso, este grupo de primatas possuem as sequências completas de 

seu genoma disponíveis em bancos de dados (Perry et al., 2012). 

 No caso do grupo dos Platirrinos, apenas o Callithrix jacchus (Sagui-de-tufo-branco) e 

o Saimiri boliviensis (Macaco-de-cheiro) tiveram seu genoma completo disponibilizado e, 

somente o genoma de C. jacchus foi apresentado em forma de cromossomos (Capozzi et al., 

2015). Nossos resultados mostram que o número de projetos genéticos de primatas diminui de 

acordo com a distância filogenética do Homo sapiens. 

 Cerca de 30 anos após o primeiro estudo publicado com o uso de amostras fecais com 

primatas (Wasser et al., 1988), estudos genéticos de populações de primatas utilizando amostras 

fecais ainda são poucos e restritos à alguns países mais desenvolvidos, como os da Europa e os 

EUA, e sem relação com a localização das espécies de vida livre. Isto ocorre pois existem várias 

dificuldades técnicas que limitam a aplicação da análise genética não invasiva de maneira mais 

ampla, especialmente por aumentar o tempo e as despesas de procedimentos laboratoriais. 
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Como os primatas evoluíram de animais arborícolas, muitos ainda conservam esse modo 

de vida ancestral fazendo com que sua distribuição seja limitada em seus habitats naturais 

principalmente às regiões tropicais e subtropicais (próximas à linha do equador, e em zonas 

situadas próximas aos trópicos - continentes africano, asiático e América do Sul e Central), com 

algumas exceções, o que está correlacionado positivamente com a quantidade de chuvas e a 

área de floresta na região (Reed & Fleagle, 1995). Com isso, estudos com primatas de vida livre 

são pouco realizados por países que são hábitats naturais destas populações de primatas, pois 

estes são subdesenvolvidos ou pouco desenvolvidos, como é o caso do Brasil, por exemplo. 

 Vale ressaltar que pesquisas utilizando genética não invasiva podem ser realizadas 

graças às baixas taxas de erro de genotipagem e a possibilidade de se analisar mais loci e mais 

amostras, e assim, é cada vez mais viável realizar testes de parentesco, monitoramento genético, 

ecologia de doenças entre outros (Beja-Pereira et al., 2009). Além disso, a genética não invasiva 

permite a melhora da capacidade da aplicação da lei para localizar o tráfico ilegal de animais 

(Manel et al. 2002), através de amostras características entre as populações e aumentando a 

recuperação de DNA de amostras confiscadas. 
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7. CONCLUSÃO 

 Com este estudo, concluímos que o uso do RNAlater para preservação de amostras 

fecais foi o mais utilizado seguido pelo procedimento de duas etapas etanol-sílica (Nsubuga et 

al., 2004), com uma diferença não significativa.  

Quanto as técnicas para extração de DNA fecal, não há dúvidas que os kits comerciais 

são os que apresentam maior eficiência na extração de DNA de boa qualidade se comparados 

às demais metodologias existentes. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O uso de amostras não invasivas é uma metodologia viável e fácil de ser empregada em 

estudos com primatas selvagens. Com isso, para que o trabalho com amostras fecais destes 

animais apresente sucesso é necessária a utilização de métodos capazes de preservar estas 

amostras desde a coleta até o momento da extração do DNA. O desenvolvimento do campo da 

genética não invasiva vem crescendo, mesmo que de maneira vagarosa, e isto traz novos 

desafios aos pesquisadores pois será necessário que estes acompanhem e integrem este campo 

para auxiliar no estudo de populações selvagens. 

 Apesar de o RNAlater apresentar um maior uso nos estudos encontrados, devemos levar 

em consideração seu alto custo, seus questionamentos quanto à preservação de DNA e seu uso 

em estudos realizados em países com maior desenvolvimento, como demonstrado 

anteriormente. Assim, recomenda-se o uso do procedimento de duas etapas de etanol-sílica 

descrito por Nsubuga e seus colaboradores (2004) devido ao seu baixo custo e seus resultados 

satisfatórios descrito a literatura. 

 Esperamos que os kits para extração de DNA fecal possam se aprimorar cada vez mais 

com o passar dos anos e que tragam melhores recursos para aumentar o sucesso de amplificação 

e diminuir erros de genotipagem, como o allelic dropout por exemplo. 

 Sugerimos que mais estudos sejam realizados para se avaliar a eficácia de do RNAlater 

na preservação de DNA fecal e de mais estudos comparativos entre os kits comerciais 

disponíveis no mercado para analisar sua eficácia e custo benefício. 

 Assim, com este trabalho, esperamos que ocorra uma ampliação de dados moleculares 

disponíveis e que o sequenciamento dos genomas de todas as espécies de primatas, 

principalmente os neotropicais, estejam disponíveis em um futuro não tão distante, contribuindo 

para preencher lacunas existentes na literatura a respeito dos primatas. 
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