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EXTRATO 
 

 
BEZERRA, Rodrigo Alves. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 

Fevereiro 2016. Detecção molecular de microrganismos zoonóticos e 

diversidade genética de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus, Olfers 

1818 Rodentia: Erethizontidae): uma espécie ameaçada de extinção. 

Orientadora: Dra. Fernanda Amato Gaiotto. Co-orientador: Dr. George Rêgo 

Albuquerque. Co-orientador: Dr. Gastón Andrés Fernandez Giné. 

  

O ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) faz parte de um grupo de roedores da 

subordem Hystricognatha e família Erethizontidae. A espécie possui hábito 

arborícola, é de porte médio e endêmica da Mata Atlântica. A sua área de 

abrangência vai do sul do estado de Sergipe até o norte do estado do Rio de 

Janeiro. Já foi considerado abundante, mas devido à alteração e redução do 

seu ambiente natural e à caça, este roedor encontra-se em declínio 

populacional. Este quadro fez com que figurasse como “vulnerável” na Lista 

Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Brasil, 2008) e 

na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e 

Recursos Naturais - IUCN. A sua inclusão nestas listas revela ampla 

possibilidade de extinção local sob as circunstâncias e tendências atuais. Para 

estimar aspectos zoonóticos e genéticos sobre esta espécie, as hipóteses 

desta pesquisa foram: (i) pela perda de habitat e proximidade cada vez maior 

com humanos, o ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) é hospedeiro de 

microrganismos zoonóticos encontrados em espécies silvestres; (ii) o 

isolamento geográfico ocorrido pela fragmentação da Mata Atlântica 

proporciona o aumento da estrutura genética entre as populações desta 

espécie. Expedições de coletas foram realizadas nos estados de Sergipe e da 

Bahia abrangendo fragmentos florestais da Mata Atlântica em diversos estados 

de conservação. Foram coletados um total de 40 indivíduos de C. subspinosus 

dentro e fora de Unidades de Conservação (UC). Para atingir as metas das 

análises propostas foram coletadas amostras de pelos modificados em 

espinhos, ectoparasitas (carrapatos), sangue e/ou tecido de cada indivíduo. 
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Objetivou-se com esse estudo: Detectar e caracterizar geneticamente isolados 

de Toxoplasma gondii obtidos do sangue e/ou tecidos de C. subspinosus e, 

verificar a sua diversidade, comparando-os a outros isolados estudados no 

Brasil. Identificar os carrapatos encontrados nos indivíduos amostrados e 

verificar se são portadores de Rickettsia ssp. Identificar as espécies de 

bactérias que estejam alocadas nos pelos modificados em espinhos em nível 

de espécie e verificar a sua patogenicidade. Obter um conjunto de primers que 

amplifiquem regiões independentes de microssatélites polimórficos no genoma 

de C. subspinosus. Estimar a estrutura genética do ouriço-preto. Verificar se 

ocorre correlação entre a distância genética e geográfica. Estimar o parentesco 

entre pares de indivíduos amostrados a fim de subsidiar a elaboração de 

estratégias eficientes para a conservação in situ da espécie. Para elucidar 

estas propostas o trabalho foi estruturado em cinco capítulos: o capítulo 1 

descreve a detecção, isolamento e caracterização genética de três isolados de 

T. gondii em C. subspinosus; o capítulo 2 faz a identificação da espécie de 

carrapato Amblyomma longirostre que parasita os indivíduos de C. subspinosus 

amostrados indicando a presença de Rickettsia bellii e Rickettsia amblyommii; 

no capítulo 3 foi realizada a identificação de bactérias patogênicas e não 

patogênicas presentes em pelos modificados em espinhos de um C. 

subspinosus; o capítulo 4 trata do desenvolvimento e caracterização, por meio 

do sequenciamento de última geração (NGS), de 30 marcadores 

microssatélites inéditos, polimórficos e específicos para a espécie; e no 

capítulo 5, os marcadores desenvolvidos foram utilizados como ferramentas 

moleculares para avaliar o nível de estrutura e diversidade genética, fluxo 

gênico, além da composição alélica de ouriço-preto. Com o conhecimento 

biológico obtido ao final do estudo foi possível subsidiar medidas para o 

controle de possíveis enfermidades provocadas pelos agentes zoonóticos 

detectados, bem como subsidiar ações de conservação. 

 

Palavras-chave: Conservação, extinção, marcadores moleculares, doenças, 

patógenos. 
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ABSTRACT 
 

 
BEZERRA, Rodrigo Alves. Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 

February, 2016. Molecular detection of zoonotic microorganisms and 

genetic diversity of ouriço-preto (Chaetomys subspinosus, Olfers 1818 

Rodentia: Erethizontidae): an endangered species. Advisor: Dra. Fernanda 

Amato Gaiotto. Co-advisor: Dr. George Rêgo Albuquerque. Co-advisor: Dr. 

Gastón Andrés Fernandez Giné. 

 
The free-ranging bristle-spined porcupine (Chaetomys subspinosus) belong to 

the rodents group of suborder Hystricognatha and family Erethizontidae. The 

species is arboreal with medium-sized and it is endemic to Atlantic Forest. Its 

distribution area ranges from the southern of Sergipe state to north of Rio de 

Janeiro state, Brazil. Once considered abundant, now due to the hunting and 

changes and reduction of its natural environment this rodent population is 

decreasing. It is considered "Vulnerable" in the official list of Brazilian fauna 

species threatened with extinction (Brazil, 2008), and in the Red List of the 

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources - IUCN. 

Its inclusion in these lists reveals an ample possibility of local extinction under 

the actual circumstances and trends. To increase the knowledge about zoonotic 

and genetic aspects of this species, our hypotheses were: (i) C. subspinosus is 

host zoonotic microorganisms, not commonly found in wild species, due to the 

habitat loss and the consequently proximity with humans, (ii) geographic 

isolation occurred by fragmentation of Atlantic Forest provides increased 

genetic structure among populations of this species occurred. We covered 

fragments of Atlantic Forest in the Sergipe and Bahia states, during field sample 

expeditions. We collected a total of 40 individuals of C. subspinosus into and 

outside of protected areas (CU). We sampled spines, ectoparasites (ticks) blood 

and/or tissue of each individual. Our goal were to detect and characterize 

genetically Toxoplasma gondii isolated from blood and/or tissues of C. 

subspinosus and check its diversity, comparing to other isolates already studied 

in Brazil. We also aimed to identify bacteria allocated in the modified spines at 

the species level and check their pathogenicity. Additionally, we obtaining a set 
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of primers to amplify independent regions of polymorphic microsatellite in the 

genome of C. subspinosus. At population level, we estimate the genetic 

structure detected correlation between genetic and geographic distance, 

calculate the relationship between pairs of individuals in order to support the 

development of efficient strategies for in situ conservation of the species. Our 

work has been structured into five chapters: chapter 1 described the detection, 

isolation and genetic characterization of T. gondii isolates of C. subspinosus; 

chapter 2 identified the tick species Amblyomma longirostre that parasites 

sampled C. subspinosus of individuals indicating the presence of Rickettsia 

bellii and Rickettsia amblyommii; chapter 3 identified pathogenic and 

nonpathogenic bacteria present in the modified spines of C. subspinosus; 

chapter 4 showed the development and characterization of 30 unpublished 

microsatellite markers, polymorphic and specific to the species, through next-

generation sequencing (NGS); and chapter 5, described the level of genetic 

structure and diversity, and gene flow of C. subspinosus. With the biological 

knowledge obtained we can indicated measures to control the possible 

diseases caused by zoonotic agents detected and subsidize conservation 

actions for C. subspinosus. 

 

Keywords: Conservation, extinction, molecular markers, diseases, pathogens. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é composto por um conjunto de formações florestais estruturado 

por biomas com rica diversidade, com fauna e flora exuberantes. A remoção da 

cobertura florestal e sua conversão para outros usos do solo vêm ocorrendo de 

maneira rápida (RIBEIRO et al., 2009). 

Um desses biomas é o da Mata Atlântica a qual é definida como a 

segunda maior floresta tropical da América do Sul, cobrindo cerca de 1,5 

milhão de quilômetros ao longo da costa brasileira (RIBEIRO et al., 2011). Ela 

se destaca como uma das áreas com maior diversidade biológica no mundo 

(DIRZO; RAVEN, 2003). Apesar disso, esta formação florestal vem sendo 

desmatada devido à exploração dos recursos florestais e da terra. A vegetação 

remanescente está distribuída em fragmentos florestais pequenos, degradados 

e com baixa conectividade. Aproximadamente metade dessa área 

remanescente é composta por mata secundária (RIBEIRO et al., 2009). 

Devido à sua localização e riqueza biológica, a Mata Atlântica é hoje um 

dos biomas que mais sofre com as mudanças ocorridas pela interferência do 

homem. A expansão urbana acarretou não só a perda de habitat para as 

espécies endêmicas, como também as obrigou a adaptarem-se às áreas 

modificadas e à presença de espécies domésticas (AKCA et al., 2004; FIALHO 

et al., 2009; SILVA et al., 2007; VITALIANO et al., 2010). Essa mudança 

ambiental nas últimas décadas tem provocado à extinção de espécies e o 

aumento de patógenos causadores de zoonoses (ASTRID et al., 2000; 

CABEZÓN et al., 2004; DUBEY et al., 2003).  

Um dos animais endêmicos é o ouriço-preto (Chaetomys subspinosus, 

Olfers 1818), o qual é um roedor arborícola de médio porte. Foi uma espécie 

abundante no passado, mas devido à alteração e redução do seu ambiente 

natural e à caça, este roedor passou a figurar como “Vulnerável” na Lista Oficial 

de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção e na Lista Vermelha 

da União Internacional para a Conservação da Natureza e Recursos Naturais – 

IUCN (BRASIL, 2008; CATZEFLIS et al., 2008). 
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Com a diminuição do seu tamanho populacional pode ocorrer à redução 

da variabilidade genética desta espécie e, consequentemente, do seu potencial 

para responder às alterações no ambiente. Esta situação agrava-se na medida 

em que indivíduos desta espécie encontram-se isolados em populações 

pequenas e em fragmentos de florestas desconectados. Pois o isolamento 

diminui o fluxo gênico, podendo levar à redução de alelos e da heterozigose, 

ocasionando depressão endogâmica e perda de diversidade por deriva 

genética (PIERCE, 2004; FREELAND; PETERSEN, 2011). 

É perceptível que a paisagem fragmentada não só reduz a vegetação 

nativa, mas pode agir sobre as comunidades locais, alterando-as de maneiras 

diversas (OLIFIERS; CERQUEIRA, 2006). Cullen et al. (2000) e Farhrig; 

Merriam (1994), citaram que aspectos associados à fragmentação do habitat 

podem causar alterações na estrutura de populações e na distribuição de 

espécies nos remanescentes de vegetação nativa, tais como as populações de 

pequenos mamíferos. Além da perda de variabilidade genética provocada pela 

fragmentação, esta alteração pode proporcionar um maior contato entre a 

fauna silvestre e doméstica, criando uma condição favorável à transmissão de 

microrganismos entre elas (WHITEMAN, 2007). 

Em um tempo em que a rápida perda da biodiversidade é uma 

preocupação global, conhecer e entender a estrutura e a dinâmica de 

populações tem se tornado um dos maiores objetivos da biologia. Estudos 

genéticos de populações em ambientes ameaçados também são fundamentais 

para um melhor entendimento de como processos naturais e antrópicos podem 

influenciar a sua dinâmica. 

A quantificação da diversidade genética pode contribuir para a 

investigação e monitoramento do impacto sobre espécies ameaçadas. Para 

tanto, o desenvolvimento de marcadores moleculares do tipo microssatélites é 

importante, pois representa uma poderosa ferramenta para avaliar questões 

genético-populacionais.  

Além disso, por meio do conhecimento do parentesco existente entre os 

indivíduos amostrados e estudos da estrutura genética entre indivíduos de C. 

subspinosus é possível compreender a dinâmica da variabilidade genética. 
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Assim, as avaliações genéticas proporcionam subsidiar os programas do plano 

de manejo de C. subspinosus e, possivelmente, resultar em recomendações 

futuras sobre a conservação dessa espécie. Investigações genéticas 

aprofundadas, com uso de marcadores moleculares codominantes, foram 

propostas pelo Plano de Ação Nacional (PAN) para a conservação do ouriço-

preto (Chaetomys subspinosus), o qual foi aprovado pela Portaria no 90 do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), no DOU - seção 1, no 168, em 27 de 

agosto de 2010.  

Além disso, é notada a necessidade de avaliar alguns agentes 

zoonóticos (Toxoplasma gondii, Rickettsia ssp. e outras bactérias), que podem 

estar associados a C. subspinosus. Pois, o consumo da carne deste animal 

poderá ser via de transmissão de T. gondii para seres humanos. Assim como, a 

manipulação poderá imputar risco, pois o animal poderá esta parasitado por 

carrapatos infectados com Rickettsia ssp. ou poderá provocar lesões com os 

espinhos craniais (os quais poderão conter bactérias patogênicas) no momento 

da sua manipulação. 

Neste contexto, as hipóteses nas quais se fundamentou esta pesquisa 

foram: (i) O ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) é hospedeiro de 

microrganismos zoonóticos. (ii) O isolamento geográfico ocorrido pela 

fragmentação da Mata Atlântica acarreta em consequências como o aumento 

da estrutura genética entre indivíduos de ouriço-preto (Chaetomys 

subspinosus).  

 

Sendo assim, foram investigados os seguintes objetivos: 

 

 Detectar e caracterizar geneticamente isolados de T. gondii obtidos do sangue 

e/ou tecidos de C. subspinosus e estimar sua diversidade, comparando-os a 

outros isolados estudados no Brasil.  

 Identificar os carrapatos encontrados em C. subspinosus e verificar se são 

portadores de Rickettsia ssp. 

 Identificar, em nível de espécies, as bactérias alocadas nos pelos modificados 

em espinhos. 
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 Obter um conjunto de primers que amplifiquem regiões independentes de 

microssatélites polimórficos no genoma de C. subspinosus;  

 Estimar a estrutura genética entre indivíduos de ouriço-preto (C. subspinosus) 

amostradas ao longo de sua distribuição geográfica;  

 Verificar a existência de correlação entre as distâncias genéticas e geográficas;  

 Estimar o parentesco entre pares de indivíduos amostrados a fim de subsidiar a 

elaboração de estratégias eficientes para a conservação in situ para a espécie 

C. subspinosus. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mata Atlântica  

 

A Floresta Ombrófila Densa, conhecida como Mata Atlântica, abrangia 

originalmente uma área de 1.315.460 km2 distribuída por 17 estados 

brasileiros: São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, 

Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. 

Atualmente, sua ocorrência foi reduzida a pequenos e desconectados 

fragmentos de remanescentes de vegetação nativa em diferentes estágios de 

regeneração (PUTZ et al., 2011).  

A estrutura da Mata Atlântica revela que mais de 80% dos fragmentos 

possuem menos de 50 hectares e a distância média entre os fragmentos é de 

1.440 metros. As reservas naturais protegem aproximadamente 9% de 

florestas remanescentes e 1% de florestas originais. Em relação à cobertura 

original, as estimativas variam de 11,4% a 16%. As diferenças entre 

estimativas estão principalmente relacionadas com a inclusão de florestas 

secundárias e pequenos fragmentos (menores que 100 hectares) nas análises 

(RIBEIRO et al., 2009). 

Entende-se que devido a esta intensa perda de hábitat e a grande 

quantidade de espécies endêmicas este bioma deve receber ações de 

conservação de forma prioritária (NETO et al., 2015). 

Varjabedian (2010) afirmou que segundo o Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a Mata Atlântica tem 

abrigado 383 dos 633 animais ameaçados de extinção no Brasil. E das 69 

espécies de mamíferos ameaçados, 38 ocorrem nesse bioma (55%), sendo 25 

endêmicas. 

 

2.2 Status de conservação e biologia de Chaetomys subspinosus 
 
Dentre as espécies ameaçadas de extinção e endêmicas deste bioma 

encontra-se o Chaetomys subspinosus (Figura 1). Esta espécie habita as 
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florestas remanescentes nos estados do Sergipe, Bahia, Espírito Santo e leste 

de Minas Gerais, as quais se encontram, reduzidas, isoladas e perturbadas.  

Portanto, C. subspinosus acompanha a redução da quantidade de habitat do 

bioma Mata Atlântica originalmente existente nos estados de sua distribuição. 

Apresenta-se como um conjunto de subpopulações isoladas nos fragmentos 

remanescentes. Esta situação tende a agravar os problemas de tamanho 

populacional (GINÉ, 2009 GINÉ et al., 2010; 2010; GINÉ et al., 2015), bem 

como suas taxas de endogamia.  

A espécie já foi abundante, tendo sua ocorrência do sul do estado de 

Sergipe até o norte do Rio de Janeiro (SANTOS et al., 1987; OLIVER; 

SANTOS, 1991). Mas, devido à redução do seu ambiente natural as suas 

populações estão em declínio. Além da alteração de hábitat, a caça é outro 

fator que ameaça a espécie, pois ocorre esta prática em ampla escala pelas 

populações rurais ao longo da sua área de distribuição (EISENBERG; 

REDFORD, 1999; CASTILHO et al. 2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) amostrado durante 
o desenvolvimento desta pesquisa. (Foto: Gastón Giné). 
 

Este quadro fez com que esta espécie de roedor figurasse como 

“Vulnerável” na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de 

Extinção (BRASIL, 2008) e na Lista Vermelha da União Internacional para a 
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Conservação da Natureza e Recursos Naturais - IUCN (CATZEFLIS et al., 

2008). A sua inclusão nestas listas revela a ampla possibilidade de extinção 

local desta espécie sob as circunstâncias e tendências atuais.  

O ouriço-preto (Chaetomys subspinosus, Olfers 1818) faz parte de um 

grupo de roedores (Ordem: Rodentia) da subordem Hystricognatha e família 

Erethizontidae (EISENBERG; REDFORD, 1999). A espécie é conhecida 

popularmente por vários nomes ao longo da sua área de distribuição, entre os 

mais comuns estão: “porco-espinho”, “luís-cacheiro-preto”, “gandú” e “boré” 

(OLIVER; SANTOS, 1991).  

Apesar do nome popular de ouriço-preto, a espécie apresenta uma 

coloração brunácea por vezes variegada com manchas brancas (MOOJEN, 

1952). Assim como outras espécies desta família, os ouriços-pretos 

apresentam pelos modificados em espinhos (Figura 2) e não possuem os 

primeiros dígitos que são substituídos funcionalmente por uma calosidade 

óssea. Os espinhos são circulares ao corte transversal, com poucas variações 

no padrão de cores. Porém, a sua forma, comprimento, largura e terminação 

permitem classificá-los em pelos craniais, dorsais, ventrais e da base da cauda. 

Possuem o palato fortemente crivado, com estruturas cartilaginosas bem 

diferenciáveis (MARTINEZ et al., 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Pelos modificados em espinhos de ouriço-preto 
(Chaetomys subspinosus). (Foto: Gastón Giné). 
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A anatomia interna caracteriza que este é um animal que possui hábito 

de folivoria. Revelando ser um fermentador cecal diferenciado, funcional e 

desenvolvido (GINÉ et al., 2010). 

Chaetomys subspinosus é uma espécie monotípica da família 

Erethizontidae, sendo a única representante da subfamília Chaetomynae. 

Segundo estimativas, esta espécie é originária de um clado único que divergiu 

há pelo menos 10 milhões de anos antes da diversificação das outras espécies 

da família Erethizontidae (VILELA et al., 2009). Por esta razão, há grande 

interesse científico pelo ouriço-preto, sendo mencionado como um dos mais 

distintos e importantes mamíferos endêmicos da Mata Atlântica (OLIVER; 

SANTOS, 1991). Da mesma maneira, a extinção de uma gênero monotípico 

leva consigo o término de toda uma linhagem evolutiva, daí a urgência em 

tentar reverter à tendência de extinção. 

A área de ocorrência de C. subspinosus esta distribuída atualmente 

desde a região sul do estado do Sergipe até a região sul do Espírito Santo 

(Figura 3), tendo como limite oeste as florestas deciduais e caatinga do estado 

da Bahia e as florestas estacionais semideciduais do oeste de Minas Gerais. A 

espécie está presente no domínio das restingas e florestas ombrófilas densas, 

podendo ocorrer em florestas estacionais semideciduais. Não ocupa formações 

vegetais limítrofes à Mata Atlântica como Caatinga e Cerrado (GINÉ, 2009; 

GINÉ et al., 2015).  

Existem registros de ouriço-preto em florestas em diferentes estágios de 

sucessão, e em fragmentos de diferentes tamanhos. No entanto, a espécie 

parece utilizar preferencialmente áreas onde ocorre maior concentração de 

plantas secundárias, como bordas de fragmentos e bordas de clareiras de 

florestas primárias, florestas secundárias e restingas arbóreas (GINÉ, 2009; 

GINÉ et al., 2015).  

Estes animais têm hábitos noturnos, são solitários, arborícolas, com 

dieta herbívora e baixos níveis de atividade (CHIARELLO et al., 1997; 

OLIVEIRA, 2006; GINÉ, 2009; GINÉ et al., 2010; de SOUTO LIMA et al., 2010; 

GINÉ et al., 2015). 
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Figura 3. Distribuição geográfica do ouriço-preto. Fonte dos dados: IUCN 
Red List of Threatened Species. 

 

Esses animais são primariamente folívoros, ou seja, em vida livre 

comem predominantemente folhas de árvores (de SOUTO LIMA et al., 2010). 

Apresentam grande seletividade na escolha do item alimentar a ser consumido, 

tanto em termos da espécie escolhida quanto em relação ao tipo de folha 

selecionada. Na maioria dos casos, os animais consomem folhas novas 

selecionadas das pontas dos galhos, embora também consumam folhas mais 

velhas e, em menor frequência, flores, frutos e invólucros florais (GINÉ et al., 

2010; de SOUTO LIMA et al., 2010; GINÉ et al., 2015).  

Pelo menos 27 diferentes espécies de plantas são consumidas pelo 

ouriço-preto. Entretanto, de forma geral, C. subspinosus apresenta uma dieta 

concentrada em quatro espécies vegetais (Albizia pedicellaris, Inga 

thibaudiana, Pera glabrata, Tapirira guianensis), o que é típico de folívoros 

arborícolas especialistas (GINÉ et al., 2010; de SOUTO LIMA et al., 2010). 
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Este fato agrava ainda mais o status de conservação e a possibilidade de 

sobrevida destes animais, visto que muitas espécies vegetais estão sendo 

retiradas de seu habitat para uso humano. Assim C. subspinosus poderá ser 

afetado não só pela falta de habitat, como também, pela diminuição severa em 

sua dieta preferencial (GINÉ et al., 2015). 

Estes animais parecem não beber água diretamente em vida-livre, 

obtendo seu suprimento líquido exclusivamente das folhas que se alimenta 

(GINÉ, 2009), como o fazem as preguiças e os coalas, um marsupial folívoro 

endêmico da Austrália (de GABRIELE et al., 1978; NAGY; MONTGOMERY, 

1980). 

 

2.3 Microrganismos zoonóticos 

 

O consumo de carne de animais selvagens por meio da caça na região 

neotropical é relativamente comum (EISENBERG; REDFORD, 1999). Tal 

prática favorece o aumento do risco de infecção humana por algum tipo de 

zoonose. Além disso, pode submeter alguma espécie de mamífero ao risco 

direto de extinção através desta prática (CULLEN; BODMER; PÁDUA, 2000).  

Este é o caso do ouriço-preto o qual sofre com a ação de caça pelas 

populações rurais na sua área de ocorrência (CASTILHO et al. 2013). Porém 

nenhum estudo publicado até o ano de 2015 tinha avaliado a presença de 

agentes zoonóticos (Toxoplasma gondii, Rickettsia spp., Bacillus spp.) nesta 

espécie (BEZERRA et al., 2015a; BEZERRA et al., 2015b; MCINTOSH et al., 

2015). 

 

2.3.1 Toxoplasma gondii 

 

Normalmente, os animais selvagens são reservatórios de Toxoplasma 

gondii e o consumo de sua carne crua ou mal cozida por seres humanos 

podem favorecer a permanência do ciclo deste protozoário (SILVA et al., 2006; 

SILVA et al. 2008).  
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Toxoplasma gondii é um coccídio, responsável pela toxoplasmose, o 

qual tem sua patogenicidade diretamente relacionada ao tipo de cepa e do 

hospedeiro parasitado. Acredita-se que um terço da população humana 

mundial esteja infectada, apresentando valores de soroprevalência que variam 

de 15 a 85% dependendo da região geográfica analisada e das diferenças nas 

condições sócio-culturais e de higiene entre as populações (TENTER et al., 

2000). 

O ciclo de vida do T. gondii é dividido em duas etapas distintas, o 

enteroepitelial e o extra-intestinal. O ciclo enteroepitelial, típico dos coccídios, 

com formação dos oocistos, ocorre somente em felídeos. O ciclo extra-

intestinal pode ocorrer em hospedeiros felídeos ou em outros animais 

endotérmicos (FRENKEL, 1973). Os três estágios infectantes do T. gondii são 

bradizoítos, em cistos teciduais; os taquizoítos, formas proliferativas, oriundas 

dos clones ou colônias nos tecidos durante a infecção aguda; e os 

esporozoítos, nos oocistos esporulados (TURNER, 1978). 

A ingestão de água ou alimentos contaminados com oocistos 

esporulados provenientes de fezes de felídeos ou a ingestão de cistos em 

carnes mal cozidas de aves e mamíferos são as duas principais vias de 

transmissão de T. gondii (DUBEY; BEATTIE, 1988).  

A toxoplasmose em pacientes saudáveis normalmente apresenta-se 

com sintomas semelhantes à gripe, com linfoadenopatia, febre, dores 

musculares e dor de cabeça. Porém, em situações especiais como nos 

pacientes imunosuprimidos, o parasito pode causar doença severa, cursando 

com problemas oculares, hepatite, alterações neurológicas e pneumonia. 

Nestes, a reativação de uma infecção latente pode causar doença sintomática 

incluindo encefalite toxoplásmica grave que pode conduzir ao óbito. Em 

gestantes, principalmente no primeiro terço de gestação, pode desencadear 

severas alterações fetais, que vão desde o nascimento de bebês saudáveis até 

o aborto, passando por retardamento mental, hidrocefalia, calcificações 

cerebrais e cegueira (LUFT; REMINGTON, 1992). 

O parasito apresenta uma estrutura populacional mantida basicamente 

por três linhagens clonais, denominadas de tipo I, II e III. Sendo que existe 
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correlação entre o genótipo do parasito e a severidade da doença (SIBLEY; 

HOWE, 1996). Porém, a teoria clonal da estrutura populacional do T. gondii, 

com três linhagens predominantes, é baseada em amostras do parasito 

colhidas principalmente na Europa e América do Norte considerando-se casos 

clínicos de toxoplasmose humana e de animais (AJZENBERG et a l. 2002). No 

entanto, no Brasil, esta estrutura clonal com três linhagens predominantes não 

existe, estudos desenvolvidos em animais e humanos têm encontrado isolados 

de T. gondii com uma grande variedade de genótipos diferentes (DUBEY et al. 

2007; DUBEY et al. 2008; PENA et al. 2008). 

Trabalhos desenvolvidos na região sul da Bahia tem contribuído para 

elucidar a grande variabilidade de genótipos existentes. Sendo possível 

verificar que mesmo avaliando diversos hospedeiros não há estrutura genética 

como na Europa e América do Norte (BEZERRA et al., 2012; MACIEL et al., 

2014; BEZERRA et al, 2015a). 

No Brasil existem diversos trabalhos com a utilização da técnica de 

sorologia para detecção da presença de anticorpos de T. gondii em animais de 

produção, de companhia e silvestres. Porém, poucas pesquisas utilizando a 

detecção molecular para a presença do parasito foram realizadas em animais 

silvestres. E são raros os estudos que avaliaram a variabilidade genética de T. 

gondii em animais silvestres (YAI et al., 2009; PENA et al., 2011; CANÓN-

FRANCO et al., 2013). 

 

2.3.2 Rickettsia spp. 

 

As bactérias da família Rickettsiaceae são microrganismos intracelulares 

obrigatórios, anaeróbicas e gram-negativas (OLANO, 2005; SAHNI; RYDKINA, 

2009). Normalmente estão alocadas em hospedeiros invertebrados. O seu 

processo de multiplicação é realizado por fissão binária (RAOULT et al., 2005). 

O gênero Rickettsia (Rickettsiales; Rickettsiaceae) possui estrutura 

bacilar e tamanho reduzido. Sua multiplicação (fissão binária) pode ocorrer no 

núcleo e principalmente no citoplasma das células hospedeiras (RAOULT; 

ROUX, 1997)  
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Esse microrganismo é capaz de infectar diversos artrópodes (ex. 

carrapatos). Como também, tem a capacidade de parasitar vertebrados 

(PAROLA; DAVOUST; RAOULT, 2005), e um dos vertebrados que esse 

microrganismo infecta é o ser humano, através do próprio parasitismo ou por 

fezes infectadas dos artrópodes (RAOULT; ROUX, 1997). 

Em relação a divisão do gênero Rickettsia existem dois tipos. A primeira 

divisão é a clássica (possuindo três grupos) e a segunda e mais recente 

(composta por cindo grupos). Fazem parte da divisão clássica os seguintes 

grupos: grupo tifo (GT), grupo da febre maculosa (GFM) e o grupo ancestral 

(GA). E a divisão mais atual é composta por: GT, GFM, grupo de transição, 

grupo Canadensis e grupo Bellii (YU; WALKER, 2003; WEINERT et al., 2009). 

Devido à intensa pesquisa destinada a este gênero nos últimos anos 

novas espécies deste microrganismo têm sido descritas. Porém, não se 

conhece sobre a patogenicidade desses novos isolados (WEINERT et al., 

2009). Espécies que inicialmente foram descritas como não patogênicas em 

algum momento tem se apresentado patogênica a alguma espécie animal, 

incluindo o ser humano (PAROLA; DAVOUST; RAOULT, 2005). 

A principal espécie patogênica no Brasil é Rickettsia rickettsii, a qual 

provoca a febre maculosa brasileira (FMB) sendo transmitida pelo carrapato. 

Porém, esta enfermidade possui uma grande área de distribuição desde a 

América do Norte a América do Sul (PADDOCK et al., 2008; LABRUNA, 2009). 

Mas, além da R. rickettsii outras espécies descritas no Brasil possuem 

patogenicidade suspeita como R. parkeri, R. bellii, Candidatus `Rickettsia 

amblyommii` e Rickettsia rhipicephali (LABRUNA, 2009).  

Estudos investigando infecção de espécies do gênero Rickettsia em 

carrapatos que parasitam animais silvestres na região nordeste do Brasil são 

escassos e têm sido restritas a descrição de R. amblyommii em Amblyomma 

longirostre a partir de aves no estado da Bahia (OGRZEWALSKA et al., 2011), 

e em adultos de Amblyomma auricularium colhidos a partir de Conepatus 

semistriatus e Euphractus sexcinctus no estado de Pernambuco (SARAIVA et 

al., 2013). 
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2.3.3 Bacillus spp. 

 

O gênero Bacillus encontra-se distribuído em diversos ambientes. As 

principais características que definem este grupo são: bacilos gram positivos, 

bastonetes retos, têm flagelos peritríquios, são aeróbicas e/ou aeróbicas 

facultativas, possuem endósporos (ovais, arredondados, cilíndricos) e suportam 

condições adversas (altas temperaturas e baixo nível de umidade) (BOER; 

DIDERICHSEN, 1991; MELO, 1998). 

Grande parte das espécies deste gênero são mesófila, no entanto, 

algumas apresentam características de bactérias psicrófilas e termófilas. Uma 

das características que distingue o gênero Bacillus é a presença de 

endósporos (LOGAN; TURNBULL, 1999). 

Esta estrutura intracelular (endósporos) permite classificar e identificar 

espécies do gênero Bacillus, por intermédio da sua análise morfológica. A 

classificação é baseada no formato, tamanho e localização do endósporo no 

microrganismo avaliado (SMITH et al., 1952).  

As primeiras classificações deste gênero foram elaboradas por Smith et 

al. (1952) e Gordon et al. (1973). No entanto, são características 

exclusivamente morfológicas, cujo aspecto avaliado foi o formato do endósporo 

e a distensão de uma segunda estrutura denominada esporângio. Com esta 

diretriz estes autores conseguiram dividir o gênero Bacillus em três grupos 

distintos. 

Porém, estas avaliações das características morfológicas isoladamente 

tem-se mostrado pouco eficazes. Após a utilização de estudos a nível 

molecular foi comprovada que apenas características fenotípicas não 

revelaram a real diversidade genética deste gênero (CHRISTIANSSON; TE 

GIFFEL, 2000). 

Desta forma, para uma melhor elucidação na classificação de Bacillus 

spp. a associação entre os métodos morfológicos (variabilidade fenotípica) e 

métodos moleculares é a melhor forma para determinar a  sua diversidade 

(CHRISTIANSSON; TE GIFFEL, 2000). 
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O método molecular mais empregado para a quantificação desta 

diversidade é a técnica de Polymerase Chain Reaction (PCR) com suas 

variantes (KIRK et al., 2004).  

 

2.4 Conservação da biodiversidade através da genética 

 

Nos últimos séculos o nível de extinção de espécies (animais e plantas) 

tem tomado proporções elevadas, comparado às taxas naturais de extinção. 

Esse processo está ligada à introdução de espécies e doenças exóticas, 

exploração excessiva, contaminações, mudanças climáticas mas, principalmente a 

perda e fragmentação de habitats pela ação do homem. Desta forma, fica 

imputada a necessidade da preservação destes indivíduos e suas populações 

pela própria intervenção do homem, a fim de que seja reduzida as taxas de 

extinção e, consequentemente, da perda da biodiversidade em diversos biomas 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2002). 

O conceito de biodiversidade tem sofrido modificações com o avanço 

dos estudos de diversas espécies e biomas. O termo que compreendia a 

diversidade das interações entre espécies ou a funcionalidade dos organismos 

no ambiente tem agregado também a variabilidade genética para estudar a 

dinâmica genética e compreender a seleção natural e evolução das espécies. 

Desta forma, surgiu a genética da conservação para atender as necessidades 

pontuais de programas de conservação. Esta linha da genética busca utilizar o 

conhecimento de teorias e técnicas moleculares para minimizar as 

possibilidades de extinção de animais e/ou plantas que estejam ameaçados 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2002; FRANKHAM et al., 2002). 

As ferramentas moleculares podem auxiliar em diversos objetivos em 

análises de espécies, como a identificação da origem geográfica de indivíduos 

e combater a ação de tráfico ilegal. Possibilita identificar o sexo de animais que 

não apresentam dimorfismo sexual. Compreender o nível de parentesco entre 

indivíduos e sua estrutura genética (diversidade genética) para auxiliar em 

ações de conservação (MIYAKI, 2001; SOLE-CAVA, 2001).  
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A combinação de diferentes áreas da biologia, como é o caso da 

ecologia com a genética, possibilitam visualizar a dinâmica e promover a 

conservação de forma mais eficiente de espécies ameaçadas. Porém, a 

genética deve ser um complemento aos estudos de outras áreas de 

conhecimento (SHERWIN et al., 2000). Essa visão multidisciplinar é essencial 

para o planejamento de estratégias de conservação, a qual é uma das metas 

que tem sido implantada para populações de Chaetomys subspinosus. 

 

2.5 Marcadores Genéticos 

 

A estimação da variação genética em populações é um dos 

pressupostos da genética da conservação. Esta variabilidade busca determinar 

a existência ou não da estrutura genética entre populações e estimar os níveis 

de variação dentro das populações (HAMRICK, 1983). 

 Para isso o emprego de marcadores moleculares é extremamente 

utilizado, visto que a biologia molecular abriu novas perspectivas para o estudo 

da conservação de espécies e biologia populacional, sendo possível estimar a 

variação ao nível do DNA em animais e/ou plantas (FERREIRA; 

GRATTAPAGLIA, 1998; HAIG, 1998).  

Muitos marcadores moleculares foram desenvolvidos nas últimas 

décadas a fim de detectar o polimorfismo ao nível do DNA. RFLP (Restriction 

Fragment Length Polymorphism), verifica o polimorfismo de tamanho de 

fragmento, utilizando enzimas de restrição. Logo após foi desenvolvido os 

marcadores minissatélites ou VNTR (Variable Number of Tandem Repeats), os 

quais são regiões dispersas no genoma constituído de um número variável de 

sequências idênticas (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). 

Com o desenvolvimento da técnica de reação em cadeia da polimerase 

(Polymerase Chain Reaction - PCR) foi possível uma maior eficácia das 

técnicas moleculares e o desenvolvimento de marcadores e com maior 

eficiência de análise. Surgiu o RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) 

que é caracterizado como uma técnica simples e tem como base a 

amplificação de um segmento de DNA com a utilização de primers randômicos. 
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O AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism), que é a combinação de 

enzimas de restrição e da reação em cadeia da polimerase. E os 

microssatélites ou SSR (Simple Sequence Repeats), os quais são 

considerados os marcadores com o maior conteúdo de informação genética por 

loco (GRATTAPAGLIA, 2001). 

Existem diversos tipos de marcadores apresentando pequenas 

modificações nas técnicas, porém os mais utilizados para estudo da 

variabilidade do genoma em animais são os SSR (GRATTAPAGLIA, 2001).  

 

2.5.1 Marcadores microssatélites 

 

Para estudos de fluxo gênico, parentesco, estrutura genética e tamanho 

efetivo populacional, os marcadores microssatélites (SSR - Simple Sequence 

Repeat) têm sido as ferramentas mais utilizadas. O uso deste tipo de marcador 

pode contribuir para a conservação e o manejo de diversas espécies, visto que 

permite a obtenção de informações detalhadas acerca da genética 

populacional de espécies ameaçadas (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). 

Os genomas de eucariotos possuem uma grande quantidade de 

sequências repetidas. Essas sequências repetidas são os microssatélites, os 

quais possuem de 1 a 6 nucleotídeos repetidos, são multialélicos e 

codominantes (OLIVEIRA et al., 2006).    

Possuem sua classificação baseada (i) no seu motivo de repetição, 

podendo ser mono, di, tri, tetra, penta e hexanucleotídeos; (ii) no tipo de 

sequência repetitiva, como (a) perfeitos, quando não existe interrupção no 

motivo de repetição; (b) imperfeitos, quando no motivo de repetição existe outra 

sequência; (c) interrompidos, existe uma base nucleotídica que não faz parte 

do motivo de repetição; (d) composto, quando existem duas sequências 

repetidas e distintas em um mesmo motivo de repetição (GOLDSTEIN; 

SCHLOTTERER, 1999). 

Os microssatélites possuem como característica alto polimorfismo ligada 

diretamente aos processos mutacionais. Tais processos modificam o tamanho 

da região repetida pela adição ou redução dos motivos de repetição 
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(ELLEGREN, 2004). As taxas de mutação por loco deste marcador são altas, 

possuindo variação de loco para loco de 10-2 a 10-6 nucleotídeos por loco por 

geração (LI et al., 2002). 

A variação no tamanho da região repetida determina a característica dos 

SSR, os quais possibilitam verificar vários alelos em uma mesma população e 

uma alta heterozigosidade (ELLEGREN, 2004). Além disso, possibilita 

determinar indivíduos homozigotos os quais possuem o mesmo número de 

repetições nos cromossomos homólogos.  

Os iniciadores de regiões microssatélites são únicos para cada espécie, 

sendo necessária a construção de bibliotecas genômicas específicas para tal 

fim. A técnica de enriquecimento de bibliotecas genômicas baseia-se na 

construção de uma biblioteca de clones com alta incidência de regiões 

repetitivas selecionadas a partir de sondas de microssatélites, obtidas a partir 

de fragmentos de DNA genômico clonados ao acaso. Essas bibliotecas 

genômicas são enriquecidas com clones de cópias únicas, desejadas para fins 

de análise de marcadores moleculares (FERREIRA; GRATTAPAGLIA, 1998). 

Porém, o sequenciamento do DNA pelo método de Sanger et al. (1977) 

para o desenvolvimento de primers que amplifiquem marcadores 

microssatélites é cara e laboriosa.    

Atualmente, o método de sequenciamento durante o desenvolvimento 

deste tipo de marcador tem sido o sequenciamento de última geração (NGS). A 

grande vantagem é que este tipo de construção de microssatélites não 

necessita a clonagem e seleção de clones positivos e a etapa de 

enriquecimento de biblioteca genômica é opcional (ZALAPA et al., 2012; 

SCHOEBEL et al., 2013). 
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3. CAPÍTULOS   

  

A presente tese será apresentada em forma de capítulos que são 

constituídos por artigos científicos que foram ou serão publicados em periódicos.   

 

3.1. CAPÍTULO 1:  

 

Identification and genetic characterization of Toxoplasma gondii in free-ranging 

bristle-spined porcupine (Chaetomys subspinosus), a threatened arboreal 

mammal from the Brazilian Atlantic Forest. 

 

3.2. CAPÍTULO 2:  

 

Detection of Rickettsia bellii and Rickettsia amblyommii in Amblyomma 

longirostre (Acari: Ixodidae) from Bahia state, Northeast Brazil. 

 

3.3. CAPÍTULO 3: 

 

Elucidation of bacterial community structure on thin-spined porcupine 

(Chaetomys subspinosus) spines by denaturing gradient gel electrophoresis 

(DGGE) and sequencing 

 

3.4. CAPÍTULO 4: 

 

Development and characterization of microsatellite markers for Chaetomys 

subspinosus, an endangered species, endemic of the Brazilian Atlantic rain 

forest 

 

3.5. CAPÍTULO 5: 

 

Relatedness, diversity and population genetic structure of an endangered 

rodent species from Atlantic Forest, Brazil. 
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3.1 CAPÍTULO 1  

 
Descrição das contribuições dos autores do capítulo 1 intitulado de 
“Identification and genetic characterization of Toxoplasma gondii in free-
ranging bristle-spined porcupine (Chaetomys subspinosus), a threatened 
arboreal mammal from the Brazilian Atlantic Forest.” e publicação no 
periódico Parasites & Vectors, v. 8, n. 277, p. 1-6, 2015. doi: 10.1186/s13071-
015-0882-6 
 

Qualis capes (2014) / Ciências Agrárias I: A1 

Fator de impacto (2014): 3.430 

 

 

 

Autores  Contribuição  

Msc. Rodrigo Alves Bezerra 

Expedição e coleta das amostras. 
Extração e quantificação das amostras. 
Obtenção e organização dos dados 
moleculares, análise dos dados, 
interpretação e discussão dos dados e 
redação do manuscrito.  

Dr. Gastón Andrés Fernandez Giné 
Auxilio na expedição de coleta da 
amostra. Auxilio na redação do 
manuscrito e tradução para o Inglês. 

Dra. Bianca Mendes Maciel 

Orientação na interpretação e avaliação 
dos dados. Auxilio na redação e 
correção do manuscrito; e tradução do 
Inglês. 

Dra. Fernanda Amato Gaiotto  

Orientação na interpretação e avaliação 
dos dados. Auxilio na redação e 
correção do manuscrito; e tradução 
para o Inglês. Capitação de recurso.  

Dr. George Rêgo Albuquerque 

Capitação de recurso. Auxilio na 
redação e correção do manuscrito. 
Orientação das atividades desde a 
construção do projeto à produção do 
manuscrito publicado. Submissão do 
manuscrito.   
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Identification and genetic characterization of Toxoplasma gondii in free-

ranging bristle-spined porcupine (Chaetomys subspinosus), a threatened 

arboreal mammal from the Brazilian Atlantic Forest. 

 

Identificação e Caracterização genética de isolados de Toxoplasma gondii 

em ouriço-preto (Chaetomys subspinosus), um mamífero arborícola 

ameaçado da Mata Atlântica Brasileira. 

 

BEZERRA, R.A.; GINÉ, G.A.F.; MACIEL, B.M.; GAIOTTO, F.A.; 

ALBUQUERQUE, G.R.  

 

Resumo 

 
Cepas de Toxoplasma gondii no Brasil têm alta diversidade genética em 
comparação com a América do Norte e Europa. Chaetomys subspinosus é 
frequentemente alvo de caça para alimentação humana, mas não se sabe se 
pode ser um reservatório deste parasita. O objetivo deste estudo foi verificar a 
ocorrência de T. gondii em C. subspinosus do sul da Bahia, Brasil, caracterizar 
geneticamente e comparar as cepas encontradas com os isolados em estudos 
anteriores da mesma região para quantificar a sua diversidade genética por 
multilocus PCR-RFLP e PCR seqüenciamento. Foram capturados e avaliados 
12 C. subspinosus em fragmentos florestais da Reserva Biológica de Una e 
áreas adjacentes. Três isolados de T. gondii (TgCsBr01-03) foram detectados. 
Dois genótipos diferentes foram identificados aplicando multilocos PCR-RFLP 
com seis marcadores moleculares (SAG1, SAG2, SAG3, C22-8, PK1 e Apico). 
Os isolados TgCsBr02 e TgCsBr03 foram indistinguíveis por esta técnica. 
Contudo os três isolados diferiram de todas as cepas referências e das 
amostras da mesma região. No entanto, quando os seis marcadores genéticos 
foram empregados em multilocus PCR-sequenciamento, todos os três isolados 
de T. gondii foram diferentes. A análise filogenética revelou que o isolado 
TgCsBr01 possui uma maior distância genética e está mais próximo de 
isolados provenientes de suínos da mesma região, enquanto os isolados 
TgCsBr02-03 foram classificados na mesma linhagem e ficaram mais próximos 
de isolados provenientes de ovinos desta região. Todos os isolados diferiram 
dos genótipos clonais Tipo I, II e III utilizando ambas as técnicas de 
genotipagem. 
 
Palavras-chave: Diversidade genética, estrutura populacional, genótipo, 
sequenciamento, toxoplasmose. 
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3.2 CAPÍTULO 2  
 
Descrição das contribuições dos autores do capítulo 2 intitulado de “Detection 
of Rickettsia bellii and Rickettsia amblyommii in Amblyomma longirostre 
(Acari: Ixodidae) from Bahia state, Northeast Brazil.” e publicação no 
periódico Brazilian Journal of Microbiology, v. 46, n. 3, p. 879-883, 2015. doi: 
10.1590/S1517-838246320140623 
 
 

Qualis capes (2014) / Ciências Agrárias I: B1 

Fator de impacto (2014): 0.592 

 

 

Autores  Contribuição  

Dr. Douglas McIntosh 

Captação dos recursos. Extração e 
quantificação das amostras. Obtenção 
e organização dos dados moleculares, 
análise dos dados, interpretação e 
discussão dos dados. Tradução para o 
Inglês. 

Msc. Rodrigo Alves Bezerra 

Expedição e coleta das amostras. 
Identificação dos carrapatos. Envio das 
amostras para o Rio de Janeiro. 
Obtenção e organização dos dados 
moleculares. Análise dos dados, 
interpretação e discussão. E redação 
do manuscrito.  

Msc. Hermes Ribeiro Luz 
Identificação dos carrapatos. Auxílio na 
redação e correção do manuscrito. 
Submissão do manuscrito. 

Dr. João Luiz Horacio Faccini 
Identificação dos carrapatos. Auxílio na 
redação e correção do manuscrito. 

Dra. Fernanda Amato Gaiotto  

Correção do manuscrito. Orientação 
das atividades desde a construção do 
projeto à produção do manuscrito 
publicado. 

Dr. Gastón Andrés Fernandez Giné 

Auxilio na expedição de coleta da 
amostra. Contribuições na discussão 
dos dados. Auxilio na redação do 
manuscrito e tradução para Inglês. 

Dr. George Rêgo Albuquerque 

Correção do manuscrito. Orientação 
das atividades desde a construção do 
projeto à produção do manuscrito 
publicado. 
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Detection of Rickettsia bellii and Rickettsia amblyommii in Amblyomma 

longirostre (Acari: Ixodidae) from Bahia state, Northeast Brazil. 

 

Detecção de Rickettsia bellii and Rickettsia amblyommii em Amblyomma 

longirostre (Acari: Ixodidae) do estado da Bahia, nordeste do Brasil.  

 

 

MCINTOSH, D.; BEZERRA, R.A.; LUZ, H.R.; FACCINI, J.L.H.; GAIOTTO, F.A.; 

GINÉ, G.A.F.; ALBUQUERQUE, G.R. 

 

 

Resumo 

 

Estudos investigando infecção por rickettsioses em carrapatos que parasitam 

animais selvagens na região nordeste do Brasil foram confinados à detecção 

de Rickettsia amblyommii em estágios imaturos em Amblyomma longirostre 

coletadas de aves no estado da Bahia, e em estágios imaturos em fêmeas de 

Amblyomma auricularium coletadas a partir de gambá (Conepatus semistriatus) 

e tatus (Euphractus sexcinctus) no estado de Pernambuco. O estudo amplia a 

distribuição de R. amblyommii (estirpe Aranha), o qual foi detectado em A. 

longirostre coletado a partir do Chaetomys subspinosus e o Coendou 

insidiosus. Adicionalmente, nós relatamos a primeira detecção de Rickettsia 

bellii em adultos de A. longirostre coletados de C. insidiosus no estado da 

Bahia. 

 

Palavras-chave: Rickettsia amblyommii, Rickettsia bellii, porco-espinho, Bahia, 

Brasil. 
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3.3 CAPÍTULO 3  
 
Descrição das contribuições dos autores do capítulo 3 intitulado de 
“Elucidation of bacterial community structure on thin-spined porcupine 
(Chaetomys subspinosus) spines by denaturing gradient gel 
electrophoresis (DGGE) and sequencing.” e publicação no periódico 
Genetics and Molecular Research, v. 14, n. 4 p. 11867-11875, 2015. doi: 
10.4238/2015.October.2.20 
 

Qualis capes (2014) / Ciências Agrárias I: A1 

Fator de impacto (2014): 0.775 

 

 

Autores  Contribuição  

Msc. Rodrigo Alves Bezerra 

Expedição e coleta das amostras. 
Obtenção e organização dos dados 
moleculares. Análise dos dados, 
interpretação e discussão dos dados.  
Redação do manuscrito. Tradução do 
manuscrito. Submissão do manuscrito.   

Dr. Gastón Andrés Fernandez Giné 

Auxilio na expedição de coleta da 
amostra. Contribuições na discussão 
dos dados; auxilio na correção do 
manuscrito.  

Msc. Eric de Lima Silva Marques 
Orientação laboratorial. Orientação na 
interpretação e avaliação dos dados. 

Dra. Monita Fiori Abreu-Tarazi 
Orientação laboratorial com as 
amostras bacterianas.   

Dra. Raquel Passos Rezende 
Coleta e Capitação de recurso. 
Correção do manuscrito.  

Dra. Fernanda Amato Gaiotto 

Capitação de recurso. Auxilio na 
redação e correção do manuscrito; e 
tradução do Inglês. Orientação das 
atividades desde a construção do 
projeto à produção do manuscrito 
publicado.  
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Elucidation of bacterial community structure on thin-spined porcupine 

(Chaetomys subspinosus) spines by denaturing gradient gel 

electrophoresis (DGGE) and sequencing. 
 

Elucidação da estrutura de comunidade bacteriana em espinhos do 
porco-espinho ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) por eletroforese 

em gel com gradiente desnaturante (DGGE) e sequenciamento. 
 

BEZERRA, R.A.; GINÉ, G.A.F.; MARQUES, E.L.S.; ABREU-TARAZI, M.F.; 
REZENDE, R.P; GAIOTTO, F.A. 

 
Resumo 

Porcos-espinhos (Chaetomys subspinosus) estão ameaçados de extinção e 

são classificados como vulneráveis. Isto é devido à alteração e perda de seu 

habitat e as possíveis atividades de caça em sua área de distribuição. Seus 

espinhos constituem um dos seus mecanismos de defesa, que podem ser vias 

de transmissão para agentes patogênicos para os seres humanos. No entanto, 

pouco se sabe sobre esses patógenos. O presente estudo teve por objetivo 

detectar bactérias em espinhos de C. subspinosus, da Reserva Biológica de 

Una, sul da Bahia, nordeste do Brasil, por meio da análise de DNA 

metagenômico, isolamento por cultura bacteriana, usando a eletroforese em gel 

com gradiente desnaturante (DGGE) e sequenciamento. Seis pontos 

anatômicos foram selecionados para a retirada de amostras da coluna de um 

indivíduo C. subspinosus. Em todos os pontos de amostragem, as bactérias 

foram detectados por cultura bacteriológica e/ou DGGE e sequenciamento de 

bandas excisadas. Quando todas as amostras foram combinadas, análise 

padrão por PCR-DGGE das bactérias presentes nos espinhos identificou 15 

bandas distintas, revelando assim uma comunidade bacteriana distinta. Os 

principais patógenos identificados pelo sequenciamento foram Bacillus cereus, 

B. thuringiensis, B. anthracis, e B. pumilus. O estudo demonstrou o isolamento 

e identificação de bactérias não patogénicas e patogênicas em espinhos de C. 

subspinosus. 

 

Palavras-chave: Animal selvagem; Bactérias patogênicas; Diversidade 
microbiana; Interação patógeno-hospedeiro; Porco-espinho; Chaetomys 
subspinosus 
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3.4 CAPÍTULO 4 
 
Descrição das contribuições dos autores do capítulo 4 intitulado de 
“Development and characterization of microsatellite markers for 
Chaetomys subspinosus, an endangered species, endemic of the 
Brazilian Atlantic rain forest.” e aceito para publicação no periódico 
Conservation Genetics Resources. Data do aceite: 21 de Julho de 2015. 
 

 

Qualis capes (2014) / Ciências Agrárias I: B1 

Fator de impacto (2014): 1.172 

 

 

Autores  Contribuição  

Msc. Rodrigo Alves Bezerra 

Expedição e coleta das amostras 
populacionais. Extração e quantificação 
das amostras. Obtenção e organização 
dos dados moleculares. Análise dos 
dados, interpretação e discussão dos 
dados e redação do manuscrito. 
Tradução para o inglês.  

Dra. Fernanda Amato Gaiotto 

Capitação de recurso. Auxilio na 
Análise dos dados, interpretação e 
discussão dos dados. Correção do 
manuscrito. Correção do Inglês. 
Orientação das atividades desde a 
construção do projeto à produção do 
manuscrito publicado. Submissão do 
manuscrito.  
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Aceite do capítulo 04: 
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Development and characterization of microsatellite markers for 

Chaetomys subspinosus, an endangered species, endemic of the 

Brazilian Atlantic rain forest. 

 

Desenvolvimento e caracterização de marcadores microssatélites para 

Chaetomys subspinosus, uma espécie em extinção, endêmica da Mata 

Atlântica Brasileira. 

 

BEZERRA, R.A.; GAIOTTO, F.A. 

 

 

Resumo 

 

Chaetomys subspinosus, um porco-espinho da família Erethizontidae, é uma 

espécie monotípica que faz parte do grupo de roedores (Ordem: Rodentia) 

subordem Hystricognatha (Eisenberg, Redford, 1999). C. subspinosus é 

considerado vulnerável à extinção (IUCN 2014). Nós relatamos o 

desenvolvimento de 30 marcadores microssatélites por sequenciamento de 

última geração (454 pyrosequencing; Ecogenics, Schlieren, Suíça) em 20 

indivíduos de uma mesma população. Todos os locos foram polimórficos, 

mostrando uma média de 8,23 alelos por loco. A heterozigosidade observada e 

esperada média foram de 0,840 e 0,744, respectivamente. A alta probabilidade 

combinada de exclusão de paternidade (> 0,999) e baixo índice de identidade 

(3,62 x 10-32) indicaram que estes microssatélites foram ferramentas úteis para 

a realização de estudos genéticos e evolutivos bem como para aplicação em 

estratégias de manejo e conservação da população.  

 

Palavras-chave: Genética animal. Mata Atlântica. Conservação. 

Sequenciamento de última geração. SSR 
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Abstract 

 

Chaetomys subspinosus, a bristle-spined porcupine of Erethizontidae 

family, is a monotypic species that is part of rodent group (Order: Rodentia) 

suborder Hystricognatha (Eisenberg, Redford, 1999). C. subspinosus is 

considered vulnerable to extinction (IUCN 2014). We report the development of 

30 microsatellite markers by next-generation sequencing (454 pyrosequencing; 

Ecogenics, Schlieren, Switzerland) in 20 individuals from a single population. All 

loci were polymorphic, showing an average of 8.23 alleles per locus. Observed 

and expected heterozygosity values averaged 0.840 and 0.744, respectively. 

The high combined probability of paternity exclusion (>0.999) and low identity 

index (3.62 x 10-32) indicate that these microsatellites are useful tools for 

performing genetic and evolutionary studies as well as for applied in population 

management and conservation strategies. 

 

Keywords: Animal genetics. Atlantic Forest. Conservation. Next-generation 

sequencing. SSR. 

 

We developed an enriched genomic library (for AC and AG motifs) from a 

single individual sampled in a conservation unit (Rebio-Una), southeastern 
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Bahia, Brazil. DNA was isolated from muscle using the cetyl 

trimethylammonium bromide (CTAB 2%) method (Storchová et al., 2000).  

One hundred and seven primer pairs were designed based on repeat 

motifs and amplicon size optimized for multiload electrophoresis. On 5´ ends of 

forward primers we added a M13 sequence tail (5´-

CACGACGTTGTAAAACGAC-3´) to allow the annealing of a M13 dye-labeled 

primer, which was included in PCR reactions.  

PCR reaction mixtures consisted of 1 x buffer (Phoneutria, Belo 

Horizonte, Minas Gerais, Brazil), 1 unit Taq DNA polymerase (Phoneutria), 

template DNA (7.5 ng), 3.25 mM of each dNTP, MgCl2 (20 mM), 3.9 mM of 

reverse primer, 3.9 mM of forward primer with 19 bp of M13 sequence added to 

the 5´end, 1.43 mM of M13 primer-tail labeled with one the following 

fluorochromes 6-FAM, VIC, PET, or NED (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA), and ultra-pure water to a final volume of 10 μL. The amplification reaction 

was carried out in a Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems) under 

the following conditions: initial step at 94 °C for 5 min, followed by 30 cycles 

each at 94°C for 1 min, annealing at a specific temperature for each primer (see 

details on table) for 45s, 72°C for 1 min, followed by 8 cycles of M13-

fluorescence annealing corresponding to 94°C for 1 min, 53°C for 1 min, and 

72°C for 1 min, and a final extension step of 72°C for 10 min. The capillary 

electrophoresis was performed on genetic analyzer ABI 3500 (Applied 

Biosystems). Genotyping were carried out with the software GeneMarker 

version 2.6.0 (Soft Genetics, State College, PA, USA).  

We estimated the number of alleles per locus, combined probability of 

paternity exclusion (Q), identity index (I), observed heterozygosity, and 

expected heterozygosity using CERVUS version 3.0.3 (Kalinowski et al. 2007). 

Deviations from Hardy–Weinberg equilibrium (HWE) and linkage disequilibrium 

(LD) were estimated using GenAlEx 6.4 (Peakall and Smouse 2006) and 

adjusted for multiple comparisons using sequential Bonferroni corrections. The 

microsatellite sequences are available through the National Centre for 

Biotechnology Information (NCBI). GenBank accession numbers KT159986 to 

KT160015. No LD between loci was observed. The kit of primers developed are 
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highly informative, and potentially applicable to genetic, evolutionary, and 

conservation studies of these species. 
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Table 1. Description of 30 nuclear microsatellite loci developed for Chaetomys subspinosus 

Locus 
name 

Primer sequence 5’ – 3’ Repeat 
motif 

Locus 
size 
range 

Test 
population 
sample size 

Numer 

of 

alleles 

Observed 
Heterozygosity 

Expected 
heterozygosity 

Annelealing 
temperature 

Chae02  F: AGGCAATCTTATCTGAGCACTTG (AC)24 148-192 20 6 0.824 0.656 56 
 R: TCAGAGCAAGGGTACGACAG        
Chae06  F: TGGCAGAGCACTTTTGGTTC (AC)13 82-112 20 6 0.368 0.679 60 
 R: TGCAGCATTTCTTCTAACATTTGTG        
Chae07  F: CTCTCTGTGTGCATGTGCG (GT)14 108-142 20 7 0.563 0.829 60 
 R: TGGTCGTATACCCTTATGGC        
Chae08  F: GTAGCTCAATGTGAAGCCCC (AC)22 134-162 20 6 0.895 0.671 56 
 R: TACTCAGGCGTGCATCCTAC        
Chae10  F: GTGTGGAACAGCCTCACTTG (AC)11 108-158 20 6 0.400 0.545 60 
 R: TTACACATGGGCCCCCTTC        

Chae13  F: ATGAGATGTTCCCAGAGGGC (AC)14 126-178 20 17 0.765 0.947 60 
 R: CCACAGAGTTTCAAGGTCAGC        
Chae14  F: ATTGTGGACCTGCCAGCC (AC)12 126-142 20 8 1.000 0.750* 56 
 R: ACGCGAGACCGCCAATTC        
Chae15  F: TCAAGACAGGTGTGGTAGGC (TG)12 104-152 20 8 0.364 0.805* 62 
 R: TCTCCAGATTCCACTGCACG        
Chae18 F: CCATGGACTCAGCATGGTTTC (TG)16 126-164 20 3 0.900 0.559 56 
 R: GAGTTTCTTCAGCAGGTGGC        
Chae28  F: CCTTGCTGTTGATTCCCGAC (CA)12 144-164 20 8 0.563 0.815 60 
 R: AGTCCCCTCGAAATCCTCTC        
Chae30  F: AGCTGCATAAAGAGCAAGGG (AC)14 102-176 20 14 0.692 0.932 62 
 R: GCCAAACAACTGTGGTCTCC        
Chae32  F: ACTACTGTCGCCCAGAACAG (CA)13 150-178 20 2 0.765 0.508* 56 
 R: GGCACATTTGTCCAAGGTCAG        
Chae39  F: ACTGAAGAAATTCATGACCACC (TG)14 82-116 20 10 0.900 0.871 62 
 R: AAGACTGACACAACACACGC        
Chae45  F: GAGCAGAGCAAGTGTCCATC (CA)18 100-142 20 11 0.750 0.869 56 
 R: CGCTGTCTCTTCTCTCAAGC        
Chae51  F: TGCGTAACTCCCTCTGTCTC (CA)12 190-296 20 10 0.895 0.836 56 
 R: AATGGGCTGTTCTGGTAAGC        
Chae53  F: CACTGTGTAGTTCAGTCACTCC (GT)12 100-122 20 7 0.143 0.791* 62 
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 R: TCTAAGCATGTGTGAGCCCC        
Chae58  F: TGGGGCTAAGGCTCAGTATG (AC)13 114-164 20 13 0.706 0.875 60 
 R: TTCGTGAACCAAGGTACCGC        
Chae68  F: GGGAGCGTGGATTTTTCTGG (GT)16 116-156 20 8 0.500 0.804 56 
 R: TCCGTCTTGTCTCATTCTCAAC        
Chae69  F: TGACCCTGGGAATCATAGCTG (GT)13 86-110 20 8 1.000 0.806 60 
 R: ACACCACAGGTCTGTCTACG        
Chae78  F: GCCTCAGCCTTTGAGATTGC (GT)20 102-152 20 8 0.714 0.857 62 
 R: TCAGATGCTCAGTTCAATACCC        
Chae80  F: CCTCTTTAGCCCACCCCTTC (CA)12 102-138 20 5 0.571 0.603 62 
 R: CTAAGTGCATTTGCGTGTGC        
Chae85  F: TGGCTCACATTATTTCTCACCC (AC)16 100-120 20 7 0.947 0.787 56 
 R: TTAGCCAGCTCTTTGTGTGC        
Chae88  F: CGCATGTGTGCCTGTGAG (GT)17 82-120 20 11 0.950 0.865 56 
 R: AGTGAACAGTTTGCGATGCC        
Chae89  F: AGCACACAGTCGAGAAGAGG (CA)11 134-160 20 5 0.444 0.459 62 
 R: ATGGCAAAGAGATGTGCGTG        
Chae95  F: GATCTGGCGTGAGTGGGAG (CA)18 192-246 20 14 0.895 0.903 60 
 R: GTCACGGGTGAGTGTTTTCC        
Chae96  F: CGTCCTCCTTGAGGGTGTAG (AC)11 180-190 20 7 0.273 0.593* 62 
 R: TCACTGCCCACCTGTGATAC        
Chae98  F: CTCAGTACCTCCCTACGCAC (AC)11 84-114 20 5 0.250 0.389* 60 
 R: ACCTGGCTCCTTTCTTCATTTATTAG        
Chae99  F: TATGAGCAAGCGTGTGTGTG (TG)13 82-98 20 4 0.650 0.560 64 
 R: CCAAACCAAAATAGGAGAAACAGC        
Chae101  F: TCTCTCTCGCACGATGCAC (CA)17 112-156 20 14 0.950 0.885 64 
 R: ACCCTGCTATTGCTCTTCCC        
Chae102  F: GATTTGCTCTGTGCTCCCTG (CA)14 132-178 20 9 0.923 0.871 56 
 R: ATCGTTAAGTAGATTCACACTGC        
Mean - - -  8.23 0.840 0.744  

* Significant deviation from Hardy–Weinberg equilibrium (α = 0.0017) 
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3.5 CAPÍTULO 5  
 
Descrição das contribuições dos autores do capítulo 5 intitulado de 
“Relatedness, diversity and population genetic structure of an 
endangered rodent species from Atlantic Forest, Brazil.” a ser publicado no 
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Resumo 

A perda e fragmentação do habitat são ameaças importantes para animais 
dependentes de ambientes naturais, especialmente quando são endêmicos de 
uma região e possuem um espaço de vida restrito. A genética da paisagem é 
uma área importante para elucidar como a perda de habitat e fragmentação do 
ambiente pode influenciar no fluxo gênico de indivíduos e entender a estrutura 
genética de uma população. Nós quantificamos a estrutura genética espacial e 
analisamos a diversidade genética de um pequeno roedor endêmico da Mata 
Atlântica (Chaetomys subspinosus) a fim de embasar estratégias para a 
conservação desta espécie em extinção. Para isso utilizamos 24 marcadores 
microssatélites em um total de 40 indivíduos distribuídos em dois estados 
(Bahia e Sergipe) do nordeste do Brasil. Inicialmente nós utilizamos análise de 
agrupamento Bayesiano para particionar a amostra em grupos distintos de 
acordo com o principal pool gênico encontrado e, posteriormente efetuar 
análises de diversidade genética e de autocorrelação espacial. As análises 
foram realizadas em todo o conjunto de dados (População total) e nos 
agrupamentos identificados. Descobrimos que os indivíduos amostrados 
podem ser divididos em dois grupos genéticos (População Norte; População 
Sul) com sinais de mistura, indicando pouca estrutura genética. Notamos 
adequada diversidade genética através de todos os parâmetros analisados 
tanto para todos os indivíduos agrupados, quanto para os grupos genéticos 
distintos. Porém, detectamos gargalo genético na população sul que influenciou 
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na detecção de gargalo na população total. O nível de parentesco foi baixo em 
toda área espacial, mas os valores mais elevados, como esperado, foram 
detectados em distâncias curtas de até 1 km. Os resultados nos revelam que 
mesmo com a fragmentação da Mata Atlântica C. subspinosus não sofreu 
perdas suficientes para provocar alterações genéticas. 
 

Palavras-chave: Análise Bayesiana, Conservação, Genética animal, Marcador 

molecular.  

 

Introdução 

 

A estrutura genética de populações naturais é influenciada pela 

heterogeneidade espacial das paisagens, o que afeta a dispersão e, 

consequentemente, o fluxo gênico (Luque et al. 2012; Wagner and Fortin 

2013). Uma questão importante na genética da paisagem é saber se mudanças 

nas características da paisagem criam barreiras ao fluxo gênico favorecendo a 

estrutura genética (Landguth and Schwartz, 2014).  

Diversos fatores que atuam em diferentes escalas espaciais afetam as 

taxas de fluxo gênico através de uma paisagem (Anderson et al. 2010). Esses 

fatores podem incluir processos bióticos (estrutura da floresta), abióticos (rios, 

topografia, condições climáticas) e/ou características antropogênicas (estradas, 

áreas urbanas, agricultura). Assim, os padrões de fluxo gênico são o resultado 

das interações entre os processos de conectividade da paisagem, e como 

organismos respondem a estrutura da paisagem (Luque et al. 2012). Neste 

contexto, a avaliação da estrutura genética espacial é fundamental para a 

definição de possíveis unidades de conservação, como também, para 

programar ações de gestão para conservação, a fim de manter o fluxo de 

genes e da diversidade genética (Segelbacher et al. 2010; Luque et al. 2012), 

principalmente em espécies ameaçadas de extinção.  

Devido à sua sensibilidade às transformações antrópicas em paisagens 

naturais, espécies animais que dependem da floresta para sobreviver, como 

Martes americana (Broquet et al. 2006) e o Tetraouro gallus (Segelbacher et al. 

2008), são fundamentais para avaliar as consequências da fragmentação do 

habitat na estrutura genética espacial. Outra espécie que pode contribuir para a 
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elucidação de alterações genéticas provocadas pela fragmentação é o ouriço-

preto, Chaetomys subspinosus, uma espécie de roedor (família Erethizontidae; 

Voss, 2013) folívora, arborícola (Giné et al. 2010) de médio porte (Eisenberg 

and Redford 1999) e endêmico da Mata Atlântica (Oliver and Santos 1991). A 

espécie já foi considerada abundante, mas devido à alteração e redução do 

seu ambiente natural e à caça, este roedor passou a figurar como “Vulnerável” 

na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Brasil 

2008) e na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da 

Natureza e Recursos Naturais – IUCN (Catzeflis et al. 2008). 

A espécie é sensível às influências humanas em seus habitats, incluindo 

perda de habitat e diminuição da densidade florestal provocada pela 

fragmentação do habitat. No entanto, indivíduos de C. subspinosus já foram 

relatados em pequenas matrizes agrícolas (Cabrucas) dentro de paisagens 

fragmentadas (Giné et al. 2015).  

Um estudo anterior sobre a variabilidade e estrutura genética de 

populações de C. subspinosus ao longo de sua área de distribuição foi 

realizado. No entanto, foram utilizados marcadores dominantes (RAPD e ISSR) 

(Oliveira et al. 2011) que sabidamente são ineficientes para investigações 

genéticas aprofundadas, como estimativas de parentesco e fluxo gênico, por 

exemplo. Assim, estudos com outros marcadores são necessários para 

investigar as consequências da fragmentação do habitat e possíveis gargalos 

genéticos que potencialmente possam ter afetado a diversidade genética. 

Nosso objetivo foi caracterizar a estrutura genética espacial e 

diversidade de C. subspinosus, como também, estimar o parentesco entre 

pares de indivíduos. Como espécies especialistas são geralmente 

consideradas altamente vulneráveis à fragmentação do habitat hipotetizamos 

que C. subspinosus, por habitar uma paisagem altamente fragmentada e 

heterogênea, teria uma elevada estrutura genética com muitos indivíduos 

aparentados dentro de fragmentos fisicamente isolados.  
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Material e Métodos 

 

Área de estudo 

 

O estudo foi realizado da mesorregião “Leste Sergipano” do estado de 

Sergipe (SE) à mesorregião “Sul Baiano” do estado da Bahia (BA) (Figura 1). 

Foi utilizada a área de distribuição geográfica histórica do C. subspinosus 

(Santos et al. 1987). As buscas foram realizadas em fragmentos da Floresta 

Atlântica Brasileira, a qual é um hotspot da biodiversidade (Myers et al. 2000). 

Caracterizada por altos níveis de riqueza e endemismo de espécies de animais 

e plantas (Thomas et al. 1998.; Martini et al. 2007) e é considerado de grande 

importância para estratégias de conservação da biodiversidade. 

 

Amostras biológicas 

 

Foram coletadas amostras não invasiva (pelos) de 40 indivíduos de C. 

subspinosus. As amostras foram provenientes de 10 municípios (Tabela 1) e 

foram realizadas entre 2004 a 2015. Para cada missão à campo era formada 

uma equipe composta por, no mínimo, três membros, sendo um deles médico 

veterinário. A procura pelos animais era realizada em fragmentos florestais, 

cuja presença de C. subspinosus era relatada por moradores locais. Além 

disso, diversas investidas eram realizadas em Unidades de Conservação. As 

capturas eram feitas em habitats de vegetação baixa e possíveis locais de 

descanso. A localização era feita em período diurno. Capturado pelo terço final 

da cauda, acomodado dentro de um saco permeável, e conduzindo ao solo. O 

animal era sedado por via intramuscular com cloridrato de cetamina (5 mg/kg) e 

cloridrato de xilazina (2 mg/kg) seguindo o procedimento de Giné et al. (2010). 

Os espinhos eram retirados após plano anestésico profundo. As amostras de 

pelo eram envoltos em papel alumínio e mantidas à temperatura ambiente até 

a chegada no Laboratório de Marcadores Moleculares do Centro de 

Biotecnologia e Genética (CBG) da Universidade Estadual de Santa Cruz 

(UESC) e, posteriormente, armazenadas a -20°C. Também foram registrados 
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data, local, longitude, latitude e sexo. Devido ao seu hábito noturno, arborícola 

e por se encontrar ameaçado de extinção estes animais são difíceis de 

detecção e captura. O esforço médio amostral para cada animal capturado foi 

de 72h de busca ativa. Esta pesquisa foi realizada com a aprovação do Comitê 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) – UESC (número de protocolo 024/2013). 

Todos os procedimentos foram realizados sob a aprovação legal e 

consentimento da Autoridade Federal Brasileira (ICMBio, número da licença: 

25184-1; 23468-2 e 27021-1). 

 

Extração e quantificação de DNA  

 

Nós extraímos DNA do bulbo dos pelos utilizando o kit comercial 

QIAamp DNA minikit® seguindo o protocolo do fabricante com algumas 

modificações, destacadas a seguir. Em cada tubo de microcentrífuga 1,5 mL 

contendo aproximadamente 25 bulbos foram adicionados 300 µL de Buffer ATL 

(TissueLysis Buffer) e 20 µL de proteinase K. Após homogeneização, as 

amostras foram incubadas em banho-maria a 56°C, durante uma hora, e 

agitadas a cada 15 minutos. Após esse período era adicionado 200 µL de 

Buffer AL (fornecido pelo fabricante), sendo os mesmos aquecidos a 70°C 

durante 10 minutos para a inativação da proteinase K. Em seguida, foram 

adicionados 150 µL de etanol, agitando-se durante 15 segundos e 

centrifugando brevemente. A solução resultante foi transferida para o 

dispositivo da coluna QIAamp DNA minikit® e centrifugada a 6000g por um 

minuto. O dispositivo com a coluna foi removido do tubo e recolocado em um 

tubo limpo. Foram adicionados 500 µL de Buffer AW1 (Wash Buffer 1) ao 

dispositivo com a coluna, que foram centrifugados a 6000g por um minuto. O 

procedimento de lavagem foi repetido com 700 µL de Buffer AW2 (Wash Buffer 

2), seguido de centrifugação a 6000g durante um minuto. Um novo 

procedimento de lavagem foi realizado com 700 µL de etanol, seguido de 

centrifugação a 6000g durante um minuto. O dispositivo com a coluna foi 

alocada em um tubo novo e realizada uma centrifugação a 20000g durante 3 

minutos. A coluna foi incubada a temperatura ambiente (15-25°C) durante 10 
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minutos. Em seguida, 50 µL de Tampão ATE foram adicionados, aguardando-

se cinco minutos e centrifugando-se a 20000g por um minuto, após as 

amostras terem sido transferidas do dispositivo para tubo de recuperação. As 

mesmas foram armazenadas a -20°C. A quantidade e a pureza do DNA 

genômico foram determinadas por densidade óptica em espectrofotômetro 

(NanoDrop® ND-1000 UV-Vis). 

 

Amplificação dos locos SSR  

 

Para cada reação de PCR foi preparado um mix contendo DNA molde 

(7,5 ng), 3,25 mM de cada dNTP, BSA (3,6μg), MgCl2 (20 mM), 1x tampão 

(Phoneutria, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil), 1U de DNA polimerase Taq 

(Phoneutria), 3,9 mM do primer reverse, 3,9 mM do primer foward com a 

sequência de 19 pb da cauda M13 (CACGACGTTGTAAAACGA), 1,43 mM de 

primer com sequência complementar a cauda M13 marcado com fluorocromo 

6-FAM, VIC, PET, ou NED (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e água 

ultra-pura a um volume final de 10 µL. A reação de amplificação foi realizada 

em um Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems) nas seguintes 

condições: um passo inicial de desnaturação a 94°C por 5 min, seguido de 30 

ciclos de 94° por 1 min, seguida de uma temperatura específica para cada um 

dos iniciadores durante 45 s, 72° por 1 mim, mais 8 ciclos para anelamento da 

cauda M13 correspondente a 94° por 1 mim, 53° por 1 min, 72° por 1min, 

seguido da extensão final a 72°C por 10 min. A reação de amplificação foi 

verificada em gel de agarose (1,5%) antes da eletroforese capilar. 

 

Genotipagem  

 

As reações de amplificação foram preparadas separadamente para cada 

loco e a eletroforese capilar foi realizada em sistema multiload. Para isso foram 

montados seis painéis tetraplex englobando 24 locos desenvolvidos por 

Bezerra e Gaiotto (2015). Os locos utilizados nesse estudo foram escolhidos 

dentre os 30 desenvolvidos de forma a retirar locos que estavam em desvio 
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significativo do equilíbrio de Hardy-Weinberg pela correção de Bonferroni. 

Foram combinados quatro locos em cada corrida, os quais foram analisados 

simultaneamente, reduzindo custos e tempo. Para montagem do painel, cada 

poço da placa de genotipagem recebeu 2 μL da mistura do produto da PCR de 

quatro locos amplificados, acrescidos de 7,8 μl de formamidaHiDi e 0,2 μl do 

marcador de tamanho padrão LIZ-500 (Applied Biosystems). A placa foi 

desnaturada em Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems) a 94° por 

3 minutos e em seguida disposta em gelo por 5 minutos para choque térmico. A 

eletroforese capilar foi realizada em analisador genético ABI 3500 (Applied 

Biosystems). As analyses subsequentes, para determinação de tamanhos de 

alelos (genotipagem), foram realizadas no software GeneMarker version 2.6.0 

(Soft Genetics, State College, PA, USA). 

 

Análise de dados  

 

Análise de agrupamento Bayesiano 

 

Um conjunto de testes estatísticos foi realizado para avaliar a existência 

de estrutura genética populacional causada por isolamento recente ou de longo 

prazo, devido a barreiras geográficas e/ou fragmentação antropogênica do 

habitat. Foi estimada a estrutura da população das 40 amostras utilizando o 

programa STRUCTURE v.2.3.4 (Pritchard et al. 2000; Falush et al. 2003, 

2007). Utilizamos modelos de clustering bayesiano para estimar o número de 

populações (K). Nós inicialmente conduzimos 10 simulações independentes 

para cada valor de K (número de clusters), variando entre 1 e 10. Foram feitas 

simulações utilizando um período de “burn-in” de 106 interações, seguido por 

um procedimento MCMC (Monte Carlo e Cadeia de Markov) de 106 interações. 

O número mais provável de populações foi estimado utilizando o programa 

STRUCTURE HARVESTER (Earl and vonHoldt, 2012), incluindo uma 

avaliação do número mais provável de clusters genéticos distintos através do 

método proposto por Evanno et al. (2005). 
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Análise da Diversidade Genética dos clusters inferidos 

 

Nós resumimos a variação genética através do número total de alelos 

(NA), alelos efetivos (NE), heterozigosidade observada (HO), heterozigosidade 

esperada (HE) utilizando o programa CERVUS versão 3.0.3 (Kalinowski et al. 

2007) para cada um dos conjuntos inferidos (clusters) e para o conjunto de 

dados completo (todos os indivíduos). Foram calculados os valores de FIS e FST 

(Weir and Cockerham 1984) e testado para diferenças genéticas entre os 

clusters identificados pelo modelo bayesiano com o uso do programa FSTAT v 

2.9.3.2 (Goudet 1995; Goudet 2001).  

Além disso, a análise de variância molecular (AMOVA) também foi 

realizada para testar o significado da estrutura populacional inferida com o 

GenAlEx 6.4 (Peakall andSmouse 2006) em três níveis: (i) entre as populações 

(População Norte e Sul), (ii) entre indivíduos dentro das populações e (iii) nos 

indivíduos. Utilizamos o software MICRO-Checker 2.2.3 (Van Oosterhout et al. 

2004), para identificar possíveis erros de genotipagem, bem como para avaliar 

a existência de alelos nulos. 

Eventos de gargalo genético entre os clusters detectados (População 

Norte e Sul) e todos os indivíduos (População Total) foram avaliados utilizando 

o programa BOTTLENECK version 1.2.02 (Cornuet and Luikart 1996; Piry et al. 

1999). As análises foram realizadas utilizando três modelos de mutação de 

microssatélites disponíveis: (i) infinite allele model (IAM), (ii) stepwise (SMM) e 

(iii) two phase model of mutation (TPM), com 95% de mutação por cada etapa. 

 

Análise de correlação espacial 

 

Avaliou-se a estrutura genética espacial em escala fina (SGS), utilizando 

análises de autocorrelação espacial entre todos os pares de indivíduos em 

cada classe de distância. As análises foram realizadas utilizando SPAGEDI 1.5 

(Hardy and Vekemans 2002). Foi utilizado o coeficiente de parentesco (Fij) 

(Loiselle et al. 1995). Como não há consenso sobre como gerar classes de 

distância, utilizamos as recomendações da Hardy and Vekemans (2002). 
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Assim, para ilustrar o padrão de autocorrelação espacial, o número de classes 

de distâncias espaciais foi ajustado para 23, com diferentes valores de 

distância para garantir a presença de indivíduos entre elas. A análise foi 

realizada com 10.000 permutações. 

 

Resultados 

 

Controle de Qualidade de Dados 

 

As análises foram realizadas em uma amostra total de 40 indivíduos de 

C. subspinosus. Com 24 locos microssatélites para realizar as inferências a 

nível populacional. A amostra que apresentou menor quantidade de locos 

genotipado (14 locos) foi o indivíduo C. Através do software MICRO-Checker 

2.2.3 (Van Oosterhout et al. 2004) não encontramos nenhuma evidência de 

possíveis erros de genotipagem, bem como a presença de alelos nulos nos 

locos utilizados. As análises de simulação mostraram que o conjunto de 24 

locos produziria um genótipo idêntico com uma probabilidade de 2.31 x 10-29, e 

com uma probabilidade de 1.08 x 10-10 para uma progênie, sugerindo que todos 

os genótipos são indivíduos distintos. 

 

Análise de agrupamento bayesiano 

 

A análise de estrutura genética forneceu resultados consistentes com a 

utilização de 10 replicações para cada K. O valor de MeanLnP(K) (-3007.610) é 

o mais elevado com o menor desvio-padrão quando atinge K = 2 e tende em 

seguida a um grande decréscimo (Figura 2). O cálculo do valor ΔK (Evanno et 

al. 2005) produziu um valor elevado (Delta K = 15.677) e distinto quando o K = 

2, o que implicou a presença provável de dois grupos geneticamente distintos. 

A atribuição dos indivíduos para K = 2 é apresentada na Figura 3 e a sua 

localização espacial é fornecida na Figura 1. 

Em geral, o método de bayesiano indicou que todos os indivíduos (n=40) 

de C. subspinosus são divididos em pelo menos duas populações (Figura 3). 
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Estas foram nomeadas como população Norte e população Sul para facilitar 

sua identificação durante as discussões dos resultados das análises genéticas 

subsequentes. As populações possuem um limite nítido de habitat por haver 

enorme barreira física antropogênica (cidade de Ilhéus) entre os fragmentos 

amostrados. A população Norte foi composta por indivíduos ao norte da cidade 

de Ilhéus até indivíduos que se localizavam no sul do estado de Sergipe. E a 

população Sul pelo agrupamento englobando indivíduos ao sul da cidade de 

Ilhéus até indivíduos localizados no sul do estado da Bahia (cidade de 

Eunápolis) (Figura 1 e 3).  

 

Diversidade genética 

 

Todos os 24 locos foram polimórficos e tinham altos níveis de 

diversidade. Quando todas as amostras foram reunidas em conjunto 

(População Total), a heterozigosidade esperada (HE) e observada (HO) foram 

de 0,761 e 0,625, respectivamente. E foi encontrado um baixo índice de fixação 

(FIS) 0,181.Quando os indivíduos foram analisados separadamente, 

observamos valores de HE variando de 0,742 (População Norte) para 0,736 

(População Sul), enquanto HO variou de 0,607 (População Norte) a 0,638 

(População Sul) (Tabela 2).   

 

Diferenciação genética e gargalo genético 

 

A diferenciação genética entre os clusters foi pequena com um valor de 

FST de 0,036 (Tabela 2). Este resultado está de acordo com a análise de 

AMOVA mostrando uma variação genética dentro das populações de 96% e de 

apenas 4% entre as populações Norte e Sul (Figura 4). 

Análises de gargalo genético revelaram valores significativos (p <0,05) 

para as reduções históricas no tamanho efetivo da População Total e do Sul. 

Nesses dois agrupamentos o único modelo com resultado significativo foi o 

SMM (stepwise mutation model), modelo mais apropriado para explicação das 

mutações no genoma utilizando marcadores microssatélites (SSR). 
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Autocorrelação espacial 

 

A análise de correlação espacial também mostrou baixa estrutura 

genética dentro das áreas de estudo. Os valores positivos mais elevados de 

coeficiente de parentesco foram encontrados a distâncias curtas (máximo de 1 

km), o que significou que indivíduos vizinhos, localizados dentro de 1 km, 

tiveram uma relação genética maior do que pares aleatórios, localizados a 

distâncias maiores. Valores negativos de parentesco ocorreram por toda área 

de distribuição, porém com maior frequência em distâncias maiores. Valores 

negativos de parentesco são indicativos de isolamento por distância. Os 

maiores valores positivos e negativos de coeficiente de parentesco foram 

respectivamente de: 0,072 e -0,020. 

 

Discussão 

 

Um dos focos da genética da paisagem é investigar se alterações nas 

características da paisagem, como a fragmentação do habitat, por exemplo, 

pode levar a alterações no fluxo gênico ao ponto de provocar estrutura genética 

nas populações que habitam estas áreas (Meirmans 2012; Landguth and 

Schwartz 2014). Neste sentido, nós investigamos um roedor arborícola 

endêmico da Mata Atlântica brasileira (Chaetomys subspinosus) (Oliver and 

Santos 1991) em nível molecular e verificamos que os indivíduos amostrados, 

em áreas fragmentadas e heterogêneas, ainda possuem níveis adequados de 

diversidade genética. Porém, detectamos uma diminuição da diversidade 

genética no sentido sul para norte. Estes achados tem fortes implicações sobre 

a conservação e manejo da espécie que serão discutidas a seguir. 

Nossos resultados através da análise bayesiana revelaram que o 

conjunto de indivíduos amostrados pode ser subdividido em dois grupos 

genéticos distintos, indicando a ocorrência de estrutura genética populacional. 

Os níveis de diferenciação genética entre os grupos representado pelo FST 

(0,036) confirmou baixo nível de diferenciação entre as populações. Nossos 

resultados contrariam os achados no primeiro estudo de diversidade genética 
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em C. subspinosus, o qual revelou uma drástica diferenciação genética entre 

as populações amostradas com um FST global de 0,180 (Oliveira et al. 2011). É 

importante destacar que Oliveira et al. (2011) utilizaram marcadores genéticos 

dominante do tipo RAPD e ISSR, que possuem uma herança e abrangência 

genômica diferente dos utilizados no presente estudo. Esta diferença no tipo de 

herança dos marcadores moleculares utilizados pode ser uma explicação para 

as diferentes conclusões sobre a genética da espécie. 

Oliveira et al. (2011) mostraram através da análise de variância 

molecular (AMOVA) que a variabilidade genética encontrou-se mais elevada 

dentro das populações (84,01%), do que entre as populações (15,99%). Os 

nossos dados confirmaram a mesma tendência, porém com níveis mais 

elevados de variabilidade dentro das populações (96.00%) e de apenas 4% 

entre populações. 

Encontramos relações genéticas estreitas entre os indivíduos 

amostrados no extremo norte (estado de Sergipe) com os do extremo sul. 

Oliveira et al. (2011) obtiveram resultados semelhantes, relatando que 

indivíduos coletados em Sergipe eram geneticamente similares aos indivíduos 

do Espírito Santo, sugerindo que houve uma única população ancestral, 

quando as florestas eram contínuas na região. 

As análises de gargalo genético revelaram que a População Sul sofreu 

reduções históricas no seu tamanho efetivo, o que possivelmente afetou os 

resultados obtidos para a População Total. Porém, nossos achados indicaram 

que provavelmente o recente processo de desmatamento e caça (Castilho et 

al. 2013) ainda não causaram uma perda da diversidade genética através de 

deriva genética. Se esta suposição for verdadeira, a população tende a sofrer 

um declínio genético nas próximas gerações. Não foi possível detectar gargalo 

genético na População do Norte em nenhum modelo utilizado. Adicionalmente, 

quando verificamos estimativas da variabilidade genética, esta foi a população 

com níveis mais baixos. Indicando que populações localizadas em paisagens 

mais desflorestadas (Norte) não são protegidas, tendendo a ser mais 

susceptíveis à perda da diversidade genética. As nossas análises revelaram 

que os indivíduos com maior diversidade genética foram os que estão 



83 

 

 

 

localizados no sul da Bahia. Considerando ainda que a paisagem onde a 

população do Sul está inserida compreende as maiores e mais contínuas áreas 

de cobertura florestal ao longo da distribuição de C. subspinosus. Ou seja, 

áreas mais preservadas possibilitam a permanência e estabilidade da 

diversidade genética destes indivíduos.  

A alta diversidade genética em indivíduos desta espécie pode ser 

explicada por duas hipóteses. A primeira é que os padrões recentes de 

desmatamento da Mata Atlântica para o uso do solo é mais acelerado do que 

as mudanças genéticas provocadas em alguns organismos (Holzhauer et al. 

2006). Ou seja, C. subspinosus ainda está sofrendo com o processo de 

fragmentação e da caça, e a perda da variabilidade genética apesar de estar 

em declínio, ainda não pode ser verificada. 

A segunda hipótese é que estes indivíduos, por necessitarem de 

pequena área de vida (0,5 a 9,5 ha), com curto deslocamento diário (277,5 ± 

117,9 m), estilo de vida solitário e uma alimentação restrita (Giné, Duarte and 

Faria 2010, Giné et al. 2012, Giné et al. 2015) não sofrem grandes alterações 

genéticas com a fragmentação do habitat. Fragmentos da Mata Atlântica 

parecem capazes de possibilitar um ambiente mínimo de sobrevida e 

conservação genética destes indivíduos. Portanto, supomos que a 

fragmentação do habitat esteja favorecendo os hábitos de vida e, portanto, 

ampliando o número de indivíduos e a diversidade da espécie.  

É perceptível que as florestas fragmentadas tentem a ter uma maior área 

de borda. Sabemos que a vegetação da borda tipicamente possui cipós 

entrelaçados, formações típicas conhecidas como "baceiros", troncos de 

árvores e bromélias compondo a vegetação preferida da espécie alvo para uso 

como abrigo, latrina e local de alimentação (Giné, 2012). Na região sul da 

Bahia ocorre extensas áreas de sistemas agroflorestais e outras formas de 

policultivo que amenizam o microclima e a insolação na vegetação de borda de 

fragmento. Assim, o fragmento florestal com adjacências para a agrofloresta 

pode ser um local favorável para a sobrevida desta espécie. 

Na análise de autocorrelação espacial verificamos baixa estrutura 

genética dentro da área de estudo, ou seja, não houveram muitas relações de 
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parentesco entre pares de indivíduos amostrados, mesmo quando estes 

estavam próximos ou quando tenham sido capturados em um pequeno 

fragmento florestal. Os valores positivos mais elevados do coeficiente de 

parentesco (Fij) foram encontrados a distâncias curtas (máximo de 1 km), 

indicando que a distância geográfica não está ligada à diferenciação genética 

observada entre os indivíduos analisados, ou seja, esta espécie não possui 

naturalmente uma estrutura genética espacial. Nossos resultados indicam que 

indivíduos de uma mesma família tendem a viver em áreas distintas. Este 

comportamento favorece o cruzamento entre não parentes, o que potencializa 

a manutenção de indivíduos heterozigotos na população, culminando com a 

manutenção da variabilidade genética. É importante ressaltar que os estudos 

dos hábitos de vida do C. subspinosus (Giné et al. 2012) não revelaram  os 

métodos e preferências de cruzamento entre pares de indivíduos desta 

espécie. Porém, apenas um comportamento de reconhecimento e recusa de 

acoplamento entre parentes poderia explicar os baixos valores de coeficiente 

de parentesco encontrados no presente estudo.  
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Tabela 1. Descrição dos 40 indivíduos amostrados de Chaetomyssubspinosus, 

organizados geograficamente (norte para o sul). 

AMOSTRA ANIMAL SEXO MUNICIPIO ESTADO LATITUDE LONGITUDE  

1 D2 M Santa Luzia do Itanhy SE -37.417.541 -11.380.078 

2 D3 M Santa Luzia do Itanhy SE -37.417.169 -11.347.083 

3 D1 F Mata de São João BA -38.041.013 -12.563.506 

4 D4 M Cachoeira BA -38.914.636 -12.643.412 

5 D5 M Amargosa BA -39.670.775 -13.106.937 

6 G F Itacaré BA -39.109.932 -14.433.844 

7 E M Itacaré BA -39.187.721 -14.473.316 

8 P M Uruçuca  BA -39.137.716 -14.490.963 

9 F F Uruçuca BA -39.242.042 -14.507.443 

10 C F Ilhéus BA -39.160.484 -14.650.053 

11 D F Ilhéus BA -39.228.087 -14.646.280 

12 B F Ilhéus BA -39.159.482 -14.651.265 

13 PO 3 M Ilhéus BA -39.008.819 -15.466.427 

14 PO 4 M Ilhéus BA -39.007.961 -15.469.989 

15 PC02 M Ilhéus BA -39.095.704 -14.809.453 

16 PC03 F Ilhéus BA -39.096.076 -14.809.335 

17 DPC18 M Barra do Choça BA -40.646.034 -14.867.176 

18 PC10 F Una BA -39.014.433 -14.945.499 

19 PC15 F Una BA -39.006.964 -15.198.752 

20 PC05 F Una BA -39.173.400 -15.136.274 

21 PC06 F Una BA -39.143.653 -15.121.531 

22 PC04 F Una BA -39.147.798 -15.139.972 

23 PC12 M Una BA -39.058.201 -15.170.735 

24 PC09 M Una BA -39.061.385 -15.173.989 

25 PC13 M Una BA -39.020.967 -15.199.004 

26 PC11 F Una BA -39.015.418 -15.198.236 

27 PC07 F Una BA -39.014.347 -15.200.171 

28 PC08 F Una BA -39.059.066 -15.368.914 

29 PC14 F Una BA -39.007.355 -15.198.851 

30 PC16 F Una BA -39.014.925 -15.199.556 

31 PC 20 M Una BA -39.015.325 -15.198.643 

32 PC 17 F Una BA -39.025.389 -15.197.014 

33 PC 18 F Una BA -39.020.762 -15.198.633 

34 CHAE B5 F Una BA -39.059.160 -15.172.082 

35 CHAE R F Una BA -39.060.417 -15.172.886 

36 CHAE P F Una BA -39.057.504 -15.175.671 

37 CHAE M F Una BA -39.057.578 -15.175.789 

38 L F Una BA -39.057.818 -15.371.201 

39 Y F Una BA -39.057.650 -15.371.011 

40 PC 
seguro 

F Eunápolis BA -39.583.783 -16.419.806 

Legenda: SE=Sergipe; BA=Bahia. M=Macho; F=Fêmea.
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Figura 1. Mapa geográfico que descreve os pontos de coleta de amostras de ouriço-preto 
(Chaetomys subspinosus), pontos vermelhos. As áreas de coleta abrangem os estados de Sergipe e 
Bahia, Brasil. Regiões circuladas são áreas que possuem indivíduos paternos.   
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Figura 2. Resultados de agrupamento para osindivíduos de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) obtidos utilizando o software 
Structure Harvester para detectar o melhor valor de K (número de grupos, K = 2) segundo método de Evanno.  
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Figura 3. Relações genéticas entre indivíduos de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) (40 indivíduos) estimadas utilizando 
programa Structure baseado em marcadores microssatélites. Cada indivíduo é representado como uma linha vertical. Linha 
dividida em segmentos K cujo comprimento está relacionado com as proporções de adesão para cada cluster K inferido. A figura 
(K = 2) mostra o arranjo mais provável, baseado no valor de ΔK segundo método de Evanno et al. (2005). Os indivíduos são 
ordenados por sua localização geográfica de amostragem (Norte para o Sul) e divididos em dois clusters (População Norte e 
População Sul). 
 
.

K = 2 

População Norte População Sul 
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Tabela 2. Estimativas da variabilidade genética utilizando 24 marcadores 
microssatélites para todos os 40 indivíduos agrupados (Pop. Total), indivíduos 
do Norte (Pop. Norte) e de indivíduos do Sul (Pop. Sul). As variáveis analisadas 
são: número de indivíduos testados (n), número total de alelos (NA), alelos 
efetivos (NE), heterozigosidade observada (HO), heterozigosidade esperada 
(HE), média de FIS (índice de fixação) e Fst (endogamia devido à subdivisão) 
entre a Pop. Norte e Pop. Sul.  
 

Amostragem n NA NE HO HE FIS FST 

        
Pop. Total 40 11.667 5.607 0.625 0.761 0.181 - 
Pop. Norte 14 7.708 5.140 0.607 0.742 0.180 

0.036 
Pop. Sul 26 9.125 4.782 0.638 0.736 0.136 
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Figura 4. Percentual da variação genética pela Análise Molecular de Variância 

(AMOVA) calculada usando as medidas de distância genética par a par a partir 

do RST. Em vermelho a variação atribuída a diferenças dentro das populações 

e em azul entre populações e p<0,01. 
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Tabela 3. Resultado dos testes de gargalo genético utilizando 24 marcadores 

microssatélites (SSR) em três conjuntos: População total; População norte; 

População sul. 

Populações Indivíduos Sing test1   

  IAM2 SMM3 TPM4 

População total 40 0.486 0.000 0.104 

População norte 16 0.441 0.062 0.464 

População sul 26 0.348 0.000 0.337 
1
Valores do Singtest são valores P. Resultados significativos para Singtest estão em negrito 

Mutationalmodels: the infiniteallelesmodel (IAM)
2
; stepwisemutationmodel (SMM)

3
; and a 

combination of thosetwo extreme hypotheses, the twophasemodel (TPM)
4
. 
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Figura 5. Média do Coeficiente de parentesco (Fij) entre pares de indivíduos de Chaetomyssubspinosus representados em função 
da distância geográfica. As linhas superior e inferior representam intervalos de confiança de 95% para Fij sob a hipótese nula de 
que os genótipos são distribuídos aleatoriamente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cepas de Toxoplasma gondii foram detectadas e isoladas de indivíduos 

de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus). A caracterização revelou que os 

isolados são atípicos (não pertencem ao grupo clonal tipo I, II ou III), e são 

semelhantes a isolados de T. gondii provenientes de suínos e ovinos da 

mesma região. 

Os indivíduos de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) analisados 

estavam parasitados por carrapatos da espécie Amblyomma longirostre, os 

quais estavam infectados por Rickettsia bellii e Rickettsia amblyommii. 

Os pelos modificados em espinhos de um indivíduo de ouriço-preto 

(Chaetomys subspinosus) estavam infectados por bactérias não patogénicas e 

patogênicas. As quais foram identificadas através do sequenciamento como: 

Bacillus cereus, B. thuringiensis, B. anthracis, e B. pumilus.  

Para a Saúde Pública os patógenos identificados (T. gondii, R. bellii e R. 

amblyommii) em associação com C. subspinosus alertam sobre risco em 

relação ao contato ou manipulação destes animais por seres humanos de 

adquirir zoonoses. Assim como, adverte a população humana que realiza caça 

à esta espécie da possibilidade de infecção por ingestão da sua carne mal 

cozida.  

Foram desenvolvidos um total de 30 marcadores microssatélites que 

indicaram ser ferramentas úteis para a realização de estudos genéticos e 

evolutivos bem como para aplicação em estratégias de manejo e conservação 

de populações de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus). 

Os indivíduos de ouriço-preto (Chaetomys subspinosus) amostrados nos 

estados de Sergipe e da Bahia podem ser divididos em dois grupos genéticos 

(População Norte; População Sul) com sinais de mistura, indicando pouca 

estrutura genética. Notamos adequada diversidade genética. Porém, 

detectamos gargalo genético na população total e na população sul. O nível de 

parentesco foi baixo em toda área espacial. Os resultados nos revelam que 

mesmo com a fragmentação da Mata Atlântica C. subspinosus não sofreu 

perdas suficientes para provocar alterações genéticas. 
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 Afim de minimizar futuras perdas genéticas ou estruturação espacial 

entre as populações de C. subspinosus na sua área de ocorrência é prudente 

reduzir o processo de fragmentação da Mata Atlântica, já que a maior 

diversidade genética foi localizada nos indivíduos que se encontravam em 

ambientes com uma maior cobertura florestal e/ou área de borda. 
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