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Resumo 

 

A hibridação é mais comum entre os mamíferos do que previamente reconhecido. A 

determinação dos híbridos, entretanto, não é simples visto que as características morfológicas 

nem sempre são determinantes. A coleta de amostras de tecido ou sangue para determinação 

genética dificulta as análises devido às dificuldades para sua obtenção. O presente estudo tem 

por objetivo caracterizar geneticamente, com marcadores uni e bi parentais, os indivíduos de 

zonas híbridas de Alouatta caraya e A. guariba clamitans, bem como dos bandos das zonas 

adjacentes, usando amostras fecais (não-invasivas), para entender a sua dinâmica genética. 

Noventa e nove amostras fecais de Alouatta caraya, A. guariba clamitans e possíveis híbridos 

foram coletadas durante cinco expedições aos municípios de São Francisco de Assis - RS e 

Alto Paraíso - PR. Estas amostras foram fixadas em álcool 70% e análisadas no Laboratório 

de Biologia Genômica e Molecular da PUCRS. A extração do DNA foi realizada seguindo um 

protocolo padronizado usando o QIAamp DNA Stool Mini Kit (Qiagen). A determinação dos 

híbridos foi realizada com marcadores moleculares tradicionalmente usados (mtDNA, 

cromossomo Y e nove locos de microssatélites autossômicos) previamente caracterizados 

para as espécies.. A qualidade das reações de PCR dos marcadores uniparentais (mtDNA e 

coromossomo Y) foi visualizada em gel de agarose. Posteriormente, os produtos das reações 

destas análises foram purificados e enviados à Macrogen para sequenciamento. Os locos 

autossômicos de microssatélites foram analisados utilizando-se primers marcados com 

fluorescência e genotipados no LBGM. Apesar das análises ainda não terem sido concluídas 

até o presente momento, os resultados preliminares confirmam geneticamente a existência de 

híbridos em pelo menos uma das localidades (São Francisco de Assis), permitindo a 

caracterização inicial do processo de hibridação. Estes resultados nos ajudarão a entender as 
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causas e consequências do processo de hibridação em populações naturais de primatas e 

outros animais. 
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