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Estudo citogénetico em espécies do gênero Oecomys 

(Cricetidae: Sigmodontinae: Oryzomyni) 

Elisangela Novais Oliveira, Viviane Jorge de Oliveira, Luiz Antônio 

B. Mello de Lula e Camila Nascimento Moreira. 

1. RESUMO  

A tribo oryzomyini é a mais diversa do ponto de vista ecológico, 

morfológico, taxonômico e citogenético dentro da subfamília Sigmodontinae. O 

gênero Oecomys, pertencente a está tribo, é um dos mais especiosos, 

apresentando 16 espécies reconhecidas. Além disso, estudos citogenéticos 

mostram uma grande diversidade de cariótipos descritos para o gênero. A 

utilização de análises citogenéticas é uma ferramenta importante para 

compreender alguns conflitos taxonômicos que não são possíveis de solucionar 

apenas com dados morfológicos. Com base neste contexto, temos como 

objetivo fazer um estudo citogenético de amostras de Oecomys coletadas nos 

rios Japurá e Iça, no estado do Amazonas, utilizando a técnica de coloração 

convencional para determinação do número diploide e fundamental. 

2.  INTRODUÇÃO  

A subfamília Sigmodontinae é a mais diversa dentro da família 

Cricetidae. Os sigmodontíneos estão divididos em onze tribos sendo que a tribo 

Oryzomyni é a que abrange o maior número de espécies, apresentando grande 

diversidade ecológica, morfológica, taxonômica e citogenética. Estes roedores 

se distribuem desde o sudeste dos Estados Unidos até o extremo sul da 

América do Sul. Além disso, são encontrados em praticamente todos os 

biomas presentes dentro da sua distribuição. O gênero Oecomys está entre os 

mais diversos da tribo com 16 espécies validas, sendo elas: O. auyantepui, O. 

bicolor, O. catherinae, O. cleberi, O. Concolor, O. flavicans, O. Marmorae, O. 

paricola, O. phaeotis, O. rex, O. roberti, O. rutilus,  O. speciosus, O. Superans, 

O. sydandersoni, O. Trinitatis (Prado e Percequillo, 2013; Weksler et al., 2006; 

Weksler, 2015). 

Estudos citogenéticos em Oecomys mostram uma grande diversidade 

com relação ao número diploide (2n) e número fundamental (NF), variando de 



2n=60 a 2n=80 e NF=62 a NF=140. Sendo que, espécies diferentes podem 

apresentar o mesmo número diploide porém diferem com relação ao número 

fundamental (Weksler, 2015). 

3.OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Fazer um estudo citogenético de espécies de Oecomys utilizando a 

técnica de coloração convencional. 

3.2. OBJETIVO  ESPECIFICO 

Determinação do número diploide e fundamental de amostras coletadas 

nos rios Japurá e Iça, Amazonas. 

4. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizadas preparações 

citogenéticas previamente coletadas, estas preparações foram pingadas em 

lâminas histológicas e coradas com Giemsa. Esta técnica é utilizada para 

análise morfológica dos cromossomos assim como determinação do número 

diploide. Descrição da técnica: Pingar 1 gota (10μl) da suspensão de 

preparações mitótica em lâmina histológica limpa e armazenada em etanol; 

Hidrolisar a lâmina por 7 min. em HCL 1N a 60°C; Lavar com H2O destilada e 

deixar secar; Corar por 7 min. com Giemsa 1:30 em tampão fosfato; Lavar com 

H2O destilada e deixar secar. 

5. DESENVOLVIMENTO  

Para o estabelecimento do número diploide e fundamental, foram 

analisadas aproximadamente 30 metáfases de cada indivíduo. As metáfases 

foram fotografadas em microscópio Zeiss Axiophot equipado com o softwares 

IKAROS e ISIS karyotyping system, (MetaSystems) para captura de imagens. 

Os cariótipos foram montados utilizando o software livre Gimp 2.8 (GNU Image 

Manipulation Program). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Foram analisadas 11 amostras, uma delas estava identificada 

incorretamente e pertencia a outro gênero da tribo (Neacomys). Além disso, 



outras três preparações não apresentaram material mitótico e foram 

descartadas. Dentre as amostras restantes, foram identificados três cariótipos 

diferentes: cinco amostras com 2n=64, uma amostra com 2n=54 e uma com 

2n=84. Uma análise mais abrangente, utilizando diferentes abordagens 

citogenéticas, taxonômicas e moleculares devem ser feitas para determinar 

quais são precisamente as espécies coletadas. 
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