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AgNO3  Nitrato de Prata 
AT   Pares de bases adenina e timina 
Ba(OH)2  Hidróxido de bário 
°C    Graus Celsius 
CF   Centro fibrilar 
CFD   Componente fibrilar denso 
CG   Componente granular 
CMA3   Cromomicina A3 

CMA3
+  Marcação CMA3 positiva 

COI   Subunidade I de citocromo oxidase 
Cy3   Cianina 3 
DAPI   4’-6-diamidino-2-fenilindol 
DAPI+   Marcação DAPI positiva 
dATP   Desoxiadenosina trifosfato 
DNA    Ácido desoxirribonucléico 
DNAr   DNA ribossômico 
FISH   Hibridização in situ fluorescente 
FITC   Isocianato de fluoresceína 
GC   Pares de bases guanina e citosina  
HC   Heterocromatina constitutiva 
HCl   Ácido clorídrico 
HF   Heterocromatina facultativa 
LTR   Repetições terminais longas 
mg   Miligramas 
MgCl2   Cloreto de Magnésio 
ml   Mililitros 
mm   Milímetros  
nm    Nanômetros 
pb   pares de bases 
PCR   Reação em cadeia da polimerase 
pH   potencial hidrogeniônico  
pré-RNAr  pré-RNA ribossômico 
RNA   Ácido ribonucléico 
RNA pol I  RNA polimerase I 
RNAr    RNA ribossômico 
RON   Região organizadora de nucléolo 
SSC   Solução salina citrato 
s. str   Sensu stricto 
µg   Microgramas 
µl   Microlitros 
µm    Micrômetros 
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Figura 1. Células meióticas e mitóticas de Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanaus. 
(A) Metáfase I e (B, C) metáfases II coradas convencionalmente. (D) Metáfase 
espermatogonial C-bandeada e (E) metáfase I mostrando os blocos de HC após 
impregnação com nitrato de prata. Note em (D) no destaque à esquerda, o maior par 
autossômico com grande bloco de HC, no centro, o menor cromossomo autossômico 
quase totalmente heterocromático e à direita o difásico com braço curto heterocromático. 
(F, G) Metáfase I submetida à tríplice coloração CMA3/DA/DAPI, mostrando em (F) as 
marcações CMA3

+ e em (G) os blocos DAPI+. As setas em (D) apontam os cromossomos 
difásicos e os asteriscos em (F e G) indicam os bivalentes com blocos tanto CMA3

+ como 
DAPI+. Barra=5µm. 
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Figura 2. Impregnação com nitrato de prata e hibridização in situ fluorescente em 
Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus. (A) Zigóteno mostrando duas RONs ativas 
(cabeças de setas) após impregnação com nitrato de prata. (B) FISH com sonda de DNAr 
18S em metáfase II e (C) FISH com sonda de DNAr 5S em metáfase I. Barra=5µm. 
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Figura 3. Células meióticas de Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas. (A, B) 
Coloração convencional em diacinese e metáfase I, respectivamente. (C) Metáfase I C-
bandeada. (D, E) Metáfase I após tríplice coloração CMA3/DA/DAPI, mostrando blocos 
de HC CMA3

+ em (D) e DAPI- em (E). (F) Impregnação com nitrato de prata em 
metáfase I revelando blocos de HC AgNO3

+. (G, H) Hibridização in situ fluorescente em 
metáfases I com sondas de DNAr 18S e 5S, respectivamente. Barra=5µm. 
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Figura 4. Cromossomos meióticos e mitóticos de Phanaeus (Notiophanaeus) 
splendidulus. (A) Metáfase I e (B) metáfase II coradas convencionalmente. (C) Cariótipo 
montado a partir de metáfase espermatogonial C-bandeada. (D, E) Tríplice coloração 
CMA3/DA/DAPI em metáfase I, mostrando blocos CMA3

+ em todos os cromossomos em 
(D) e DAPI- em (E). Barra=5µm. 
 

59

Figura 5. Impregnação com nitrato de prata e hibridização in situ fluorescente em 
Phanaeus (Notiophanaeus) splendidulus. (A, B, C) Impregnação com AgNO3 em 
paquítenos mostrando três, quatro e cinco pares com RONs ativas, respectivamente. (D) 
regiões de heterocromatina constitutiva impregnadas pelo AgNO3 em paquíteno. (E, F) 
FISH em metáfases I com sondas de DNAr 18S e 5S, respectivamente. As setas apontam 
as regiões de HC e as cabeças de setas as RONs. Barra=5µm. 
 

60
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IInnttrroodduuççããoo  
 
 
 Scarabaeidae representa uma das famílias mais diversas dentro da ordem Coleoptera, 

com aproximadamente 28.000 espécies registradas mundialmente. Dentre suas subfamílias, 

Scarabaeinae inclui os coleópteros popularmente conhecidos como rola-bosta, importantes 

agentes na reciclagem de matéria orgânica, além de atuarem como bioindicadores ambientais. 

 Apesar da ampla diversidade, poucos estudos citogenéticos têm sido realizados em 

Scarabaeidae. Cerca de 400 espécies (1,44%) foram caracterizadas citogeneticamente, das 

quais 82 foram analisadas através de técnicas diferenciais. Essa família é considerada 

conservada cariotipicamente, com mais de 50% das espécies analisadas apresentando o 

cariótipo 2n=20,Xyp. Scarabaeinae está entre as subfamílias com maior variabilidade 

cariotípica, com número diplóide variando de 2n=8,neo-XY em Eurysternus caribaeus a 

2n=24,Xyp em Oniticellus spinipes. Além disso, sete mecanismos sexuais distintos foram 

registrados para a subfamília. 

 Em Scarabaeinae, assim como nos demais membros da família Scarabaeidae, a 

heterocromatina constitutiva (HC) encontra-se localizada predominantemente nas regiões 

pericentroméricas dos cromossomos. Contudo, variações têm sido observadas, como a 

presença de blocos de HC terminais, intersticiais e cromossomos difásicos, com um dos 

braços totalmente heterocromáticos. Adicionalmente, os estudos relacionados à qualificação 

da HC têm revelado ampla heterogeneidade na composição de pares de bases dessas regiões. 

 As regiões organizadoras de nucléolos (RONs) nessa família estão preferencialmente 

localizadas em um par autossômico ou no bivalente sexual. Entretanto, poucos representantes 

foram analisados através da hibridização in situ fluorescente (FISH) com sonda de DNAr, 

técnica que apresenta maior especificidade comparada a impregnação com nitrato de prata, 

também usada na análise das RONs.  

 O uso de técnicas citogenéticas diferenciais tem auxiliado na identificação de 

marcadores cromossômicos importantes para análise cariotípica de diferentes espécies. No 

presente trabalho as espécies Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus, Phanaeus 

(Notiophanaeus) chalcomelas e P. (N.) splendidulus (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini) 

foram analisadas citogeneticamente através de técnicas convencionais, diferenciais e análise 

molecular, com o intuito de descrever suas características cariotípicas e, dessa forma, inferir 

sobre os padrões de evolução cromossômica da tribo Phanaeini, considerada uma das mais 

diversas do ponto de vista citogenético na subfamília Scarabaeinae. 
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RReessuummoo  
 
 
 No presente trabalho diferentes técnicas citogenéticas foram utilizadas com o objetivo 

de caracterizar os cariótipos de três espécies pertencentes à tribo Phanaeini (Coleoptera: 

Scarabaeidae). Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus, Phanaeus (Notiophanaeus) 

chalcomelas e P. (N.) splendidulus apresentaram os cariótipos 2n=20,Xy, 2n=12,neo-XY e 

2n=20,Xyp, respectivamente, com o cariótipo ancestral da família (2n=20,Xyp) sendo 

registrado pela primeira vez no gênero Phanaeus. Uma grande quantidade de heterocromatina 

constitutiva (HC) foi observada no cariótipo dessas espécies, diferindo do mais comum para a 

família. Além disso, C. (C.) dardanus mostrou heterogeneidade da HC, com blocos DAPI 

positivos (ricos em AT) em cinco pares autossômicos, dois dos quais apresentaram blocos 

CMA3
+ adicionais (ricos em GC) adjacentes às marcações DAPI+. Nas espécies de Phanaeus 

analisadas, blocos CMA3
+ foram identificados em todos os cromossomos, esses mesmos 

blocos foram DAPI-. Sítios de DNA ribossomal (DNAr) 18S foram identificados em dois 

pares autossômicos de C. (C.) dardanus, em um par autossômico de P. (N.) chalcomelas, e 

em cinco pares autossômicos de P. (N.) splendidulus. Nas três espécies, genes de RNAr 5S 

foram identificados em apenas um par autossômico. A impregnação com nitrato de prata 

mostrou regiões organizadoras de nucléolos (RONs) ativas em C. (C.) dardanus e P. (N.) 

splendidulus, coincidindo com as marcações reveladas pela FISH com sonda de DNAr 18S. A 

diferenciação cariotípica das espécies de Phanaeini envolveu diferentes rearranjos 

cromossômicos responsáveis pela variabilidade cariotípica observada na tribo.  

 

Palavras-chave: besouro, cariótipo, FISH, heterocromatina, rearranjos cromossômicos.  
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AAbbssttrraacctt  
  
 
 In the present work, different cytogenetic techniques were used with the aim to 

characterize the karyotypes of three species belonging to the Phanaeini tribe (Coleoptera: 

Scarabaeidae). Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus, Phanaeus (Notiophanaeus) 

chalcomelas and P. (N.) splendidulus showed the karyotypes 2n=20,Xy, 2n=12,neo-XY and 

2n=20,Xyp, respectively, with the ancestral karyotype of the family (2n=20,Xyp) been 

registered for the first time in Phanaeus. A high amount of constitutive heterochromatin (CH) 

was detected in the three species analyzed, differing from the most common pattern found in 

the family. Besides, C. (C.) dardanus exhibited a CH heterogeneity, with the occurrence of 

DAPI positive blocks (AT rich) in five autosomal pairs, two of them showing additional 

CMA3
+ blocks (GC rich) next to the DAPI+ marks. In the Phanaeus species analysed, CMA3

+ 

blocks were identified in all chromosomes, these same blocks were DAPI-. Sites of 18S 

ribosomal DNA were identified in two autosomal pairs of C. (C.) dardanus, in one autosomal 

pair of P. (N.) chalcomelas, and in five autosomal pairs of P. (N.) splendidulus. In the three 

species, 5S rRNA genes were detected in only one autosomal pair. Silver nitrate staining 

showed active nucleolus organizer regions (NORs) in C. (C.) dardanus and P. (N.) 

splendidulus, coinciding with the marks revealed by FISH using 18S rDNA probes. The 

karyotypic differentiation process of Phanaeini species involved different chromosome 

rearrangements, responsible for the variability observed in the tribe.  

 

Keywords: beetle, chromosome rearrangements, FISH, heterochromatin, karyotype.  
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11..  RReevviissããoo  ddaa  LLiitteerraattuurraa  
 
 
1.1. Considerações gerais sobre Scarabaeidae (Coleoptera) com ênfase nos 

gêneros Phanaeus e Coprophanaeus (Scarabaeinae) 

 
 
 A ordem Coleoptera encontra-se dividida em quatro subordens: Archostemata, 

Myxophaga, Adephaga e Polyphaga. Dentre essas, Polyphaga é a maior em número de táxons 

específicos, compreendendo mais de 90% das espécies conhecidas. Essa subordem está 

representada por um grupo de besouros com grande diversidade estrutural e biológica, sendo 

registradas 112 famílias, 6.291 gêneros e 65.314 espécies na Região Neotropical (Lawrence e 

Newton 1982; Costa, 2000). 

 De acordo com Costa (2000), as superfamílias mais diversas de Polyphaga são 

Curculionoidea, Chrysomeloidea, Tenebrionoidea, Staphylinoidea e Scarabaeoidea. Essa 

última, também conhecida como Lamellicornia, possui representantes cosmopolitas e de 

hábitos alimentares variados, podendo ser fungívoros, herbívoros, necrófagos, coprófagos, 

saprófagos e ainda, predadores de outros insetos. Alguns apresentam cuidado parental e 

comportamento sub-social e poucas espécies são pragas agrícolas (Browne e Scholtz, 1995; 

Ratcliffe e Jameson, 2004). 

 A monofilia de Scarabaeoidea é bem definida, no entanto, o nível hierárquico entre 

famílias e subfamílias permanece não resolvido (Kohlmann e Morón, 2003). Muitos 

pesquisadores utilizam o sistema de classificação estabelecido por Browne e Scholtz (1995, 

1999) e Lawrence e Newton (1995).  De acordo com esse sistema, Scarabaeoidea está 

constituída por 12 famílias, das quais Scarabaeidae merece destaque devido a sua alta 

diversidade e grande radiação adaptativa. Essa família inclui 91% dos representantes de 

Scarabaeoidea, sendo reconhecidas 27.800 espécies no mundo, das quais cerca de 5.000 

ocorrem na região Neotropical e 2.000 no Brasil (Costa, 2000; Ratcliffe e Jameson, 2004). 

 Os escarabeídeos estão distribuídos em sete subfamílias, uma delas, Scarabaeinae 

compreende os coleópteros vulgarmente conhecidos como “besouros do esterco” ou “rola-

bosta” (Halffter e Edmonds, 1982; Lawrence e Newton, 1995). Essa subfamília apresenta 

ampla distribuição geográfica, com representantes presentes em todos os continentes, no 

entanto, a maior parte da diversidade de Scarabaeinae encontra-se na região Tropical 

(Louzada, 2007). São insetos de corpo robusto, oval ou alongado, de coloração preta, fosca ou 

brilhante, podendo alcançar cinco ou mais centímetros de comprimento (Ratcliffe et al., 2002).  
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 Scarabaeinae é um grupo monofilético e possui aproximadamente 6.000 espécies 

descritas (Hanski e Cambefort, 1991). Para o Brasil foram citados 49 gêneros e 618 espécies, 

dessas 33 foram registradas no estado de Pernambuco até o momento (Vaz-de-Mello, 2000; 

Silva et al., 2007; Costa et al., 2009). Apesar de haver consenso sobre a monofilia de 

Scarabaeinae, divergências são encontradas com relação ao número de tribos presentes no 

grupo e às relações filogenéticas entre as mesmas (Philips et al., 2004b). De acordo com 

Hanski e Cambefort (1991) 12 tribos compõem essa subfamília: Canthonini, Coprini, 

Ateuchini, Eucraniini, Eurysterini, Gymnopleurini, Oniticellini, Onitini, Onthophagini, 

Phanaeini, Scarabaeini e Sisyphini. Dessas, nove ocorrem na região Neotropical, totalizando 

1.250 espécies para essa região. 

 A tribo Phanaeini está constituída por um grupo de besouros restritos às regiões 

Neotropical e Neártica. É um clado monofilético composto por 12 gêneros: Bolbites, 

Coprophanaeus, Dendropaemon, Diabroctis, Gromphas, Homalotarsus, Megatharsis, 

Oruscatus, Oxysternon, Phanaeus, Sulcophanaeus e Tetramereia. Todos parecem ser 

monofiléticos, exceto Sulcophanaeus. Apesar da ocorrência de poucas dúvidas sobre o 

agrupamento coerente da maior parte dos gêneros, existem incertezas sobre as relações entre 

os mesmos (Edmonds, 2000; Philips et al., 2004a). O grupo irmão de Phanaeini ainda não 

está claro, Zunino (1985) sugeriu Onitini, enquanto Philips et al. (2004a) propõem Eucraniini, 

representada pelo gênero Ennearabdus.  

 Cerca de 150 espécies de Phanaeini são encontradas nas regiões Neotropical e 

Neártica, 76 delas ocorrem no Brasil, contudo, não há registro dos gêneros Bolbites, 

Megatharsis e Oruscatus. A fauna da América do Sul tropical inclui representantes de todos 

os gêneros de Phanaeini, oito dos quais se destacam por possuírem todas as espécies 

registradas apenas na América do Sul ou por apresentarem a maioria das espécies localizadas 

nessa região. O alto grau de endemismo genérico sugere que a América do Sul seja o lugar de 

origem da tribo e acredita-se que o desenvolvimento desses insetos ocorreu após a separação 

entre esse continente e a África (Edmonds, 1972; Vaz-de-Mello, 2000; Philips et al., 2004a). 

 Os membros de Phanaeini possuem frequentemente corpo robusto com colorações 

metálicas brilhantes. Os machos geralmente são dotados de ornamento cefálico e pronotal, na 

maioria das vezes corniforme ereto ou curvo. São besouros do tipo cavador (paracoprídeos) e 

assim como a maioria das espécies de Scarabaeinae, são fossoriais. Apesar de procurarem o 

alimento na superfície, grande parte da alimentação, acasalamento e atividades reprodutivas 

são realizadas em túneis e câmaras subterrâneas escavadas no solo (Edmonds, 1972; Philips et 

al., 2004a).  
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 A coprofagia é a condição ancestral nesse grupo, os gêneros basais Gromphas e 

Bolbites, por exemplo, são exclusivamente coprófagos. A principal fonte de alimento dos 

Phanaeini são fezes de animais, principalmente de grandes mamíferos, como bovinos. Há 

muitas espécies em clados mais derivados que são necrófagas ou, raramente, micetófagas e 

frutívoras (Edmonds, 1972; 2000; Alvarado, 2002). Casos de mirmecofilia (associação a 

ninhos de formigas) ocorrem em Dendropaemon e Tetramereia. Indivíduos desses gêneros 

foram vistos deixando os ninhos de Atta sp. durante períodos de chuva. De acordo com Vaz-

de-Mello et al. (1998), o hábito reservado desses mirmecófilos pode explicar porque eles são 

raros em coleções. 

 Os representantes de Phanaeini, assim como a maior parte dos escarabeíneos, 

costumam retirar uma porção do alimento e moldá-lo até adquirir uma forma esférica, 

originando as chamadas bolas de recurso. As bolas produzidas são levadas para túneis e 

câmaras escavados próximos ou imediatamente abaixo da fonte de alimento, podendo ser 

utilizadas para alimentação ou com a finalidade de receber as posturas desses insetos, sendo 

dessa forma, denominadas de “bolas ninho” (Halffter e Edmonds, 1982; Philips et al., 2004a; 

Louzada, 2007).  

 O comportamento de nidificação é conhecido em muitos representantes da tribo. Nas 

espécies mais primitivas a cooperação macho-fêmea é ausente e as bolas ninho não são 

cobertas por uma camada de solo, é o caso de alguns membros de Gromphas e Bolbites. Os 

Phanaeini considerados mais derivados (Coprophanaeus, Oxysternon, Phanaeus e 

Sulcophanaeus) constroem ninhos contendo uma ou mais bolas, elaboradas 

independentemente umas das outras, situadas em suas próprias câmaras separadas e cobertas 

por uma espessa camada de solo, também há cooperação entre os sexos, embora não seja 

necessário para o sucesso reprodutivo (Edmonds, 1972; Cabrera-Walsh e Gandolfo, 1996; 

Philips et al., 2004a). 

 De acordo com Edmonds (1972) os gêneros Phanaeus Macleay, 1819 e 

Coprophanaeus d’Olsoufieff, 1994 incluem cerca de 60% dos representantes de Phanaeini. 

Em Phanaeus a competição entre machos é observada, assim como a cooperação bissexual, 

tanto as fêmeas como os machos contribuem para o abastecimento das galerias subterrâneas, e 

a fêmea subsequentemente usa o alimento estocado para construção das bolas ninho 

(Edmonds, 1994; Vulinec et al., 2003). A distribuição das espécies desse gênero é 

determinada pela cobertura do solo e prevalência climática, especialmente temporadas 

quentes de chuva (Edmonds, 1994).  

 Baseado em caracteres morfológicos e biogeográficos, Edmonds (1994) dividiu 

Phanaeus em dois subgêneros. O primeiro, Notiophanaeus, apresenta 15 espécies 
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predominantemente sul americanas, dispostas em cinco grupos. O subgênero Phanaeus s. str 

possui 27 espécies, organizadas em oito grupos, distribuídas principalmente na América 

Central.  Recentemente, Price (2009) realizou o primeiro estudo filogenético para espécies de 

Phanaeus utilizando dados moleculares. Para construção dessas filogenias foram utilizados 

caracteres morfológicos e dados provenientes de dois genes: subunidade I de citocromo 

oxidase mitocondrial (COI) e RNA ribossômico nuclear 28S (RNAr 28S). Diante dos 

resultados obtidos foi sugerido que Phanaeus não é um clado monofilético, o que contradiz 

outros estudos. Além disso, foi proposto que Notiophanaeus e Phanaeus s. str sejam elevados 

a gêneros.   

 O gênero Coprophanaeus apresenta três subgêneros: Coprophanaeus s. str, 

Megaphanaeus e Metallophanaeus. As espécies do grupo são geralmente ou exclusivamente 

necrófagas, tendem a ocorrer em florestas e normalmente são noturnas (Otronen, 1988; Gill, 

1991; Endres et al., 2005). Coprophanaeus s. str inclui aproximadamente 74% dos 

representantes do gênero, sendo registradas 28 espécies divididas em quatro grupos. 

Apresentam cor escura, são robustos e se assemelham entre si. O subgênero Megaphanaeus 

(representado por quatro espécies dispostas em dois grupos) inclui alguns dos maiores 

Scarabaeinae conhecidos, como os grandes C. ensifer e C.lancifer, que regularmente excedem 

50 mm de comprimento, e Metallophanaeus apresenta seis espécies distribuídas em dois 

grupos. (Edmonds, 1972; Edmonds, comunicação pessoal).  

 
 
1.2. Estudos citogenéticos em Scarabaeidae (Coleoptera) 
 
 
 Estudos citogenéticos são escassos em Coleoptera. Pouco se sabe sobre a citogenética 

da ordem comparado ao conhecimento atual em relação à sistemática e ecologia do grupo. 

Apenas cerca de 1% dos coleópteros descritos foram caracterizados cariotipicamente, 

predominando análises através da coloração convencional, com descrição do número diplóide, 

morfologia cromossômica e sistema de determinação sexual. O reduzido número de estudos 

nesse grupo de insetos é atribuído ao pequeno tamanho dos cromossomos e à obtenção de 

espécimes em diferentes estágios de maturação da espermatogênese. A principal fonte de 

informação citogenética em Coleoptera são células mitóticas e meióticas provenientes de 

gônadas principalmente masculinas (Smith e Virkki, 1978; Petitpierre, 1996; Schneider et al., 

2007a).  

 Os dados descritos têm revelado que essa ordem é conservada cariotipicamente, 

embora variabilidade cromossômica tenha sido observada em diferentes grupos. O padrão 
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mais frequente entre os coleópteros é a ocorrência de cariótipos assimétricos, com diferenças 

em relação ao tamanho dos cromossomos. A morfologia dos cromossomos, em sua maioria, é 

meta-submetacêntrica, não havendo registros confiáveis de centrômeros difusos ou 

policêntricos nesse grupo. Nessa ordem, o macho é o sexo heterogamético, com o 

cromossomo Y geralmente, sendo o menor elemento do complemento cariotípico (Smith e 

Virkki, 1978; Serrano e Galián, 1998; Karagyan et al., 2004). 

 Polyphaga é a subordem com o maior número de representantes estudados 

citogeneticamente. Nela predominam o número diplóide 2n=20 e cromossomos meta-

submetacêntricos, sendo esse cariótipo considerado primitivo e modal para o grupo. Apesar 

da conservação observada, variações ocorrem nessa subordem. A espécie Chalcolepidius 

zonatus (Elateridae), por exemplo, está entre os eucariotas com menor número diplóide 

registrado (2n=4). Vários outros números diplóides foram descritos para essa subordem, 

destacando-se o maior 2n=64, presente em Disonycha bicarinata (Chrysomelidae). Além 

disso, há registros de cromossomos com morfologia acro-telocêntrica e diferentes 

mecanismos sexuais nesse grupo (Smith e Virkki, 1978; Ferreira et al., 1984; Vitturi et al., 

1996; Rozék et al., 2004). 

 Em Coleoptera os sistemas de determinação do sexo estão divididos em dois grandes 

grupos: ortodoxos e não ortodoxos. O primeiro inclui sistemas nos quais ocorre conjugação 

entre os cromossomos sexuais. Nos mecanismos denominados não ortodoxos há ausência de 

pareamento entre os cromossomos sexuais ou esses apresentam tipos de pareamento bastante 

incomuns. Entre os ortodoxos são conhecidos seis tipos de sistemas aquiasmáticos (Xyp, XYp, 

Xnyp/nXyp, Xyc, X0 e X1+X2) e oito quiasmáticos (neoXY, Xy, Xyr, XY, X1X2Y, XY1Y2, 

nXnY, XpneoXneoYp), todos eles têm sido observados na subordem Polyphaga, sendo o Xyp 

o mecanismo sexual predominante (White, 1973; Smith e Virkki, 1978; Karagyan e 

Kuznetsova, 2000; Moura et al., 2003).  

 A associação cromossômica do tipo Xyp, ou pára-quedas simples, é única entre os 

animais e ocorre principalmente em Polyphaga. Esse sistema tem sido considerado a condição 

ancestral para Coleoptera como um todo e o fato de estar presente em grupos muito primitivos, 

como no gênero Glaresis e em alguns membros de Adephaga, tem reforçado essa hipótese 

(Smith e Virkki, 1978; Petitpierre, 1996).  

 O cromossomo X no mecanismo Xyp, em geral, é um metacêntrico relativamente 

grande e o y é um metacêntrico muito menor. Considerando essa diferença de tamanho a 

representação desse sistema é feita por letras maiúsculas e minúsculas, respectivamente. A 

configuração desses cromossomos sexuais durante a associação meiótica se assemelha a um 
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pára-quedas, com o X representando o dossel e o y o pára-quedista, por isso a denominação 

Xyp (“p” para pára-quedas) por Smith (1950). 

 Numa forma mais rara, os cromossomos que compõem esse sistema apresentam 

tamanho similar, sendo assim representados por letras maiúsculas (XYp). De acordo com 

Mesa e Fontanetti (1985), o XYp poderia ser um estágio inicial na origem do Xyp, ou essa 

forma mais rara teria se originado a partir do Xyp por adição de heterocromatina no y. No 

mecanismo Xnyp, múltiplos yp são observados no lugar de um único cromossomo yp. Na 

forma nXyp, acredita-se que os cromossomos X’s são produtos de fissão gerados a partir do X 

original (Takenouchi, 1969; 1970b). 

 O mecanismo X0 é o segundo mais frequente nesse grupo de insetos, ocorrendo 

principalmente nas famílias Cantharidae, Elateridae e Lampyridae (Smith e Virkki, 1978; 

Schneider et al., 2006). Origina-se como consequência da perda do cromossomo y, o que leva 

à redução do número diplóide nos indivíduos machos. De acordo com Smith e Virkki (1978), 

dois eventos têm sido propostos como responsáveis por essa perda: (1) a progressiva 

heterocromatinização do y que o torna geneticamente inerte, provocando a eliminação desse 

cromossomo ao longo das divisões celulares e (2) a translocação de material do y para 

autossomos. 

 O sistema Xyc é raro, estando presente em poucos membros de Chrysomelidae, 

Cicindelidae (Adephaga) e Curculionidae. Durante a metáfase I, os cromossomos nesse 

sistema adquirem uma forma semelhante à de um cogumelo, com o cromossomo y associado 

aos telômeros do X (em forma de “V”) (Takenouchi, 1970a; Smith e Virkki, 1978). No 

sistema X1+X2 o cromossomo y também está ausente, mas a condição 2X é uma consequência 

direta de poliploidia espontânea (Smith e Virkki, 1978). 

 Entre os sistemas quiasmáticos, a formação do neo-XY clássico ocorre por fusão 

cêntrica de um X acrocêntrico com um autossomo igualmente acrocêntrico. Em Coleoptera 

tanto o Xyp como o X0 servem como estágios iniciais para a formação do neo-XY. Como 

nesse grupo de insetos existe prevalência de cromossomos meta-submetacêntricos, a origem 

do neo-XY é precedida por inversões pericêntricas, que alteram a morfologia dos 

cromossomos para acrocêntrica. Alguns autores sugerem que os mecanismos quiasmáticos Xy 

e Xyr (“r” de road shaped) se originaram a partir do neo-XY, por meio de 

heterocromatinização do cromossomo neo-Y (Smith e Virkki, 1978; Cabral-de-Mello et al., 

2008; Arcanjo et al., 2009).  

 No sistema XY, o bivalente sexual assim como os pares autossômicos, não forma 

nenhuma configuração diferencial durante a metáfase I. Smith e Virkki (1978) sugerem que 

em alguns casos, a origem desse sistema pode envolver a ocorrência de mutações novas, 
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capazes de determinar o sexo, em autossomos. Essas mutações podem tornar o antigo 

cromossomo X dispensável. Cerca de 2% dos coleópteros apresentam esse mecanismo, no 

entanto, acredita-se que entre esses casos podem estar incluídos alguns que não são autênticos 

XY e que precisam ser submetidos a análises mais detalhadas (White, 1973; Smith e Virkki, 

1978). A espécie Eurysternus caribaeus, por exemplo, foi caracterizada citogeneticamente por 

Cabral-de-Mello et al. (2007) através de coloração convencional. O cariótipo descrito 

inicialmente foi 2n=8,XY, contudo o uso de técnicas citogenéticas diferenciais permitiu a 

identificação de rearranjos do tipo fusão entre cromossomos autossômicos e sexuais, 

caracterizando o sistema sexual em questão como neo-XY (Arcanjo et al., 2009). 

 Os sistemas quiasmáticos múltiplos (X1X2Y, XY1Y2, nXnY) são normalmente 

derivados de sistemas quiasmáticos simples (neo-XY, XY ou Xyr) e tendem a ocorrer em 

espécies cujos cariótipos são estruturalmente e geneticamente propensos a múltiplas 

translocações, como observado em alguns representantes de Chilocorini (Coccinelidae). Nessa 

tribo, as fusões que formaram o mecanismo neo-XY continuaram, resultando numa série de 

translocações que deram origem aos múltiplos cromossomos sexuais presentes no grupo 

(Smith, 1960; 1962). No sistema XpneoXneoYp as translocações sucessivas envolvem o Xyp, 

levando à formação de um mecanismo múltiplo no qual são observados dois tipos de 

associação cromossômica: (1) quiasmática, entre os autossomos originais e (2) nucleolar, 

compreendendo porções dos Xp e yp originais (Smith e Virkki, 1978). 

 As famílias de Polyphaga que têm sido mais estudadas são Buprestidae (Karagyan e 

Kuznetsova, 2000; Moura et al., 2008), Chrysomelidae (Virkki e Santiago-Blay, 1993; 

Petitpierre, 2006), Coccinelidae (Ennis, 1974; Rozék e Holecová, 2002) Curculionidae 

(Virkki et al., 1990; Holecová et al., 2002), Scarabaeidae (Yadav et al., 1979; Cabral-de-

Mello et al., 2008) e Tenebrionidae (Juan e Petitpierre, 1989; 1990; Pons, 2004).  

 Scarabaeidae apresenta cerca de 400 (1,44%) espécies caracterizadas a partir de 

coloração convencional sendo considerada conservada cariotipicamente, com mais de 50% de 

seus representantes apresentando o cariótipo 2n=20,Xyp e cromossomos com dois braços 

(Yadav et al., 1979; Colomba et al., 1996; Cabral-de-Mello et al., 2008). Contudo, o número 

diplóide varia de 2n=8, em Eurysternus caribaeus (Scarabaeinae), a 2n=30, em Autoserica 

assamensis (Melolonthinae) com registro de sete mecanismos sexuais na família: Xyp, XYp, 

X0, Xy, Xyr, neo-XY e XY (Yadav et al., 1979; Martins, 1994; Moura et al., 2003; Cabral-

de-Mello et al., 2007). 

 Dentre as subfamílias de Scarabaeidae, Aphodiinae, Dynastinae, Melolonthinae, 

Rutelinae e Scarabaeinae são as mais estudadas (Tabela 1). Aphodiinae apresenta 29 espécies 

analisadas, todas mostrando número diplóide 2n=20, exceto Aphodius moestus, com cariótipo 
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2n=22,Xyp. Além disso, nessa subfamília ocorre predominância do mecanismo Xy, ao 

contrário das demais subfamílias, onde o sistema Xyp é o mais frequente (Smith e Virkki, 

1978; Wilson e Angus, 2004; 2006). Dynastinae apresenta 28 espécies analisadas pertencentes 

a 17 gêneros (Tabela 1). Dentre eles, Oryctes se destaca por apresentar maior variabilidade, 

incluindo a espécie O. nasicornis portadora do menor número diplóide registrado (2n=12) 

para a subfamília. O maior número diplóide para Dynastinae é 2n=20 estando presente na 

maioria dos membros do grupo, além desses há registro de espécies apresentando 2n=14, 18 e 

19. O sistema de determinação sexual mais freqüente é o pára-quedas simples, contudo outros 

três mecanismos foram descritos. As espécies Oryctes nasicornis e Phyllognathus silenius 

apresentaram os mecanismos XY e neo-XY, respectivamente. O mecanismo X0 foi registrado 

em duas das três espécies do gênero Pentodon estudadas, Pentodon sp. e P. bidens punctatum 

(=P. punctatum) (Yadav et al., 1979; Martins, 1994; Vitturi et al., 2003; Dutrillaux et al., 

2007a). 

 Melolonthinae apresenta 51 espécies estudadas citogeneticamente, incluídas em 19 

gêneros (Tabela 1). O cariótipo mais freqüente nessa subfamília também é 2n=20,Xyp, porém 

no conjunto seis números diplóides (2n=18, 19, 20, 21, 22 e 30) e seis mecanismos sexuais 

(Xyp, Xyr, XYp, Xy, X0 e neo-XY) têm sido observados. Autoserica assamensis, espécie com 

o maior número diplóide dentro de Scarabaeidae (2n=30), pertence a essa subfamília, contudo, 

as espécies Autoserica sp., Ophtalmoserica karafutoensis, Haplidia etrusca e Holotrichia 

longipennis apresentam o menor número diplóide para Melolonthinae (2n=18). Nessa 

subfamília o segundo sistema sexual mais observado é o Xy. O sistema neo-XY foi registrado 

apenas para a espécie H. etrusca, da mesma forma o XYp foi descrito somente para 

Phyllophaga (Phyllophaga) prox. capillata (Yadav et al., 1979; Moura et al., 2003). 

 Em Rutelinae foram analisadas 43 espécies, distribuídas em 13 gêneros, com a maior 

parte dos estudos concentrados em Anomala e Adoretus (Tabela 1). Esse último mostra-se 

bastante homogêneo, com todas as espécies estudadas apresentando o cariótipo 2n=22,Xyp. 

Adorrhinyptia representa o gênero com maior índice de variabilidade cromossômica nessa 

subfamília, tendo sido observados os quatro números diplóides que ocorrem em Rutelinae, 

2n=16, 18, 20 e 22, além de dois dos quatro mecanismos sexuais presentes na subfamília (Xyp 

e Xyr). Os outros mecanismos sexuais encontrados foram Xy e XY, esse último foi registrado 

apenas para Macraspis morio (Yadav et al., 1979; Martins, 1994; Bione et al., 2005b; 

Dutrillaux e Dutrillaux, 2009b). 

 Scarabaeinae é a subfamília melhor estudada e menos conservada cariotipicamente 

dentro de Scarabaeidae. Representantes de todas as tribos tem sido cariotipados, totalizando 

132 espécies analisadas (Tabela 1). Apesar da predominância do cariótipo 2n=20,Xyp, oito 
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diferentes números diplóides  (2n=8, 12, 14, 18, 19, 20, 21 e 24) e sete mecanismos sexuais 

(XY, Xy, Xyp, XYp, Xyr, X0 e neo-XY) foram observados no grupo. A espécie com menor 

número cromossômico para essa subfamília, assim como para a superfamília Scarabaeoidea é 

Eurysternus caribaeus, com cariótipo 2n=8,neo-XY e a de maior número diplóide Oniticellus 

spinipes (=Tiniocellus spinipes), com cariótipo 2n=24,Xyp (Yadav et al., 1979; Martins, 1994; 

Cabral-de-Mello et al., 2008).  

 A tribo de Scarabaeinae melhor estudada é Onthophagini, com 41 espécies 

caracterizadas citogeneticamente, pertencentes aos gêneros Caccobius, Digitonthopagus, 

Euonthophagus e Onthophagus. Esse último é o gênero no qual se concentra a maior parte 

dos estudos. Onthophagini mostra-se bastante conservada quanto ao número diplóide, com 

todas as espécies mostrando 2n=20, exceto Onthophagus sp3 e Onthophagus sp4, que 

apresentaram o cariótipo 2n=18,Xyp.  Três sistemas de determinação do sexo foram 

verificados na tribo, os mecanismos Xyp e Xy ocorrem em iguais proporções e o Xyr foi 

observado em Onthophagus dama e nas duas espécies estudadas do gênero Digitonthophagus, 

D. bonasus e D.gazella. Em contraste com Onthophagini, a tribo Coprini é bastante variável 

em relação aos cariótipos, apresentando cinco números diplóides distintos (2n=14, 18, 19, 20 

e 21) e os mecanismos Xyp, Xyr, Xy e X0, com destaque para o gênero Copris, que apresenta 

a maior variação de números diplóides observada em Scarabaeinae (Smith e Virkki, 1978; 

Yadav et al., 1979; Cabral-de-Mello et al., 2008). 

 Em Phanaeini representantes de oito gêneros foram cariotipados, totalizando 15 

espécies, das quais nove apresentaram o número diplóide 2n=20. No gênero Phanaeus as 

cinco espécies analisadas sofreram redução cromossômica, alterando o número diplóide para 

2n=12. Essa é a tribo com maior índice de variabilidade em relação aos sistemas de 

determinação sexual em Scarabaeinae, apresentando cinco diferentes mecanismos (Xyp, Xy, 

XY, neo-XY e X0). Essa também é a tribo com maior incidência do sistema sexual neo-XY. 

Em contraste, o mecanismo X0 foi descrito em apenas uma espécie, Oxysternon silenus 

(Yadav et al., 1979; Vidal, 1984; Martins, 1994; Cabral-de-Mello et al., 2008).  

 Em Canthonini, o gênero Canthochilum tem se mostrado uniforme, com todas as 

espécies analisadas exibindo o cariótipo 2n=18,Xyp. Por outro lado, Canthon indigaceus é a 

única espécie do gênero com 2n=18,Xyp, os demais representantes mostraram o cariótipo 

considerado primitivo para a família (2n=20,Xyp). Quatro das cinco espécies analisadas de 

Deltochilum (D. prox. amazonicum, D. valgum, D. (Deltohyboma) calcaratum e D. (D.) 

morbillosum) possuem o número diplóide 2n=14 e o sistema sexual neo-XY, sendo esse o 

cariótipo mais derivado presente na tribo (Cabral-de-Mello et al., 2008; 2010b). Deltochilum 

verruciferum apresentou número diplóide 2n=20 e mecanismo sexual do tipo XYp (Cabral-de-
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Mello et al., 2010a). Esse mecanismo é considerado raro, tendo sido registrado pela primeira 

vez na subfamília Scarabaeinae em Malagoniella prox. astianax, representante de Canthonini 

(Cabral-de-Mello et al., 2008). Essas espécies juntamente com Phyllophaga (Phyllophaga) 

prox. capillata (Melolonthinae) representam os únicos membros de Scarabaeidae 

apresentando o mecanismo XYp (Moura et al., 2003).  

 As três espécies estudadas de Eucranini apresentaram o número diplóide 2n=18, duas 

delas com o mecanismo sexual Xyp (Vidal, 1984). Das cinco espécies de Gymnopleurini 

analisadas apenas Paragymnopleurus sinuatus (2n=18,XY) possui cariótipo distinto do 

primitivo (Yadav et al., 1979; Colomba et al., 2000). As tribos Onitini e Scarabaeini 

apresentaram nove e quatro espécies estudadas, respectivamente. Em todas o número diplóide 

observado foi 2n=20. Além disso, há registros dos mecanismos sexuais Xyp e Xy em ambas 

as tribos e do sistema XY, observado apenas em Onitini na espécie Bubas bison (Yadav et al., 

1979; Vidal, 1984; Angus et al., 2007). 

  A tribo Oniticelini inclui o escarabeíneo com maior número diplóide registrado 

(Oniticellus spinipes, 2n=24,Xyp), no entanto, as outras duas espécies analisadas mostraram-

se conservadas, apresentando o cariótipo 2n=20,Xyp (Smith e Virkki, 1978; Yadav et al., 

1979). Apenas um representante foi analisado em cada uma das demais tribos de Scarabaeinae. 

Canthidium breve (Ateuchini) e Sisyphus schaefferi (Sisyphini) apresentaram os cariótipos 

2n=18,Xyp e 2n=20,Xy, respectivamente (Yadav et al., 1979; Vidal, 1984).  

 De acordo com Yadav e Pillai (1979) cinco tipos de rearranjos cromossômicos são os 

principais responsáveis pela variabilidade cariotípica observada em Scarabaeidae. Fusões 

autossomo-autossomo (A-A), fusões X-autossomo (X-A), perda do cromossomo y, fissões e 

inversões pericênticas, deram origem aos cariótipos derivados nessa família a partir do 

ancestral 2n=20,Xyp. As fusões cêntricas provocam redução do número diplóide sem 

modificar a quantidade de DNA no genoma do organismo. Esse tipo de rearranjo tem 

originado cromossomos meta-submetacêntricos a partir de acro-telocêntricos, podendo ainda 

alterar o sistema de determinação do sexo quando envolvem cromossomos sexuais. Em 

Scarabaeidae fusões do tipo (A-A) possivelmente ocorreram em vários representantes, como 

Copris lugrubis e Phileurus sp. Nessas espécies o número diplóide foi reduzido para 2n=14, 

no entanto, o mecanismo sexual original (Xyp) foi mantido. Outros exemplos são as espécies 

Canthon indigaceus e Macraspis festiva, com cariótipo 2n=18,Xyp (Yadav et al., 1979; 

Martins, 1994; Bione et al., 2005b). As fusões X-autossomo deram origem ao mecanismo 

sexual neo-XY em Scarabaeidae, como observado em Deltochilum amazonicum (2n=14) e 

Phanaeus vindex (2n=12). A diferenciação cariotípica dessas espécies envolveu ambos os 

tipos de fusão (Smith e Virkki, 1978; Cabral-de-Mello et al., 2008).  
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 As perdas cromossômicas nessa família envolvem principalmente o cromossomo y e 

têm como consequência, a formação do sistema de determinação sexual X0. Poucas espécies 

apresentaram esse mecanismo entre os escarabeídeos estudados. Na subfamília Melolonthinae 

estão incluídas quatro espécies, com destaque para o gênero Apogonia no qual foram 

registrados três representantes portadores do sistema X0. Em Scarabaeinae, apenas as espécies 

Copris fricator e Oxysternon silenus apresentaram esse mecanismo sexual e na subfamília 

Dynastinae o sistema X0 foi registrado em duas espécies do gênero Pentodon (Yadav et al., 

1979; Vituri et al., 2003). De acordo com Vitturi et al. (2003), a presença desse sistema em 

subfamílias não relacionadas de Scarabaeidae sugere que o mesmo se originou de forma 

independente na família.   

 As fissões cêntricas ocorrem por meio de quebras na altura do centrômero gerando 

cromossomos acro-telocêntricos. Esse tipo de rearranjo, assim como as fusões, não altera o 

conteúdo de DNA da célula, contudo promove o aumento do número de cromossomos em um 

indivíduo. Fissões cêntricas provavelmente ocorreram nas espécies Autoserica assamensis, 

com cariótipo 2n=30,Xy e Oniticellus spinipes (=Tiniocellus spinipes), 2n=24,Xyp. Nessa 

última, o processo de fissão envolveu apenas cromossomos autossômicos e o mecanismo 

sexual ancestral foi mantido (Smith e Virkki, 1978; Yadav et al., 1979).  

 As inversões pericêntricas são os principais rearranjos responsáveis pela variação na 

morfologia cromossômica observada em Scarabaeidae. Apesar de não provocarem alterações 

no número diplóide, as inversões antecederam o processo de fusão em diferentes espécies, 

como relatado por Bione et al. (2005a) para Isocopris inhiata (2n=18,Xyp). Nessa espécie, 

inversões pericêntricas modificaram a morfologia dos cromossomos, originalmente meta-

submetacêntica, para acro-telocêntrica e esses por sua vez sofreram fusões cêntricas que 

reduziram o número diplóide da espécie. Esses mesmos eventos possivelmente originaram os 

cariótipos derivados presentes em Eurysternus caribaeus (2n=8,neo-XY) e Macraspis festiva 

(2n=18,Xyp). No caso da espécie E. caribaeus, as inversões precederam a formação do 

mecanismo sexual neo-XY, formado a partir de fusão entre autossomos e sexuais com 

morfologia acro-telocêntrica (Bione et al., 2005b; Arcanjo et al., 2009). Dentre os 

escarabeídeos que sofreram inversões pericêntricas durante sua evolução cromossômica, a 

espécie Bubas bison (2n=20,XY) se destaca, por apresentar todos os cromossomos, com 

exceção do Y, com morfologia acro-telocêntrica. Bubas bison conservou o número diplóide 

ancestral da família, contudo, inversões sucessivas alteraram a morfologia da maior parte dos 

cromossomos (Colomba et al., 2006). Diabroctis mimas, Gymnopleurus sturmi, Caccobius 

schreberi, Scarabaeus cristatus e alguns representantes de Onthophagus são exemplos de 
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escarabeídeos que sofreram esse tipo de rearranjo durante o processo de diferenciação 

cariotípica (Colomba et al., 2000; Bione et al., 2005a; Cabral-de-Mello et al., 2008). 

 

Tabela 1. Variação cariotípica e número de espécies analisadas por gênero nas subfamílias 
Aphodinae, Dynastinae, Melolonthinae, Rutelinae e Scarabaeinae (Scarabaeidae). 
 
Subfamília 
   Gênero 

Número de 
espécies analisadas

Variação cariotípica 
Ref. 

N° diplóides (2n) Mec. sexuais 
Aphodiinae     
  Aphodius 27 20 e 22 Xy e Xyp 1, 3, 9, 13 
  Ataenius 1 20 - 3 
  Psammodius 1 20 Xyp 3 
Dynastinae     
  Allomyrina 1 20 Xyp 1 
  Bothynus 1 20 Xyp 1 
  Cyclocephala 4 20 Xyp 1, 16 
  Dynastes 1 18 neo-XY 15 
  Dyscinetus 1 20 Xyp 1 
  Eophileurus 2 20 Xyp 1, 3 
  Enema 1 18 - 2 
  Ligyrodes 1 20 Xyp 1, 3 
  Lycomedes 1 20 Xyp 1 
  Lygirus 2 20 Xyp 11, 16 
  Megasoma 1 20 Xyp 16 
  Orizabus 1 18 Xyp 1, 3 
  Oryctes 2 12, 18 e 20 Xyp, XY e neo-XY 1, 3, 21 
  Pentodon 3 19 e 20 Xyp e X0 1, 3, 8 
  Phileurus 1 14 Xyp 4 
  Phyllognathus 2 18 e 20 Xyp e neo-XY 1, 3 
  Strategus 3 20 Xyp 4, 11 16 
Melolonthinae     
  Amphimallon 1 20 - 1, 3 
  Apogonia 6 19, 20 e 21 Xyp, Xy e X0 1, 3 
  Aserica 2 19 e 20 Xyp e X0 1, 3 
  Autoserica 3 18, 20 e 30 Xyp e Xy 1, 3 
  Chlaenobia 2 20 Xyp 1 
  Costelytra 1 20 Xyp 1 
  Diplotaxis 4 20 Xyp 1, 3 
  Ectinohoplia 1 20 Xyr 3 
  Genus 1 20 Xyp 1, 3 
  Haplidia 1 18 neo-XY 1, 3 
  Holotricha 2 18 e 20 Xyp 1, 3 
  Hoplia 1 20 - 3 
  Lyogenys 1 20 Xyp 7 
  Melolontha 1 20 Xy 1, 3 
  Odontria 1 20 Xyp 1 
  Ophtalmoserica 1 18 - 1, 3 
  Phyllophaga 16 20 Xyp, XYp e Xy 1, 3, 7 
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  Schizonycha 2 20 e 22 Xyp 1, 3 
  Serica 4 20 Xyp 1, 3 
Rutelinae     
  Adoretus 10 22 Xyp 1, 3 
  Adorrhinyptia 2 16, 18, 20 e 22 Xyp e Xyr 1, 3 
  Anomala 16 18 e 20 Xyp, Xyr  e Xy 1, 3 
  Cotalpa 1 20 Xyp e Xy 1, 3 
  Geniates 1 20 Xyp 11 
  Hoplia 1 20 - 1 
  Macraspis 3 18 e 20 Xyp e XY 4, 11, 22 
  Mimela 1 20 Xyp 1, 2 
  Pelidnota 4 18 e 20 Xyp, Xyr e Xy 1, 3, 4, 11 
  Phyllopertha 1 20 Xy 1, 3 
  Pocalta 1 20 Xyp, Xy 1, 3 
  Popillia 1 18 Xy 1, 3 
  Strigodermella 1 20 Xyr 1 
Scarabaeinae     
  Ateuchini      
  Canthidium 1 18 Xyp 17 
  Canthonini     
  Canthochilum 4 18 Xyp 17 
  Canthon 5 18 e 20 Xyp 17 
  Deltochilum 5 14 e 20 XYp e neo-XY 17, 24, 25 
  Malagoniella 1 20 XYp 17 
  Coprini     
  Cantharsius 7 18 e 20 Xyp e Xyr 17 
  Copris  7 14, 18, 19, 20 e 21 Xyp, Xy e X0  17 
  Dichotomius 7 18 e 20 Xyp e Xyr 17, 20, 23
  Heliocopris 2 20 Xyp e Xy 15, 17 
  Isocopris 1 18 Xyp 17 
  Micropris 2 20 Xyp 17 
  Paracopris 1 18 Xyp 17 
  Eucranini     
  Anomiopsides 1 18 - 17 
  Eucranium 1 18 Xyp 17 
  Glyphoderus 1 18 Xyp 5, 17 
  Eurysternini     
  Eurysternus 1 8 neo-XY 19 
  Gymnopleurini     
  Gymnopleurus 4 20  Xyp e Xy 6, 17 
  Paragymnopleurus 1 18 XY 17 
  Oniticellini     
  Euoniticellus 2 20 Xyp 17 
  Oniticellus 1 24 Xyp 17 
  Onitini     
  Bubas 3 20 Xy e XY 12, 17 
  Chironitis 1 20 Xy 17 
  Onitis 4 20 Xyp e Xy 17 
  Ontherus 1 20 Xyp  17 
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  Onthophagini     
  Caccobius 1 20 Xyp 17 
  Digitonthophagus 2 20 Xyp, Xyr e Xy 17 
  Euonthophagus 2 20 Xy 17 
  Onthophagus 36 18 e 20 Xyp, Xyr e Xy 17 
  Phanaeini     
  Bolbites 1 20 Xy 17 
  Coprophanaeus 3 20 Xy, XY e XYp 17, 18 
  Diabroctis 1 20 Xyp e Xy 10, 17 
  Gromphas 1 20 Xyp 17 
  Oxysternon 1 19 X0 17 
  Oruscatus 1 20 - 17 
  Phanaeus 5 12 XY e neo-XY 17 
  Sulcophanaeus 2 20 neo-XY 17 
  Scarabaeini     
  Scarabaeus 4 20 Xyp e Xy 14, 17 
  Sisyphini     
  Sisyphus 1 20 Xy 17 
 
N°: números; Mec.: mecanismos; Ref.: referências. Dados de Smith e Virkki, 1978(1); Vidal 
e Giacomozzi, 1978 (2); Yadav et al., 1979 (3); Martins, 1994 (4); Colomba et al., 1996 (5); 
Colomba et al., 2000 (6); Moura et al., 2003 (7); Vitturi et al., 2003 (8); Wilson e Angus, 
2004 (9); Bione et al., 2005a (10); Bione et al., 2005b (11); Colomba et al., 2006 (12); 
Wilson e Angus 2006 (13); Angus et al., 2007 (14); Dutrillaux et al., 2007a (15); Dutrillaux et 
al., 2007c (16); Cabral-de-Mello et al., 2008 (17); Oliveira, 2008 (18); Arcanjo et al., 2009 
(19); Cabral-de-Mello et al., 2009 (20); Dutrillaux e Dutrillaux, 2009a (21); Dutrillaux e 
Dutrillaux, 2009b (22); Silva et al., 2009 (23); Cabral-de-Mello et al., 2010a (24); Cabral-de-
Mello et al., 2010b (25). 
 
 
1.3. Heterocromatina constitutiva: organização e função 
 
 
 O genoma de organismos eucariotas encontra-se compactado sob a forma de 

cromatina, um complexo formado por DNA e proteínas importante na regulação de diferentes 

processos variando desde a expressão gênica até a dinâmica cromossômica durante a divisão 

celular (Grewal e Moazed, 2003; Sumner, 2003; Rando, 2006). As interações entre o DNA e 

diversas proteínas de ligação é que determinam os diferentes graus de compactação do 

material genômico, até atingir os níveis superiores de organização observados nos 

cromossomos. Dentre essas proteínas destacam-se as histonas, polipeptídeos de caráter básico 

que compõem a maior parte da fração protéica da cromatina e que são fundamentais na 

formação da estrutura primária desse complexo, a fibra de 10 nm de nucleossomos (Watson et 

al., 2004; Rando, 2006). Além de permitir a acomodação de todo o genoma de um organismo 

no interior do núcleo celular, o processo de compactação apresenta outras funções importantes 
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como, proteger o DNA contra danos e garantir a transmissão eficiente da informação genética 

para as células filhas após a divisão celular (Sumner, 2003; Watson et al., 2004). 

 De acordo com um conjunto de características distintas a cromatina pode ser dividida 

em dois tipos: eucromatina e heterocromatina. As regiões eucromáticas são porções mais 

acessíveis e transcricionalmente ativas do genoma, ricas em genes, principalmente de cópia 

única, e que sofrem condensação e descondensação em fases específicas do ciclo celular. Por 

outro lado, a heterocromatina apresenta-se condensada durante todo o ciclo celular, é 

transcricionalmente silenciosa e apresenta replicação tardia (Sumner, 1990; 2003; Elgin e 

Grewal, 2003; Grewal e Moazed, 2003).  

 Brown (1966) classificou a heterocromatina em duas principais classes. A 

heterocromatina facultativa (HF), que corresponde a regiões cromossômicas reprimidas de 

forma seletiva e célula-específica por apenas parte do ciclo de vida. Esse estado 

heterocromático é reversível e a composição gênica e de pares de bases desses sítios não 

necessariamente difere da eucromatina. O exemplo mais conhecido desse fenômeno é a 

inativação de um dos cromossomos X de fêmeas de mamíferos como mecanismo de 

compensação de dose gênica (Lyon, 1999; Boumil e Lee, 2001). Outro exemplo de HF ocorre 

em alguns homópteros, como cochonilhas e pulgões. Nos machos desses insetos o conjunto 

de cromossomos de origem paterna é heterocromatinizado, não havendo expressão de genes 

de origem paterna nos descendentes. Esses por sua vez transmitem para a prole apenas os 

cromossomos eucromáticos de origem materna, no entanto, esse conjunto cromossômico 

também será heterocromatinizado caso seja transmitido para descendentes machos (Bongiorni 

et al., 2001).    

 A heterocromatina constitutiva (HC) é um componente genômico que tende a ter uma 

composição de bases substancialmente diferente da eucromatina, sendo rica em sequências de 

DNA altamente e moderadamente repetitivo e pobre em genes estruturais. Além disso, essas 

regiões se caracterizam por apresentar baixa frequência de recombinação meiótica e arranjos 

regulares de nucleossomos (Sumner, 2003; Huisinga et al., 2006). 

 A HC pode se apresentar sob duas formas distintas, denominadas α e β-

heterocromatina. A α-heterocromatina é constituída principalmente por DNA satélite e 

corresponde à HC detectada pelo bandeamento C. A β-heterocromatina apresenta-se como 

material mais disperso, sendo rica em elementos transponíveis. Esse tipo de HC é mais raro, 

não estando presente em todos os organismos, e encontra-se localizada entre as regiões de 

eucromatina e α-heterocromatina (Holmquist et al., 1998; Koryakov et al., 1999). 

 As repetições satélite, principais constituintes da heterocromatina constitutiva, podem 

variar na composição (apresentando riqueza nos pares de bases AT ou GC) e no tamanho, 
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com unidades de repetição de 2 pb até centenas ou milhares de pares de bases (Grewal e 

Moazed, 2003; Sumner, 2003). Tem sido sugerido que a natureza repetitiva desses elementos 

é importante no recrutamento da maquinaria necessária para a formação da heterocromatina, 

levando ao silenciamento dessas regiões e de genes próximos (Dorer e Henikoff, 1994; 

Henikoff, 1998; Selker, 1999; Hsieh e Fire, 2000).  

  Funções importantes são atribuídas à heterocromatina constitutiva, tais como: 

silenciamento gênico, regulação gênica, organização e funcionamento correto do centrômero, 

pareamento e segregação dos cromossomos, inibição de crossing-over e proteção de regiões 

eucromáticas (Grewal et al., 1998; Guarente, 2000; Henikoff, 2000; Grewal e Jia, 2007).  

 Na maioria dos organismos, a heterocromatina constitutiva encontra-se localizada 

preferencialmente nas regiões centroméricas dos cromossomos, podendo ainda estar 

associadas às regiões terminais. Blocos intersticiais de HC ocorrem com menor frequência e 

são observados principalmente em insetos e plantas. Em alguns casos, os sítios de HC podem 

apresentar heteromorfismos, diferindo em tamanho entre indivíduos da mesma espécie, e 

entre homólogos no mesmo indivíduo. Além disso, há registros de blocos de HC que diferem 

na composição de bases do DNA e nas propriedades de coloração dentro da mesma espécie 

(Sumner, 1990; 2003; Wallrath, 1998).   

 Diferentes técnicas têm sido empregadas para estudar as regiões heterocromáticas. O 

bandeamento C é o principal método utilizado para determinar o padrão de distribuição de 

blocos de HC nos genomas de plantas e animais. Essa técnica foi desenvolvida na década de 

70 e consiste basicamente em expor os cromossomos a soluções ácida, básica e salina que 

promovem a depurinação, hidrólise e extração de DNA, evidenciando dessa forma os blocos 

de heterocromatina constitutiva (mais resistentes ao tratamento) após coloração seletiva com 

Giemsa (Sumner, 1972; 2003). Os fluorocromos base-específicos também são importantes 

ferramentas para o estudo de regiões heterocromáticas, permitindo diferenciar 

qualitativamente a heterocromatina constitutiva, além de verificar a equilocalidade e 

variablididade dos blocos de HC. Esses corantes fluorescentes apresentam afinidade por 

sequências ricas em pares de bases AT ou GC, como o 4’-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) e 

Hoechst 33258, que se ligam às regiões ricas em AT, e Cromomicina A3 (CMA3) e 

Mitramicina, que apresentam afinidade pelos pares de bases GC (Schweizer, 1976; John et al., 

1985).  

 Enzimas de restrição também têm sido empregadas para análise das regiões de 

heterocromatina. Em alguns casos, o DNA satélite pode apresentar sítios de restrição que se 

repetem regularmente e são alvos de enzimas específicas. Essas enzimas agem digerindo e 

removendo grandes quantidades de DNA satélite da heterocromatina, permitindo determinar a 
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localização dessas sequências nos cromossomos. Em algumas espécies há uma correlação 

entre o padrão de bandas C e aquele observado após a digestão por enzimas de restrição 

(Arnold et al., 1986; Gosálvez et al., 1987; Petitpierre, 1996). 

 A hibridização in situ fluorescente (FISH) também tem sido utilizada para localizar 

famílias específicas de DNA que compõem a HC (Pons et al., 2002; Mravinac et al., 2004; 

2005a,b). Nesse caso, enzimas de restrição podem ser aplicadas para digerir o DNA genômico 

total com a finalidade de construir sondas de DNA satélite a partir dos fragmentos com maior 

quantidade de DNA. Essas sondas são marcadas e utilizadas para localizar 

cromossomicamente as regiões nas quais as repetições satélite estão concentradas (Lohe et al., 

1993; Bruvo et al., 1995; Sambrook e Russel, 2001).   

 
 
1.3.1. Heterocromatina constitutiva em Coleoptera 
 
 
 Até a década de 60 as técnicas de coloração convencional eram as únicas ferramentas 

disponíveis para estudos cariotípicos em Coleoptera, assim como em outros grupos de 

organismos. O surgimento das técnicas de bandeamento no final dos anos 60 permitiu uma 

análise cromossômica mais detalhada dos cariótipos, a partir da diferenciação longitudinal de 

cromossomos ou da localização de regiões cromossômicas específicas (Caspersson et al., 

1968; Sumner, 1972). A identificação de segmentos heterocromáticos, por exemplo, é 

importante para a caracterização cariotípica de diferentes espécies. Além disso, facilita as 

análises comparativas entre os cariótipos, possibilitando uma melhor compreensão dos 

padrões evolutivos de espécies relacionadas (Angus, 1983; Petitpierre, 1996; Sumner, 2003). 

 A técnica mais utilizada para estudo da heterocromatina constitutiva em Coleoptera é 

o bandeamento C, que tem permitido determinar o padrão de distribuição de blocos 

heterocromáticos no cariótipo de diferentes espécies. Para a qualificação da HC com relação à 

riqueza de pares de bases AT ou GC, fluorocromos base-específicos têm sido utilizados, 

principalmente CMA3 e DAPI (Petitpierre, 1996; Moura et al., 2003; Schneider et al., 2007b). 

Enzimas de restrição também têm sido empregadas, porém em menor escala, para a análise da 

heterocromatina constitutiva e DNA satélite em coleópteros (Juan et al., 1990; Plohl et al., 

1993; Mravinac et al., 2004). 

 Poucos representantes de Coleoptera tiveram o padrão de bandeamento C descrito 

comparado ao número de espécies estudadas por análise convencional. De acordo com Rozék 

et al. (2004) a principal razão para o pequeno número de informações parece ser a quantidade 

limitada de heterocromatina nos cromossomos de muitas espécies de besouros. Em alguns 
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casos, os segmentos heterocromáticos permanecem visíveis durante estágios mais iniciais 

como paquíteno e diplóteno, no entanto, quando os cromossomos se tornam mais 

condensados esses segmentos são pouco visíveis ou mesmo indetectáveis (Holecová et al., 

2002; Rozék et al., 2004). 

 Os estudos realizados têm mostrado que em Coleoptera a heterocromatina constitutiva 

varia em relação à quantidade, localização e composição de bases de DNA. A maioria das 

espécies apresenta blocos de HC localizados nas regiões pericentroméricas dos cromossomos, 

algumas inclusive podem apresentar blocos adicionais intersticiais e nas regiões terminais. A 

heterocromatina dos cromossomos sexuais é mais variável, podendo ocorrer em regiões 

pericentroméricas ou estar distribuída ao longo dos cromossomos (Almeida et al., 2000; 

Zacaro et al., 2004: Schneider et al., 2006; Dutrillaux et al., 2008).   

 Na subordem Adephaga, as análises cariotípicas estão concentradas nas famílias 

Carabidae e Cicindelidae. O padrão preferencial de localização da HC nessa subordem é 

bastante similar ao observado para a ordem como um todo (Rozék e Lachowska, 2001; 2003; 

Proença et al., 2002a,b). Contudo, algumas variações ocorrem no grupo como na espécie 

Odontocheila nodicornis, na qual foi detectada a presença de blocos de HC terminais em dois 

pares autossômicos (Proença et al., 2002b). Outro exemplo foi descrito em Ctenostoma 

rugosum, que apresentou blocos intersticiais e/ou pericentroméricos em todos os 

cromossomos, com exceção do menor par. Foi sugerido que a presença de blocos intersticiais 

nessa espécie indica a ocorrência de inversões paracêntricas envolvendo a heterocromatina 

pericentromérica (Zacaro et al., 2004). 

 Polyphaga é a subordem com o maior número de famílias estudadas através de 

diferentes técnicas de análise citogenética, dentre elas Curculionidae, Tenebrionidae e 

Scarabaeidae são as melhores caracterizadas (Holecová et al., 2002; Pons, 2004; Bione et al., 

2005a,b). Os curculionídeos caracterizam-se pela pouca quantidade de heterocromatina 

constitutiva no genoma. Na maioria das espécies, como Apoderus coryli e Larinus sturnus, a 

HC é visível apenas em estágios meióticos iniciais, estando concentrada nas regiões 

pericentroméricas. Poucos representantes apresentam blocos maiores de heterocromatina que 

podem ser visualizados em cromossomos mais condensados, como Barypeithes liptoviensis e 

B. mollicomus (Lachowska et al., 2004; 2005; Lachowska, 2008).  

 A maioria dos representantes de Tenebrionidae apresenta grandes blocos 

heterocromáticos localizados nas regiões pericentroméricas, que podem corresponder a cerca 

de 20% a 60% do genoma da espécie (Juan e Petitpierre, 1989; Petitpierre, 1996). Essa é a 

família com o maior número de representantes estudados por meio da técnica de digestão in 

situ por enzimas de restrição (Juan et al., 1990; Plohl et al., 1993; Urgarkovic et al., 1994; 
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Petitpierre, 1996). Enzimas específicas podem originar um padrão de bandas igual ou reverso 

ao do bandeamento C. Cromossomos de Tenebrio molitor foram submetidos à digestão pelas 

enzimas AluI e EcoRI, além do bandeamento C. Os cromossomos tratados com a enzima AluI 

mostraram um padrão de bandas similar ao do bandeamento C, que consiste na presença de 

extensos blocos de HC localizados nas regiões pericentroméricas de todos os cromossomos. 

No entanto, o tratamento com a enzima EcoRI produziu grandes “gaps” nas regiões 

heterocromáticas de todos os cromossomos, gerando um padrão de bandas reverso ao da 

banda C. A formação desses “gaps” decorre da extração de DNA satélite nesses sítios. A 

aplicação da técnica de digestão in situ por enzimas de restrição também tem sido bem 

sucedida em outras espécies de Tenebrionidae, como Tenebrio obscurus e Tribolium 

confusum nos quais os sítios de DNA satélite clivados coincidem com os blocos evidenciados 

pelo bandeamento C (Plohl et al., 1993; Urgarkovic et al., 1994). 

   Scarabaeidae destaca-se entre as famílias de Polyphaga por apresentar padrões 

variados de distribuição de HC (Tabela 2). Dentre as espécies analisadas foi observada a 

presença de blocos terminais e intersticiais, além de cromossomos difásicos, com um braço 

eucromático e outro totalmente heterocromático. No entanto, a presença de blocos 

pericentroméricos também é predominante nessa família. Até o momento, 82 espécies foram 

analisadas a partir da técnica de bandeamento C, dessas apenas 16 foram submetidas à 

coloração com fluorocromos base-específicos (Colomba et al., 2000; 2006; Moura et al., 2003; 

Oliveira, 2008; Cabral-de-Mello et al., 2010b). 

 As subfamílias Melolonthinae e Rutelinae apresentam três e quatro espécies analisadas 

quanto ao padrão de distribuição de heterocromatina constitutiva, respectivamente (Tabela 2). 

Em Melolonthinae, Moura et al. (2003) observaram a presença de blocos de HC 

pericentroméricos nos cromossomos autossômicos de Lyogenys fuscus, Phyllopaga (Phytalus) 

vestita e P. (Phyllophaga) prox. capillata. Por outro lado, o bivalente sexual dessas espécies 

apresentou-se quase totalmente heterocromático. O mesmo padrão de localização de HC foi 

observado por Bione et al. (2005b) em três representantes de Rutelinae, Geniates borelli, 

Macraspis festiva e Pelidnota pallidipennis. No entanto, Macraspis tristis exibiu blocos de 

HC pericentroméricos em todos os cromossomos, exceto o y. Além disso, alguns autossomos 

mostraram blocos intersticiais ou terminais variáveis em tamanho (Dutrillaux e Dutrillaux, 

2009b). 

 Na subfamília Dynastinae 12 espécies foram estudadas, mostrando maior variabilidade 

quanto à distribuição de HC (Tabela 2). A maioria dos representantes tem apresentado 

cromossomos com blocos centroméricos de HC, mas há registro de espécies com blocos 

intersticiais e/ou terminais, como Enema pan e Dynastes hercules hercules e espécies com 
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braços cromossômicos heterocromáticos, como Oryctes nasicornis. Além disso, nessa 

subfamília variações têm sido observadas entre espécies do mesmo gênero, como relatado 

para Lygirus ebenus e L cuniculus, e Strategus surinamensis hirtus e S. shyphax (Vidal e 

Giacomozzi, 1978; Vitturi et al., 2003; Bione et al., 2005b; Dutrillaux et al., 2007a; c). 

 Cinco espécies foram submetidas à técnica de bandeamento C na subfamília 

Cetoniinae (Rozék e Lachowska, 2001; Dutrillaux et al., 2006; Dutrillaux e Dutrillaux, 

2009a), dentre elas Jumnos ruckeri (2n=14,neoXY) destaca-se por apresentar 60% do seu 

genoma constituído por heterocromatina constitutiva (Tabela 2). Grandes blocos 

paracentroméricos de HC foram observados em cinco bivalentes autossômicos e no 

cromossomo neo-X desta espécie, apenas um pequeno par autossômico e o cromossomo neo-

Y possuem blocos de HC restritos à região pericentromérica (Macaisne et al., 2006). 

Macaisne et al. (2006) e Dutrillaux et al. (2007a) sugerem que a heterocromatina presente no 

neo-X de coleópteros encontra-se intercalada entre segmentos autossômicos e sexuais, e 

exerce um papel de isolamento entre genes localizados nessas regiões, evitando dessa forma 

que genes autossômicos sofram ação de reguladores de genes envolvidos na determinação 

sexual.  

 Wilson e Angus (2004; 2006) descreveram o padrão de localização da HC de 17 

espécies de Aphodius, único gênero estudado por meio de técnicas diferenciais na subfamília 

Aphodiinae (Tabela 2). Na maioria das espécies a HC está localizada na região 

pericentromérica dos cromossomos, contudo, outros padrões foram registrados, por exemplo, 

a presença de blocos intersticiais, algumas vezes associados a constrições secundárias como 

nas espécies Aphodius (Acrossus) depressus e A. (Chilothorax) contaminatus. Alguns 

representantes analisados apresentaram o cromossomo X rico em heterocromatina, dentre eles 

A. (Chilothorax) lineolatus apresentou um extenso bloco heterocromático, representando 

cerca de 60% do comprimento desse cromossomo. Além disso, cromossomos difásicos foram 

descritos em A. (Chilothorax) conspurcatus, A. (Chilothorax) distinctus e A.(Agrilinus) rufus, 

e algumas espécies, como A. (Chilothorax) distinctus, apresentaram cromossomos com 

ausência de blocos de HC. 

 Scarabaeinae apresenta 41 espécies analisadas, sendo a subfamília melhor estudada em 

Scarabaeidae (Tabela 2). As diferentes espécies têm mostrado padrões variados de 

distribuição de HC, no entanto, a maioria possui blocos de HC localizados em regiões 

pericentroméricas, como observado nas espécies Bubas bubalus, Copris hispanus, 

Eurysternus caribaeus e alguns representantes de Onthophagus como O. (Trichonthophagus) 

hirtus, O. (Palaeonthophagus) similis e O. (Palaeonthophagus) ovatus (Wilson e Angus, 

2005; Angus et al., 2007; Arcanjo et al., 2009). Blocos de HC adicionais aos 
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pericentroméricos têm sido observados em alguns cariótipos. Na espécie Bubas bison, por 

exemplo, 16 dos 20 cromossomos do complemento possuem blocos heterocromáticos 

pericentroméricos e terminais (Colomba et al., 1996; 2006). Em Dichotomius nisus um bloco 

intersticial adicional foi observado no braço longo do maior par cromossômico (Silva et al., 

2009). 

 Nessa subfamília também há registros de espécies com ausência de heterocromatina 

constitutiva em alguns cromossomos, tais como Bubas bubaloides, Dichotomius nisus e 

Deltochilum (Calhyboma) verruciferum (Angus et al., 2007; Silva et al., 2009; Cabral-de-

Mello et al., 2010a). Por outro lado, cromossomos difásicos foram descritos em diferentes 

espécies, como Coprophanaeus (Coprophanaeus) cyanescens, C. (Megaphanaeus) ensifer, 

Deltochilum (Calhyboma) verruciferum, Diabroctis mimas, Iscocopris inhiata e Heliocopris 

giga (Bione et al., 2005a; Angus et al., 2007; Oliveira, 2008; Cabral-de-Mello et al., 2010a). 

Essa última é a espécie com maior quantidade de HC descrita para Scarabaeidae. Heliocopris 

giga (2n=20,Xyp) possui todos os autossomos e o X quase inteiramente heterocromáticos, 

enquanto o cromossomo y é totalmente constituído por heterocromatina (Angus et al., 2007). 

 Os estudos relacionados à composição de pares de bases da HC em Scarabaeidae são 

escassos, com apenas 16 espécies analisadas, pertencentes às subfamílias Dysnastinae, 

Melolonthinae, Rutelinae e Scarabaeinae (Tabela 2). Os dados indicam heterogeneidade para 

esse marcador na família. Blocos ricos em AT, por exemplo, foram observados em todos os 

cromossomos de Lyogenys fuscus (Melolonthinae). As espécies Bubas bison e Glyphoderus 

sterquilinus (Scarabaeinae) também apresentaram HC rica nos pares de bases AT (Colomba et 

al., 1996; 2006; Moura et al., 2003). Por outro lado, a heterocromatina constitutiva de 

Gymnopleurus sturmi (Scarabaeinae) tem alto conteúdo de GC, assim como observado nas 

espécies Pentodon bidens punctatum e Strategus surinamensis hirtus (Dynastinae) (Colomba 

et al., 2000; Vitturi et al., 2003; Bione et al., 2005b). Blocos de HC ricos tanto em pares de 

bases AT quanto GC foram observados em todos os cromossomos de Phyllophaga (Phytalus) 

vestita (Melolonthinae), enquanto a espécie P. (Phyllophaga) prox. capillata (Melolonthinae) 

possui HC quase totalmente neutra, exceto pela ocorrência de blocos CMA3
+ em um pequeno 

autossomo e no bivalente sexual (Moura et al., 2003).   
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Tabela 2. Meiofórmula, padrão de distribuição e composição da heterocromatina constitutiva 
em espécies de Scarabaeidae (Coleoptera). 
 
Subfamília 
Espécie Meiofórmula Bandeamento C Fluorocromos Ref. 

Aphodiinae     
Aphodius (Acrossus) 
depressus 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos; bl.I 
adicional no par 1. 

- 10 

A. (Acrossus) luridus 9II + Xy bl.C nos Aut e no X. - 10 

A. (Acrossus) rufipes 9II + Xy bl.C nos Aut e no X; bl.I 
nos pares 1q, 2q e 5p. 

- 10 

Aphodius 
(Agiolinus) 
lapponum 

9II + Xy bl.C em todos os Aut e 
no y; X quase totalmente 
heterocromático. 

- 17 

Aphodius (Agrilinus) 
ater 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos; blocos 
grandes no braço longo 
dos cromossomos 1 e X; 
cromossomo 1 
polimórfico em relação 
ao tamanho da banda. 

- 17 

A. (Agrilinus) 
constans 

9II + Xy bl.C em todos os Aut; 
bl.Pa ocupando metade 
do braço curto de do 
braço longo do 
cromossomo X. 

- 17 

 A. (Agrilinus) 
nemoralis 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos; bandas C 
adicionais no 5q e Xq. 

- 17 

A. (Agrilinus) rufus 9II + Xyp bl.C grandes nos pares 1, 
2 e 7; 3q-6q, 8q e 9q 
heterocromáticos; bl.C 
pequeno no X e y 
heterocromático. 

- 17 

Aphodius 
(Chilothorax) 
conspurcatus 

9II + Xy bl.C nos pares 2-4; 
cromossomos 1q, 5q, 
Xq, 6p-9p e y 
heterocromáticos 

- 10 

A. (Chilothorax) 
distinctus 

9II + Xy bl.C nos pares 3, 4, 6-9; 
par 5p heterocromático; 
pares 1 e 2 sem blocos 
de HC 

- 10 

A. (Chilothorax) 
lineolatus 

9II + Xy bl.C em todos os Aut; X 
quase totalmente 
heterocromático 

- 10 

A. (Chilothorax) 
contaminatus 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos; bl.I 
adicional no par 1q. 

- 10 
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A. (Chilothorax) 
paykulli 

9II + Xy bl.C grandes em todos os 
cromossomos 

- 10 

A. (Chilothorax) 
sticticus 

9II + Xy bl.C em todos os Aut e 
no X 

- 10 

Aphodius 
(Planolinus) 
borealis 

9II + Xyp bl.C em todos os Aut e 
no X; y heterocromático 

- 17 

A. (Planolinus) 
fasciatus 

9II + Xy bl.C em todos os Aut e 
no X; banda C adicional 
no Xq. 

- 17 

A. (Planolinus) 
vittatus mundus 

9II + Xy bl.C em todos os Aut e 
no X. 

- 17 

Cetoniinae     
Cetonia aurata* 9II + Xyp bl.Pe nos Aut e no X; 

bl.Dt nos pares 1p, 1q, 
2q, 3q e 5q-9q; y 
heterocromático. 

- 15,20 

Epicometis hirta 10II bl.Pa nos Aut e no X; y 
heterocromático. 

- 7 

Jumnos ruckeri 6II + neo-XY bl.Pa grandes nos pares 
1-5 e no X; bl.C no par 6 
e no Y. 

- 16 

Osmoderma scabra 8II + neo-XY 
+ B 

bl.Pe em todos os 
cromossomos; B 
heterocromático 

- 25 

Protaecia (Potosia) 
opaca 

9II + Xyp bl.Pe nos Aut e no X; y 
heterocromático; maioria 
dos cromossomos com 
bandas intercalares. 

- 20 

Dynastinae     
Cyclocephala 
insulicola 

9II + Xyp bl.C nos Aut e no X. - 21 

C. maffafa grandis 9II + Xyp bl.C nos Aut e no X. - 21 
C. tridentata 
tridentata 

9II + Xyp bl.C ou bl.Pa nos Aut e 
no X. 

- 21 

Dynastes hercules 
hercules* 

8II + neo-XY bl.C grandes nos pares 1-
5 e no X; bl.C pequenos 
nos pares 6-8 e no Y; 
bl.T adicional do X. 

- 19 

Enema pan 9II bl.I e bl.T. - 1 
 Lygirus ebenus* 9II + Xyp bl.C em todos os Aut; 

bl.T adicional em um 
pequeno Aut; X quase 
totalmente 
heterocromático; y sem 
marcação. 

- 12 

Lygirus cuniculus 9II + Xyp bl.C nos Aut e no X. - 21 
Megasoma actaeon 9II + Xyp bl.C e bl.T em todos os 

autossomos. 
- 21 
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Oryctes nasicornis* 8II + neo-XY bl.Pe nos pares 1, 4, 5, 8 
e nos cromossomos neo-
X e neo-Y; bl.Pa no par 
2; pares 3p, 6p e 7p 
heterocromáticos.  

- 25 

Pentodon bidens 
punctatum* 

9II + X bl.Pe em todos os 
cromossomos; bl.T 
adicional no X. 

CMA3
+; DAPI 

neutro. 
9 

Strategus 
surinamenis hirtus* 

9II + Xyp bl.C em oito pares os 
Aut; um par Aut sem 
marcação; X quase 
totalmente 
heterocromático; y sem 
marcação. 

CMA3
+; DAPI 

neutro. 
12 

Strategus syphax 9II + Xyp bl.C nos Aut; Xp 
heterocromático; bl.T 
adicionais em alguns 
Aut. 

- 21 

Melolonthinae     
Lyogenys fuscus* 9II + Xyp bl.C nos Aut; BS quase 

totalmente 
heterocromático.  

CMA3 neutro; 
DAPI+. 

8 

Phyllophaga 
(Phyllophaga) prox.  

9II + XYp bl.C nos Aut; BS quase 
totalmente  

CMA3
+ no BS e 

em um pequeno  
8 

capillata*  heterocromático. Aut; DAPI 
neutro. 

 

Phyllophaga 
(Phytalus) vestita* 

9II + Xyp bl.C nos Aut; BS quase 
totalmente 
heterocromático 

CMA3
+; DAPI+. 8 

Rutelinae     
Geniates borelli* 9II + Xyp bl.Pe em todos os Aut; X 

quase totalmente 
heterocromático; y sem 
marcaçação. 

CMA3
+; DAPI 

neutro. 
12 

Macraspis festiva* 8II + Xyp bl.Pe em todos os Aut; X 
quase totalmente 
heterocromático; y sem 
marcaçação. 

- 12 

Macraspis tristis* 8II + Xyp bl.C grandes em todos os 
Aut e no X; pequenas 
bandas intercalares nos 
pares 1p, 2p e 4p; 
polimorfismo nos pares 
6-8 em relação à 
presença ou ausência de 
bl.T; cromossomo X 
polimórfico em relação à 
quantidade de HC; y sem 
blocos de HC. 

- 26 
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Pelidnota 
pallidipennis* 

9II + Xyp bl.Pe em todos os Aut; X 
quase totalmente 
heterocromático; y sem 
marcaçação. 

CMA3
+ no BS e 

em um pequeno 
Aut; DAPI+ em 
oito Aut. 

12 

Scarabaeinae     
Bolbites onitoides 9II + Xy bl.Pa em oito Aut; bl.Pe 

em um Aut. DAPI+ 2 

     
Bubas bison* 9II + Xy ou 

XY 
bl.Pe em todos os 
cromossomos e bl.T em 
oito pares (populações 
da Sicília e Sardenha); 
bl.C pequenos em todos 
os cromosomos 
(população da Espanha). 

DAPI+ nos Aut; 
CMA3

+ no X. 

5,14,18

B. bubaloides 9II + Xy bl.C nos pares 1-4 e no 
X; bl.Pa nos pares 5-7; 
pares 8, 9 e y sem 
marcação. 

- 18 

B. bubalus 9II + Xy + B bl.C em todos os 
cromossomos; B 
heterocromático. 

- 18 

Canthon muticus 9II + Xyp Padrão complexo de 
distribuição. 

- 3 

Copris hispanus 9II + XY bl.C em todos os  - 18 
  cromossomos.   
C. lunaris 9II + Xy bl.C em todos os 

cromossomos 
- 18 

C. sinicus 6II + Xyp bl.C nos Aut e no X; y 
quase totalmente 
heterocromático. 

- 18 

Coprophanaeus 
(Coprophanaeus) 
cyanescens 

9II + XYp Aut difásicos; X quase 
totalmente 
heterocromático e Y com 
bl.Pe. 

CMA3
+ no BS; 

DAPI neutro. 
22 

Coprophanaeus 
(Megaphanaeus) 
ensifer 

9II + XY 1q-9q heterocromáticos; 
bl.I em três Aut; bl.T no 
menor Aut; bl.C no X e 
Y quase totalmente 
heterocromático. 

bl.Pe CMA3
+ 

nos Aut e no X e 
marcações 
intersticiais em 3 
Aut; DAPI 
neutro. 

22 

Deltochilum 
(Calhyboma) 
verruciferum* 

9II + XYp bl.Pe nos pares 1 e 8; 
blocos adicionais no 
braço curto e no braço 
longo do par 1;  2p-7p 
heterocromáticos; par 9 
eucromático; X e Yq 
heterocromáticos. 

CMA3
+:DAPI 

neutro. 
28 
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Deltochilum 
(Deltohyboma) 
calcaratum* 

6II + neo-XY 1q-4q e Xq 
heterocromáticos; bl.Pe 
nos pares 5 e 6; Y quase 
totalmente 
heterocromático. 

CMA3
+:DAPI 

neutro. 
29 

D. (Deltohyboma) 
prox. morbillosum* 

6II + neo-XY 1q-4q e Xq 
heterocromáticos; bl.Pe 
nos pares 5 e 6; Y quase 
totalmente 
heterocromático. 

CMA3
+:DAPI 

neutro. 
29 

Diabroctis mimas* 9II + Xyp bl.Pe nos pares 1, 3, 5, 6, 
8 e 9; bl.T adicionais nos 
pares 1 e 3; pares 2p, 4p 
e 7p heterocromáticos; 
BS quase totalmente 
heterocromático. 

- 11 

Dichotomius 
geminatus 

8II + Xyp+ B bl.Pe nos Aut; Xp 
heterocromático e y 
quase totalmente 
heterocromático; pares 6 
e 7 heteromórficos 
quanto à presença de 
bl.T em um dos 
homólogos do par; B 
heterocromático. 

- 24 

D. nisus* 8II + Xyp bl.Pe nos Aut e no X; 
bl.I no par 1p; y 
eucromático. 

- 27 

D. semisquamosus* 8II + Xyp bl.Pe nos Aut. - 27 
D. sericeus* 8II + Xyr bl.Pe nos Aut; Xq e y 

heterocromáticos;  
- 27 

Eucranium 
arachnoides 

8II + Xyp bl.Pe no pares 2-8; bl.T 
nos pares 4, 6, 8 e X; par 
1 e y sem marcação 

- 4 

Euonthophagus 
amyntas 

9II + Xy + B Pares 4q, 5q, 8q e Xq 
heterocromáticos 

- 13 

E. atramentarius 9II + Xy Pares 2p e 3p 
heterocromáticos. 

- 13 

Eurysternus 
caribaeus* 

3II + neo-XY bl.Pe em todos os 
cromossomos. 

CMA3 e DAPI 
neutro. 

23 

Glyphoderus 
sterquilinus* 

8II + Xyp bl.Pe nos pares 1, 3-8; 
par 2 e BS sem 
marcação. 

DAPI+ 5 

Gymnopleurus 
geoffroyi 

9II + Xyp bl.C na maioria dos 
cromossomos. 

- 18 
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G. sturmi* 9II + XY bl.Pe nos cromossomos 

1, 2, 3a e 4; pares 6-9 e 
X com bl.Pa se 
estendendo por parte do 
braço longo e por todo o 
braço curto; bl.C nos 
cromossomos 5 e 3b 

CMA3
+; DAPI 

neutro. 
6 

Heliocopris gigas 9II + Xyp Aut e X quase totalmente 
heterocromáticos; y 
heterocromático 

- 18 

Isocopris inhiata* 8II + Xyp bl.Pe nos pares 1, 6 e 8; 
bl.Pa no par 2; bl.T 
adicional no par 6; pares 
3p, 4p, 5p e 7p 
heterocromáticos; BS 
quase totalmente 
heterocromático 

- 11 

Oniticellus fulvus 
(Euoniticellus fulvus) 

9II + Xy bl.C  em todos os 
cromossomos; par 6q 
totalmente 
heterocromático 

- 13 

Onthophagus 
albicornis 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos. 

- 13 

O. 
(Digitonthophagus) 
gazella  

9II + Xy  + B bl.C nos Aut e no X; bl.T 
no cromossomo y.  

- 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 
coenobita 

9II + Xy bl.C nos Aut e no X. - 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 
joannae 

9II + Xy bl.C nos Aut e no X. - 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos. 

- 13 

 lucidus     
O. 
(Palaeonthophagus) 
opacicollis 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos; X com 
bloco que se estende ao 
longo do braço curto. 

- 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 
ovatus 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos. 

- 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 
ruficapillus 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos. 

- 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 
similis 

9II + Xy  + B bl.C em todos os 
cromossomos. 

- 13 
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O. 
(Palaeonthophagus) 
stylocerus 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos; par 3 sem 
marcação. 

- 13 

O. 
(Palaeonthophagus) 
vacca 

9II + Xy  + B bl.C nos Aut, no X e no 
B. 

- 13 

O. 
(Trichonthophagus) 
hirtus 

9II + Xy bl.C em todos os 
cromossomos. 

- 13 

Scarabaeus laticollis 9II + Xy bl.C nos Aut e no X; y 
quase totalmente 
heterocromático. 

- 18 

 
Aut: par(es) autossômico(s); B: cromossomo B; bl.C: bloco(s) centromérico(s); bl.Dt: bloco(s) 
distal(is); bl.I: bloco(s) intersticial(is); bl.Pa: bloco(s) paracentromérico(s); bl.Pe: bloco(s) 
pericentromérico(s); bl.T: bloco(s) terminal(is)/telomérico(s); BS: bivalente sexual; HC: 
heterocromatina constitutiva; Ref.: Referências; X: cromossomo X; Y: cromossomo Y grande; 
y: cromossomo y pequeno; -: dados não descritos. Dados de Vidal e Giacomozzi, 1978 (1); 
Vidal, 1980 apud Virkki, 1983 (2); Vidal e Henestrosa, 1984 (3); Vidal e Nocera, 1984 (4); 
Colomba et al., 1996 (5); Colomba et al., 2000 (6); Rozék e Lachowska, 2001 (7); Moura et 
al., 2003 (8); Vitturi et al., 2003 (9); Wilson e Angus, 2004 (10); Bione et al., 2005a (11); 
Bione et al., 2005b (12); Wilson e Angus, 2005 (13); Colomba et al., 2006 (14); Dutrillaux et 
al., 2006 (15); Macaisne et al., 2006 (16); Wilson e Angus, 2006 (17); Angus et al., 2007 (18); 
Dutrillaux et al., 2007a (19); Dutrillaux et al., 2007b (20); Dutrillaux et al., 2007c (21); 
Oliveira, 2008 (22); Arcanjo et al., 2009 (23); Cabral-de-Mello et al., 2009 (24); Dutrillaux e 
Dutrillaux 2009a (25); Dutrillaux e Dutrillaux, 2009b (26); Silva et al., 2009 (27); Cabral-de-
Mello et al., 2010a (28); Cabral-de-Mello et al., 2010b (29). Nota: (*) espécies que 
apresentam marcação da heterocromatina constitutiva através no nitrato de prata.   
 
 
1.4. Regiões organizadoras de nucléolos 
 
 
 O nucléolo é a estrutura nuclear mais notável tanto em microscopia óptica como 

eletrônica, sendo um dos primeiros componentes intracelulares a serem descritos. Apresenta a 

maior concentração de massa por unidade de volume do que qualquer outra região da célula, 

devido à grande quantidade de moléculas de RNA (ácido ribonucléico) e proteínas presentes 

nessa estrutura. Apesar de ocupar uma porção considerável do núcleo, o tamanho do nucléolo 

pode variar em função da espécie, tipo celular e estado fisiológico (Visintin e Amon, 2000; 

Sumner, 2003; Raska et al., 2004).  

 Durante a década de 60 foi descoberta que a síntese das subunidades ribossomais 

ocorre no nucléolo. Posteriormente foram estabelecidas as principais funções dessa estrutura: 

(1) transcrição e (2) processamento de RNA ribossomal (RNAr) e (3) montagem das 

subunidades ribossomais (Pederson e Politz, 2000; Sumner, 2003). De acordo com Olson et al. 

(2000) esses eventos são responsáveis pela manutenção da estrutura normal do nucléolo 
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interfásico. Atualmente tem sido observada a participação do nucléolo em outros processos 

importantes, como: controle do ciclo celular, tumorigênese, envelhecimento, processamento e 

modificação de RNAs não-ribossômicos e/ou ribonucleoproteínas (RNPs) e o “sequestro" 

nucleolar de macromoléculas não-ribossômicas (Pederson, 1998; Olson et al., 2002; Bernardi 

e Pandolfi, 2003).  

 O nucléolo é formado por três estruturas principais geradas a partir da transcrição dos 

genes de RNAr, o componente granular (CG), o componente fibrilar denso (CFD) e o centro 

fibrilar (CF). Esses componentes encontram-se dispostos de forma concêntrica, com o CF 

localizado no centro e o componente granular representando a camada mais externa. O CFD 

contém moléculas de pré-RNA ribossomal recém sintetizadas (pré-RNAr) e proteínas. Por 

outro lado, o CG é composto por partículas pré-ribossomais destinadas ao citoplasma. Tem 

sido sugerido que o centro fibrilar seja o sítio de transcrição dos genes de RNAr, devido à 

presença de DNA ribossomal (DNAr) e RNA polimerase nessa estrutura (Medina et al., 2000; 

Olson  et al., 2000; Sumner, 2003).  
 A síntese de RNA ribossomal é interrompida durante a divisão celular e o nucléolo é 

desfeito. No entanto, ao final da mitose ou meiose a transcrição de RNAr é retomada e o 

nucléolo é reorganizado a partir de sítios cromossômicos específicos nos quais estão 

localizados os genes de RNA ribossomal, as Regiões Organizadoras de Nucléolo (RONs) 

(Hernandez-Verdun et al., 2002; Sumner, 2003). Essas regiões podem estar localizadas em 

um único sítio de um par de homólogos ou em vários cromossomos. Além disso, os clusters 

de RNAr podem ocorrer em diferentes localizações ao longo do cromossomo, estando 

presentes com frequência em regiões terminais (Sumner, 2003; Raska et al., 2004). 

 As Regiões Organizadoras de Nucléolo formam em geral uma estrutura cromossômica 

conspícua denominada constrição secundária. Sumner (2003) sugere que a formação dessa 

constrição pode ser atribuída a uma diferença na estrutura das RONs em relação ao restante 

do cromossomo ou a um retardo no processo de condensação dessas regiões, devido à intensa 

atividade transcricional dos genes de RNAr. Esses genes encontram-se repetidos em tandem, 

estando organizados em múltiplas cópias mesmo em organismos com genomas menores como 

as leveduras. No entanto, o número de cópias entre os organismos difere amplamente, 

podendo variar de 100 repetições, em protistas, fungos e alguns insetos, até 10.000 em 

algumas plantas e anfíbios (Sumner, 2003; Raska et al., 2004). 

 Cada unidade de gene ribossomal consiste de uma sequência transcrita e um espaçador 

intergênico não transcrito. A sequência transcrita é formada pelos genes de RNAr 18S, 5.8S e 

28S, que encontram-se separados por espaçadores internos. A transcrição desses genes é 

dirigida pela RNA polimerase I (RNA pol I), gerando o pré-RNAr 45S, que é posteriormente 
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processado em seus componentes individuais. As sequências de DNAr como um todo são 

frequentemente ricas nos pares de bases guanina e citosina e há uma homologia considerável 

entre os genes ribossomais de diferentes organismos. Por outro lado, os espaçadores 

localizados entre esses genes apresentam maior variação (Sumner, 2003; Raska et al., 2004).     

 Um quarto tipo de RNA ribossomal, o RNAr 5S, é codificado por genes normalmente 

localizados em sítios distintos das RONs. Esses genes também estão presentes em múltiplas 

cópias, podendo estar localizados em um ou mais pares de cromossomos. Em algumas 

espécies como Saccharomyces cerevisae, o número de cópias de genes de RNAr 5S é similar 

aos dos demais genes ribossomais, no entanto, esse número pode ser maior, como no anfíbio 

Xenopus laevis, em que as repetições dos genes de RNAr 18S, 5.8S e 28S variam de 450 a 

760 cópias, enquanto os genes codificadores do RNAr 5S podem apresentar de 9000 a 24.000 

repetições (Sumner, 2003). Alguns organismos se destacam por apresentar os genes de RNAr 

5S situados nas mesmas unidades de repetição dos demais genes ribossomais, como S. 

cerevisae, a ameba Dictyostelium discoideum e o peixe Triportheus nematurus (Adams et al., 

1992; Diniz et al., 2009). Mesmo não sendo normalmente codificado por genes localizados 

nas RONs, o RNAr 5S também é processado no nucléolo para ser incorporado ao ribossomo 

maduro (Pederson e Politz, 2000).  

 O principal método utilizado para localizar cromossomicamente as RONs ativas é a 

impregnação com nitrato de prata (AgNO3). Essa técnica é altamente seletiva para 

identificação de RONs tanto em cromossomos mitóticos como meióticos. A hibridização in 

situ fluorescente (FISH) com sondas de DNA ou RNA ribossomais também tem sido utilizada 

com essa finalidade, apresentado maior especificidade do que a impregnação com AgNO3, 

por localizar sítios de genes de RNAr independente de sua atividade. As RONs marcadas pelo 

AgNO3 são aquelas que se encontravam transcricionalmente ativas na intéfase precedente 

(Sumner, 1990; Wachtler e Stahl, 1993). O nitrato de prata apresenta afinidade por proteínas 

nucleolares relacionadas com atividade transcricional dos genes de RNAr. Algumas dessas 

proteínas permanecem associadas aos cromossomos ao longo da divisão celular, ao contrário 

de outras que se dispersam pelo citoplasma. Dentre aquelas que permanecem associadas, 

estão incluídas uma ou mais subunidades da RNA polimerase I e fatores de transcrição dessa 

mesma enzima (Roussel e Hernandez-Verdun, 1994; Sumner, 2003).  

 
1.4.1. Regiões organizadoras de nucléolos (RONs) em Coleoptera 
 
 
 As RONs são de particular interesse nos estudos citogenéticos em Coleoptera por 

serem informativas sobre a evolução cariotípica e arquitetura molecular dos cromossomos 
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(Petitpierre, 1996). No entanto, estudos relacionados à localização cromossômica das RONs 

não são frequentes na ordem, estando concentrados em poucas famílias das subordens 

Adephaga e Polyphaga (Bione et al., 2005b; Proença et al., 2005; Almeida et al., 2006; 

Schneider et al., 2006). 

 Cerca de 200 espécies de Coleoptera tiveram o padrão de distribuição de RONs 

determinado, o que representa menos de 1% da ordem. A maioria dessas espécies apresenta 

um par autossômico como organizador nucleolar, padrão considerado ancestral para o grupo. 

No entanto, variações têm sido observadas como a presença de RONs no bivalente sexual ou 

em mais de um par de cromossomos (Vitturi et al., 1999; Almeida et al., 2000; 2006; 

Lachowska, 2008). 

 Nos coleópteros em geral, os remanescentes nucleolares podem ser observados no 

início da prófase, no entanto, durante o estágio de diplóteno essa estrutura se desintegra e 

desaparece. Esse fenômeno tem dificultado o estudo das RONs por meio da impregnação com 

nitrato de prata (Virkki et al., 1984; 1991). Contudo, a hibridização in situ fluorescente (FISH) 

tem se mostrado uma importante ferramenta para localização cromossômica de sítios de 

DNAr nessa ordem (Vitturi et al., 1999; Proença et al., 2004; Bione et al., 2005a).  

 Em alguns grupos de Coleoptera, assim como em outros insetos, o padrão de 

distribuição de RONs pode ser característico de espécies ou populações, o que faz desses 

elementos importantes marcadores nos estudos de evolução cromossômica. A tribo Carabini 

(Carabidae/Adephaga), por exemplo, tem se mostrado conservada, com as 14 espécies 

analisadas apresentando RONs em um par autossômico de tamanho grande (De La Rúa et al., 

1996). Por outro lado, outros grupos são mais dinâmicos, apresentando uma ampla variação 

em relação à localização das RONs. No gênero Zabrus (Adephaga), foi observada a presença 

de polimorfismos tanto intra como interespecíficos. O número de pares cromossômicos 

portadores de RONs nesse gênero varia de um a seis, além disso, espécies como Zabrus 

(Iberozabrus) ambiguus, Z. (Iberozabrus) castroi e Z. (Iberozabrus) seidlitzi laurae 

apresentaram mais de três padrões distintos de distribuição de RONs (Galián et al., 1991; 

Sánchez-Gea et al., 2000). 

 Tem sido observado que, no processo de diferenciação cariotípica de Coleoptera, 

mudanças no número de RONs entre autossomos parecem ser mais comuns do que alterações 

na localização de RONs de autossomos para cromossomos sexuais, considerando que muitos 

grupos de espécies proximamente relacionadas exibem diferenças no número de RONs 

autossômicas, como descrito em representantes de Zabrus e alguns membros de Elateridae 

(Polyphaga) (Galián et al., 1991; Sánchez-Gea et al., 2000; Schneider et al., 2006; 2007a,b).  



 

38 

 De acordo com Schneider et al. (2007b), em espécies relacionadas de besouros, 

alterações no padrão de distribuição de RONs podem ser responsáveis por diferenciações 

cariotípicas, ocorrendo como evento único ou juntamente com variações no número diplóide e 

no tipo de sistema de determinação sexual. Na família Cicindelidae (Adephaga), por exemplo, 

as alterações cromossômicas de táxons basais para derivados originaram sistemas de 

determinação sexuais múltiplos, além de deslocarem as RONs autossômicas para 

cromossomos sexuais (Galián e Hudson, 1999; Galián et al., 2002; Proença et al., 2002b; 

2004; Zacaro et al., 2004).    

 Em Scarabaeidae foram analisadas 33 espécies pertencentes às subfamílias Cetoniinae, 

Dynastinae, Melolonthinae, Rutelinae e Scarabaeinae (Tabela 3). Cetoniinae possui três 

representantes estudados, dois dos quais, Cetonia aurata e Protaecia (Potosia) opaca, 

apresentam RONs associadas a um par autossômico. Por outro lado, na espécie Jumnos 

ruckeri (2n=14,neoXY) ambos os cromossomos sexuais são portadores de RONs (Macaisne 

et al., 2006; Dutrillaux et al., 2007b). 

 Das 10 espécies analisadas de Dynastinae, apenas Lygirus ebenus e Oryctes nasicornis 

apresentaram RONs localizadas em um par autossômico, os demais representantes mostraram 

RONs associadas ao bivalente sexual, como Strategus surinamensis hirtus na qual o 

remanescente nucleolar foi localizado no bivalente sexual Xyp (Tabela 3). A técnica de FISH 

foi empregada apenas na espécie Pentodon bidens punctatum (2n=19,X0), mostrando a 

presença de sítios de DNAr na região heterocromática do cromossomo X dessa espécie 

(Vitturi et al., 2003; Bione et al., 2005b; Dutrillaux e Dutrillaux, 2009a). Dutrillaux et al. 

(2007a) verificaram a presença de uma RON na região proximal do cromossomo neo-X da 

espécie Dynastes hercules hercules. Além disso, foram observadas marcações diferenciais 

pelo nitrato de prata em células embrionárias, mostrando que a expressão de RONs em 

núcleos neo-XY foi maior do que em núcleos neo-XX, sendo essa a primeira evidência da 

existência do mecanismo de compensação de dose gênica em Coleoptera.  

 Na subfamília Melolonthinae, as três espécies analisadas foram submetidas tanto à 

impregnação com AgNO3 quanto à FISH (Tabela 3). Phyllophaga (Phyllophaga) prox. 

capillata apresentou um par autossômico como organizador nucleolar, enquanto Lyogenys 

fuscus e Phyllophaga (Phytalus) vestita mostraram RONs localizadas no bivalente Xyp. A 

FISH confirmou os resultados obtidos pela impregnação com AgNO3 nas três espécies e ainda 

permitiu verificar que em L. fuscus e P. (Phytalus) vestita os sítios de DNAr estão situados no 

cromossomo X (Moura et al., 2003). Bione et al. (2005b) observaram a presença de 

remanescentes nucleolares associados ao bivalente sexual Xyp das espécies Geniates borelli, 

Macraspis festiva e Pelidnota pallidipennis, representantes de Rutelinae. Através da FISH foi 
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possível verificar que os genes de RNAr encontravam-se localizados no cromossomo X. Por 

outro lado, Macraspis tristis foi o único representante mostrando RONs associadas a 

bivalentes autossômicos (Dutrillaux e Dutrillaux, 2009b). 

 Com 13 espécies analisadas, Scarabaeinae é a subfamília com maior variabilidade 

quanto à localização de sítios de DNAr no genoma (Tabela 3). Quatro representantes 

estudados da tribo Coprini apresentaram apenas um par cromossômico portador de RONs. 

Isocopris inhiata, Dichotomius semisquamosus e D. sericeus foram os únicos escarabeíneos 

mostrando o padrão considerado primitivo para a ordem. Por outro lado, em Dichotomius 

nisus a RON encontra-se localizada no bivalente sexual (Bione et al., 2005a; Silva et al., 

2009). Cabral-de-Mello et al. (2009) observaram a presença de dois pares autossômicos 

portadores de sítios de DNAr na espécie Dichotomius geminatus. 

 Em Phanaeini, padrões distintos de distribuição de sítios de DNAr foram observados. 

Na espécie Diabroctis mimas as sequências de DNAr foram localizadas em dois pares 

autossômicos e no cromossomo X, enquanto Coprophanaeus (Coprophanaeus) cyanescens 

mostrou três pares autossômicos portadores desses sítios. Coprophanaeus (Megaphanaeus) 

ensifer apresentou sequências de DNAr localizadas em sete pares autossômicos e no 

cromossomo X, sendo esse o maior número registrado para Coleoptera (Bione et al., 2005a; 

Oliveira, 2008).  

 Bubas bison apresentou quatro pares autossômicos portadores de genes de RNAr 

(Colomba et al., 2006). Por outro lado, Gymnopleurus sturmi é uma espécie polimórfica, 

apresentando sítios de DNAr, variáveis em tamanho, nas regiões heterocromáticas de quatro 

ou cinco autossomos (Colomba et al., 2000). Em Eurysternus caribaeus foi observada a 

presença de genes de RNAr em ambos os cromossomos sexuais, contudo a quantidade de 

cístrons presentes no neo-X é maior quando comparada a do cromossomo neo-Y (Arcanjo et 

al., 2009).    

 Um fenômeno peculiar tem sido observado em alguns representantes de Coleoptera 

portadores do mecanismo sexual Xyp, após o uso da impregnação com AgNO3. Nessas 

espécies o bivalente sexual permanece fortemente marcado pela prata durante diferentes fases 

da meiose, mesmo quando as RONs não estão associadas a esses cromossomos. Essa 

marcação é indicativa da presença de proteínas com afinidade pelo nitrato de prata no lúmen 

desse tipo de bivalente sexual. De acordo com Virkki et al. (1990; 1991), as proteínas 

argirofílicas atuam como aderentes, exercendo um papel no controle da correta disjunção dos 

cromossomos sexuais durante a meiose. Esse fenômeno foi observado em diferentes espécies 

das famílias Curculionidae, Meloidae, Scarabaeidae e Tenebrionidae (Juan et al., 1993; 

Almeida et al., 2000; Moura et al., 2003; Lachowska, 2008). 
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 O comportamento argirofílico das regiões heterocromáticas é outra característica que 

tem sido observada em algumas espécies de Coleoptera (Tabela 2). A reação positiva ao 

nitrato de prata sugere a ocorrência de proteínas argirofílicas ao longo das regiões 

heterocromáticas. Diferentes estudos têm mostrado que essa afinidade independe da 

composição de pares de bases da HC, tanto blocos DAPI+ como CMA3
+ podem apresentar 

esse tipo de marcação. Contudo, mais análises são necessárias a fim de estabelecer a real 

composição bioquímica da heterocromatina desses organismos e dessa forma explicar esse 

tipo de reação à impregnação com AgNO3 (Colomba et al., 2000; Moura et al., 2003; Cabral-

de-Mello et al., 2010a, b).  

 

Tabela 3. Localização de regiões organizadoras de nucléolos e sítios de DNA ribossomal em 
representantes de Scarabaeidae. 
 

Subfamília 
Espécie Meiofórmula 

Impregnação 
com 

AgNO3

FISH 
(DNAr 

45S/18S) 

FISH 
(DNAr 

5S) 
Ref.

Cetoniinae      
Cetonia aurata 9II + Xyp RON em 1 Aut. - - 9 
Jumnos ruckeri 6II + neo-XY RON no X e 

no Y. 
- - 7 

Protaecia (Potosia) 
opaca 

9II + Xyp RON em 1 Aut. - - 9 

Dynastinae      
Cyclocephala insulicola 9II + Xyp RON no X. - - 10 
C. maffafa grandis 9II + Xyp RON no X. - - 10 
Dynastes hercules 
hercules 

8II + neo-XY RON no X. - - 8 

Lygirus ebenus 9II + Xyp RON em 1 Aut. - - 5 
Lygirus cuniculus 9II + Xyp RON no X. - - 10 
Megasoma actaeon 9II + Xyp RON no X. - - 10 
Oryctes nasicornis 8II + neo-XY RON em 1 Aut. - - 14 
Pentodon bidens 
punctatum  

9II + X - X - 3 

Strategus surinamensis 
hirtus 

9II + Xyp RON no BS. - - 5 

Strategus syphax 9II + Xyp RON no X. - - 10 
Melolonthinae      
Lyogenys fuscus 9II + Xyp RON no BS. X - 2 
Phyllophaga 
(Phyllophaga) prox. 
capillata 

9II + XYp RON em 1 Aut. 1 Aut 
pequeno. 

- 2 

Phyllophaga (Phytalus) 
vestita 

9II + Xyp RON no BS. X - 2 

Rutelinae      
Geniates borelli 9II + Xyp RON no BS. X  5 
Macraspis festiva 8II + Xyp RON no BS. X  5 
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Macraspis tristis 8II + Xyp RON em 2 Aut. - - 15 
Pelidnota pallidipennis 9II + Xyp RON no BS. X  5 
Scarabaeinae      
Bubas bison 9II + Xy ou 

XY 
- 4 Aut. - 6 

Coprophanaeus 
(Coprophanaeus) 
cyanescens 

9II + XYp - 3 Aut.  11 

C. (Megaphanaeus) 
ensifer 

9II + XY - 7 Aut e X.  11 

Deltochilum 
(Deltohyboma) 
calcaratum 

6II + neo-XY - Pares 1, 2 e 
X. 

- 17 

D. (Deltohyboma) prox. 
morbillosum 

6II + neo-XY - Pares 1, 2 e 
X. 

- 17 

Diabroctis mimas 9II + Xyp  - 2 Aut e no X. - 4 
Dichotomius geminatus 8II + Xyp 1 RON ativa. pares 3 e 4. par 2 13 
D. nisus 8II + Xyp RON no BS. BS - 16 
D. semisquamosus 8II + Xyp RON em 1 Aut. 1 Aut. - 16 
D. sericeus 8II + Xyr RON em 1 Aut. - - 16 
Eurysternus caribaeus 3II + neo-XY RON no BS. X e Y - 12 
Gymnopleurus sturmi 9II + XY - 4 ou 5 

autossomos. 
- 1 

Isocopris inhiata 8II + Xyp - 1 Aut. - 4 
 
AgNO3: nitrato de prata; Aut: bivalente(s) autosômico(s); BS: bivalente sexual; DNAr: DNA 
ribossomal; Ref.: Referências; RON: regiões organizadoras de nucléolos; X: cromossomo X; 
Y: cromossomo Y grande. Dados de Colomba et al., 2000 (1); Moura et al., 2003 (2); Vitturi 
et al., 2003 (3); Bione et al., 2005a (4); Bione et al., 2005b (5); Colomba et al., 2006 (6); 
Macaisne et al., 2006 (7); Dutrillaux et al., 2007a (8); Dutrillaux et al., 2007b (9); Dutrillaux 
et al., 2007c (10); Oliveira, 2008 (11); Arcanjo et al., 2009 (12); Cabral-de-Mello et al., 2009 
(13); Dutrillaux e Dutrillaux, 2009a (14); Dutrillaux e Dutrillaux, 2009b (15); Silva et al., 
2009 (16); Cabral-de-Mello et al., 2010b (17). 
 
 
1.5. Hibridização in situ fluorescente em Coleoptera: análise de DNA 

satélite, telomérico e sítios de DNA ribossomal 

 
 
 A hibridização in situ fluorescente (FISH) é considerada atualmente uma das mais 

importantes técnicas citogenéticas, sendo amplamente utilizada para análise cromossômica de 

diferentes organismos (Carvalho e Mattevi, 2000; Heslop-Harrison, 2000; Lanfredi et al., 

2001). A FISH permite localizar sequências específicas de nucleotídeos no interior de células 

ou tecidos, utilizando segmentos de DNA ou RNA (sondas) complementares a essas 

sequências. As sondas são associadas a diferentes fluorocromos como isocianato de 

fluoresceína (FITC), cianina 3 (Cy3), rodamina e vermelho-Texas, para posterior visualização 
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do segmento hibridizado ao microscópio. Essa técnica tem auxiliado na localização de 

diversas sequências nucleotídicas como, genes de cópia única, sequências de DNA altamente 

e moderadamente repetitivo e moléculas de RNA mensageiro, apresentando aplicação em 

diferentes áreas incluindo, biologia do desenvolvimento, citotaxonomia, citogenética clínica e 

melhoramento genético. A FISH também tem contribuído para o mapeamento cromossômico 

de diferentes sequências, possibilitando um melhor entendimento da organização dos 

genomas de diferentes organismos (Levsky e Singer, 2003; Jong, 2003; Schwarzacher, 2003; 

Guerra, 2004). Em Coleoptera, cujos representantes, geralmente, apresentam cromossomos 

pequenos, variando de 1 a 5 µm de extensão, a FISH tem se destacado como uma importante 

ferramenta para análise cromossômica, apresentando maior especificidade comparada a outras 

técnicas (Vitturi et al., 1999; Zinic et al., 2000; Bione et al., 2005a; Cabral-de-Mello et al., 

2009).   

 A partir da década de 90 a técnica de FISH passou a ser utilizada entre os coleópteros 

com a finalidade de localizar cromossomicamente algumas sequências de DNA repetidas em 

tandem, como DNA satélite, telomérico e ribossomal (Juan et al., 1993; Bruvo et al., 1995; 

Ugarkovic et al., 1996). Tenebrionidae (Polyphaga) é a família com maior número de 

representantes analisados quanto à localização cromossômica de DNA satélite. Nessa família, 

essas sequências são abundantes e diferem substancialmente em sua sequência nucleotídica, 

mesmo entre espécies proximamente relacionadas. Na maioria dos representantes de 

Tenebrionidae, a localização do DNA satélite é pericentromérica, coincidindo com o padrão 

de distribuição da heterocromatina constitutiva. (Ugarkovic et al., 1996; Plohl et al., 1998; 

Zinic et al., 2000).  

 Em três espécies de Tenebrionidae foram observados padrões de distribuição mais 

complexos, devido à presença de mais de uma família de DNA satélite no genoma. 

Misolampus goudoti apresentou duas famílias distintas, uma das quais mostrou localização 

pericentromérica em todos os cromossomos, exceto o Y. Em adição à localização 

pericentromérica, sinais de hibridização do segundo tipo de satélite foram observados nas 

regiões terminais de todos os cromossomos (Juan et al., 1993). Tenebrio obscurus mostrou 

um padrão similar ao de M. goudoti, com um tipo de satélite apresentando o padrão 

pericentromérico de distribuição e o outro presente nas regiões pericentroméricas e distais dos 

cromossomos (Ugarkovic et al.,1994).  

 Zinic et al. (2000) estudando a espécie Tribolium madens (2n=20,XYp), observaram a 

presença de dois tipos de DNA satélite, denominados I e II, localizados nas regiões 

pericentroméricas de todos os cromossomos, incluindo oito pequenos cromossomos 
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supernumerários. Contudo, o satélite II ocorre na forma de pontos esparsos, sugerindo uma 

possível organização dispersa desse tipo de satélite. 

  O estudo realizado por Lorite et al. (2001) representa o primeiro registro de 

mapeamento de DNA satélite para a família Chrysomelidae (Polyphaga), revelando o padrão 

pericentromérico de distribuição desse tipo de DNA em todos os cromossomos da espécie 

Chrysolina americana.  Esse mesmo tipo de distribuição foi observado na maioria dos 

bivalentes de Xanthogaleruca luteola (Lorite et al., 2002). Por outro lado, Chrysolina carnifex 

apresentou três tipos de repetições satélite, todas apresentando localização pericentromérica, 

indicando que apesar de representarem famílias distintas, as três repetições encontram-se 

reunidas nas regiões heterocromáticas de todos os cromossomos (Palomeque et al., 2005). 

 Algumas espécies de Coleoptera, pertencentes às subordens Adephaga e Polyphaga, 

foram submetidas à técnica de FISH utilizando como sonda a sequência pentanucleotídica 

(TTAGG)n. Essa sequência foi observada em telômeros de diferentes grupos de animais e tem 

sido considerada conservada em três grandes ordens de Insecta: Hymenoptera, Lepidoptera e 

Orthoptera. No entanto, Coleoptera têm se mostrado heterogênea para a presença da repetição 

telomérica (TTAGG)n (Okazaki et al., 1993; Sahara et al., 1999; Frydrychová e Marec, 2002; 

Frydrychová et al.,  2004). Frydrychová e Marec (2002) examinaram a ocorrência de 

repetições (TTAGG)n em 12 espécies de besouros, representando os principais ramos da 

árvore filogenética de Coleoptera. A sequência telomérica em questão foi observada em sete 

espécies analisadas, seis pertencentes à subordem Polyphaga e uma à Adephaga. Por outro 

lado, em cinco espécies essa sequência estava ausente, três das quais eram representantes de 

Polyphaga e duas de Adephaga. Indícios dessa heterogeneidade foram relatados por Sahara et 

al. (1999), durante a análise das espécies Ips typographus (Curculionidae) e Tenebrio molitor 

(Tenebrionidae). Na primeira espécie a sonda telomérica hibridizou nas regiões terminais dos 

cromossomos, enquanto em T. molitor não foram observadas marcações.  

 Tem sido sugerido que nos coleópteros nos quais a sequência telomérica (TTAGG)n é 

ausente, um mecanismo alternativo de manutenção do telômero pode ter sido desenvolvido, 

como observado no mosquito Anopheles gambiae, em alguns dípteros do gênero Chironomus 

e em espécies do grupo Drosophila virilis, nos quais as repetições terminais provavelmente 

são alongadas por meio de conversão gênica (Roth et al., 1997; Biessmann et al., 2000; Rosén 

e Edstrom, 2000; Frydrychová e Marec, 2002). Além disso, um segundo mecanismo 

alternativo em insetos foi descrito para Drosophila melanogaster e espécies correlatas. Esse 

mecanismo está baseado na transposição direcionada de retrotransposons não-LTR (HeT-A e 

TART) para as extremidades dos cromossomos, sendo considerado um mecanismo único e de 
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origem relativamente recente dentro do grupo (Biessmann e Mason, 1997; Pardue e 

DeBaryshe, 1999).  

 A sequência (TTAGG)n não foi observada em algumas outras ordens de Insecta: 

Dermaptera, Diptera, Ephemeroptera, Heteroptera, Mecoptera, Odonata, Raphidioptera e 

Siphonaptera (Frydrychová et al., 2004). Contudo, a presença dessa repetição em artrópodes 

não pertencentes à Insecta, como os crustáceos, sugere que essa é uma condição ancestral em 

telômeros de insetos podendo ter sido perdida independentemente em alguns grupos da classe. 

Tem sido sugerido que em Coleoptera, os eventos de perda ocorreram mais recentemente, 

devido às diferenças observadas entre membros da mesma família, como registrado para os 

representantes de Curculionidae Ips typographus e Sipalinus gigas. A FISH revelou a 

presença da sequência (TTAGG)n nos telômeros da primeira espécie, enquanto o Southern 

blot mostrou que essa sequência está ausente em S. gigas (Okazaki et al., 1993; Sahara et al., 

1999; Frydrychová e Marec, 2002; Vitková et al., 2005).  

 Em Scarabaeidae, a FISH com sonda telomérica foi usada apenas na espécie 

Gymnopleurus sturmi, contudo, a sonda utilizada foi a sequência hexanucleotídica humana 

(TTAGGG)n. Não foram observadas marcações nos cromossomos após o procedimento, 

revelando ausência de homologia entre a sonda e os telômeros de G. sturmi (Colomba et al., 

2000). 

 A hibridização in situ fluorescente também representa uma importante técnica na 

localização de sítios de DNA ribossômico em Coleoptera, por apresentar maior especificidade 

quando comparada à impregnação com nitrato de prata (AgNO3), técnica mais amplamente 

utilizada (Vitturi et al., 1999; Colomba et al., 2000; Bione et al., 2005a). Nos estágios 

meióticos iniciais das espécies Diabroctis mimas e Isocopris inhiata (Scarabaeidae), por 

exemplo, o nitrato de prata marcou as regiões de heterocromatina constitutiva e o bivalente 

sexual Xyp, não evidenciando as RONs. Por outro lado, o uso da FISH revelou a presença de 

sítios de DNA ribossomal em um par autossômico de I. inhiata e em dois pares autossômicos 

e no cromossomo X de D. mimas (Bione et al., 2005a).  

 Em algumas espécies de Coleoptera, as RONs encontram-se associadas ao bivalente 

sexual. Nesses casos, a impregnação com AgNO3 tem revelado a presença de massas amorfas 

correspondentes aos remanescentes nucleolares nessas regiões, não permitindo verificar a 

localização precisa dos sítios de DNAr. Nas espécies Lyogenys fuscus, Geniates borelli, 

Macraspis festiva e Pelidnota pallidipennis (Scarabaeidae), por exemplo, a impregnação com 

AgNO3 mostrou que as RONs estavam associadas ao bivalente sexual Xyp. Apenas com o uso 

da FISH foi possível determinar que os sítios de DNAr estavam localizados no cromossomo 

X (Moura et al., 2003; Bione et al., 2005b). Em Euchroma gigantea (Buprestidae), com 
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sistema sexual múltiplo do tipo X1X2X3Y1Y2Y3, o nitrato de prata marcou a cadeia de 

cromossomos sexuais. No entanto, a FISH mostrou que apenas os cromossomos X1 e X2 são 

portadores dos sítios de DNAr (Moura et al., 2008). 

 No escarabeídeo Eurysternus caribaeus (2n=8,neo-XY), a FISH possibilitou a 

identificação de sítios de DNAr em ambos os cromossomos sexuais. Esse padrão é incomum 

em Scarabaeidae e indica que as fusões responsáveis pela redução do número diplóide da 

espécie envolveram os cromossomos sexuais, dando origem ao mecanismo do tipo neo-XY 

(Arcanjo et al., 2009).  

 Além de permitir a identificação dos cromossomos portadores dos genes de RNAr, a 

FISH pode revelar a posição desses sítios ao longo do cromossomo, como observado na 

espécie Bubas bison (Scarabaeidae), com sítios de DNAr presentes na porção distal de quatro 

pares cromossômicos (Colomba et al., 2006). Essa técnica também tem possibilitado a 

visualização de polimorfismos inter e intra-específicos relacionados ao número e dimensão 

dos sítios de DNAr em alguns representantes de Coleoptera, como Thorectes intermedius 

(Geotrupidae). Nessa espécie, a maioria dos indivíduos analisados apresentaram quatro sinais 

de hibridização em células mitóticas, correspondentes aos pares autossômicos 1 e 3, contudo, 

em alguns espécimes foi observada a presença de apenas uma marcação em metáfases 

mitóticas. Além disso, um indivíduo mostrou variação no tamanho dos sítios de DNAr 

(Vitturi et al., 1999).  

 Recentemente, Cabral-de-Mello et al. (2009) realizaram o primeiro mapeamento 

cromossômico utilizando duplo FISH com sondas de genes de RNAr 5S, 18S e histona H3, 

em uma espécie de Coleoptera (Dichotomius geminatus). Foram identificados quatro 

cromossomos portadores de sítios de DNA ribossomal 18S, correspondentes aos pares 3 e 4. 

Por outro lado, os genes de RNAr 5S e de histonas H3 encontram-se co-localizados no par 2, 

mostrando uma aparente organização inter-espaçada.   

 A presença de um único sítio de DNAr 5S é comum entre eucariotas e localizações 

cromossômicas distintas dos sítios de DNAr 5S e 18S têm sido observadas frequentemente 

em vertebrados (Mandrioli et al., 2000; Sola et al., 2000; Martins e Galetti, 2001). A 

associação de famílias multigênicas, como relatado para os genes de histonas H3 e RNAr 5S 

em D. geminatus, foi observada em invertebrados protostomados, contudo, a importância de 

tal organização ainda não está clara. Cabral-de-Mello et al. (2009) sugerem, que a associação 

entre genes de histonas H3 e RNAr 5S pode representar uma característica ancestral que 

permaneceu conservada em diferentes grupos de artrópodes, devido à presença desse tipo de 

organização em crustáceos (Drouin e Moniz de Sá, 1995; Barzotti et al., 2000). 
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 Dentre as populações de D. geminatus analisadas, duas apresentaram indivíduos 

portadores de cromossomo B. Sondas de frações de DNA C0t-1 obtidas de indivíduos com 

ausência de cromossomos B, foram utilizadas com a finalidade de caracterizar esse 

cromossomo em ambas as populações (Cabral-de-Mello et al., 2009). A hibridização dessa 

sonda em indivíduos com cromossomo B mostrou que esse elemento é rico em DNA 

altamente repetitivo e provavelmente tem uma origem intra-específica, devido à presença de 

sequências similares no cromossomo B e nos demais cromossomos do complemento A. Essa 

similaridade indica que mecanismos de homogeneização podem ter ocorrido na 

heterocromatina de D. geminatus ou que o cromossomo B é relativamente novo na espécie, 

ainda compartilhando muitas sequências com os cromossomos do complemento A. A 

ausência de sítios de genes ribossomais e de histonas H3 no cromossomo B de D. geminatus, 

pode indicar que a origem desse elemento não está relacionada aos autossomos 2, 3 e 4, 

portadores desses genes. 
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22..  OObbjjeettiivvooss  
  
  
2.1. Objetivo geral 
  
  

Analisar citogeneticamente as espécies Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus, 

Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas e Phanaeus (Notiophanaeus) splendidulus 

(Scarabaeidae: Scarabaeiane: Phanaeini). 

  

  
2.2. Objetivos específicos 
  
  

1. Descrever o número diplóide, morfologia cromossômica e mecanismo de 

determinação sexual de C. (C.) dardanus, P. (N.) chalcomelas e P. (N.) splendidulus; 

2. Analisar comparativamente os padrões de distribuição da heterocromatina constitutiva 

(HC) e sua variabilidade. 

3. Caracterizar a HC quanto à composição de pares de bases (AT, GC) com o uso dos 

fluorocromos base-específicos CMA3 e DAPI. 

4. Identificar as regiões organizadoras de nucléolos (RONs) através da impregnação com 

nitrato de prata (AgNO3). 

5. Identificar os sítios de DNA ribossomal 5S e 18S através da técnica de hibridização in 

situ fluorescente (FISH). 

66..  Analisar comparativamente as três espécies a partir dos dados obtidos através das 

diferentes técnicas empregadas.  
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33..  MMaatteerriiaaiiss  ee  MMééttooddooss  
  
 
3.1. Materiais 
 
 
 Foram analisados cromossomos mitóticos e meióticos de exemplares machos adultos 

pertencentes a três diferentes espécies da tribo Phanaeini (Scarabaeidae). Foram obtidos ao 

todo 78 indivíduos: 22 espécimes de Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus (MacLeay, 

1819), seis de Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas (Perty, 1830) e 50 de Phanaeus 

(Notiophanaeus) splendidulus (Fabricius, 1781). 

 Os exemplares estudados foram coletados em diferentes localidades entre os anos de 

2004 e 2008, com o auxílio de armadilhas de solo do tipo pitfall iscadas com fezes humanas 

ou carne apodrecida. Os espécimes de Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus foram 

provenientes de dois remanescentes de Mata Atlântica do estado de Pernambuco, Brasil, o 

primeiro localizado no condomínio Bosque das Águas, no município de Aldeia (7°57’56’’S: 

35°00’07’’W) e o segundo no Refúgio Ecológico Charles Darwin, em Igarassu (7°48’37’’S: 

34°27’25’’W). Os seis indivíduos analisados de Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas 

foram coletados no Jardim Botânico da cidade de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia 

(17°47’21’’S: 63°11’48’’W). Os espécimes de Phanaeus (Notiophanaeus) splendidulus foram 

coletados em uma área de Brejo de Altitude situada no Parque Ecológico João Vansconcelos 

Sobrinho, localizado no município de Caruaru, Pernambuco (Brasil) (08°18’30’’S: 

36°00’10’’W).  

 Os indivíduos foram montados com alfinetes entomológicos ou armazenados em 

triângulos de papel com os seguintes dados: espécie, sexo, local de coleta, data e número do 

registro citogenético. A identificação taxonômica foi realizada pelos biólogos Fernando 

Augusto Barbosa Silva e Cristiane Maria Queiroz da Costa com o auxílio de chaves de 

identificação e comparação com espécimes previamente identificados. Os exemplares foram 

depositados na Coleção Científica de Scarabaeidae (Coleoptera) do Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade de Pernambuco.  
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3.2. Métodos 
 
 
3.2.1. Processamento e preparações citológicas 
 
 
 Os insetos foram anestesiados com éter etílico para retirada dos testículos. Esses por 

sua vez, foram fixados em Carnoy (etanol: ácido acético 3:1), devidamente acondicionados 

em microtubos Eppendorf etiquetados (com o número de registro citogenético) e, na 

sequência, armazenados a -20°C.  

 As preparações citológicas foram obtidas por meio da técnica clássica de 

esmagamento de folículos testiculares. Esse procedimento consiste em macerar os folículos 

sobre uma lâmina com auxílio de agulhas de seringa em meio a uma gota de ácido acético 

45%. Em seguida, o material foi esmagado entre lâmina e lamínula para um melhor 

espalhamento das células. Após esse procedimento, as lâminas a serem submetidas a técnicas 

citogenéticas diferenciais foram mergulhadas em nitrogênio líquido para retirada das 

lamínulas e envelhecidas durante três dias à temperatura ambiente. 

 
 
3.2.2. Coloração convencional 
 
 
 Para a coloração convencional, uma gota do corante orceína lacto-acética 2% foi 

aplicada aos folículos testiculares durante cinco minutos, após os mesmos terem sido 

fragmentados em ácido acético 45%. O material foi, então, esmagado entre lâmina e lamínula, 

o excesso do corante foi retirado e a lâmina foi vedada com esmalte para evitar a entrada de ar 

e evaporação do corante. 

 
 
3.2.3. Bandeamento C 
 
 
 Para a identificação das regiões de heterocromatina constitutiva foi utilizada a técnica 

de bandeamento C de acordo com Sumner (1972), com algumas modificações referentes ao 

tempo de exposição dos cromossomos às diferentes soluções. Após envelhecimento, as 

preparações citológicas foram submetidas a um pré-tratamento em solução ácida (HCl 0,2 N) 

durante 30 minutos à temperatura ambiente. Após serem lavadas em água destilada, as 

lâminas foram mergulhadas em solução saturada de hidróxido de bário [Ba(OH)2]  a 60°C 

durante 30 a 50 segundos. Para a retirada do resíduo de hidróxido de bário, as lâminas foram 

lavadas rapidamente em HCl 0,2 N e água destilada. Em seguida, foram incubadas em solução 
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salina (2xSSC) a 60°C por 45 minutos e novamente lavadas em água destilada. A coloração 

foi realizada com solução de Giemsa 5% diluída em tampão fosfato pH 6,8 por 5 minutos. Em 

seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada, secas e montadas com bálsamo do 

Canadá.  

 
 
3.2.4. Tríplice coloração CMA3/DA/DAPI 
 
 
 Para a qualificação da heterocromatina constitutiva com relação à riqueza de pares de 

bases GC e AT foram utilizados os fluorocromos base-específicos Cromomicina A3 (CMA3) e 

4’-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), respectivamente, de acordo com o método descrito por 

Schweizer (1976). Duas gotas de solução de CMA3 (0,5 mg/ml) foram colocadas sobre cada 

lâmina, as mesmas foram cobertas por lamínulas e mantidas em caixas fechadas durante 60 

minutos, para evitar exposição à luz. As lâminas foram lavadas com água destilada para 

retirada das lamínulas e secas para aplicação de duas gotas de solução de Distamicina A (0,1 

mg/ml). O material foi coberto por lamínulas e colocado em caixas fechadas durante 40 

minutos. Após esse período, as lamínulas foram retiradas com lavagem em água destilada e, 

depois de secas, as lâminas receberam duas gotas de solução de DAPI (2 µg/ml). Após serem 

cobertas por lamínulas, as mesmas permaneceram em caixas por um período de 20 minutos. 

Na sequência, as lâminas foram lavadas com água destilada, secas e montadas com meio de 

montagem glicerol/tampão Macllvaine/MgCl2. Todo o procedimento foi realizado no escuro e 

as lâminas permaneceram em caixas protegidas da luz até o momento da análise. 

 
 
3.2.5. Impregnação com nitrato de prata (AgNO3) 
 
 
 A impregnação com nitrato de prara (AgNO3) foi realizada de acordo com o protocolo 

estabelecido por Howell e Black (1980) com modificações. Primeiramente foi obtida uma 

solução de AgNO3 a 50% preparada com água destilada e, em seguida, duas gotas dessa 

solução foram aplicadas sobre cada lâmina juntamente com duas gotas de solução aquosa de 

gelatina a 2% (acrescida de ácido fórmico na proporção de 1 ml para cada 100 ml de solução). 

As lâminas foram cobertas com lamínulas e incubadas em câmara úmida a 70°C por 

aproximadamente três minutos. Após esse processo, as lâminas foram lavadas com água 

destilada, secas e montadas com bálsamo do Canadá. 
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3.2.6. Hibridização in situ fluorescente (FISH) 
 
 
 A técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH) foi realizada segundo Pinkel et al. 

(1986) com modificações, utilizando como sondas, sequências parciais de DNA ribossomal 

5S e 18S obtidas por meio de PCR a partir do DNA genômico do escarabeídeo Dichotomius 

semisquamosus (Curtis, 1845). Os primers foram desenhados baseados em sequências 

nucleotídicas de coleópteros e outros insetos, disponíveis no National Center of 

Biotechnology Information (NCBI), como segue: Sca18SF (5’CCC CGT AAT CGG AAT 

GAG TA), Sca18SR (5’GAG GTT TCC CGT GTT GAG TC), Sca5SF (5’AAC GAC CAT 

ACC ACG CTG AA), Sca5SR (5’ AAG CGG TCC CCC ATC TAA GT), ScaH3F (5’GGC 

NMG NAC NAA RCA RAC) e ScaH3R (5’TGD ATR TCY TTN GGC ATD AT).  

 Os produtos de PCR foram ligados ao plasmídio pGEM-T (Promega, Madison, WI, 

USA) e as construções recombinantes foram utilizadas para transformar células competentes 

de Escherichia coli DH5α. Os clones positivos foram seqüenciados utilizando o sequenciador 

automático ABI Prism 3100 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) com um kit 

Dynamic Terminator Cycle Sequencing (Applied Bioystems), de acordo com as instruções do 

fabricante. As sequências nucleotídicas foram depositadas no banco de dados do NCBI sob os 

seguintes números de acesso: GQ443313 (gene de RNAr 18S) e GQ443312 (gene de RNAr 

5S). 

 Os plasmídios contendo os genes de RNAr 18S e 5S foram marcados por 

nicktranslation (Invitrogen) com biotina-14-dATP (Invitrogen, San Diego, CA, USA). As 

preparações cromossômicas, previamente armazenadas a -20°C, foram submetidas a um pré-

tratamento que consistiu em fixação em Carnoy (etanol: ácido acético 3:1) por 15 minutos, 

desidratação em série alcoólica de etanol 70% e 100% durante cinco minutos cada e secagem 

a 37°C por 30 minutos. Em seguida, as lâminas foram incubadas com uma solução de RNase 

(100 µg/ml) por uma hora a 37°C em câmara úmida pré-aquecida. Após esse processo, as 

lâminas foram lavadas em 2xSSC para aplicação de solução de pepsina (10 µg/ml) e levadas a 

câmara úmida pré-aquecida a 37°C durante 20 minutos. As lâminas foram novamente lavadas 

em 2xSSC e fixadas, por 10 minutos à temperatura ambiente, usando formaldeído 37% em 

solução PBD (phosphate buffer detergent). Após lavagem com 2xSSC, as lâminas foram 

desidratadas em etanol 70% e 100% durante cinco minutos cada e secas na estufa a 37°C por 

90 minutos.  

 Na etapa de hibridização, as lâminas foram desnaturadas em formamida 70%, por 40 a 

60 segundos, a cerca de 70°C, e em seguida, 30 µl da solução de hibridização (100 ng de 
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sonda desnaturada, 50% de formamida, 10% de sulfato de dextrano, 2xSSC) foram aplicados 

sobre cada lâmina para incubação a 75°C por 5 minutos. A hibridização foi realizada em 

câmara úmida a 37°C overnight. 

 Os banhos pós-hibridização foram realizados em 2xSSC (duas vezes a 42°C por cinco 

minutos) e 0,1xSSC (duas vezes a 42°C por cinco minutos). As sondas marcadas com biotina 

foram detectadas usando um conjugado de avidina e FITC (isotiocianato de fluoresceína) 

(Sigma, St Louis, MO, USA) e o sinal foi amplificado com anti-avidina conjugada com FITC. 

As preparações foram contra-coradas com iodeto de propídio (50 µg/ml) e montadas com 

Vectashield (Vector, Burlingame, CA, USA).  

 
 
3.2.7. Documentação fotográfica 
 
 
 Todas as células, com exceção daquelas submetidas à FISH, foram capturadas 

utilizando o microscópio Leica DMLB. As células coradas convencionalmente ou C-

bandeadas foram capturadas com auxílio do programa IM50, enquanto as imagens de 

fluorescência foram obtidas através do programa CW 4000 FISH. Para captura das células 

impregnadas pelo íon prata foi utilizada a câmera digital Olympus D-535 ZOOM acoplada à 

ocular do microscópio Leica DMLB. As imagens de FISH foram obtidas através do 

microscópio Olympus BX 61, com auxílio da câmera Olympus DP-71. Todas as pranchas 

foram montadas com auxílio do programa Corel PHOTO-PAINT X3. 
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44..  RReessuullttaaddooss  
  
 
4.1. Cariótipos 
 
 
 A espécie Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus apresentou número diplóide 

2n=20, mecanismo Xy de determinação do sexo (Fig. 1A) e cromossomos meta-

submetacêntricos (Fig. 1B, C, D). Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas e Phanaeus 

(Notiophanaeus) splendidulus exibiram cariótipos distintos. A primeira espécie apresentou o 

cariótipo 2n=12,neo-XY (Fig. 3A, B). Nessa espécie não foi possível determinar a morfologia 

cromossômica, devido à dificuldade de obtenção de células nos estágios adequados para 

identificação da posição do centrômero. Phanaeus (N.) splendidulus exibiu o cariótipo modal 

para Scarabaeidae, 2n=20,Xyp (Fig. 4A) com os pares 1, 9 e X submetacêntricos, o par 8 

metacêntrico, os pares 2 a 7 acrocêntricos e o y puntiforme (Fig. 4B, C).  Os cariótipos das 

três espécies foram simétricos, com os cromossomos apresentando redução gradual de 

tamanho.  

 
 
4.2. Heterocromatina constitutiva 
 
 
 A técnica de bandeamento C mostrou que o cariótipo das três espécies analisadas é 

rico em heterocromatina constitutiva (HC). Em C. (C.) dardanus, apenas quatro pares 

autossômicos mostraram blocos de HC restritos à região pericentromérica (Fig. 1D). O maior 

par apresentou um grande bloco de HC que se estende ao longo da região proximal de um dos 

braços (Fig. 1D destaque à esquerda), enquanto o menor par foi quase totalmente 

heterocromático (Fig. 1D destaque ao centro). Adicionalmente, foram observados quatro 

pares autossômicos difásicos nessa espécie, com um braço cromossômico inteiramente 

heterocromático. Dentre eles, três pares apresentaram o braço longo heterocromático e um o 

braço curto (Fig. 1D destaque à direita). O cromossomo X de C. (C.) dardanus também é 

difásico com heterocromatina no braço longo e o Y foi quase totalmente heterocromático. 

 Dentre as espécies estudadas, P. (N.) chalcomelas se destacou por apresentar todos os 

cromossomos do complemento cariotípico quase inteiramente heterocromáticos (Fig. 3C). Em 

P. (N.) splendidulus, blocos de HC pericentroméricos foram observados em todos os 

autossomos, no entanto, os pares acrocêntricos 3 a 7 apresentaram extensos blocos de HC 

adicionais localizados na região terminal. Além disso, o par 9 é difásico com o braço curto 
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totalmente heterocromático. O cromossomo X apresentou um bloco de HC na região 

pericentromérica e o Y foi quase totalmente heterocromático (Fig. 4C). 

 A tríplice coloração CMA3/DA/DAPI permitiu a identificação de pequenos blocos 

DAPI positivos em cinco pares autossômicos da espécie C. (C.) dardanus, dois dos quais 

apresentaram blocos CMA3 positivos adjacentes às marcações DAPI+. Marcações CMA3
+ 

foram observadas em um terceiro bivalente autossômico, além disso, nessa espécie os blocos 

CMA3
+ foram DAPI-, assim como as regiões ricas em AT foram CMA3

- (Fig. 1F e G). Todos 

os cromossomos de P. (N.) chalcomelas e P. (N.) splendidulus apresentaram marcações 

CMA3
+. Esses mesmos blocos foram DAPI negativos, indicando que a HC dessas espécies é 

rica nos pares de bases GC, além de apresentar pouca quantidade ou ausência dos pares de 

bases AT (Fig. 3D, E; Fig. 4D, E). Em P. (N.) chalcomelas, as marcações CMA3
+ foram 

menores quando comparadas com os blocos de HC revelados pela técnica de bandeamento C 

(Fig. 3C e D). 

 Nas três espécies estudadas a impregnação com nitrato de prata (AgNO3) marcou as 

regiões de heterocromatina constitutiva, revelando afinidade desses sítios pelo íon prata (Fig. 

1E; Fig. 3F; Fig. 5D). No entanto, em C. (C.) dardanus as marcações pelo AgNO3 foram 

menores comparadas aos blocos evidenciados pelo bandeamento C (Fig. 1E).  

 
 
4.3. Regiões organizadoras de nucléolos e sítios de DNA ribossomal  
 
 
 A impregnação com nitrato de prata mostrou duas regiões organizadoras de nucléolos 

(RONs) ativas em C. (C.) dardanus e cinco em P. (N.) splendidulus (Fig. 2A; Fig. 5C). Além 

disso, nessa última espécie foi observada uma variação na atividade das RONs, com três, 

quatro ou cinco bivalentes mostrando remanescentes nucleolares por célula (Fig. 5A, B e C). 

O uso da hibridização in situ fluorescente (FISH) nas espécies analisadas revelou que os sítios 

de DNA ribossomal (DNAr) estão localizados em autossomos. Em C. (C.) dardanus os sítios 

de DNAr 18S foram identificados em dois pares autossômicos (Fig. 2B). Phanaeus (N.) 

splendidulus apresentou cinco pares portadores de genes de RNAr 18S (Fig. 5E), enquanto 

em P. (N.) chalcomelas foi observada a presença desses sítios em apenas um par autossômico 

(Fig. 3G).  

 A FISH com sonda de DNAr 5S revelou a presença de um par autossômico portador 

desses genes na três espécies analisadas (Fig. 2C; Fig. 3H; Fig. 5F). Em C. (C.) dardanus e P. 

(N.) splendidulus o sítio de DNAr 5S foi maior quando comparado com aqueles revelados 

pela FISH com sonda de DNAr 18S (Fig. 2B e C). Em P. (N.) chalcomelas, os sítios de DNAr 
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18S e 5S estão localizados em diferentes cromossomos. O primeiro sítio encontra-se em um 

par relativamente maior comparado ao cromossomo portador de sequências 5S (Fig. 3G e H). 

Nas outras duas espécies estudadas não foi possível realizar esse tipo de análise, em virtude 

do tamanho similar dos cromossomos. 
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Figura 1. Células meióticas e mitóticas de Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanaus. (A) 
Metáfase I e (B, C) metáfases II coradas convencionalmente. (D) Metáfase espermatogonial 
C-bandeada e (E) metáfase I mostrando os blocos de HC após impregnação com nitrato de 
prata. Note em (D) no destaque à esquerda, o maior par autossômico com grande bloco de 
HC, no centro, o menor cromossomo autossômico quase totalmente heterocromático e à 
direita o difásico com braço curto heterocromático. (F, G) Metáfase I submetida à tríplice 
coloração CMA3/DA/DAPI, mostrando em (F) as marcações CMA3

+ e em (G) os blocos 
DAPI+. As setas em (D) apontam os cromossomos difásicos e os asteriscos em (F e G) 
indicam os bivalentes com blocos tanto CMA3

+ como DAPI+. Barra=5µm. 
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Figura 2. Impregnação com nitrato de prata e hibridização in situ fluorescente em 
Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus. (A) Zigóteno mostrando duas RONs ativas 
(cabeças de setas) após impregnação com nitrato de prata. (B) FISH com sonda de DNAr 18S 
em metáfase II e (C) FISH com sonda de DNAr 5S em metáfase I. Barra=5µm. 
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Figura 3. Células meióticas de Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas. (A, B) Coloração 
convencional em diacinese e metáfase I, respectivamente. (C) Metáfase I C-bandeada. (D, E) 
Metáfase I após tríplice coloração CMA3/DA/DAPI, mostrando blocos de HC CMA3

+ em (D) 
e DAPI- em (E). (F) Impregnação com nitrato de prata em metáfase I revelando blocos de HC 
AgNO3

+. (G, H) Hibridização in situ fluorescente em metáfases I com sondas de DNAr 18S e 
5S, respectivamente. Barra=5µm. 
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Figura 4. Cromossomos meióticos e mitóticos de Phanaeus (Notiophanaeus) splendidulus. 
(A) Metáfase I e (B) metáfase II coradas convencionalmente. (C) Cariótipo montado a partir 
de metáfase espermatogonial C-bandeada. (D, E) Tríplice coloração CMA3/DA/DAPI em 
metáfase I, mostrando blocos CMA3

+ em todos os cromossomos em (D) e DAPI- em (E). 
Barra=5µm. 
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Figura 5. Impregnação com nitrato de prata e hibridização in situ fluorescente em Phanaeus 
(Notiophanaeus) splendidulus. (A, B, C) Impregnação com AgNO3 em paquítenos mostrando 
três, quatro e cinco pares com RONs ativas, respectivamente. (D) regiões de heterocromatina 
constitutiva impregnadas pelo AgNO3 em paquíteno. (E, F) FISH em metáfases I com sondas 
de DNAr 18S e 5S, respectivamente. As setas apontam as regiões de HC e as cabeças de setas 
as RONs. Barra=5µm. 
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55..  DDiissccuussssããoo  
  
  
 As três espécies analisadas nesse estudo apresentaram notáveis diferenças cariotípicas 

quando comparadas, além de mostrarem divergências com relação ao cariótipo considerado 

primitivo para a família Scarabaeidae (2n=20,Xyp com cromossomos meta-submetacêntricos). 

Os dados obtidos incrementam a grande variabilidade cariotípica observada em Phanaeini, 

uma das tribos mais diversas do ponto de vista citogénetico em Scarabaeidae (Smith e Virkki, 

1978; Vidal, 1984; Martins, 1994; Cabral-de-Mello et al., 2008).  

 O cariótipo observado em Coprophanaeus (Coprophanaeus) dardanus corrobora a 

descrição feita por Cabral-de-Mello et al. (2008). Apesar de exibir mecanismo sexual do tipo 

Xy sem a formação da configuração em pára-quedas, o número diplóide e a morfologia 

cromossômica apresentados por essa espécie são modais para a família. Representantes de 

diferentes gêneros de Phanaeini têm mostrado o número diplóide 2n=20, como Diabroctis 

mimas, Gromphas lacordairei e Sulcophanaeus imperator. No entanto, apenas Bolbites 

onitoides mostrou o mesmo tipo de mecanismo sexual (Xy) presente em C. (C.) dardanus 

(Vidal, 1984; Bione et al., 2005a; Cabral-de-Mello et al., 2008).  

 Até o momento, duas outras espécies do gênero Coprophanaeus foram estudadas 

citogeneticamente, C. (Coprophanaeus) cyanescens e C. (Megaphanaeus) ensifer (Oliveira, 

2008). Ambas apresentaram número diplóide 2n=20 e cromossomos meta-submetacêntricos, 

assim como observado em C. (C.) dardanus (presente trabalho). No entanto, os sistemas de 

determinação do sexo diferiram nessas espécies. Além de C. (C.) dardanus com mecanismo 

Xy, C. (M.) ensifer apresentou sistema sexual do tipo XY, enquanto C. (C.) cyanescens 

mostrou XYp. Em Coprophanaeus, a ocorrência de sistemas sexuais quiasmáticos (XY e Xy) 

e aquiasmático (XYp) indica que mecanismos distintos têm atuado na diferenciação dos 

cromossomos sexuais das espécies do gênero. 

 O cariótipo 2n=20,Xyp observado em Phanaeus (Notiophanaeus) splendidulus 

representa o primeiro registro do cariótipo ancestral para o gênero Phanaeus. No entanto, 

nessa espécie foi observada uma prevalência de cromossomos acrocêntricos (seis pares), o 

que difere do mais comum para Scarabaeidae. Provavelmente, rearranjos cromossômicos do 

tipo inversão pericêntrica ocorreram nessa espécie alterando a morfologia desses 

cromossomos a partir de meta-submetacêntricos originais. As inversões pericêntricas estão 

entre os principais rearranjos responsáveis pela variabilidade cariotípica de Scarabaeidae, 

tendo sido observado em outras espécies da família como Bubas bison, Paracopris 

ramosiceps e Diabroctis mimas (Bione et al., 2005a; Colomba et al., 2006; Angus et al., 



 

62 

2007). Phanaeus (N.) chalcomelas apresentou o cariótipo 2n=12,neo-XY, mostrando redução 

do número e alteração do mecanismo sexual. Quatro espécies de Phanaeus do subgênero 

Phanaeus s. str. foram estudadas citogeneticamente, três dessas espécies, P. (P.) daphnis, P. 

(P.) mexicanus e P. (P.) vindex, apresentaram o mesmo cariótipo observado em P. (N.) 

chalcomelas. Phanaeus (P.) igneus, apesar de exibir número diplóide 2n=12, apresentou 

mecanismo sexual do tipo XY (Smith e Virkki, 1978; Yadav et al., 1979). O gênero Phanaeus 

encontra-se dividido em dois subgêneros, dos quais Notiophanaeus é considerado o mais 

primitivo (Edmonds, 1994). As características cariotípicas de P. (N.) splendidulus indicam 

que essa espécie pode estar entre as mais primitivas do gênero. Por outro lado, P. (N.) 

chalcomelas pode estar entre as espécies mais derivadas. 

 As espécies de Phanaeus com cariótipos derivados, possivelmente sofreram rearranjo 

do tipo fusão cêntrica durante sua evolução, provocando redução no número diplóide. Fusões 

cêntricas parecem ser frequentes em Phanaeus, único gênero de Phanaeini no qual esse 

evento foi observado. Além disso, esse tipo de rearranjo é o mais comumente descrito para a 

subfamília Scarabaeinae, tendo sido registrado em espécies pertencentes a diferentes tribos 

(Cabral-de-Mello et al., 2008). Com exceção de P. (N.) splendidulus, todos os Phanaeus 

analisados sofreram quatro diferentes fusões cêntricas, reduzindo o número diplóide para 

2n=12 a partir do ancestral 2n=20,Xyp. Em P. (N.) chalcomelas, no entanto, essas fusões 

também envolveram os cromossomos sexuais, gerando o mecanismo neo-XY, assim como 

observado em P. (P.) daphnis, P. (P.) mexicanus, P. (P.) vindex e em outras espécies de 

Scarabaeidae, como Haplidia etrusca (2n=18,neo-XY), Phyllognatus silensis (2n=18,neo-

XY), Dynastes hercules hercules (2n=18,neo-XY) e Jumnos ruckeri (2n=14,neo-XY) (Yadav 

et al., 1979; Macaisne et al., 2006; Dutrillaux et al., 2007a).  

 Considerando o fato de que em Coleoptera há predominância de cromossomos meta-

submetacêntricos, tem sido sugerido que os eventos de fusão nesse grupo de insetos são 

precedidos por dois diferentes mecanismos: (1) inversões pericêntricas, que deslocam o 

centrômero para uma posição terminal, alterando a morfologia cromossômica para acro-

telocêntrica ou (2) eliminação de braços heterocromáticos dos cromossomos envolvidos nas 

fusões (Martins, 1994). Em P. (N.) chalcomelas a ocorrência de inversões pericêntricas 

precedendo as fusões parece ser mais provável, devido principalmente a grande quantidade de 

heterocromatina observada no cariótipo dessa espécie, indicando que não houve perda durante 

o processo de diferenciação cariotípica. A presença de cromossomos acrocêntricos em P. (N.) 

splendidulus também reforça essa hipótese.  

 Não foi possível identificar a morfologia cromossômica em P. (N.) chalcomelas, 

contudo, partindo do princípio de que as inversões pericêntricas precederam as fusões, os 
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cromossomos dessa espécie retornaram a condição meta-submetacêntrica após as fusões 

cêntricas. Dados cariotípicos de outras espécies de Scarabaeidae reforçam a ocorrência de 

fusões precedidas por inversões pericêntricas, como descrito para Eurysternus caribaeus 

(2n=8,neo-XY), Deltochilum aff amazonicum (2n=14,neo-XY), Macraspis festiva (2n=18,Xyp) 

e algumas espécies de Dichotomius (Bione et al., 2005b; Cabral-de-Mello et al., 2008; 

Arcanjo et al., 2009; Silva et al., 2009). No entanto, em Phileurus sp., com cariótipo 

2n=14,Xyp, as fusões possivelmente foram precedidas por perda de heterocromatina, devido a 

ocorrência de cromossomos de tamanho pequeno nessa espécie (Martins, 1994). 

 De acordo com Cabral-de-Mello et al. (2008), em Scarabaeinae os mecanismos de 

evolução cromossômica variam entre as diferentes tribos.  Os resultados apresentados nesse 

estudo indicam que esses mecanismos podem inclusive ser particulares de cada gênero, 

devido ao fato de Coprophanaeus e Phanaeus exibirem padrões distintos de evolução 

cromossômica. O primeiro tem revelado variabilidade em relação aos mecanismos de 

determinação do sexo, mostrando uma conservação no número diplóide e morfologia 

cromossômica. Por outro lado, no gênero Phanaeus, cromossomos autossômicos e sexuais 

estão envolvidos nos diferentes rearranjos. 

 O padrão de distribuição de heterocromatina constitutiva (HC) observado nas três 

espécies analisadas difere do mais comum para a família. Em geral, em espécies de 

Scarabaeidae predominam blocos de HC localizados na região pericentromérica dos 

autossomos, podendo apresentar diferentes localizações ao longo dos cromossomos sexuais, 

como observado em Geniates borelli, Macraspis festiva, Phyllophaga (Phytalus) vestita e 

algumas espécies dos gêneros Aphodius e Onthophagus (Moura et al., 2003; Wilson e Angus 

2004; 2005; 2006; Bione et al., 2005b). Por outro lado, os cariótipos de C. (C.) dardanus, P. 

(N.) chalcomelas e P. (N.) splendidulus, mostraram uma grande quantidade de 

heterocromatina, com blocos de HC localizados em diferentes regiões cromossômicas. As 

outras quatro espécies de Phanaeini estudadas através da técnica de bandeamento C também 

revelaram grande quantidade de HC no genoma (Vidal, 1980 apud Virkki, 1983; Bione et al., 

2005a; Oliveira, 2008). Adicionalmente, a ocorrência de cromossomos difásicos parece ser 

comum entre as espécies de Coprophanaeus. Além de C. (C.) dardanus com quatro pares 

autossômicos e o X difásicos, C. (C.) cyanescens e C. (M.) ensifer apresentaram todos os 

cromossomos autossômicos difásicos, alguns apresentando blocos adicionais intersticiais e 

teloméricos na última espécie (Oliveira, 2008). 

 O uso dos fluorocromos base-específicos CMA3 e DAPI também tem auxiliado na 

caracterização das regiões heterocromáticas desses organismos, revelando ampla 

heterogeneidade da HC nas espécies de Phanaeini, bem como em outros representantes da 
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família (Colomba et al., 2000; 2006; Moura et al., 2003; Oliveira, 2008). Além das espécies 

analisadas nesse trabalho, outros três representantes de Phanaeini foram estudados através 

dessa técnica (Vidal, 1980 apud Virkki, 1983; Oliveira, 2008). Bolbites onitoides (Vidal, 

1980 apud Virkki, 1983) e C. (C.) dardanus (presente trabalho) foram as únicas espécies que 

apresentaram blocos de HC ricos em AT. Entretanto, em C. (C.) dardanus blocos CMA3
+ 

foram observados em três pares autossômicos, dois dos quais também apresentaram 

marcações DAPI+. Dois representantes de Coprophanaeus foram estudados por Oliveira 

(2008) através da coloração com fluorocromos base-específicos, ambos mostraram apenas 

blocos de HC CMA3
+. Em C. (C.) cyanescens, a marcação foi restrita ao bivalente sexual e C. 

(M.) ensifer apresentou blocos CMA3
+ pericentroméricos em todo o complemento cariotípico, 

exceto no cromossomo Y. Nessas espécies, o padrão revelado pela coloração com 

fluorocromos difere do bandeamento C, que mostrou a ocorrência de cromossomos difásicos. 

Para o gênero Phanaeus, nossa análise revelou que ambas as espécies apresentaram blocos 

CMA3
+ em todos os cromossomos, no entanto, em P. (N.) chalcomelas as marcações foram 

menores comparadas com os blocos revelados pelo bandeamento C.  

 Os padrões observados nas espécies de Phanaeini sugerem que distintas famílias de 

DNA satélite compõem a HC das mesmas. Alguns representantes de Coleoptera têm mostrado 

diferentes famílias de DNA satélite no genoma, podendo estar localizadas ou não nas mesmas 

regiões do cromossomo (Juan et al., 1993; Ugarkovic et al., 1994; Zinic et al., 2000). A 

evolução cromossômica de Phanaeini pode ter envolvido eventos relacionados à amplificação 

de heterocromatina, responsáveis pelo aumento na quantidade e variabilidade da HC 

observada entre as espécies da tribo. Bione et al. (2005a) sugerem a ocorrência de pequenas 

duplicações em tandem originando os blocos de HC adicionais observados na espécie 

Diabroctis mimas. No entanto, outros mecanismos podem ter ocorrido durante o processo de 

diferenciação cromossômica dos Phanaeini. De acordo com Lohe e Roberts (2000), existem 

evidências de que a heterocromatina pode sofrer diferentes rearranjos, como inversões, 

transposição e translocações, capazes de expandir ou reduzir as repetições satélite durante a 

evolução. Essas mudanças são frequentemente acompanhadas pelo surgimento de novos 

satélites, provocando alterações nas sequências de DNA repetitivo da heterocromatina, 

mesmo através de curtos períodos durante a evolução. Tem sido sugerido que a propagação de 

novas variantes de DNA satélite pode ocorrer por meio de uma variedade de mecanismos 

como, conversão gênica, crossing-over desigual, replicação splippage, transposição e trocas 

mediadas por RNA (Dover, 2002; Palomeque e Lorite, 2008). Esses eventos podem ter 

ocorrido durante a evolução cromossômica de Phaneini, o que explica a variabilidade 
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quantitativa e qualitativa da HC nas diferentes espécies da tribo, incluindo aquelas 

proximamente relacionadas, como observado para o gênero Coprophanaeus.  

 A afinidade das regiões de heterocromatina constitutiva pelo nitrato de prata (AgNO3) 

observada em C. (C.) dardanus, P. (N.) chalcomelas e P. (N.) splendidulus também tem sido 

descrita em outros membros de Scarabaeidae (Colomba et al., 2000; 2006; Moura et al., 2003; 

Bione et al., 2005a,b). A reação positiva ao nitrato de prata indica a presença de proteínas 

argirofílicas associadas à heterocromatina dessas espécies. Em C. (C.) dardanus, no entanto, 

as marcações AgNO3 positivas foram menores comparadas com aquelas reveladas pelo 

bandeamento C. Esse padrão também foi observado em outras espécies de Coprophanaeus 

(Oliveira, 2008), sugerindo a ocorrência de blocos de HC com estrutura molecular distinta 

nessas espécies, com porções do bloco apresentando proteínas argirofílicas e outras nas quais 

essas proteínas estão ausentes. 

 A FISH com sonda de DNA ribossomal (DNAr) 18S revelou que essas sequências 

estão localizadas em cromossomos autossômicos nas três espécies estudadas, padrão mais 

frequente em Coleoptera. No entanto, em C. (C.) dardanus e P. (N.) splendidulus foi 

observada a presença desses sítios em mais de um par de cromossomos, diferindo da maioria 

das espécies da ordem, que apresentam apenas um par autossômico como organizador 

nucleolar. A impregnação com nitrato de prata nessas espécies revelou atividade desses sítios 

em células meióticas. A presença de sítios de DNAr 18S em mais de um par cromossômico 

parece ser comum em Phanaeini. A espécie Diabroctis mimas, por exemplo, apresentou genes 

de RNAr em dois pares autossômicos e no cromossomo X (Bione et al., 2005a). 

Coprophanaeus (C.) cyanescens exibiu essas sequências em três pares autossômicos, 

enquanto em C. (M.) ensifer sete pares autossômicos e o X são portadores desses genes, sendo 

esse o maior número registrado para Coleoptera (Oliveira, 2008).    

 A evolução cromossômica em alguns membros de Phanaeini, possivelmente envolveu 

a dispersão de sequências de DNAr 18S a partir de um ancestral com um único par 

autossômico portador das RONs. A presença de algumas espécies na tribo com sítios de 

DNAr restritos a cromossomos autossômicos reforça essa hipótese. De acordo com Schneider 

et al. (2007b), as diferenças em relação ao número e localização dessas sequências em 

Coleoptera podem ser consequência de rearranjos cromossômicos do tipo translocação. Essas 

translocações podem envolver toda a região cromossômica portadora do sítio de DNAr, 

levando a mudanças na localização das RONs, ou envolver apenas parte do DNAr, 

ocasionando um aumento no número de RONs. Até o momento, P. (N.) chalcomelas foi o 

único representante da tribo mostrando apenas um par autossômico com genes de RNAr 18S. 

Esse par possivelmente representa o portador original dos sítios de DNAr 18S, a partir do qual 
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houve dispersão. Nessa espécie, no entanto, os diferentes rearranjos possivelmente, não 

envolveram esse par. Por outro lado, em P. (N.) splendidulus as sequências de DNAr 18S 

provavelmente sofreram amplificação e translocações responsáveis pela sua dispersão no 

genoma. 

 Em contraste com a variabilidade no número de sítios de DNAr 18S, as três espécies 

de Phanaeini analisadas nesse trabalho apresentaram apenas um par autossômico portador de 

genes de RNAr 5S. Além dessas espécies, apenas Dichotomius geminatus (Scarabaeidae) foi 

analisada quanto à localização dessas sequências no genoma, mostrando um par autossômico 

portador desses sítios (Cabral-de-Mello et al., 2009). A presença de apenas um sítio de DNAr 

5S com localização distinta das sequências de DNAr 18S é comum entre os eucariotas, 

contudo algumas espécies têm mostrado mais de um sítio como Rinolophus hipposideros 

(Chiroptera) com nove pares acrocêntricos portadores de sequências de DNAr 5S e 

Rhammatocerus brasiliensis (Orthoptera) com quatro pares autossômicos e o cromossomo B 

apresentando essas sequências (Vitturi et al., 2002; Ribeiro e Fernandez, 2004; Loreto et al., 

2008; Puerma et al., 2008). 

 Os sítios de DNAr 5S de C. (C.) dardanus e P. (N.) splendidulus foram maiores 

comparados com os sítios evidenciados pela FISH com sonda de DNAr 18S. Diferenças 

relacionadas ao número de cópias de genes de RNAr 5S e 18S foram relatadas para outras 

espécies como, Tetrahymena pyriformis (protozoário), Xenopus laevis (anfíbio), Rattus 

norvegicus e humanos. Nessas espécies, o número de repetições 5S excede o das repetições 

18S, sendo a maior diferença observada em X. laevis, na qual o número de cópias dos genes 

de RNA 5S pode exceder em até 30 vezes o número de repetições 18S (Sumner, 2003). O 

tamanho relativamente maior das marcações 5S de C. (C.) dardanus em relação às de P. (N.) 

chalcomelas e P. (N.) splendidulus, sugere que houve amplificação dessas sequências na 

primeira espécie. 

 As análises citogenéticas em diferentes espécies de Phanaeini sugerem que 

mecanismos distintos podem estar envolvidos na evolução cromossômica dos membros da 

tribo, gerando uma diversidade cariotípica no grupo. Esses eventos, além de alterarem a 

morfologia cromossômica, número diplóide e sistemas de determinação do sexo, 

provavelmente, promoveram a dispersão das sequências de DNA ribossomal e amplificação 

da heterocromatina no genoma de algumas espécies ao longo da evolução do grupo. Uma 

análise citogenética mais detalhada em outros representantes da tribo poderá elucidar os 

mecanismos envolvidos na diferenciação cariotípica dessas espécies, além de auxiliarem na 

taxonomia do grupo.  
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66..  CCoonncclluussõõeess  
  
  

 Os gêneros Coprophanaeus e Phanaeus apresentam mecanismos distintos de evolução 
cromossômica. 
 

 O número diplóide reduzido de P. (N.) chacomelas e a presença de cromossomos 
acrocêntricos em P. (N.) splendidulus, indicam os rearranjos cromossômicos do tipo 
fusão cêntrica e inversão pericêntrica como sendo os mais comuns na diferenciação 
cariotípica do gênero Phanaeus. 
 

 Os dados obtidos nas três espécies analisadas reforçam que a diferenciação cariotípica 
da tribo Phanaeini tem envolvido a dispersão de sequências de DNA ribossomal e 
amplificação da heterocromatina. 
 

 A heterocromatina das espécies de Coprophanaeus e Phanaeus revelou uma 
heterogeneidade em sua composição, corroborando a proposta de que o processo de 
expansão da heterocromatina pode promover alterações na composição do DNA 
repetitivo. 
 

 A afinidade da HC pelo nitrato de prata (AgNO3) revelada pelas espécies analisadas 
nesse estudo e por outros representantes de Scarabaeidae, indica a ocorrência de uma 
classe peculiar de heterocromatina na família. 
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88..  AAppêênnddiicceess  
  
8.1. Classificação das espécies analisadas de acordo com Lawrence e 
Newton (1995) 

 
 
Reino: Animalia 

Filo: Arthropoda 

Classe: Insecta 

Ordem: Coleoptera 

Subordem: Polyphaga 

Superfamília: Scarabaeoidea 

Família: Scarabaeidae 

Subfamília: Scarabaeinae 

Tribo: Phanaeini Hanski e Cambefort, 1991 

Gênero:  Phanaeus MacLeay, 1819   Coprophanaeus d’Osoufieff, 1924 

Subgênero: Notiophanaeus Edmonds, 1994   Coprophanaeus s. str d’Osoufieff, 1924 

  Phanaeus s. str Edmonds, 1994   Megaphanaeus d’Osoufieff, 1924 

        Metallophanaeus d’Osoufieff, 1924 
 
Espécie:  Phanaeus (N.) chalcomelas (Perty, 1830)  Coprophanaeus (C.) dardanus (MacLeay, 1819) 
  Phanaeus (N.) splendidulus (Fabricius, 1781) 

  
 
8.2. Fotografias das espécies estudadas 
 

 
 
 
 

Exemplares machos das espécies analisadas. (A) Coprophanaeus (Coprophanaeus) 
dardanus, (B) Phanaeus (Notiophanaeus) chalcomelas e (C) Phanaeus (Notiophanaeus) 
splendidulus. Barra=1cm. 
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8.3. Fotografias dos locais de coleta 
 
 
 

  
  

Refúgio Ecológico Charles Darwin, Igarassu-PE..  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  

Parque Ecológico João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru-PE 
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Jardim Botânico da cidade de Santa Cruz de La Sierra, Bolívia. 
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 Em dezembro de 2007 concluí o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas, pela 

Universidade de Pernambuco, ingressando no Mestrado no ano seguinte.  Durante o primeiro 
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programa. Em paralelo, foi iniciada a parte experimental do trabalho, para obtenção dos 

resultados a serem apresentados na Dissertação. Nesse mesmo ano, finalizei meu primeiro 

artigo científico, referente ao trabalho desenvolvido no período de iniciação científica durante 

a graduação. O artigo intitulado “Cytogenetic characterization of Eurysternus caribaeus 
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 Em abril de 2009, tive a oportunidade de ministrar aulas teóricas e práticas, pela 

disciplina de Citogenética, para uma turma de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFPE, 

durante a realização do Estágio à Docência, sob acompanhamento da Profa. Dra. Neide Santos. 

Nesse mesmo ano, participei do 1a Reunião Brasileira de Citogenética, onde apresentei na 
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dos resultados obtidos no mestrado. Além disso, participei do curso “Citogenética: da era 
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levantamento bibliográfico e a escrita da Dissertação, e contribuíram para a minha 

capacitação profissional, através da aquisição de novos conhecimentos e experiências. 
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