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AQU-Í,S

PADRÕES ISOENZIMÁTICOS DE ESTERASES (esterase e esterase-D)
EM TUCUNARÉS (Cichla monoculus, Cichla temensis e Cichla sp) DA
AMAZÔNIA CENTRAL

Suzana da Silva de Oliveira': Aylton Saturnino Teixeira2

IBolsista CNPq/PIBIC; 2Pesquisador INPA/CPBA.

Tucunarés são peixes pertencentes à ordem Perciformes, família Cichlidae, gênero

Ciehla. A família Cichlidae possui 1.292 espécies validadas, com distribuição geográfica na

África; Américas do Sul, do Norte e Central; Madagascar e Índia (Kullander, 1998). Na

Amazônia o gênero Cichla está representado por cinco espécies: Cichla temensis Humboldt,

1833, Ciehla monoculus Spix, 1831; Cichla orinoeeneis Humboldt, 1833, Cichla intermedia

Machado-Allison, 1971, e Cichla oeellaris Scheneider,1801 (Kullander, 1983; 1986). As

enzimas esterase e esterase-D, analisadas por eletroforese em gel de amido, em 184

exemplares de três espécies (Cichla monoeulus, Ciehla temensis e Cichla sp) e quatro

exemplares de um suposto híbrido (Cichla monoeulus x Ciehla temensis), coletados em cinco

áreas na Amazônia Central (Lago Catalão, Lago Tefé, Lago do Acará, Lago de Balbina e

Lago Marajá), revelaram seis zonas de atividade eletroforética. Esterase revelou três padrões

de bandas: 12, 23 e 123, sendo este último, reconhecido como um provável padrão

eletroforético do suposto híbrido, como resultado da combinação das bandas: 1. 2 e 3 (Figura

IA). Mais três zonas de atividade eletroforética, presumivelmente codificadas por três loci

Est-I , Est-2 e Est-3 foram detectadas. Esses loci quando se aplica o critério de polimorfismo

(P :::;;0,95), mostraram-se monomórficos para os alelos Est-ll, Est-21 e Est-32 nas três

espécies. Esterase-D revelou duas zonas de atividade eletroforética presumivelmente

codificadas por dois loci Est-D 1 e Est-D2. O locus Est-D 1 revelou um monomorfismo para o

mesmo alelo Est-D 11, em todas as amostras populacionais das três espécies examinadas. O

locus Est-D2 revelou polimorfismo nas três espécies (Figura 2B). Testes de Hardy-Weinberg

aplicados para se examinar a distribuição dos genótipos no locus Est-D2, revelaram um bom

balanço genético populacional em Ciehla monoculus e Ciehla sp. Das três espécies

examinadas, Ciehla sp foi a que apresentou os maiores valores de heterozigosidades seguido

de Ciehla monoculus. O maior valor estimado para identidade genética de Nei (1972) foi

obtido entre Ciehla monoeulus e Ciehla sp. Apesar do elevado grau de diferenciação dos

padrões eletroforéticos de esterases em vários organismos (Ferguson, 1980), o presente

trabalho não revelou nenhuma banda ou alelo fixo como marcador espécie-específico entre as
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espécies, com exceção da banda 3 de esterase em Cichla temensis (Figura lB).
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Figura 2. Distribuição de bandas em esterase, na região anódica do gel de elerroforese (A) e

alélicas no locus polimórfico Est-D2 (B), em três espécies de Cichla e no suposto híbrido

entre C. monoculus e C. temensis.
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