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Sinopse: A família Gymnotidae, ordem Gymnotiformes, compreende os gêneros 

Electrophorus e Gymnotus, sendo o primeiro monotípico e o segundo possui cerca de 39 

espécies válidas. Sua distribuição é ampla, porém a maior diversidade está na bacia 

amazônica. A constituição cromossômica, nesse grupo de peixes elétricos, tem se mostrado 

espécie-específica com grande plasticidade, influenciada por sequências repetitivas como a 

família ribossômica 5S, que parecem ser fixadas por isolamento comportamental e 

geográfico entre as espécies. O presente trabalho descreve o cariótipo de Electrophurus 

electricus e de oito espécies de Gymnotus da Amazônia Central. Discute teorias sobre o papel 

do isolamento atual das espécies no surgirmento e manutenção de cromossomos de 

determinação sexual e fixação de rearranjos cromossômicos, apontando o gênero como um 

modelo para estudo de diversificação e evolução cromossômica. 
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Resumo 

A família de peixes elétricos Gymnotidae é composta por dois gêneros: Electrophorus 

conhecido popularmente como poraquê e Gymnotus comumente chamados de sarapós, 

tuviras. Singulares pela capacidade de produzir potencial elétrico, que utilizam para 

eletrolocalização e interação ambiental, esse grupo evoluiu no interior do continente 

Sulamericano. Enquanto, E. eletricus está restrito à região amazônica, Gymnotus apresenta 

grande dispersão. Atualmente, conta com 39 espécies descritas, as quais foram dividas em 5 

Clados: G1, Clado pantherinus, G2, Clado cylindricus e Clado carapo. Em relação à 

citogenética, esse grupo mostra grande plasticidade cromossômica, em especial no clado 

carapo com número diploide variando de 34 a 54 cromossomos. No presente trabalho foram 

analisados os cariótipos de nove espécies da família Gymnotidae da Amazônia Central, por 

meio de marcadores citogenéticos e moleculares. São descritos os cariótipos de E. electricus, 

Gymnotus ucamara, G. mamiraua, G. carapo “Catalão”, G. cf. coropinae, G. cf. stenoleucus, G. cf. 

pedanopterus, G.ymnotus sp. “Negro” e G. carapo “Maranhão”.  A presença de cromossomos 

sexuais é marcante nesse gênero e três novos sistemas do tipo turnover foram descritos, com 

pouca quantidade de heterocromatina, origem recente e independente em: G. carapo 

“Catalão” (XX/XY); Gymnotus sp. “Negro” e G. coropinae (X1X1X2X2/X1X2Y). A pintura 

cromossômica em G. carapo “Catalão” revelou três pares envolvidos na formação do par 

sexual. A localização dos DNA ribossomais mostrou-se conservada em relação ao DNAr 

18S nas espécies de Gymnotus e para E. electricus foi confirmada a presença de apenas um 

par portador do DNAr maior. Para o DNAr 5S a tendência na família é a de sítios únicos nos 

clados basais, porém com substancial aumento nas espécies que compõem o Clado carapo. 

Caso especial foi identificado em G. mamiraua que possui 13 sítios com essa sequência, os 

quais foram co-localizados com um elemento de transposição TC1/mariner. Essa 

característica de numerosos sítios é compartilhada por espécies da bacia do Paraná-Paraguai. 

A proximidade entre G. mamiraua (2n=54) da bacia amazônica e G. inaequilabiatus 

(2n=54) foi confirmada pela técnica do DNA barcode, sugerindo que a expansão dos sítios 

ribossomais 5S ocorreu em um ancestral, ainda na região amazônica. Gymnotus se mostra 

um grupo modelo para evolução e diferenciação cromossômica, com o DNAr 5S como uma 

excelente ferramenta citotaxonômica e as espécies como indicadoras biogeográficas. 

 

Palavras chave: Gymnotus, DNAr 5S, cromossomos sexuais recentes, expansão 

biogeográfica, pintura cromossômica 
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Abstract  
 

The family Gymnotidae of electric fishes is composed by two genera: Electrophorus, 

popularly known as “poraquê” and Gymnotus, commonly known as “sarapós” or “tuviras”. 

Unique by their capacity of producing electric potential, which they use to electrolocation 

and environmental interaction, this group has evolved within South American continent. 

While E. electricus is restricted to the Amazon region, Gymnotus presents a greater 

dispersion. Nowadays, it has 39 described species, which were separated in five distinct 

clades: G1, Pantherinus clade; G2, Cylindricus clade and the Carapo clade. Concerning to 

cytogenetics, this group presents a great chromosomal plasticity, especially Carapo clade, 

with diploid numbers varying from 34 to 54 chromosomes. In the present work, we analyzed 

the karyotypes of nine species of Gymnotidae family from Central Amazon, by cytogenetic 

and molecular markers. We described the karyotypes of E. electricus, Gymnotus ucamara, G. 

mamiraua, G. carapo “Catalão”, G. cf. coropinae, G. cf. stenoleucus, G. cf. pedanopterus, 

G.ymnotus sp. “Negro” and G. carapo “Maranhão. The presence of sex chromosomes is 

remarkable within this genus and three new systems of turnover type were described, with 

low amounts of heterochromatin, recent and independent origin in: G. carapo “Catalão” 

(XX/XY); Gymnotus sp. “Negro” and G. coropinae (X1X1X2X2/X1X2Y). Chromosome 

painting in G. carapo “Catalão” revealed three pairs involved in the formation of the sexual 

pair. Ribosomal DNA location is conserved in relation to the 18S rDNA for Gymnotus 

species and for E. electricus, we confirmed the presence of a single pair bearing the major 

rDNA. For 5S rDNA, the trend in the family is of unique sites in basal clades, but with 

substantial increase in the species composing the Carapo clade. A special case was found in 

G. mamiraua. They presented 13 sites with this sequence, which were co-located with a 

transposition element TC1/mariner. This feature of numerous sites is shared by species from 

the Paraná-Paraguay River basin. The proximity between G. mamiraua (2n=54) from 

Amazon basin and G. inaequilabiatus (2n=54) was confirmed by the DNA barcode 

technique, suggesting that the expansion of the 5S ribosomal sites occurred in an ancestor, 

still in Amazon region. Gymnotus presents itself as a model group for evolution and 

chromosomal differentiation, being the 5S rDNA an excellent cytotaxonomic tool and the 

species as biogeographic indicators. 

 

Keywords: Gymnotus, 5S rDNA, turnover sex chromosomes, biogeographic expansion, 

chromosome painting 
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1 – Introdução 

1.1 Formação das bacias hidrográficas Sulamericanas 

A região neotropical, sem dúvida, compreende a maior e mais diversa ictiofauna do 

planeta (Nelson 2006). Os eventos de formação das bacias hidrográficas permitem 

compreender os episódios históricos que levaram a tal diversificação, os quais podem ser 

listados: eventos geológicos de abertura contínua do Oceano Atlântico e separação entre os 

continentes Americano e Africano, o surgimento da cadeia de montanhas dos Andes, a 

formação do Ístimo do Panamá e as incursões marinhas, nos últimos 90 milhões de anos 

(Lundberg et al. 1998). Essas mudanças alteraram a conformação das drenagens, formaram 

lagos, capturaram cabeceiras e bacias de tamanhos variados, que isolaram populações por 

determinados períodos, favorecendo a diversificação da biota por vicariância e alopatria, 

além de promover a coalescência posterior de drenagens, o que levou a um enriquecimento e 

contato secundário dos organismos (Lundberg 1998; Crampton et al. 2005). 

O estudo histórico, de todos esses eventos que proporcionaram o cenário para a 

formação das grandes drenagens Sulamericanas, revelam a conexão entre a história 

evolutiva da fauna de água doce e os processos geológicos que as moldaram, conectando os 

atuais padrões de geodistribuição das espécies aquícolas e os processos geológicos que os 

conectam ou isolam (Lundberg 1998). 

O contexto da complexa formação dos rios Sulamericanos é parte do cenário para 

compreender os processos de surgimento da maior e mais diversa ictiofauna de água doce do 

planeta (Lundberg et al. 1998; Nelson 2006). O maior sistema de drenagens da América do 

Sul – Amazonas, Orenoco e Paraná-Paraguai – por exemplo, desenvolveu a sua presente 

forma depois de grandes eventos tectônicos terem iniciado, há aproximadamente 90 milhões 

de anos e culminaram com o soerguimento final dos Andes há 10 milhões de anos, esse 

último evento autor principal da conjetura atual das bacias hidrográficas modernas 

(Lundberg et al. 1998). 

O sistema do rio Paraná evidencia uma história pretérita de drenagem diferente 

daquela hoje existente. No passado possuía um sentido para o norte, devido a captura de 

bacia por um proto-Amazonas-Orenoco. Porém, um divisor moderno entre as drenagens do 

Paraná e Amazonas individualizou as protobacias, que haviam permanecido em contato por 

um longo período (Lundberg et al. 1998). 
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Já, a bacia amazônica, atualmente formada por um complexo sistema de drenagens, 

constituída por diversos tipos de água revela também uma história complexa de formação. 

Nem sempre o principal rio da região e maior em curso e descarga fluvial do mundo seguiu 

o curso atual (Goulding et al. 2003). O rio Amazonas atingiu o curso presente há 

aproximadamente 8 milhões de anos (Harris e Mix 2002). Antes disso passou por 

complicado processo de moldagem, influenciado principalmente pelo ajuste e soerguimento 

dos Andes. Sua configuração era então invertida da qual se conhece hoje. Suas cabeceiras 

estavam localizadas perto do atual rio Xingu e a sua foz ocorria no oceano Atlântico, sendo 

que neste período este rio apresentava-se barrado por uma barreira tectônica, conhecida 

como rift de Marajó (Hoorn et al. 1995; Lundberg et al. 1998). 

Para a região que correspondia ao médio Amazonas-Orenoco ocorria uma situação 

de confinamento, devido o Arco de Purus, o qual ajustava a drenangem desse segmento para 

um grande paleolago chamado Lago Pebas (Hoorn et al. 1995). Este era caracterizado por 

ser um sistema de lagos e alagados, com influência marinha e fluvial, durante o médio 

Mioceno (Wesseling e Salo 2006) (Figura 1a). 

De forma sintética, a hipótese é que o alto e médio Amazonas drenavam para o lago 

Pebas, os rios das Guianas e do escudo brasileiro drenavam para o oceano Atlântico, através 

do atual baixo Amazonas (Hoorn et al. 1995) (figura 1b). Além do rio Amazonas, há 

evidências que indicam que o imenso lago Pebas tinha uma ligação intermitente com o 

sistema hidrográfico Paraná-Paraguai (Albert et al. 2006) (Figura 1b). A extinção desse 

sistema é estimada em aproximadamente 8 e 5 Ma, com o soerguimento final dos Andes 

venezuelanos e do arco de Valpes, que ocasionou uma inclinação oroclinal, que teria 

provocado o bloqueamento do fluxo do lago Pebas para o mar do Caribe, levando ao 

rompimento do arco de Purus e ocasionando a mudança na direção da bacia amazônica para 

o seu curso atual (Hoorn et al. 1995; Lundberg et al. 1998) (Figura 1c;1d). 

Embora o sistema Paraná-Paraguai tenha sido separado do proto-Amazonas-Orenoco 

há 10-8 Ma, existe registro de ocorrência de captura de cabeceiras entre essas drenagens, 

fato que é evidenciado também pela fauna compartilhada presente entre as duas bacias 

(Lundberg et al. 1998; Ribeiro et al. 2013). 
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Figura 1. Evolução das bacias hidrográficas Sulamericas nos últimos 15 milhões de anos (Hubert e 

Renno 2006): a) incursões marinhas e lagos continentais; b) regressões marinhas e rios; c) 

estabelecimento final do rio Orenoco, Amazonas e Paraná; d) Incursões Marinhas. 

 

Evidências de conexão entre as duas maiores drenagens da América do Sul são 

documentadas através de espécies de peixes reconhecidas com ocorrência de linhagens 

irmãs identificadas entre as bacias. Hubert e Renno (2006) propuseram duas rotas de 

dispersão de espécies do Amazonas para o Paraná-Paraguai, uma entre capturas do alto 

Paraguai e bacia do Alto Madeira, e outra através do Tocantins-Xingu e Paraná-Paraguai. 

Estudo biogeográfico em quatro gêneros: Hypostomus (Siluriformes), Prochilodus 

(Characiformes) e Serrasalmus/Pyocentrus (Characiformes) ilustra a complexa história de 

mistura de ocorrência de vicariância e geodispersão. Para distribuição atual dessas espécies, 

as estimativas de conexão entre as bacias, para cada um dos grupos, são divergentes 

(Carvalho e Albert 2011). Montoya-Burgos (2003), estudando as relações filogenéticas do 

gênero Hypostomus, inferiu que a separação precoce e relativamente antiga entre linhagens 

do norte do Amazonas e litoral nordeste são mais antigas que as do sul e área costal do 

sudeste do Paraná-Paraguai e, utilizando relógio molecular calibrado com o evento 

geológico de separação da bacia Maracaibo/Magdalena da Bacia do Orenoco (8Ma), propõe 

que o isolamento entre as espécies irmãs presentes no Amazonas e Paraná-Paraguai é de 

11,4-10,5 Ma, e que a especiação de duas grandes linhagens que compõem o Clado D e 

possuem linhagens nas duas dreangens é presumida como alopátrica. 

Para as linhagens irmãs de Prochilodus, as estimativas através de DNA mitocondrial 

realizadas por Sivasundar et al. (2001) sugerem conexão mais recente entre P. nigricans 

(Amazônia) e P. lineatus (Paraná-Paraguai), assumindo estimativas do relógio molecular 

entre 4,1-2,3Ma. Nesta mesma ordem, para as espécies de piranha Pygocentrus natereri e 
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Serrasalmus marginatus/Serrasalmus compressus Hubert et al. (2007) sugerem uma 

estimativa de dispersão ainda mais recente, entre 1,76 – 0,2 Ma e 1,77 – 0,3 Ma, 

respectivamente. Esses registros revelam numerosos incidentes históricos, em momentos 

diferentes de captura de drenagens, ocasionando mistura de faunas de vários tributários, 

sugerindo que a ictiofauna da bacia do Paraná-Paraguai foi formada primariamente por 

migração de táxons presentes em tributários amazônicos adjacentes. 

1.2- A ordem Gymnotiformes 

A ordem Gymnotiformes compreende os peixes elétricos ou Knifefishes, conhecidos 

popularmente como tuvira, sarapó e poraquê. Endêmica da região Neotropical (Campos-da-

Paz 2003) está amplamente distribuída, desde os Pampas na Argentina até o Chiapas, no 

México e alcançam sua maior diversidade e abundância na bacia amazônica (Albert e Miller 

1995; Albert e Campos-da-Paz 1998; Oyakawa et al. 2006) (Figura 2). 

 

Figura 2: Distribuição dos Gymnotiformes na região Neotropical (Albert e Campos-da-Paz 1998). 

 

Os membros da ordem Gymnotiformes são importantes componentes da ictiofauna 

noturna de peixes de água doce da América do Sul e são divididos em cinco famílias (Albert 

e Campos-da-Paz 1998; Albert 2001), com propostas adicionais de seis (Mago-Leccia 1994) 

ou sete famílias (Alves-Gomes et al. 1995; Alves-Gomes 1999). 
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Com anatomia externa bastante diferenciada dos demais peixes neotropicais, os 

Gymnotiformes são facilmente identificáveis, apresentando corpo cilíndrico e nadadeira anal 

muito desenvolvida (Albert e Campos-da-Paz 1998; Oyakawa et al. 2006). Mesmo com 

características extremamente peculiares, a mais notável está na habilidade de gerar e utilizar 

campos elétricos, tanto para eletrolocalização de objetos e outros organismos, quanto para a 

interação social (Campos-da-Paz 2003). Estes são produzidos em órgãos especializados, que 

são originados de células musculares diferenciadas e conhecidos como órgãos de descarga 

elétrica. As descargas elétricas são específicas para cada espécie e utilizadas como um 

caráter para identificação taxonônomica dentro do grupo (Albert e Crampton 2001; Albert et 

al. 2005; Lovejoy et al. 2010). 

A descarga elétrica é dividida em dois tipos: pulso e onda. Para o tipo pulso o tempo 

de intervalo entre uma descarga e outra é relativamente longo e são classificados de acordo 

com a quantidade de fases negativas e positivas que apresentam, podendo ser do tipo 

monofásico, como a realizada pelo poraquê (Electrophorus electricus), que possui uma forte 

descarga elétrica que pode atingir até 600 volts; bifásico ou ainda multifásico, 

respectivamente com uma, duas ou mais fases no pulso. A do tipo onda, a duração da 

descarga é maior ou do mesmo tamanho que o intervalo entre descargas consecutivas, que 

quando analisadas formam um gráfico contínuo de descargas irregulares (Sullivan 1997). É 

proposto que a descarga elétrica do tipo pulso seja o tipo ancestral e evidências sugerem que 

a transformação elétrica do tipo pulso para o tipo onda ocorreu duas vezes e de forma 

independende, na ordem Gymnotiformes. Ainda, os pequenos órgãos de descarga elétrica 

destes peixes não têm a capacidade de funcionamento em água salobra ou salgada e quando 

expostos a esta situação entram em estado de curto-circuito (Alves-Gomes et al. 1995; 

Sullivan 1997). 

1.2.1 - A Família Gymnotidae 

Os naked-black knifefishes, como também é conhecida a família Gymnotidae, 

caracterizam-se morfologicamente por possuírem um corpo mais cilíndrico e cabeça 

achatada, em relação aos outros Gymnotiformes. Compreende os gêneros Gymnotus e 

Electrophorus, sendo que o último foi incluso na família há pouco tempo e possui somente 

uma espécie (Albert 2001). 

Gymnotus, por sua vez é um dos gêneros mais especioso e mais distribuído nas águas 

continentais da América do Sul (Albert et al. 2005). Até o momento foram descritas 39 
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espécies (Froese e Pauly 2014), das quais 24 ocorrem no Brasil e destas 20 ocorrem na bacia 

amazônica (Campos-da-Paz e Buckup 2007; Cognato et al. 2007; Richer-de-Forges et al. 

2009; Maxime e Albert 2009). 

Os Gymnotídeos são predadores noturnos, agressivos e podem exibir um 

comportamento territorialista e de cuidado com a prole. Com relação à respiração, estes 

peixes podem também respirar o ar atmosférico. As espécies de Gymnotus são capazes de 

usar parte de seu sistema de bexiga-natatória em certas ocasiões, enquanto que 

Electrophorus é considerado dependente do ar-atmosférico, possuindo um órgão respiratório 

oral vascularizado (Campos-da-Paz 2003). A presença de faixas, com orientação oblíqua, 

intercaladas em bandas claras e escuras ao longo do corpo é característica comum aos 

Gymnotus, sendo que a presença das bandas pigmentadas tem sido discutida como 

plesiomórfica e o número de 18-23 como primitivo. O papel ecológico das faixas é 

presumido com função de coloração críptica e assim evitar a predação (Crampton et al. 

2003). Quando adultos, o tamanho dos espécimes abrange uma magnitude de 80-160 mm 

para G. coropinae até um metro em G. inaequilabiatus (Albert et al. 2005). 

Muitas espécies de Gymnotus são encontradas em assembléia. Na área de Tefé, 

Amazônia Ocidental, por exemplo, ocorrem 11 espécies em simpatria (Crampton 1998; 

Albert e Crampton 2001; Crampton et al. 2005). A capacidade de algumas regiões 

suportarem a coexistência de muitas espécies ainda é pouco conhecida. Estudos sugerem o 

papel de fatores ecológicos e históricos, bem como a natureza dos sinais elétricos 

específicos para cada espécie (Crampton et al. 2005). 

Segundo estes autores, as assembléias de Gymnotus spp. não representam o resultado 

de radiação local ou regional, mas de processos combinados, incluindo especiação in situ, 

extinção, migração e fatores ecológicos que permitiram a coexistência simpátrica. 

Margarido et al. (2007) atribuíram a condição simpátrica de três espécies de Gymnotus no 

Alto Rio Paraná à ação antrópica naquela região. A barragem do Rio Paraná para a 

construção da usina hidrelétrica de Itaipu permitiu o contato de espécies que até então 

estavam isoladas por uma barreira geográfica natural, as Sete Quedas, levando à condição 

simpátrica de Gymnotus paraguensis, G. sylvius e a espécie considerada invasora G. 

pantanal. Os autores levantaram outra hipótese, também por interferência humana, que seria 

o transporte da localidade de origem destas espécies para outra região para serem utilizadas 

como iscas-vivas por pescadores, para a pesca de grandes peixes na região do Paraná. 

Contudo, em nenhum destes casos ocorre a formação de híbridos interespecíficos, 

ressaltando as barreiras pré-zigóticas de isolamento entre as espécies. 
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1.2.2 - Biogeografia de Gymnotus 

A bacia amazônica apresenta a maior diversidade de Gymnotiformes, contando com 

aproximadamente 75% das espécies descritas. Em segundo lugar, quanto à diversidade de 

espécies, está a bacia do Paraná-Paraguai com 23%, e por último a região Nordeste com 5% 

das espécies (Silva et al. 2003). 

A linhagem que leva aos Gymnotiformes modernos teve origem antes da ruptura 

final da Gondwana em América do Sul e África, há cerca de 100 Ma, durante o Cenozóico 

Cretáceo Superior, quando a América do Sul ainda era um continente ilha isolado e grandes 

bacias hidrográficas estavam sendo formadas. É neste cenário que os Gymnotiformes 

irradiaram adaptativamente para todos os planos corporais, habitats e órgãos de descarga 

elétrica (ODE) conhecidos hoje (Albert et al. 2005). A dispersão desse grupo foi 

exclusivamente em ambiente de água doce, pois seus sistemas eletrogênicos e 

eletrosensórios como já citado não possuem a capacidade de funcionar em águas salgadas ou 

salobras (Albert et al. 2005; Alves-Gomes 2009). 

A distribuição geográfica deste gênero foi registrada desde os Pampas Argentinos até 

os Chiapas no México, com presença marcante em águas continentais de todos os países das 

Américas Central e do Sul, com exceção do Chile e Belize (Albert 2001; Albert et al. 2005; 

Crampton et al. 2005). 

Segundo Albert et al. (2005), Gymnotus é um grupo relativamente antigo, que 

evoluiu há dezenas de milhões de anos em área continental, com vários clados trans-andinos 

e com inúmeras espécies vivendo em assembléias simpátricas, constituídas por espécies não 

monofiléticas. Modelo diferente do que é aceito para outros grupos tropicais, como espécies 

monofiléticas de ciclídeos nos lagos africanos, ou outras espécies que tiveram este modelo 

de evolução. 

A análise filogenética, utilizando características morfológicas, como padrão de cor, 

proporções do corpo e organização de canais laterosensoriais, possibilitou a proposta de 

separação do gênero em três grupos (Figura 3). O grupo G. cylindricus, que é representado 

por duas espécies endêmicas da América Central; o Grupo G. pantherinus, que é 

representado por 13 espécies com distribuição do Panamá até o Paraguai; e o grupo G. 

carapo, que é representado por 16 espécies com distribuição da Colômbia até os Pampas da 

Argentina (Albert e Miller 1995; Albert 2001; Albert e Crampton 2003; Albert et al. 2005). 
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Figura 3: Hipótese filogenética para o gênero Gymnotus, baseada em caracteres morfológicos 

(Albert et al. 2005). 

 

Recentemente, Lovejoy et al. (2010), utilizando análise total de dados: 

morgológicos, moleculares (gene mitocondrial 16S, Citocromo B e nucleares Rag1, Rag2) e 

padrões de descarga elétrica elaboraram a proposta de quatro subdivisões no gênero 

Gymnotus (Figura 4). Onde, a família Gymnotidade é composta por Electrophorus electricus 

na base, como grupo irmão de todas as espécies do gênero Gymnotus, seguido do Clado G1 

com G. jonasi na base e espécie irmã de G. coatesi, G. stenoleucus e G. coropinae; o Clado 

G2 que compreende G. pedanopterus e G. cf. anguillares; o Clado pantherinus composto 

pela espécie de mesmo nome; o clado cylindricus específico da América central, formado 

pela espécie G. cylindricus que é grupo irmão do último e mais derivado e especioso clado, 

o Grupo G. carapo. 
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Figura 4: Hipótese filogenética sumarizada para as espécies da família Gymnotidae segundo 

Lovejoy et al. (2010). 

 

Nesta nova hipótese, o clado cylindricus, que na versão de Albert et al. (2005) estava 

na base do gênero e grupo irmão de E. electricus, passa a ser grupo irmão do Clado carapo, 

um dos grupos mais derivados e que alcança a maior dispersão geográfica da família. 

 

1.3 – Variabilidade cromossômica na família Gymnotidae 

Em menos de meio século os marcadores moleculares mudaram a visão científica da 

natureza, pois permitiram aos ecólogos e biólogos evolutivos determinar a arquitetura 

genética de uma ampla variedade de organismos proximamente relacionados (Ali et al. 

2004). 

A maior aplicabilidade da citogenética de peixes, sem dúvida alguma, refere-se aos 

estudos evolutivos. Como uma extensão desses estudos, encontramos na literatura inúmeras 

associações com a taxonomia. A citotaxonomia tem constituído um dos objetivos da 

citogenética de peixes Neotropicais, principalmente em grupos problemáticos, podendo ser 

considerada uma ferramenta que, utilizada em associação com dados de morfologia, 
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biogeografia, comportamento e genética molecular permite chegar mais próximo da real 

história evolutiva dos organismos (Moreira-Filho e Bertollo 1991). 

Nas últimas décadas, a citogenética teve um impulso significativo no seu espectro 

de atuação. A utilização de técnicas de manipulação do material genético, associadas à 

detecção de sequências específicas de DNA fez nascer a citogenética molecular. 

Especialmente neste caso, o fator fundamental para a expansão desses estudos foi a 

utilização de marcações não-radioativas do DNA, com o emprego de corantes fluorescentes, 

detectadas por hibridização in situ (FISH) (Artoni et al. 2000). 

Dentre os Gymnotiformes, o gênero Gymnotus é o que apresenta mais estudos 

citogenéticos, ou seja das 39 espécies descritas, 16 apresentam descrição de cariótipo, 

localização da região organizadora de nucléolo (Ag-RON) e da heterocromatina (para 

revisão Artigo 2 do presente trabalho). Já, para mapeamento de sequências de natureza 

repetitiva, pricipalmente os DNAr 5S e 18S, os dados são ainda incipientes, porém se 

apresentam como marcadores citotaxonômicos potencialmente importantes para o grupo, 

nas poucas espécies mapeadas até o momento (Silva et al. 2011a; Scacchetti et al. 2011; 

Silva et al. 2014a). 

Recentemente, foram identificados elementos transponíveis no DNA de espécies 

deste gênero. Curiosamente o elemento Tc1-like estava inserido no espaçador não transcrito 

do gene ribossômico 5S em Gymnotus paraguensis, o que foi sugerido pelos autores como 

uma possível explicação para a presença de 38 sítios deste DNAr nos cromossomos desta 

espécie (Silva et al. 2011a). Situação semelhante é encontrada em G. carapo, onde um 

elemento transponível do tipo SINE (short interspersed nucleotide elements) também foi 

encontrado na região de espaçador não transcrito (NTS) do gene ribossômico 5S. A espécie 

apresentava 14 pares cromossômicos com sítios de DNAr 5S (Claro 2008). Porém, as outras 

duas espécies analisadas para o gene DNAr 5S apresentaram marcações simples, sendo um 

único par em G. sylvius (Claro 2008) e dois pares em G. pantanal (Silva et al. 2011a). 

Para Electrophorus electricus, duas populações tiveram seu cariótipo estudado. Uma 

do rio Amazonas (Almeirim, Pará) e outra do rio Araguaia (Nova Crixás, Goiás) e 

apresentaram um padrão cromossômico já observado para outros membros da família, ou 

seja, 2n=52 cromossomos, predominando meta/submetacêntricos. Contudo, a localização 

das regiões organizadoras do nucléolo (Ag-RON) foi divergente entre as duas populações 

(Fonteles et al. 2008). 

O que se conhece da estrutura cariotípica, até o momento, da família Gymnotidae é 

que as espécies que estão na base da filogenia do grupo apresentam número diploide com 
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padrão relativamente conservado, em torno de 2n=52 cromossomos (Fonteles et al. 2008) e 

2n=50 (Milhomem et al. 2012). Entretanto, no Clado carapo, o mais derivado da família, o 

qual também apresenta a maior dispersão geográfica, a diversidade cariotípica apresenta sua 

maior extensão. Número diploide baixo de 2n=34 em G. capanema (Milhomem et al. 2013) 

até números mais altos de 2n=54 em G. carapo (Fernandes-Matioli et al. 1998), G. 

inaequilabiatus (Scacchetti et al. 2012), G. paraguensis (Margarido et al. 2007) e G. 

mamiraua (Milhomem et al. 2013) são registrados. 

A diversidade cariotípica na família é acentuada e, além do número diploide, as 

fórmulas também são espécie-específicas, mesmo para as espécies com números diploides 

iguais. O marcador DNAr 5S apresenta uma distribuição também específica e tem sido 

sugerido como um marcador espécie-específico para o gênero Gymnotus (Silva et al. 

2014a). 

A associação dos dados cromossômicos aos outros marcadores ecológicos mostra-se 

interessante para a reconstrução da história evolutiva desse grupo, uma vez que número 

diploide é considerado uma barreira pós-zigótica para espécies animais (Milhomem et al. 

2011). 

1.3.1 - Cromossomos Sexuais em Gymnotus 

Em peixes, a diferenciação cromossômica entre os sexos não é um evento comum 

entretanto, com avanço dos estudos citogenéticos no grupo várias espécies em diferentes 

ordens já tiveram descrição de tal diferenciação. Encontra-se na literatura a descrição de 

vários tipos de sistemas de cromossomos sexuais para peixes (Vicari et al. 2006; Cioffi et al. 

2012), desde os sistemas simples como XX/XY (de Oliveira et al. 2007), ZZ/ZW (Artoni et 

al. 2002), XX/X0 (Alves et al. 2006; Valentin et al. 2013) a sistemas complexos, 

envolvendo mais de um par cromossômico como X1X1X2X2/X1X2Y (Murofushi e Yasida 

1984; Bertollo et al. 2004), XX/XY1Y2 (Centofante et al. 2006) e Z1Z2W1W2/Z1Z1Z2Z2 (de 

Oliveira et al. 2008). Além disso, sistemas considerados incomuns, como o que ocorre em 

espécies de Triportheus já foram relatados, ou seja em algumas espécies desse gênero, que 

possuem um sistema ZZ/ZW, o cromossomo heteromórfico W aparece com diferença de 

tamanho, sendo classificado como pequeno, médio e grande (Artoni et al. 2001). 

O surgimento de cromossomos de determinação sexual diferenciados é um processo 

independente e que ocorre repetidamente tanto em animais como em vegetais (Kitano e 

Peichel 2012). De acordo com Charlesworth (1978), a condição ancestral para os grupos de 
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vertebrados que apresentam cromossomos sexuais “jovens” ou recentes é a de que clusters 

de genes de determinação do sexo sofreriam seleção diferencial em um proto-cromossomo 

sexual, uma seleção antagonista entre os sexos e caminharia para uma supressão da 

recombinação entre o proto-X e o proto-Y. A falta de supressão entre partes do par sexual 

levaria ao isolamento do cromomossomo heteromórfico Y ou W, o que reduziria as 

habiliades de seleção e cada vez mais fixaria mutações (Orr e Kim 1998). Assim, propiciaria 

o depósito de sequências repetitivas e elementos de transposição nestes locais, favorecendo a 

formação de heterocromatina e a fixação dos cromossomos sexuais (Volff et al. 1999; 

Charlesworth et al. 2005). 

A ordem Gymnotiformes pode ser citada como um exemplo interessante para a 

presença de cromossomos sexuais em peixes. Das cinco famílias descritas para esta ordem, 

três possuem espécies com cromossomos sexuais morfologicamente diferenciados e de 

vários tipos. Entretanto, o aparecimento destes sistemas parece ter ocorrido de forma 

independente, sem origem em um ancestral comum, sugerido pelas diferenças entre os 

cromossomos identificados como sexuais, presença de regiões heterocromáticas e 

principalmente pelos tipos de sistemas apresentados (Almeida-Toledo e Foresti 2001). Um 

exemplo disto é visto em Eigenmannia, detectado por análises moleculares entre uma 

espécie sem cromossomo sexual, uma com sistema simples e uma terceira com sistema 

múltiplo, onde foi demonstrado que os dois sistemas foram formados independentemente e 

que o sistema simples XX/XY de E. virescens não é ancestral de Eigenmannia sp.2 (Hening 

et al. 2010). 

Até o momento foram descritos sistemas de cromossomos sexuais nas famílias 

Gymnotidae (Gymnotus pantanal), Sternopygidae (Eigenmannia spp.) e Hypopomidae 

(Brachyhypopomus pinicaudatus) (Silva e Margarido 2005; Almeida-Toledo et al. 2000a; 

b). 

A família Gymnotidae ocupa uma posição basal dentro da ordem Gymnotiformes 

(Alves-Gomes et al. 1995; Albert 2001) e como tal, a evolução cariotípica ganha destaque, 

especialmente em relação à presença, origem e diferenciação de cromossomos sexuais. 

Gymnotus pantanal (Fernandes et al. 2005) possui um sistema de cromossomos sexuais 

múltiplos do tipo X1X1X2X2/X1X2Y, com fêmeas portando 40 cromossomos e machos 39 

cromossomos (citado como Gymnotus sp. por Silva e Margarido 2005). Segundo estes 

autores, o neo-Y originou-se de uma translocação Robertsoniana entre dois autossomos 

acrocêntricos e seus homólogos passaram a ser nomeados X1 e X2. A diferenciação na 

fórmula cariotípica entre machos e fêmeas foi considerada uma apomorfia da espécie G. 
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pantanal dentro de Gymnotidae, sendo até o momento, a única espécie desta família a 

apresentar esse mecanismo (Silva e Margarido 2005). 

Estudo meiótico, no qual foi analisado o comportamento dos cromossomos sexuais 

em G. pantanal, revelou a presença de um trivalente no estágio de paquíteno, formado por 

X1, X2 e Y, confirmando a presença de cromossomos sexuais múltiplos na espécie (Silva et 

al. 2011b). Ainda, segundo os autores, a evidência deste sistema múltiplo sugere a existência 

de um sistema ancestral simples, e somente a ampliação de estudos citogenéticos nas demais 

espécies do gênero permitirá entender a origem e diferenciação dos cromossomos sexuais na 

família Gymnotidae. 

Os sistemas até agora descritos para estes peixes seguem o tipo definido como 

turnover (Kitano e Peichel 2012), o qual compreende sistemas de origem recente, resultado 

de rearranjos cromossômicos e com pouca heterocromatina. 

O gênero Gymnotus tem, atualmente, 39 espécies formalmente descritas (Froese e 

Pauly 2014), as quais possuem uma ampla distribuição pelas Américas Central e do Sul. 

Contudo, estudos envolvendo padrões genéticos-evolutivos são ainda incipientes, sendo que 

menos de 30% das espécies que compõem o gênero possuem descrição de cariótipo, 

inviabilizando inferir possíveis padrões de evolução cariotípica para o grupo. 
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2 – Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar marcadores citogenéticos e moleculares em espécies do gênero Gymnotus, 

buscando padrões evolutivos e de diversidade em suporte à taxonomia e biogeografia destes 

peixes neotropicais. 

2.2 - Objetivos específicos 

 Caracterizar a macro-estrutura cariotípica de espécies de Gymnotus que ocorrem na 

bacia amazônica. 

 Identificar e mapear sequências de DNA repetitivo ribossomal (DNAr 5S e 18S), 

contribuindo para o entendimento da organização genômica de Gymnotus spp. e sua 

evolução cariotípica. 

 Inferir sobre as tendências evolutivas e de dispersão de Gymnotus spp. com base nos 

dados descritos na literatura e naqueles aqui obtidos. 
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3- Material e Métodos 

3.1 Material 

Foram coletadas nove espécies pertencentes à família Gymnotidae na bacia 

amazônica Central, na região de confluência dos rios Negro e Solimões, nas proximidades 

do munícipio de Manaus, rio Jatapu (afluente do Uatumã), em tributários ao longo do rio 

Negro e Rio Munim no Maranhão (Figuras 5, 6 e 7). O número total de indivíduos 

submetidos aos procedimentos citogenéticos foi 56 (Tabela 1). 

 

Figura 5: Mapa indicando os locais de coleta, os números indicam as espécies: Lago Catalão/AM: 

1- E. electricus, 6 – G. ucamara, 7 - G. mamiraua, 8 - G. carapo “Catalão”; Alto Rio Negro e Rio 

Jatapu/AM: 2- G. cf. coropinae; Alto Rio Negro: 3 – G. cf. stenoleucus; 5 - G. cf. pedanopterus; 

Baixo Rio Negro: 4 - G.ymnotus sp. “Negro”; Rio Munim/MA: 9 - G. carapo “Maranhão”. 
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Tabela 1: Relação das espécies analizadas neste estudo e número de indivíduos por local de 

coleta. 

Espécie Local de 

Coleta 

Número de 

indivíduos 

Macho       fêmea 

Coordenadas  Número de 

Depósito Coleção 

Zoológica -INPA 

1 - E. electricus  Lago Catalão 3 2 S °317’68’’ 

W59°90’19’’ 

INPA - 46877 

INPA - 46878 

 

2- G.  coropinae Iagarapé 

Ducubixi - 

Rio Negro 

2 3 S 00°00’18,7’’ 

W67°16’8,4’’ 

INPA -46875 

 

 Igaparé 

Tabocal – rio 

Jatapu 

2 9 S 19°29’12’’ 

W67°16’8,4’’ 

 

3- G. cf. stenoleucus Igarapé 

Jurupari – rio 

Negro 

2 3 N0°23’8’’ 

W67°18’50’’ 

INPA - 46873 

 

4– Gymnotus. sp. 

“Negro” 

Igarapé do 

Mato Grosso, 

Rio Negro 

4 3 S 2°48’29’’ 

W0°55’30’’ 

INPA - 46876 

 

5- G. cf. pedanopterus Iagarapé 

Ducubixi - 

Rio Negro 

3 2 S00°00’18,7’’ 

W67°16’8,4’’ 

INPA - 46874 

 

6- G. ucamara Lago Catalão 1 2 S 03°05’50,9’ 

W59°59’14,5’’ 

INPA - 46870 

 

7- G. mamiraua Lago Catalão 3 2 S 03°14’29,1’’ 

W59°53’50,3’’ 

INPA -46869 

INPA- 46868 

 

8- G. carapo “Catalão” Lago catalão 2 3 S 03°15’24,2’’ 

W59°53’50,3’’ 

INPA - 46872 

INPA - 46871 

 

 

9- G. carapo 

“Maranhão” 

Rio Munim - 

MA 

3 2 S 03°44’26’’ 

W43°21’33’’ 

Laboratório de 

Genética – UFMA  
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Figura 6: Espécimes de Gymnotus utilizadas nesse estudo: a) Gymnotus cf. stenoleucus; b) 

Gymnotus cf. pedanopterus; c) Gymnotus sp. “Negro”; d) Gymnotus coropinae. Barra representa 

1cm. 
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Figura 7: Espécimes de Gymnotus: a) Gymnotus carapo “Catalão”; b) G. cf. ucamara; c) Gymnotus 

mamiraua; d) Gymnotus carapo “Maranhão”. A barra representa 1cm. 

 

Os espécimes foram coletados com o auxílio de redes de cerco e detector de 

descarga elétrica, transportados vivos para o Laboratório de Genética Animal do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde foram mortos para obtenção das preparações 

cromossômicas, conforme parecer do comite de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa (N°02/2008 - Parecer 04509/8). 
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As coletas foram feitas com autorização do ICMBio SISBIO (10609- 1/2007) em 

nome de Eliana Feldberg.  

3.2 Métodos 

3.2.1 Indução de mitoses 

Para indução e aumento do número de metáfases, os indíviduos foram estimulados 

com injeção dorso-lateral de solução de fermento biológico (0,3 g de fermento biológico 

comercial + 0,3 g de açúcar e 10 mL de água destilada) em proporção de 1mL para cada 

100g de peso do animal por 24 horas, seguindo o protocolo descrito por Oliveira et al. 

(1988a). 

 

3.2.2 Obtenção de cromossomos mitóticos 

As suspensões celulares foram obtidas seguindo a metodologia proposta por Bertollo 

et al. (1978), a qual consiste em injetar, intraperitonealmente, colchicina 0,0125% na 

proporção de 1 mL para cada 100 g de peso do animal. Os animais foram mantidos em 

aquário aerado por 30 minutos, em seguida mortos por dose letal de anestésico (Eugenol). A 

porção anterior do rim foi retirada e transferida para uma solução hipotônica de KCL 

0,075M (10 mL), divulsionada com o auxílio de seringa de vidro e mantida em estufa a 37 

°C por 30 minutos. Em seguida, o material foi transferido para um tubo de centrífuga para a 

pré-fixação com a adição de 10 gotas de fixador Carnoy (3 Metanol:1 Ácido acético) e 

centrifugado por 10 minutos a 900 rotações por minuto (rpm). Ao final deste tempo o 

sobrendante foi desprezado e o processo de fixação foi iniciado da seguinte forma: 10 ml de 

fixador foram adicionados ao tubo e a suspensão celular ressuspendida; a solução foi 

centrifugada a 900 rpm por 10 minutos e o sobrenadante descartado. Este processo foi 

repetito três vezes. Ao final, a suspensão celular foi ressuspendida em 1,5 ml e armazenada 

em tubos tipo eppendorf e mantidas em freezer -20 °C para posterior análise. 

Para análise das metáfases, a suspensão celular foi gotejada sobre lâmina de vidro 

limpa, à temperatura de 55 °C, coradas com corante Giemsa 5%, diluído em tampão fosfato 

pH 6,8. 
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3.2.3 Detecção da heterocromatina constitutiva (Banda C) 

As regiões de heterocromatina constitutiva foram obtidas segundo o protocolo de 

Sumner (1972), ou seja, as lâminas, após o gotejamento, foram tratadas em solução de HCl 

0,2N, a 45 °C, por 2 minutos e lavadas rapidamente em água destilada à temperatura 

ambiente. Após secas, as lâminas foram incubadas por 1 minuto em solução de hidróxido de 

bário a 5% filtrada, a 42 °C. As lâminas foram imersas rapidamente em solução de HCl 0,2N 

e lavadas em água destilada. Após secagem, foram incubadas em solução 2xSSC (cloreto de 

sódio 0,3M e citrato trisódico 0,03M, pH 6,8) a 60 °C, por 15 minutos e novamente lavadas 

em água destilada e secas ao ar. Posteriormente, foram coradas com solução de Giemsa 

(diluída a 10% em tampão fosfato 0,06M e pH 6,8) durante 10 minutos. 

3.2.4 Extração de DNA 

A extração de DNA foi realizada a partir de tecido muscular, utilizando o Kit 

Promega Wizard® Genomic DNA Purification, seguindo as instruções do fabricante e 

também método de fenol-clofomofórmio descrito por Sambrook e Russel (2001). O DNA 

extraído foi checado em gel de agarose 0,8% e corado com GelRed Acid Gel Stain Biotium 

(1:500). A visualização e análise do DNA no gel foram feitas no fotodocumentador Easy 

Doc 100 (BioAgency), o qual possui acoplado um transluminador de luz ultravioleta (260 

nM). As quantificações foram realizadas em espectrofotômetro NanoVue Plus (GE 

Healthcare). 

3.2.5 Reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação de sequências de 

DNAr, elemento de transposição e DNA mitocondrial 

Para a amplificação das sequências de DNAr, para posterior mapeamento por 

Hibridização in situ por fluorescência (FISH), foram utilizados os seguintes primers (Tabela 

2). 
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Tabela 2. Primers para amplicação de DNA ribossomal nuclear para mapeamento em cromossomos 

metafásicos. 

Nome do Primer Sequência do primer (5’- 3’) Referência 

DNAr 18S F 5’-CCGCTTTGGTGACTCTTGAT-3’ Gross et al. (2010) 

DNAr 18S R 5’-CCGAGGACCTCACTAAACCA-3’ Gross et al. (2010) 

DNAr 5Sa 5’-TACGCCCGATCTCGTCCGATC-3’ Martins e Galetti Jr. (1999) 

DNAr 5Sb 5’-CAGGCTGGTATGGCCGTAAGC-3’ Martins e Galetti Jr. (1999) 

TC1 5’ACAGTGCCTTGCATAAGTATTCACC-3’ Volff et al. (2001) 

 

As reações de amplificação via PCR utilizaram as seguintes reações: um volume 

final de 25 μL, contendo DNA genômico (100 ng), tampão 10x com 1,5 mM de MgCl2, Taq 

DNA polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), par de primers (5 mM) e água Milli-Q. O perfil 

de reação para o DNAr 18S foi 1 min 95 °C; 35 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 56 °C e 1 

min 30 s a 72 °C; seguidos por 5 min a 72 °C. As condições para amplificação do DNAr 5S 

foram 1 min 95 °C; seguidos por 30 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 59 °C, e 1 min 30 s a 

72 °C; e extensão final de 5 min a 72 °C. Os produtos de PCR de DNAr foram marcados 

com Biotina-16-dUTP e Digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick Translation mix e Biotin-Nick 

Translation mix, Roche) respectivamente, por reações de nick translation, conforme 

instruções do fabricante. Os anticorpos anti-digoxigenina rodamina (Roche) e estreptavidina 

(Life Technologies) foram utilizados para detectar o sinal da FISH. 

Fragmentos do produto amplificado de DNAr 5S foram clonados antes do 

sequenciamento em vetores Pgem Easy Vector Promega. 

A amplificação dos fragmentos de DNA mitocondrial utilizados na verificação de 

distância genética dos indivíduos e hipótese filogenética foram os seguintes (Tabela 3). 
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Tabela 3: Sequências dos primers utlizados para amplificação de sequências mitocondriais: 

Citocromo oxidase subunidade I, DNA ribossomal mitocrondrial 16S e Citocromo B. 

 

Nome do Primer Sequência do primer (5’- 3’) Referência 

BOL-COIfishF1 TCAACYAATCAYAAAGATATYGGCAC Ward et al. (2005) 

BOL-COIfishR1 ACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA Ward et al. (2005) 

16Sar CGCCTGTTTATCAAAAACAT Palumbi (1996) 

16Sbr CCGGTCTGAACTCAGATCACGT’ Palumbi (1996) 

GLUDG.L GAAGCTTGACTTGAARAACCAYCGTTG Palumbi et al. (1991) 

CytbR CTCCGATCTTCGGATTACAAG Palumbi et al. (1991) 

 

Para amplificação dos fragmentos via PCR foi utilizado o Phire Animal Direct 

PCR Kit Sinapse, seguindo as instruções do fabricante. Para solução com um volume final 

de 10µl, utilizaram-se 100ng de DNA genômico e 1 µl de cada de primer (5 mM). O perfil 

de reação para o DNAr COI foi 1 min 92 °C; 35 ciclos de 1 min a 92 °C, 1 min a 59 °C e 1 

min a 72 °C, seguidos por 5 min a 72 °C; para a reação do DNAr CytB foi 1 min 95 °C; 35 

ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 54 °C e 1 min 30 s a 72 °C; e para 16S o perfil de reação foi 

1 min 95 °C; 35 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 56 °C e 1 min a 72 °C; seguidos por 5 min 

a 72 °C, seguidos por 5 min a 72 °C. As reações foram purificadas com a enzima FastAP 

Thermosensitive Alkaline Phosphatase Sinapse. 

 

3. 2. 6 Clonagem  

Os fragmentos de DNAr 5S isolados através de corrida em gel de agarose 2% foram 

inseridos em vetores plasmidiais pGEM (Promega) e utilizados para transformar bactérias 

competentes através da reação de ligação, que consistiu em: transformação de bactérias 

competentes Escherichia coli DH5α com os vetores plasmidiais recombinantes. Foram 

pipetadas 50 μL de células competentes em um tubo eppendorf; e adicionados 10 μL do 

produto obtido na ligação às células competentes, misturando tudo suavemente. As células 

foram incubadas no gelo por 30 minutos, e em seguida foram submetidas a um choque 

térmico por 40 segundos no banho-maria a 42 ºC e colocadas no gelo por 2 minutos. Foi 

adicionado 80 μL de meio cultura LB (Luria-Bertani) em cada tubo e os mesmos foram 

colocados para agitar a 150 rpm por uma hora a 37 ºC. Enquanto isso, 30 μL de X-Gal (50 



23 
 

mg/mL) e 50 μL IPTG (0,1 M) foram espalhados em cada placa de meio de cultura sólido, 

contendo ampicilina (100mg/mL), para a seleção dos clones recombinantes. As bactérias 

foram plaqueadas e incubadas a 37 ºC durante uma noite (aproximadamente 16horas).  

3.2.7 Sequenciamento do DNA mitocondrial e DNAr 5S 

Os fragmentos gerados a partir de reações de PCR foram sequenciados pelo método 

de Sanger et al. (1977), com terminadores marcados com fluorescência. Para a realização do 

sequenciamento foram utilizados entre 150 e 300 ng de DNA, 5 pmol de cada primer em 

reações separadas; 4 µL do premix (kit Polimero POP-7 para ABI 3130 e 3130xL Applied 

Biosystem) e água mili-Q para completar o volume de 10 µL. Essas reações foram 

processadas em um termociclador em 40 ciclos sendo: desnaturação a 96 °C 1 minuto, 35 

vezes 96 ºC por 10 segundos, anelamento a 50 °C por 10 segundos e extensão a 60 °C por 4 

minutos. Os primers utilizados no sequenciamento foram específicos de cada fragmento 

(Tabela 2 e Tabela 3). 

Os fragmentos foram submetidos a um tratamento de precipitação para a eliminação 

do produto não incorporado durante a reação de sequenciamento e logo após foi realizada a 

leitura automática do fragmento no sequenciador automático ABI 3130 XL (Applied 

Biosystem), nas condições de injeção e corrida recomendadas pelo fabricante. 

3.2.7 Hibridização fluorescente in situ (FISH) 

As sequências repetitivas DNAr 5S e 18S foram mapeadas conforme a técnica de 

hidridização fluorescente in situ (FISH) descrita por Pinkel et al. (1986). 

Tratamento das lâminas: 

1º dia: 

As lâminas foram lavadas em tampão PBS 1x durante 5 minutos em temperatura 

ambiente, sendo posteriormente desidratadas em série alcoólica 70, 85 e 100%, 5 minutos 

cada e secas ao ar. As lâminas foram incubadas em 90µl de RNAse (0,4% RNAse/2xSSC) a 

37 °C por 1h em câmara úmida. Transcorrido este tempo, as lâminas foram lavadas três 

vezes em 2xSSC por 5 minutos cada e em PBS 1x pelo mesmo tempo. Foram então fixadas 

em formaldeídeo 1% em PBS 1x/50mM MgCl2, durante 10 minutos à temperatura ambiente; 

em seguida foram lavadas em PBS 1x por 5 minutos, sendo então desidratadas em série 

alcoólica gelada (70, 85, 100 %) por 5 minutos cada. Simultaneamente à desidratação da 

lâmina em série alcoólica, a solução de hibridização foi realizada com formamida 100% 
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(concentração final 50%), sulfato de dextrano 50%, 20xSSC (concentração final de 2xSSC), 

sondas marcadas e água milli-Q. Essa reação foi desnaturada a 99 ºC por um período de 10 

minutos, sendo passada imediatamente ao gelo. O DNA cromossômico foi desnaturado com 

formamida 70% em 2xSSC a 70 ºC por 5 minutos e desidratado em etanol gelado 70, 85 e 

100% por 5 minutos cada, secando ao ar. A solução de hibridização foi colocada sobre a 

lâmina com os cromossomos desnaturados e incubada em câmara úmida a 37 °C por cerca 

de 16 horas. 

2º dia -  detecção: 

Após o tempo de hibridização, as lâminas foram lavadas em formamida 15% a 42 °C 

durante 10 minutos e posteriormente lavadas em solução Tween 0,5%, por 5 minutos. Para 

detecção do sinal, as lâminas foram incubadas em tampão NFDM por 15 minutos e lavadas 

2 vezes com Tween 0,5% temperatura ambiente por 5 minutos cada. As lâminas foram 

incubadas com os anticorpos específicos (antidigoxigenina e/ou avidina-FITC) por 60 

minutos em câmara úmida a 37 °C. Após este tempo, as lâminas foram lavadas 3 vezes com 

Tween 0,5% temperatura ambiente por 5 minutos cada, desidratadas em série alcoólica 

gelada 70, 85 e 100% durante 5 minutos cada e após secas foram montadas com antifade e 

DAPI, sendo cobertas com lamínulas e analisadas em microscópio de Epifluorescência 

Olympus BX51 e classificados de acordo com nomenclatura proposta por Levan et al. 

(1964). 

3.2.8 Análise das Sequências 

As amostras sequenciadas foram salvas (formato abd) e transferidas do sequenciador 

para outro computador. Todas as sequências foram alinhadas, utilizando-se o programa de 

alinhamento múltiplo Clustal W (Thompson et al. 1994), que está incluso no BioEdit 7 (Hall 

1999). Para identificação de possíveis homologias, as sequências nucleotídicas obtidas 

foram submetidas a buscas online BLAST (“Basic Local Alignment Search Tool”) (Altschul 

et al. 1990) através do National Center for Biotechnology Information (NCBI) (USA), 

“website” (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/). 
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4. Resultados e Discussão 
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Resumo 

A seleção sexual antagonista é a força motriz para a origem e direcionamento de 

cromossomos sexuais diferenciados como XX/XY e ZZ/ZW porém, a capacidade de 

mobilidade dos cromossomos, principalmente em peixes, possibilita a formação de 

cromossomos de origem recente, um processo chamado turnover. Este fenômeno é 

característico por rearranjar cromossomos sexuais já existentes e autossomos, originando 

sistemas múltiplos, os quais somados a aspectos comportamentais da espécie e eventos 

geomorfológicos são capazes de isolar populações levando à especiação. A família 

Gymnotidae, composta pelos gêneros Electrophorus + Gymnotus, apresenta a descrição de 

um sistema múltiplo em Gymnotus pantanal do tipo X1X1X2X2/X1X2Y. No presente 

trabalho são descritos os cariótipos de três espécies de Gymnotus da região amazônica, com 

presença de sistemas simples e múltiplo: G. carapo “Catalão” 2n=40 XX/XY, G. coropinae 

2n=49♂/50♀ X1X1X2X2/X1X2Y e Gymnotus sp. “Negro” 2n=50 XX/XY. Nossa hipótese é 

que o sistema simples de G. carapo “Catalão” seja ancestral para o sistema múltiplo de G. 

panatanal, e que a diversificação do sistema múltiplo da última espécie tenha ocorrido 

depois da separação definitiva das bacias amazônica e do Paraná. Já, o sistema múltiplo de 

G. coropinae pode ser derivado do sistema simples de Gymnotus sp. “Negro”. A posição 

distante entre as espécies na filogenia para a família Gymnotidae e a diferença na fórmula e 

número de cromossomos sugerem que o surgimento de ambos sistemas sexuais aconteceu 

independentemente, corroborando outros modelos já propostos e apontando as espécies do 

gênero Gymnotus como um modelo para o estudo de cromossomos sexuais do tipo turnover. 

 

Palavras chave: Amazônia, Knifefish, XX/XY, neo-cromossomo sexual, cromossomos 

sexuais turnover. 
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Introdução 

A seleção sexualmente antagonista sobre uma espécie induz o surgimento de 

cromossomos sexuais diferenciados e a ação desta é proposta como a maior força de 

direcionamento para evolução dos mesmos (Rice 1987). 

A investigação de cromossomos sexuais em diversos grupos de peixes sugere origem 

convergente e independente desses sistemas. Embora alguns grupos apresentem 

cromossomos sexuais estáveis e conservados ao longo dos milhares de anos de evolução, 

outros apresentam sistema de determinação sexual com a formação de um neo-cromossomo 

sexual a partir de rearranjos cromossômicos, que incluem fusões/fissões ou translocação 

recíproca, envolvendo cromossomos sexuais já existentes e autossomos, fenômeno 

conhecido como turnover (White 1973, Kitano e Peichel, 2012). Além disso, estes 

cromossomos sexuais podem apresentar características morfológicas indiferenciadas como o 

tamanho, a pouca quantidade de heterocromatina e grande homologia na meiose, com a 

formação de trivalentes (Silva et al. 2011a; de Oliveira et al. 2008; Valentim et al. 2013). 

O fenômeno turnover é mais comum em peixes e algumas evidências suportam a 

hipótese de que cromossomos sexuais múltiplos surgiram a partir da fusão entre o 

cromossomo Y ancestral e um autossomo, ou um W ancestral no caso do sistema 

Z1Z1Z2Z2/Z1Z2W (Ueno e Takai 2008; Kitano et al. 2009; Cioffi e Bertollo 2010; Kitano e 

Pechel 2012). O papel dos cromossomos originados por este mecanismo é entendido como 

uma contribuição para a evolução e o isolamento reprodutivo entre espécies é considerado 

como passo inicial para espécies simpátricas (Kitano et al. 2009; Kitano e Peichel 2012). 

A ordem de peixes elétricos Neotropicais, Gymnotiformes, parece ser um modelo 

promissor para o estudo da origem, diversificação e evolução de sistemas de cromossomos 

sexuais turnover (Henning et al. 2008; Silva et al. 2011b). Comumente, os sistemas de 

cromossomos sexuais presentes nesta ordem são deste tipo e estão descritos para três 

(Gymnotidae, Hypopomidae, Sternopygidae) das cinco famílias que compõem o grupo 

(Tabela 1). São encontrados sistemas simples e múltiplos, tanto com heterogametia nos 

machos XX/XY, X1X1X2X2/X1X2Y (Almeida-Toledo et al. 2000a; Silva e Margarido 2005) 

como nas fêmeas ZZ/ZW (Almeida-Toledo et al. 1984; Almeida-Toledo et al. 2000b; 

Cardoso et al. 2012). 
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Tabela 1. Revisão de sistemas de cromossomos sexuais descritos para a ordem 

Gymnotiformes 

Família   Espécie Número 

diplóide 

Sistema Ref. 

Gymnotidae     

 G. carapo “Catalão” 40 XX/XY Presente estudo 

 G. pantanal F – 40 

M – 39 

X1X1X2X2 

X1X2Y 

Silva e 

Margarido 2005 

 Gymnotus sp. 

“Negro” 

50 XX/XY Presente estudo 

 G. coropinae F – 50 

M - 49 

X1X1X2X2 

X1X2Y 

Presente estudo 

Sternopygidae     

 Eigenmannia 

virescens 

38 XX/XY Almeida-Toledo 

et al. 1984 

 Eigenmannia sp. 1 38 ZZ/ZW Almeida et al. 

2000a 

 Eigenmannia sp. 2 F – 32 

M – 31 

X1X1X2X2 

X1X2Y 

Almeida et al. 

2000a 

Hypopomidae     

 Steatogenys elegans 50 ZZ/ZW Cardoso et al. 

2012 

 Brachypopomus 

pinnicaudatus 

F – 42 

M – 41 

X1X1X2X2 

X1X2Y 

Almeida et al. 

2000b 

 

Cromossomicamente, a família monofilética Gymnotidae é composta por dois 

gêneros (Electrophurus + Gymnotus) sendo um grupo diverso, onde o número diploide varia 

de 2n=34, descrito em Gymnotus capanema (Milhomem et al. 2012) a 2n=54 cromossomos, 

encontrado em várias espécies que integram o grupo definido por Lovejoy et al. (2010) 

como “Clado Carapo” (Fernandes-Matioli et al. 1998; Margarido et al. 2007; Milhomem et 

al. 2007). Entretanto, cromossomos sexuais diferenciados só foram registrados para espécies 

do gênero Gymnotus (Silva e Margarido 2005). 

Gymnotus pantanal da bacia do rio Paraná foi identificada com um sistema de 

cromossomos sexuais múltiplo do tipo X1X1X2X2/X1X2Y, onde um grande Y foi formado 

pela fusão dos cromossomos X1 e X2, diminuindo um cromossomo nos machos (Silva e 

Margarido 2005). Esta espécie, considerada invasora para a bacia do Rio Paraná em 

decorrência da destruição de uma barreira geográfica natural, as Sete Quedas, ocorre em 

simpatria com G. paraguensis e G. sylvius (Margarido et al. 2007). A análise meiótica de 
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machos confirmou a presença de cromossomos sexuais nesta espécie e evidenciou o recente 

surgimento deste sistema, visualizado pela homologia entre X1, X2 e Y, que formam um 

trivalente em paquíteno da prófase I (Silva et al. 2011a). 

Endêmico da região Neotropical, o gênero Gymnotus é diverso e especioso, com 37 

espécies descritas e ampla distribuição geográfica (Lovejoy et al. 2010; Froese e Pauly 

2013; Milhomem et al. 2012), com sua maior diversidade na região amazônica (Albert et al. 

2005; Lovejoy et al. 2010). Entretanto, as espécies amazônicas deste gênero são ainda pouco 

conhecidas quanto à sua configuração cromossômica, o que não permite traçar uma rota 

evolutiva, com relação aos cromossomos sexuais. 

Assim, com o objetivo de compreender e conjeturar uma hipótese para evolução de 

cromossomos sexuais em Gymnotus, bem como ampliar o conhecimento sobre a evolução 

cromossômica na família, neste trabalho é descrito o cariótipo de mais três espécies da 

região amazônica ocidental, nas quais a presença de cromossomos sexuais é marcante. 

Material e Métodos 

Indivíduos de três espécies do gênero Gymnotus foram analisadas: Gymnotus carapo 

“Catalão” (2 fêmeas e 2 machos), coletados no Lago Catalão, região de confluência entre os 

rios Negro e Solimões (S 03
o
 05’ 50,9 - W 59

o
 59’ 14,5”); Gymnotus sp. “Negro” (3 fêmeas 

e 4 machos), coletados no Igarapé Mato Grosso, afluente do Rio Negro (S 2
o
 48’ 47,29” – W 

60
o
 55’30,06” ); Gymnotus coropinae (3 fêmeas e 2 machos), coletados no Iagarapé do 

Ducubixi, afluente do Rio Negro, próximo à cidade de São Gabriel da Cachoeira (W 67
o
 18’ 

50,5” - N 0
o
 23’ 8”) e (9 femêas e 2 machos), coletados no Igarapé do Tabocal, Rio Jatapu 

(S 19
 o
 29’12” – W 58

 o 
26’ 81,4”). 

As suspensões celulares foram obtidas a partir de células renais (Bertollo et al. 

1978). A heterocromatina foi analisada pelo bandeamento C (Sumner 1972). Para a 

prospecção das sondas de DNAr 18S e 5S, os genes foram amplificados a partir da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) com os seguintes primers, respectivamente: 18Sf (5’-CCG 

CTT TGG TGA CTC TTG AT-3’) e 18Sr (5’-CCG AGGACC TCA CTA AAC CA-3’) 

(Gross et al. 2010), 5Sa (5’-TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC-3’) e 5Sb (5’- CAGGCT 

GGT ATG GCC GTA AGC-3’) (Martins e Galeti Jr. 1999). As reações de PCR foram 

realizadas em um volume final de 25 μL, contendo DNA genômico (100 ng), tampão 10x 

com 1,5 mM de MgCl2, Taq DNA polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), par de primers (5 

mM) e água Milli-Q. O perfil de reação para o DNAr 18S foi 1 min 95 °C; 35 ciclos de 1 
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min a 94 °C, 1 min a 56 °C e 1 min 30 s a 72 °C; seguidos por 5 min a 72 °C. As condições 

para amplificação do DNAr 5S foram 1 min 95 °C; seguidos por 30 ciclos de 1 min a 94 °C, 

1 min a 59 °C, e 1 min 30 s a 72 °C; e extensão final de 5 min a 72 °C. Os produtos de PCR 

de DNAr foram marcados com Biotina-16-dUTP e Digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick 

Translation mix e Biotin-Nick Translation mix, Roche) respectivamente, por reações de nick 

translation, conforme instruções do fabricante. Os anticorpos anti-digoxigenina rodamina 

(Roche) e estreptavidina (Life Technologies) foram utilizados para detectar o sinal da FISH. 

O mapeamento por hibridização fluorescente in situ (FISH) seguiu o protocolo 

descrito por Pinkel et al. (1986) com extringência de 77% (2,5 ng/μL de DNA, 50% 

formamida, 10% sulfato de dextrano, e 2x SSC a 37 °C por 18 h). Os cromossomos foram 

contra corados com DAPI (2 mg/ml) em meio de montagem VectaShield (Vector). Os 

cromossomos foram analisados em microscópio de epifluorescência Olympus BX51 e 

classificados de acordo com nomenclatura proposta por Levan et al. (1964). 

Resultados 

Os dados do presente trabalho revelam grande diversidade cariotípica e presença 

marcante de cromossomos sexuais, conforme padrão turnover, nas espécies analisadas, 

sendo que o padrão de distribuição de DNAr 5S é específico. Contudo, as regiões 

heterocromáticas e a localização do DNAr 18S mostram-se conservadas. 

Gymnotus carapo “Catalão” 

O número diploide foi igual a 40 cromossomos para machos e fêmeas 

(22m+8sm+10st), com um sistema de cromossomos sexuais do tipo XX/XY, identificados 

como o par 15, sendo que o X é o menor par submetacêntrico e o Y um submetacêntrico 

grande (Figura 1a). O número fundamental (NF) foi igual a 80. Blocos de heterocromatina 

estão presentes principalmente na região pericentromérica da maioria dos cromossomos, 

sendo que em alguns invadem as regiões proximais (figura 2a). O mapeamento do DNAr 

18S foi identificado no par 19 (st), na região terminal dos braços curtos. O DNAr 5S foi 

localizado nos pares 8 e 11, intersticial nos braços longos (Figura 3a). 

Gymnotus sp. “Negro” 

O número diploide foi igual a 50 cromossomos, com um sistema de cromossomos 

sexuais do tipo XX/XY (18m+4sm+6st+22a ♀ e 18m+3sm+7st+22a ♂), identificados como 

o par 11, sendo que o X é o menor par sm e o Y, um grande st (Figura 1b). O número 

fundamental é igual a 78. Blocos de heterocromatina estão presentes na região 
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pericentromérica, sendo que em alguns cromossomos invadem as regiões proximais. O 

cromossomo X tem um bloco heterocromático maior (Figura 2b). O DNAr 18S foi 

identificado nos braços curtos, em posição terminal do par 18. O DNAr 5S foi localizado 

nos pares 3 (m), intersticial, nos braços curtos e 15 (a), intersticial, nos braços longos 

(Figura 3b). 

Gymnotus coropinae 

O número diploide encontrado para esta espécie foi 2n=50 (18m+10sm+22a) em 

fêmeas e 2n=49 (18m+8sm+23a) em machos, caracterizando a presença de um sistema de 

cromossomos sexuais múltiplo do tipo X1X1X2X2/X1X2Y, identificados como os pares 12 

(X1X1) e 14 (X2X2) e o Y um grande sm (Figura 1c). Blocos de heterocromatina estão 

presentes na região pericentromérica, sendo que em alguns cromossomos invadem as 

regiões proximais (Figura 2c). O número fundamental foi NF=78 para fêmeas e NF=75 para 

machos. O DNAr 18S foi identificado nos braços curtos, em posição terminal do par 18 (a). 

O DNAr 5S foi localizado no par 15 (a), terminal, nos braços longos (Figura 3c). 



 34 

 

 

Figura 1. Cariótipo em coloração convencional com Giemsa: a) Gymnotus carapo “Catalão”; b) 

Gymnotus sp. “Negro”; c) Gymnotus coropinae. Bar = 10 μm. 
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Figura 2. Cariótipo submetido ao bandeamento C: a) Gymnotus carapo “Catalão”; b) Gymnotus sp. 

“Negro”; c) Gymnotus coropinae. Bar = 10 μm. 
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Figura 3. Mapeamento de DNAr 18S (vermelho) e 5S (verde), os cromossomos foram contra-

corados com DAPI em: a) Gymnotus carapo “Catalão”; b) Gymnotus sp. “Negro”; c) Gymnotus 

coropinae. Bar = 10 μm. 
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Discussão 

O surgimento, fixação e diferenciação de cromossomos sexuais é um processo 

relativamente lento e gradual ao longo da evolução dos grupos de vertebrados (Charlesworth 

et al. 2005). Em peixes estão presentes todos os sistemas de cromossomos sexuais já 

descritos, revelando uma intensa mobilidade cromossômica nesse grupo de vertebrados, que 

apresenta grande diversidade (de Oliveira et al. 2007; Cioffi et al. 2012; Kitano e Peichel 

2012). 

Peixes ocupam uma posição basal dentre os vertebrados. Assim, a compreensão dos 

processos que induzem o surgimento de diferentes sistemas sexuais pode ajudar a clarear 

questões referentes à diferenciação primitiva dos mecanismos cromossômicos envolvidos 

(Charlesworth et al. 2005) 

A família Gymnotidae está alocada em posição basal na ordem Gymnotiformes 

(Albert e Campos-da-Paz 2005). É composta por dois gêneros endêmicos da região 

Neotropical, sendo que um deles é monotípico, Electrophorus electricus, e o outro, 

Gymnotus, é o mais especioso da ordem, com 37 espécies válidas (Lovejoy et al. 2010; 

Milhomem et al. 2012; Froese e Pauly 2013). Recentemente, a despeito de tamanha 

diversidade de espécies e para melhor compreender filogeneticamente a família 

Gymnotidae, foi estabelecida uma subdivisão em seis clados: Clado Electrophorus, Clado 

G1, Clado G. pantherinus, Clado G 2, Clado cylindricus e Clado carapo (Lovejoy et al. 

2010). 

Até o presente trabalho, cromossomos sexuais diferenciados na família Gymnotidae 

tinham sido documentados apenas para uma espécie, G. pantanal (Silva e Margarido 2005), 

que pertence ao Clado carapo. 

Os dados do presente trabalho revelam mais três espécies com cromossomos sexuais 

diferenciados, sendo XX/XY em G. carapo “Catalão” (Figura 1a) e em Gymnotus sp. 

“Negro” (Figura 1b) e sistema múltiplo do tipo X1X1X2X2/X1X2Y em G. coropinae (figura 

1c). 

Muitos dos sistemas de cromossomos sexuais descritos para peixes são 

caracterizados como de origem independente, sem necessariamente ter ancestralidade 

comum entre as espécies portadoras (Kitano e Peichel 2012). O sistema simples XX/XY 

apresentado por G. carapo “Catalão” (2n=40) é inédito para a família e pode ser 

hipotetizado como um elo ancestral para o sistema múltiplo X1X1X2X2/X1X2Y presente em 

G. pantanal (2n=30/40) (Silva e Margarido 2005), uma vez que as duas pertencem ao Clado 
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carapo. Atualmente, essas duas espécies estão separadas geograficamente, G. carapo 

“Catalão” – Bacia amazônica e G. pantanal – bacia do Alto Paraná, e é justamente esse 

efeito vicariante de separação entre essas duas bacias (Lundberg et al. 1998) que pode ter 

propiciado o efeito turnover no então sistema de cromossomos sexuais XX/XY de G. 

carapo “Catalão” ou de seu ancestral, permitindo o surgimento e fixação de um sistema 

múltiplo X1X1X2X2/X1X2Y, tal como o encontrado em G. pantanal. 

A labilidade cromossômica da família Gymnotidae mostra sua maior diversidade no 

Clado carapo, o qual abrange o menor (2n=34) e o maior (2n=54) números diploides 

descritos para a família (Milhomem et al. 2012; Margarido et al. 2007; Scachetti et al. 

2012). Um exemplo é descrito para populações de G. carapo de duas localidades da 

Amazônia Oriental, indistinguíveis do ponto de vista morfológico, mas que apresentam 

números diploides diferentes 2n=40 e 2n=42, levando os autores a sugerir a existência de 

duas unidades taxonômicas distintas. Essa diferença no número diploide, de apenas 2 

cromossomos, foi considerada para as populações de G. carapo como um forte isolante 

reprodutivo (Milhomem et al. 2008). Posteriormente, estudos utilizando pintura 

cromossômica com sondas de cromossomos do citótipo 2n=40 sobre o citótipo 2n=42, 

mostraram diversos rearranjos. Ainda, a grande homologia entre as sequências repetitivas 

dos dois grupos, segundo os autores, revelou uma especiação recente, permitindo considerá-

las como espécies crípticas. Isso mostra que os rearranjos ocorrem, são fixados rapidamente 

entre as populações e constituem um passo inicial na especiação. Esses fatores, somados às 

características fisiológicas e comportamentais das espécies, como a capacidade de gerar 

impulso elétrico para interação social e reconhecimento entre os sexos na época reprodutiva 

acarreta em isolamento reprodutivo (Nagamachi et al. 2010). 

O cariótipo de G. carapo “Catalão” (2n=40) é semelhante ao cariótipo 2n=40 

descrito por Nagamachi et al. (2010) e talvez seja essa a espécie ancestral para os sistemas 

de cromossomos sexuais vistos no clado carapo. 

Muitos casos de cromossomos sexuais diferenciados são descritos para espécies de 

peixes neotropicais e são possíveis de acompanhar através da filogenia. Entre os 

Characiformes podemos citar os gêneros Apareiodon (Jesus et al. 1999; Belafronte et al. 

2011), Characidium (Machado et al. 2011) e Triportheus (Diniz et al. 2008). Outro 

interessante exemplo é descrito para Gasterosteus aculeatus. Nessa espécie, o isolamento 

geográfico entre duas populações, por aproximadamente 2 milhões de anos, favoreceu o 

surgimento de um neo-X, dando origem a um sistema X1X1X2X2/X1X2Y a partir de um 

sistema XX/XY. Diferenças na morfologia dos machos, bem como o comportamento 
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assimétrico, contribuem para o isolamento comportamental das populações identificadas 

como Japan Sea form e Pacific Ocean form. O mapeamento por FISH com sondas 

provenientes de X1 e X2 provam a formação de um grande Y a partir destes dois 

cromossomos e ainda confirma o X1 como o X ancestral, já que o mapeamento permitiu 

identificar genes específicos deste cromossomo. É proposto que um neo-X recente contribua 

para o isolamento reprodutivo entre espécies relacionadas, indicando que cromossomos 

sexuais turnover têm um papel fundamental para o processo de especiação inicial (Kitano et 

al. 2009). 

Os dados do presente trabalho com o gênero Gymnotus mostram a capacidade do 

mesmo em suportar rearranjos e utilizar este mecanismo como substrato para sua 

diversificação. No “clado G1”, que fica na base da filogenia do gênero, tem-se G. coropinae 

(2n=49/50) com um sistema múltiplo X1X1X2X2/X1X2Y (Figura 1c). Nossa hipótese, 

considerando os números diploides e a posição filogenética das espécies, é que este sistema 

e o anteriormente descrito no Clado carapo tenham surgido de forma independente. 

Entretanto, parece aceitável que exista ancestralidade de um sistema simples para os 

sistemas sexuais múltiplos (Figura 4). Essa idéia ganha força com o sistema sexual simples 

do tipo XX/XY, encontrado em uma nova espécie de Gymnotus sp. “Negro” (2n=50) (Figura 

1b). Em ambos os casos, as fórmulas cariotípicas das espécies são similares, o que encoraja 

ainda mais essa hipótese, mesmo que Gymnotus sp. não tenha ainda uma posição definida na 

filogenia proposta para o grupo. 

 

Figura 4. Hipótese para o aparecimento de cromossomo sexual no Clado “carapo”: G. carapo 

“Catalão” e G. pantanal. 
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O sistema de cromossomos sexuais múltiplos X1X1X2X2/X1X2Y presente em G. 

panatanal é originado de um sistema simples como o de G. carapo “Catalão”, que foi fixado 

e reciclado após o isolamento das espécies, que atualmete se encontram nas bacias 

hidrográficas do Paraná-Paraguai e Amazonas, repectivamente. 

Assim, como já proposto por outros autores, sistemas de cromossomos sexuais em 

peixes seguem uma linha de evolução que inclui o surgimento a partir de diferenciação de 

um par autossômico, propiciado por uma seleção sexual antagônica dentro da espécie. De 

um sistema simples podem ser derivados os outros sistemas encontrados neste grupo, por 

exemplo os múltiplos (Kitano e Peichel 2012). As espécies do gênero Gymnotus, que 

apresentam cromossomos sexuais diferenciados, seguem este padrão e podem ser 

consideradas como modelo para se estudar o surgimento e evolução de cromossomos 

sexuais turnover em peixes, pois a distribuição geográfica e comportamento das mesmas 

contribuem para o isolamento reprodutivo e fixação de novos mecanismos. 

Quanto aos demais marcadores cromossômicos, o DNAr 18S já foi considerado para 

várias espécies como um marcador conservado (Scacchetti et al. 2011; Silva et al. 2011b) e 

no presente trabalho esta hipótese é corroborada para as três espécies (Figura 3). Embora, 

recentemente, uma discussão a respeito da condição ancestral das regiões organizadoras de 

nucléolos, com marcações simples ou múltiplas tenha sido proposta (Milhomem et al. 2013), 

a grande maioria das espécies com DNAr 18S mapeadas, incluindo as deste estudo, 

apresenta marcação terminal no braço curto de um par subtelo/acrocêntrico, sugerindo ser 

homeólogas. 

Contrariamente ao DNAr 18S, o DNAr 5S é um potente marcador para as espécies 

do gênero Gymnotus. Nas espécies, para as quais o mesmo foi mapeado, as marcações foram 

espécie-específicas (Scacchetti et al. 2011; Scacchetti et al. 2012; Silva et al. 2011b). O 

mesmo ocorreu para as três espécies analisadas no presente trabalho. 

Embora os dados apresentados mostrem a não associação entre a localização de 

DNAr e a diferenciação de cromossomos sexuais, o mapeamento deste DNAr foi utilizado 

para suportar nossa hipótese de proximidade entre as espécies. G. carapo “Catalão” 

apresentou dois pares metacêntricos (8 e 11) em região proximal nos braços longos (Figura 

1a). Este é bastante similar ao encontrado em G. pantanal, para o qual também foram 

encontrados dois pares metacêntricos, com exceção da localização, que foi no primeiro par 

de metacêntricos e nos braços curtos (Silva et al. 2011b). Já, para G. coropinae e Gymnotus 

sp. “Negro” a correlação também parece existir. O DNAr 5S em Gymnotus sp. “Negro” está 

presente em dois pares, sendo nos braços curtos do par três (m) e nos braços longos do par 
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15 (a). Embora G. coropinae apresente apenas um par com marcação, sua localização foi 

mapeada nos braços longos do par 15 (a). Essas duas espécies compartilham o 

posicionamento desta região em par acrocêntrico, que também é uma característica inédita 

para o grupo. Concordando com a proposta de que DNAr 5S em peixes seja conservada em 

região proximal, para garantir proteção contra eventos de transposição e rearranjos (Martins 

e Galleti Jr. 1999). Contudo, existem algumas exceções a essa regra, descritas na literatura 

(Terencio et al. 2012). 

A posição filogenética das espécies G. pantanal + G. carapo “Catalão” sugere 

origem do sistema múltiplo a partir do sistema simples. Porém, este mesmo cenário permite 

a interpretação de que esta sequência é independente da que ocorre nos sistemas simples e 

múltiplo em Gymnotus sp. “Negro” e G. coropinae, respectivamente. Isto porque, este 

último está em um clado basal oposto aos primeiros que estão localizados no clado mais 

derivado da família Gymnotidae, corroborando outros modelos já propostos (Charlesworth 

et al. 2005). Todavia, ainda é difícil dizer se os cromossomos envolvidos neste processo em 

ambos os casos são os mesmos e inspira futuros trabalhos e aponta as espécies do gênero 

Gymnotus como um modelo para o estudo de cromossomos sexuais do tipo turnover. 
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Resumo 

A diversificação cariotípica em peixes neotropicais acompanha a distribuição das espécies, 

em uma complexa dinâmica dos sistemas de rios da região. Peixes elétricos da ordem 

Gymnotiformes são endêmicos ao Neotrópico e alcançam sua maior diversidade na região 

Amazônica. A família Gymnotidae, composta pelos gêneros Electrophorus e Gymnotus, é 

um grupo natural e está alocada na base da filogenia da ordem. Gymnotus é um gênero 

amplamente distribuído e especioso com grande diversidade cariotípica, principalmente em 

relação ao número diploide e localização de sequências repetitivas. Nossos resultados de 

cariotipagem em seis espécies da família Gymnotidae (E. electrophorus, G. ucamara, G. cf. 

stenoleucus, G. cf. pedanopterus, G. mamiraua e G. carapo “Maranhão”) corroboram a 

proposta de plasticidade para o número diploide neste grupo. A análise filogenética, com 

genes mitocondriais 16S e Cytb, alocou a nova espécie Gymnotus sp. “Negro” no Clado G1 

da família, como grupo irmão de G. coropinae. O mapeamento de sequências do DNAr 5S 

foi um marcador espécie-específico. Sua localização, especialmente em G. mamiraua da 

Amazônia Central, mostra uma íntima relação com 5S das espécies de Gymnotus com 54 

cromossomos da bacia Paraná-Paraguai no Centro-Sul do Brasil, o que o destaca como um 

marcador biogeográfico para o gênero. Considerando o número diploide ancestral para 

Gymnotidae como sendo 52 cromossomos, pode-se sugerir que a tendência na família é a 

diminuição. Entretanto, o clado carapo se destaca de maneira particular, ou seja, ocorre 

aumento e diminuição, associados ao processo de geodispersão deste clado. 

 

Palavras chave: Evolução cariotípica, rearranjos cromossômicos, DNAr 5S, dispersão, 

vicariância, Knifefish. 
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Introdução 

A complexa história da formação dos rios Sulamericanos é fundamental para explicar 

a diversidade e distribuição da biota aquática nesta região. Sucessivas alterações 

geomorfológicas continentais, como a que resultou na formação dos Andes, associadas a 

fatores hidrológicos e biológicos permitem identificar padrões que levaram à formação da 

maior e mais diversa ictiofauna de água doce do planeta (Lundberg et al. 1998; Nelson 

2006). 

Mudanças geomorfológicas alteram o cenário das drenagens formando lagos, 

capturando cabeceiras e bacias de tamanhos variados ou mesmo isolando populações por 

determinados períodos, favorecendo a diversificação da biota por vicariância e alopatria, 

além de promover a coalescência posterior de drenagens, levando a um enriquecimento e 

contato secundário dos organismos (Lundberg 1998; Crampton et al. 2005). 

O sistema do rio Paraná, por exemplo, evidencia uma história pretérita de drenagem 

diferente daquela hoje existente. No passado possuía um sentido para o norte, devido a 

captura de bacia por um proto-Amazonas-Orinoco. Porém, um divisor moderno entre as 

drenagens do Paraná e Amazonas foi estabelecido há cerca de 30 Ma, evento este que 

individualizou as protobacias, que permaneceram em contato por um longo período 

(Lundberg et al. 1998). A origem da sua ictiofauna é também atribuída à dispersão de 

espécies da bacia amazônica (Carvalho e Albert 2011). Registros de compartilhamento de 

espécies irmãs, distribuídas entre as bacias, já foram documentados em: Siluriformes 

(Hypostumus) a aproximadamente 11Ma (Montoya-Burgos 2003), em espécies de 

Characiformes (Prochilodus nigricans e P. lineatus) em 4Ma (Sivasundar et al. 2001) e 

espécies de piranhas (Pygocentrus natereri, Serrassalmus marginatus e S. compressus) em 

aproximadamente 1,77 Ma (Hubert et al. 2007). 

A bacia amazônica, atualmente formada por um complexo sistema de drenagens, 

constituída por diversos tipos de água, revela também uma história complexa de formação. 

O rio Amazonas atingiu o curso presente há aproximadamente 8 milhões de anos. Antes 

disso passou por intenso processo de moldagem, influenciado principalmente pelo ajuste e 

soerguimento dos Andes (Harris e Mix 2002; Hoorn e Wessilingh 2010). 

A ordem Gymnotiformes compreende peixes endêmicos à região Neotropical (Albert 

e Campos-da-Paz 1998; Lovejoy et al. 2010). Segundo Alves-Gomes (2009), os indivíduos 

desta ordem evoluíram no interior do continente Sul-americano e jamais deixaram o 

ambiente de água doce, pois seus sistemas eletrogênicos e eletrosensórios não funcionam em 

águas salobras. 



 45 

A família Gymnotidae é composta por dois gêneros monofiléticos: Gymnotus, com 

cerca de 39 espécies válidas, é considerado um grupo relativamente antigo e isolado do 

gênero monotípico Electrophorus há cerca de 56 Ma (Lovejoy et al. 2010; Milhomem et al. 

2012; Froese e Pauly 2014). As espécies de Gymnotus apresentam ampla distribuição 

geográfica, com sua maior diversidade na região amazônica, sendo sugeridas, como um bom 

modelo para estudo da biogeografia histórica das Américas do Sul e Central (Albert et al. 

2005; Lovejoy et al. 2010). Importante componente da ictiofauna noturna Neotropical, esses 

peixes são encontrados em ambientes com alta quantidade de sedimento dissolvido e alta 

condutividade, geralmente habitam planícies alagadas, várzea, massas de capins flutuantes e 

massas de raízes (Crampton 1998). Outra característica importante para identificação dos 

indivíduos do gênero é a presença de faixas com orientação oblíqua, intercaladas por bandas 

claras e escuras ao longo do corpo, presumidamente envolvidas com função críptica em 

água escura, sendo sugerida como condição plesiomórfica do gênero (Albert et al. 2005). 

Em relação ao cariótipo, Gymnotus também é um grupo diverso, com número 

diploide variando de 34 cromossomos, verificado em G. capanema (Milhomem et al. 2012) 

a 54, encontrado em várias espécies do grupo G. carapo (Fernandes-Matioli et al. 1998; 

Margarido et al. 2007; Milhomem et al. 2007). Heteromorfismo cromossômico sexual já foi 

registrado em quatro espécies: Gymnotus pantanal (Silva e Margarido 2005), G. carapo 

“Catalão”, G. coropinae e Gymnotus sp. (Silva et al. 2014a), sendo que todos os registros 

seguem um modelo turnover, com pouca heterocromatina e de origem recente (Kitano e 

Peichel 2012). 

A investigação de sequências repetitivas parece promissora para compreensão da 

dinâmica evolutiva cromossômica em Gymnotus. Sondas de DNA telomérico e pintura 

cromossômica foram empregadas para investigar rearranjos cromossômicos em duas 

espécies do complexo G. carapo. Diversos rearranjos entre as duas espécies foram 

encontrados, envolvendo vários pares de cromossomos, corroborando a existência de 

espécies crípticas neste grupo, além de especiação recente entre elas (Milhomem et al. 2008; 

Nagamachi et al. 2010). 

Embora ainda pouco explorado, o mapeamento de DNA ribossomal também pode 

prover novas respostas acerca da evolução cromossômica no gênero, e até mesmo servir de 

ferramenta para compreensão dos padrões de distribuição geográfica. Nas espécies que 

tiveram o DNAr 18S mapeado, a proposta de que o par portador das regiões organizadoras 

de nucléolos (RON) seja conservado se mostra plausível (Fernandes-Matioli et al. 1998; 

Fernandes-Matioli e Almeida-Toledo 2001; Silva e Margarido 2005; Margarido et al. 2007). 
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No tocante ao DNAr 5S, o grupo se comporta como um modelo atraente para estudos 

evolutivos. A análise deste marcador até o presente trabalho está restrita a seis espécies, 

evidenciando um padrão espécie-específico. A evolução desta família gênica recebe atenção 

especial nas espécies que compreendem o grupo G. carapo com número diploide de 54 

cromossomos. Gymnotus paraguensis, G. inaequilabiatus e G. cf. carapo possuem um 

grande número de marcações, quando submetidos à hibridização fluorescente in situ (FISH) 

com sonda de DNAr 5S, sendo 19, 17 e 15 pares marcados, respectivamente (Silva et al. 

2011b; Scacchetti et al. 2011; Scacchetti et al. 2012). O surgimento e a manutenção de 

tantos sítios são um fato intrigante e carece de mais estudos. 

Neste contexto, este trabalho teve o objetivo de ampliar as discussões a respeito da 

biogeografia histórica, da evolução cromossômica e do arranjo da arquitetura da cromatina 

em Gymnotus através da reconstrução da filogenia mitocondrial e análise cromossômica e 

mapeamento de sequências repetitivas, utilizando os dados já disponíveis e os aqui obtidos, 

e assim discutir a evolução cariotípica do grupo numa abordagem inclusiva, considerando, 

concomitantemente, marcadores moleculares e cromossômicos de natureza pioneira em 

Gymnotiformes. 

Material e Métodos 

Citogenética 

Foi analisado o cariótipo de seis espécies da família Gymnotidae: Electrophorus 

electricus (1 fêmea e 3 machos) (S 3°1,7’68’’ W 59°90’19’’), Gymnotus ucamara (2 fêmeas 

e 1 macho) (S 03
o
05’50,9” - W 59

o
59’14,5”) e Gymnotus mamiraua (3 fêmeas e 2 machos) 

(S 03
o
15’24,2” W 59

o
53’50,3”), provenientes do Lago Catalão; Gymnotus cf. pedanopterus 

(3 fêmeas e 4 machos) Rio Negro – Igarapé Ducubixi (S 00
o
00’18,7” W 67

o
16’8,4”), 

Gymnotus cf. stenoleucus (3 fêmeas e 4 machos) coletados no Rio Negro – Iagarapé Jurupari 

(N 0
o
23 8” W 67

o
18’50,5 e uma população de Gymnotus carapo (6 fêmeas e 4 machos) do 

rio Munim, no estado do Maranhão (S 03°44’26’’ W 43°21’33’’) (Tabela 1). 

As suspensões celulares foram obtidas a partir de células renais (Bertollo et al. 

1978). A heterocromatina foi analisada pelo bandamento C (Sumner 1972). Para a 

prospecção das sondas de DNAr 18S e 5S, os genes foram amplificados a partir da reação 

em cadeia da polimerase (PCR) com os seguintes primers, respectivamente: 18Sf (5’-CCG 

CTT TGG TGA CTC TTG AT-3’) e 18Sr (5’-CCG AGGACC TCA CTA AAC CA-3’) 

(Gross et al. 2010), 5Sa (5’-TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC-3’) e 5Sb (5’- CAGGCT 
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GGT ATG GCC GTA AGC-3’) (Martins e Galeti Jr. 1999) e a extração de DNA seguiu o 

protocolo Sambrook e Russel (2001). As reações de PCR foram realizadas em um volume 

final de 25 μL, contendo DNA genômico (100 ng), tampão 10x com 1,5 mM de MgCl2, Taq 

DNA polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), par de primers (5 mM) e água Milli-Q. O perfil 

de reação para o DNAr 18S foi 1 min 95 °C; 35 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 56 °C e 1 

min 30 s a 72 °C; seguidos por 5 min a 72 °C. As condições para amplificação do DNAr 5S 

foram 1 min 95 °C; seguidos por 30 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 59 °C, e 1 min 30 s a 

72 °C; e extensão final de 5 min a 72 °C. Os produtos de PCR DNAr foram marcados com 

Biotina-16-dUTP e Digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick Translation mix e Biotin-Nick 

Translation mix, Roche) respectivamente, por reações de nick translation, conforme 

instruções do fabricante. Os anticorpos anti-digoxigenina rodamina (Roche) e estreptavidina 

(Life Technologies) foram utilizados para detectar o sinal da hibridização fluorescente in 

situ (FISH). 

O mapeamento por FISH seguiu o protocolo descrito por Pinkel et al. (1986) com 

extringência de 77% (2,5 ng/μL de DNA, 50% formamida, 10% sulfato de dextrano, e 2x 

SSC a 37 °C por 18 h). Os cromossomos foram contra corados com DAPI (2 mg/ml) em 

meio de montagem VectaShield (Vector) e analisados em microscópio de epifluorescência 

Olympus BX51, sendo classificados de acordo com a razão de braços proposta por Levan et 

al. (1964). 

 

Tabela 1: Espécies utilizadas neste estudo: número de indivíduos, local de coleta e número 

de depósito na coleção zoológica do INPA. 

Espécie Local de 

Coleta 

Número de 

indivíduos 

Macho       fêmea 

Coordenadas  Número de 

Depósito Coleção 

Zoológica -INPA 

1 - E. electricus  Lago Catalão 3 2 S °317’68’’ 

W59°90’19’’ 

INPA - 46877 

INPA - 46878 

 

2- G. coropinae Iagarapé 

Ducubixi - 

Rio Negro 

2 3 S 00°00’18,7’’ 

W67°16’8,4’’ 

INPA -46875 

 

 Igaparé 

Tabocal – rio 

Jatapu 

2 9 S 19°29’12’’ 

W67°16’8,4’’ 

 

3- G. cf. stenoleucus Igarapé 

Jurupari – rio 

Negro 

2 3 N0°23’8’’ 

W67°18’50’’ 

INPA - 46873 

 

4– Gymnotus. sp. 

“Negro” 

Igarapé do 

Mato Grosso, 

Rio Negro 

4 3 S 2°48’29’’ 

W0°55’30’’ 

INPA - 46876 

 

5- G. cf. pedanopterus Iagarapé 

Ducubixi - 

3 2 S00°00’18,7’’ 

W67°16’8,4’’ 

INPA - 46874 
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Rio Negro 

6- G. ucamara Lago Catalão 1 2 S 03°05’50,9’ 

W59°59’14,5’’ 

INPA - 46870 

 

7- G. mamiraua Lago Catalão 3 2 S 03°14’29,1’’ 

W59°53’50,3’’ 

INPA -46869 

INPA- 46868 

 

8- G. carapo “Catalão” Lago catalão 2 3 S 03°15’24,2’’ 

W59°53’50,3’’ 

INPA - 46872 

INPA - 46871 

 

 

9- G. carapo 

“Maranhão” 

Rio Munim - 

MA 

3 2 S 03°44’26’’ 

W43°21’33’’ 

Laboratório de 

Genética Animal -

UFMA 

Análise Filogenética 

Foram utilizados, para uma reconstrução filogenética, dados moleculares já 

disponíveis para o gênero, quatro indivíduos das espécies: Gymnotus carapo “Catalão”, G. 

mamiraua, G. ucamara, G. cf. stenoleucus, G. cf. pedanopterus, G. coropinae da população 

do rio Negro, igarapé Ducubixi e, Gymotus sp. “Negro”. Foram adicionados à esta análise, 

quatro indivíduos de G. carapo Maranhão e quatro de Electrophorus eletricus da bacia 

amazônica. 

Para a inferência filogenética foram amplificados os genes mitocondriais 16S e 

CytB. Para isso foram utilizados os primers: 16Sar (5’-CGCCTGTTTATCAAAAACAT-3’) 

e 16Sbr (5’-CCGGTCTGAACTCAGATCACGT-3’) (Palumbi 1996) e Cyt b GLUDG.L 

(5’-GAAGCTTGACTTGAARAACCAYCGTTG-3’) CytbR (5’-

CTCCGATCTTCGGATTACAAG-3’) (Palumbi et al. 1991). As reações de PCR foram 

realizadas em um volume final de 25 μL, contendo DNA genômico (100 ng), tampão 10x 

com 1,5 mM de MgCl2, Taq DNA polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), par de primers (5 

pM) e água Milli-Q. As condições para amplificação foram 1 min 95 °C; seguidos por 30 

ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 56 °C (16S) e 54°C (Cyt B), e 1 min 30 s a 72 °C; e 

extensão final de 5 min a 72 °C. 

Os fragmentos gerados a partir da PCR foram sequenciados pelo método de Sanger 

et al. (1977), em sequenciador automático ABI 3130 XL (Applied Biosystem). As reações 

foram realizadas utilizando o kit Big Die (Applied Biosystem) e foram processadas em um 

termociclador em 40 ciclos com perfil de desnaturação de 1 minuto a 96 °C, 35 vezes por 10 

segundos a 96 ºC, anelamento por 10 segundos a 50 °C e extensão final por 4 minutos a 60 

°C. 
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Sequências que compuseram o grupo externo e demais sequências do gênero 

Gymnotus, usadas como parâmetro comparativo, foram baixadas do banco de dados do 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Todas as sequências foram alinhadas no programa 

Clustal W (Thompson et al. 1994), usando o editor BioEdit 7.0 (Hall 1999). O número de 

acesso e a localidade estão descritos na tabela 2. 

 

Tabela 2. Sequências depositadas no Banco de dados NCBI, utilizadas neste estudo. *(CA): 

Amazônia Central; (GU): Guianas; (WA): Amazônia Ocidental; (OR): Orenoco. 

Espécie Número de acesso 

           16S                              Cyt B 

Localidade 

E. electricus
1
 GQ862591 GQ862644 Rio Nanay, Peru 

E. electricus
2
 GQ862591 GQ862645 Lago secretária, Brasil 

G. arapaima GQ862595 GQ862646 Lago Mamirauá, Brasil 

G. arapaima GQ862596 GQ862648 Lago Mamirauá, Brasil 

G. carapo (OR)* GQ862598 GQ862650 Rio Guaratico, Venezuela 

G. carapo (CA)* GQ862599 GQ862651 Lago secretária, Brasil 

G. carapo (CA)* GQ862600 GQ862652 Lago secretária, Brasil 

G. carapo (WA)
1
* GQ862601 GQ862653 Rio Amazonas, Peru 

G. carapo (WA)
2
* GQ862602 GQ862654 Rio Amazonas, Peru 

G. cataniapo
1
 GQ862603 GQ862655 Rio Atabapo, Venezuela 

G. cataniapo
2
 GQ862604 GQ862655 Rio Amazonas, Peru 

G. coatesi
1
 GQ862605 GQ862657 Lago de Tefé, Brasil 

G. coatesi
2
 GQ862606 GQ862658 Lago de Tefé, Brasil 

G. coropinae
1
 (GU)* GQ862607 GQ862659 Sauriwau River, Guyana 

G. coropinae
2
 (GU)* GQ862608 GQ862660 Sauriwau River, Guyana 

G. coropinae
3
 (GU)* GQ862609 GQ862661 Mazaruni River, Guyana 

G. coropinae
4
 (GU)* GQ862610 GQ862662 Mazaruni River, Guyana 

G. coropinae
5
 (AC)* GQ862611 GQ862663 Lago de Tefé 

G. coropinae
6
 (AC)* GQ862612 GQ862664 Lago de Tefé 

G. curupira
1
 GQ862613 GQ862665 Lago de Tefé 

G. curupira
2
 GQ862614 GQ862666 Lago de Tefé 

G. cylindricus
1
 GQ862615 GQ862667 Rio Tortugueiro, Costa Rica 

G. cylindricus
2
 GQ862616 GQ862668 Rio Tortugueiro, Costa Rica 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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G. cylindricus
3
 GQ862617 GQ862669 Rio Tortugueiro, Costa Rica 

G. javari GQ862618 GQ862670 Rio Amazonas, Peru 

G. jonasi
1
 GQ862619 GQ862671 Rio Solimões, Brasil 

G. jonasi
2
 GQ862620 GQ862672 Rio Ucayali, Peru 

G. mamiraua
1
 GQ862621 GQ862673 Rio Solimões, Brasil 

G. mamiraua
2
 GQ862622 GQ862674 Rio Solimões, Brasil 

G. obscurus
1
 GQ862623 GQ862675 Lago Mamirauá, Brasil 

G. obscurus
2
 GQ862624 GQ862676 Lago Mamirauá, Brasil 

G. pantherinus GQ862625 GQ862677 Rio Perequê-Açu, Brasil 

G. pedanopterus
1
 GQ862626 GQ862678 Rio Atabapo, Venezuela 

G. pedanopterus
2
 GQ862627 GQ862679 Rio Atabapo, Venezuela 

G. stenoleucus
1
 GQ862628 GQ862680 Rio Atabapo, Venezuela 

G. stenoleucus
2
 GQ862629 GQ862681 Rio Cataniapo, Venezuela 

G. stenoleucus
3
 GQ862630 GQ862682 Rio Atabapo, Venezuela 

G. tigre
1
 GQ862631 GQ862683 Rio Amazonas, Peru 

G. tigre
2
 GQ862632 GQ862684 Rio Amazonas, Peru 

G. ucamara GQ862633 GQ862685 Rio Ucayali, Peru 

G. ucamara GQ862634 GQ862686 Rio Ucayali, Peru 

G. varzea
1
 GQ862635 GQ862687 Rio Solimões, Brasil 

G. varzea
2
 GQ862636 GQ862688 Rio Solimões, Brasil 

Rhamphichthis rostratus GQ862638 GQ862689 Rio Amazonas, Peru 

Sternopygus macrurus GQ862639 GQ862690 Rio Nanay, Peru 

Brachyhypopomus 

brevirostris 

GQ862588 GQ862640 Rio Nanay, Peru 

B. diazi
1
 GQ862589 GQ862641 Rio Las Marias, Venezuela 

B. diazi
2
 GQ862590 GQ862642 Rio Alpargatón, Venezuela 

Brachyhypopomus n. sp. 

PAL  

GQ862591 GQ862643 Rio Palenque, Ecuador 

A análise de máxima parcimônia foi conduzida no programa PAUP (Swofford 2002). 

Três matrizes de dados foram rodadas nessa análise, uma com os dados concatenados, ou 

seja, contendo todos os dados obtidos no sequenciamento (matriz com 1641 caracteres) e 

outras duas análises foram rodadas com os dados exclusivos de Cytb (matriz de 1107 pb) e 

16S (503 pb). Essas duas últimas análises foram executadas para verificar qual dos dois 
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genes mitocondriais era o mais informativo para a inferência filogenética no gênero 

Gymnotus. A espécie Sternopygus macrurus foi utilizada como grupo externo. O melhor 

modelo evolutivo foi escolhido, utilizando o programa Modeltest (Posada e Crandal 1998). 

A análise bootstrap foi executada, usando o algoritmo TBR e busca heurística com 1000 

réplicas utilizando o programa PAUP (Swofford 2002). A análise Bayesiana foi conduzida 

utilizando 10 milhões de gerações (Huelsenbeck et al. 2001). As árvores foram visualizadas 

e editadas nos programas FigTree v1.4.2 treeview (Page e Holmes 1998). 

Resultados 

Os dados do presente trabalho revelaram grande diversidade cariotípica e padrão 

específico de distribuição de DNAr 5S, nas espécies analisadas. Contudo, as regiões 

heterocromáticas e a localização do DNAr maior 18S mostraram-se relativamente 

conservadas. A análise filogenética corroborou a proposta de Lovejoy et al. (2010) e 

permitiu um posicionamento para as espécies aqui investigadas, em especial a nova espécie 

Gymnotus sp. “Negro”, no clado G1. 

Electrophorus electricus 

O número diploide e a fórmula cariotípica obtidos para E. electricus foram 

concordantes com os resultados descritos por Fonteles et al. (2008), ou seja, 2n=52, 

26m+16sm+10st/a e número fundamental (NF) 94 (Figura 1a), porém um polimorfismo de 

tamanho no par 1 foi observado na fêmea analisada (Figura 1a). A heterocromatina está 

distribuída na região centromérica de todos os pares e em grandes blocos nos pares 1, 3, 5 e 

14 (Figura 2a) e na fêmea, o par heteromórfico apresenta-se quase que totalmente 

heterocromático. 

O mapeamento do gene DNAr 5S revelou a localização dessa sequência na região 

distal do braço longo do par 16 (sm), enquanto a sonda para o gene 18S evidenciou apenas o 

par 2 (m) marcado intersticialmente (Figura 3a). 

Gymnotus cf. stenoleucus 

O número diploide para G. cf. stenoleucus foi 48 cromossomos (20m+6st+22a) e 

NF=74, para ambos os sexos (Figura 1b). A heterocromatina está distribuída na região 

centromérica, às vezes invadindo a região proximal, de vários cromossomos (Figura 2b). O 

DNAr 18S foi localizado intersticialmente no braço longo do par acrocêntrico número 14, 
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coincidindo com blocos heterocromáticos, característica única para esta espécie em relação 

às espécies analisadas. O DNAr 5S está presente em posição intersticial no braço curto do 

primeiro par metacêntrico (Figura 3b). 

Gymnotus cf. pedanopterus 

O número diploide para G. pedanopterus foi 50 cromossomos (30+12sm+8st) e 

NF=100, para ambos os sexos (Figura 1c). A heterocromatina está distribuída na região 

centromérica de todos os cromossomos (Figura 2c). O DNAr 18S foi localizado no braço 

curto do par subtelocêntrico número 23. O DNAr 5S está presente em posição intersticial no 

braço longo do par subtelocêntrico 24 (Figura 3c). 

Gymnotus ucamara 

O número diploide para G. ucamara foi 44 cromossomos (18m+10sm+10st+6a) e o 

número fundamental (NF) ou de braços foi 82, para ambos os sexos (Figura 1d). A 

heterocromatina está distribuída na região pericentromérica, às vezes invadindo a região 

proximal dos braços curtos, de alguns cromossomos (Figura 2d). O DNAr 18S está 

localizado no braço curto do par subtelocêntrico número 18, coincidindo com blocos 

heterocromáticos. O DNAr 5S está presente próximo ao centrômero no braço longo do par 

submetacêntrico 13 e em região terminal do braço curto do par acrocêntrico número 20 

(Figura 3d). 

Gymnotus carapo “Maranhão” 

Para Gymnotus carapo “Maranhão” o número diploide foi igual a 42 cromossomos, 

fórmula cariotípica de 20m+10sm+8st+4a e NF igual a 80 (Figura 1e). A heterocromatina 

está distribuída na região centromérica basicamente em todos os cromossomos (Figura 2e). 

Quanto ao número e localização do gene DNAr 5S foram visualizadas 14 marcações, sendo 

proximal no braço curto (pares 1, 10), distal braço longo (par 6) e terminal nos braços curtos 

(pares 7, 17, 18 e 19) (Figura 3e). Por outro lado, a sonda 18S evidenciou apenas o par 20 

(a) marcado em posição subterminal do braço curto (Figura 3e). 

Gymnotus mamiraua 
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O número diploide para Gymnotus mamiraua foi 54 cromossomos (32m+6sm+16st) 

e NF = 108, para ambos os sexos (Figura 1f). A heterocromatina está distribuída na região 

centromérica, às vezes invadindo a região proximal de alguns cromossomos (Figura 2f). O 

DNAr 18S foi localizado intersticialmente no braço curto do par 21. O DNAr 5S está 

presente em 14 pares, em região próxima ao centrômero: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 20, 21, 

22, 23 e 24, sendo que os pares 17 e 20 apresentaram marcações adicionais nos braços 

curtos (Figura 3f). 

 

Figure 1. Cariótipos em coloração convencional de Giemsa de: a) Electrophorus electricus; 

b) Gymnotus cf. stenoleucus; c) Gymnotus cf. pedanopterus; d) Gymnotus ucamara; e) 

Gymnotus carapo “Maranhão”; f) G. mamiraua. Barra 10µm. 
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Figure 2. Bandeamento C em: a) Electrophorus electricus, caixa evidenciando o par 1 em 

macho; b) Gymnotus cf. stenoleucus; c) Gymnotus cf. pedanopterus; d) Gymnotus ucamara; 

e) Gymnotus carapo “Maranhão”; f) G. mamiraua. Barra 10µm. 
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Figure 3: Mapeamento de DNAr 18S (vermelho) e 5S (verde) em: a) Electrophorus 

electricus; b) Gymnotus cf. stenoleucus; c) Gymnotus cf. pedanopterus; d) Gymnotus 

ucamara; e) Gymnotus carapo “Maranhão”; f) G. mamiraua. Barra 10µm. 
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Análise filogenética 

A análise total dos dados mostrou uma árvore com 3169 passos evolutivos, com 

índice de consistência IC=0,47 e índice de retenção RI=0,81 e altos valores de bootstrap 

suportando a maioria dos clados (Figura 4). Porém, exceção foi observada entre as espécies 

do Clado G. carapo, G. arapaima e G. ucamara. Para a análise separada dos genes foram 

obtidos 513 sítios informativos para parcimônia no conjunto de dados, provenientes do gene 

Cyt b (Figura 5) e 452 sítios informativos para o 16S. A composição de bases AT-GC no 

Cyt b foi similar àquelas já descritas em outros grupos de peixes, incluindo Gymnotídeos 

(Lovejoy et al. 2010), com baixo conteúdo GC na terceira posição. O pareamento incorreto 

entre E. electricus e os indivíduos utilizados como grupo externo apresentaram alta 

divergência, aproximadamente 28%, enquanto entre E. eletricus e Gymnotus foi 

aproximadamente de 25%. E entre os Gymnotus variou 19,8% - 0,2%. 

A análise de parcimônia corrobora a presença de cinco clados na família Gymnotidae 

e confirma as espécies, previamente identificadas a partir de chave de identificação 

morfológica. A nova espécie Gymnotus sp. “Negro” apresentou relação com espécies do 

Clado G1, formando um Clado com G. coropinae, porém não resolvido, formando uma 

politomia, quando os genes foram analisados conjuntamente. G. carapo “Catalão” formou 

um grupo monofilético com G. carapo da bacia do Orinoco, enquanto Gymnotus carapo 

“Maranhão” formou um clado isolado, mais próximo do grupo formado por G. carapo da 

Amazônia Central e Ocidental, utilizados na análise de Lovejoy et al. (2010) (Figura 4). Na 

análise Bayesiana os clados foram corroborados. 
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Figura 4. Resultado da parcimônia da análise de dados moleculares mitocondriais (16S e 

Cyt B) com valores de bootstrap. 
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Figura 5. Resultado da parcimônia da análise de dados moleculares mitocondriais CytB, 

com valores de Boostrap e números diploides das espécies cariotipadas em Gymnotidae. 

 

Discussão 

Evolução cromossômica em Gymnotus 

A diversidade cariotípica em peixes neotropicais está fortemente relacionada à 

especiação e evolução (Artoni et al. 2009). Alguns grupos são mais bem estudados e 
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compreendidos e já possuem uma polarização em relação à evolução cromossômica, como é 

o caso das Ordens Siluriformes e Characiformes, onde existe a proposta de 2n=58 e 2n=54, 

respectivamente, serem os números diploides ancestrais (Oliveira et al. 1988b). 

Para os Gymnotiformes o cenário é outro. A diversidade de número diploide que a 

ordem abrange vai de 22 na família Sternopygidae a 54 cromossomos registrado para a 

Gymnotidae (Arai 2011), sendo que praticamente todos os números diploides intermediários 

são observados (Almeida-Toledo et al. 1984; Almeida-Toledo et al. 2000a; Almeida-Toledo 

et al. 2002; Fernandes-Matioli et al. 1998; Silva e Margarido 2005; Lacerda e Maistro 2007; 

Cardoso et al. 2012; Milhomem et al. 2012). 

A família Gymnotidae (Electrophorus + Gymnotus) é considerada um grupo natural 

e basal em Gymnotiformes, com base em estudos morfológicos (Mago-Leccia 1994; Albert 

e Campos-da-Paz 1998; Lovejoy et al. 2010). Caracteres moleculares também mantêm esta 

família na base da ordem, como grupo irmão das demais famílias, com exceção apenas da 

família Sternopygidae (Alves-Gomes et al. 1995), a qual ainda possui uma posição 

indefinida dentro da ordem. 

No contexto citogenético, o número diploide igual a 32 cromossomos foi sugerido 

por Oliveira et al. (1988b) como ancestral para Gymnotiformes, porém a ampliação dos 

estudos nas últimas duas décadas parece não corroborar essa hipótese, principalmente ao que 

se refere à família Gymnotidae. A espécie monotípica Electrophorus electrius é a espécie 

basal para Gymnotidae (Lovejoy et al. 2010) e apresenta 2n=52 cromossomos, com fórmula 

cariotípica 42m/sm+10a (Fonteles et al. 2008; presente trabalho). Seguindo a reconstrução 

filogenética da família, o grupo irmão de Electrophorus e de todos os outros Gymnotus é 

Gymnotus jonasi, a qual compartilha o 2n=52 (Milhomem et al. 2011), sugerindo que 2n=52 

seja a condição basal para os Gymnotidae (revisão Tabela 3). 

Nesta mesma linha de raciocínio e considerando a relação filogenética para 

Gymnotiformes propostas por Mago-Leccia (1994) e por Albert e Campos-da Paz (1998), 

este também pode ser o número diploide ancestral para a ordem, o qual não é compartilhado 

somente pela família Sternopygidae (2n=48) (Arai 2011) e que, levando em conta os 

sucessivos rearranjos que moldam a evolução cariotípica do gymnotídeos, pode ser uma 

condição derivada. 

Considerando os clados filogenéticos propostos por Lovejoy et al. (2010) para a 

família Gymnotidae é possível propor dois caminhos para a evolução cromossômica desses 

peixes. Clados basais conservam estrutura cariotípica próxima a 2n=52 cromossomos, 

enquanto os clados derivados possuem maior variabilidade cariotípica, com diferentes 
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números diploides. Nos clados considerados basais é observado 2n=52 cromossomos, tanto 

em Electrophorus electricus (Fonteles et al. 2008), quanto em G. jonasi (Milhomen et al. 

2011), ambos grupos-irmãos de todos os Gymnotidae (Lovejoy et al. 2010). Porém, a 

labilidade cromossômica na família já aparece no clado “G1” e rearranjos cromossômicos 

são fixados, mostrando uma tendência à redução do número diploide: por exemplo em 

Gymnotus javari com 2n=50 (Utsonomia et al. 2014), Gymnotus cf. stenoleucus com 2n=48, 

Gymnotus sp. “Negro” com 2n=50 (XX/XY) e G. coropinae com 2n=49 nos machos e 

2n=50 nas fêmeas um sistema de cromossomos sexuais múltiplo do tipo X1X1X2X2/X1X2Y 

(Silva et al. 2014a). Ambas compartilham um grande número de cromossomos 

acrocêntricos, característica relativamente conservada quando comparada às espécies 

derivadas nos clados superiores. 

Nos clados “G2” e “pantherinus” aparecem os números cromossômicos 2n=50 e 

2n=52, porém a quantidade de acrocêntricos diminui consideravelmente, assemelhando-se 

mais ao basal E. electricus. Contudo, as mudanças na fórmula cromossômica não alteram de 

forma drástica o número diploide, sugerindo que inversões pericêntricas possam 

desempenhar um papel nessa diferenciação. 

O clado “cylindricus”, atualmente considerado grupo irmão do clado “carapo”, não 

possui dados citogenéticos disponíveis. Porém, no clado “carapo”, o mais diversificado e 

amplamente distribuído geograficamente, as mudanças na fórmula e número diploide são 

radicais, passando por: 2n=34 em G. capanema (Milhomem et al. 2011), 2n=39/40 em G. 

pantanal (Silva e Margarido 2005), 2n=40 em G. sylvius (Claro 2008; Lacerda e Maistro 

2007; Margarido et al. 2007), 2n=42 em G. carapo, 2n=44 em G. arapaima (Milhomem et 

al. 2011), 2n=48 em G. carapo (Foresti et al. 1984), 2n=52 em G. carapo e 2n=54 G. 

carapo, G. inequilabiatus, G. paraguensis e G. mamiraua (Fernandes-Matioli et al. 1998; 

Fernandes-Matioli e Almeida-Toledo 2001; Margarido et al. 2007; Milhomem et al. 2011) e 

G. ucamara (presente trabalho) (Tabela 3). 

A variação do número diploide encontrada neste clado, especialmente em G. carapo, 

indica a fixação de rearranjos cromossômicos, verificados em alopatria, possivelmente em 

decorrência do processo de especiação. 

Em adição, a evidência de rearranjos, como propulsor da evolução cariotípica no 

gênero, ganha subsídios com os padrões de localização do DNAr 18S. Embora esta região 

fosse considerada conservada até pouco tempo, ou seja, na região terminal de apenas um par 

cromossômico do tipo subtelo/acrocêntrico (Silva e Margarido 2005; Margarido et al. 2007; 

Milhomem et al. 2007; Milhomem et al. 2008), Milhomem et al. (2013) observaram uma 
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excessão a essa regra, com detecção de RONs múltiplas em G. jonasi, espécie basal. 

Entretanto, em Electrophorus electricus a condição ancestral de RON simples é mantida 

(Figura 3). 

As espécies analisadas no presente trabalho: G. cf. pedanopterus, G. ucamara, G. 

mamiraua e G. carapo “Maranhão” têm RON simples, localizadas em região terminal de um 

par de cromossomos subtelo/acrocêntrico, mantendo o padrão predominante dentro do 

taxon. A exceção foi G. cf. stenoleucus que mostrou a RON localizada em região 

intersticial, do braço longo do par acrocêntrico 14, mas parece ser resultado de uma inversão 

pericêntrica (Figura 3b). 

Pequenos blocos de heterocromatina em região próxima ao centrômero também tem 

sido um padrão compartilhado entre as espécies do gênero Gymnotus, porém E. 

electrophorus apresenta um padrão contrário, com grandes blocos heterocromáticos como 

observado por Fonteles et al. (2008) e confirmado no presentre trabalho (Figura 2a), 

sugerindo que a mesma população foi utilizada em ambos estudos, já que a população do 

Rio Araguaia revelou quantidade de heterocromatina bem menor que a do Rio Amazonas. 

Contudo, não foi confirmado a presença de sítios múltiplos de RONs como sugerido no 

trabalho já citado para essa população através de sondas específicas de DNAr 18S (Figura 

3a). Ao invés disso, foi diagnosticado um polimorfismo no par 2, onde um dos pares se 

mostrou bem maior e quase totalmente heterocromático na fêmea analisada (Figura 2a). Em 

função do tamanho pequeno de nossa amostra (3 machos e 1 fêmea) é difícil afirmar, porém, 

essa situação pode levantar suspeitas de que possa existir cromossomos sexuais 

morfologicamente diferenciados do tipo ZZ/ZW nesssa população, mas permanece uma 

questão aberta. 

O DNAr 5S é um marcador citogenético, que possui localização e posição espécie-

específico nas espécies de Gymnotus investigadas até o momento (Silva et al. 2011b; 

Sachetti et al. 2011; presente trabalho). 

Em E. electrophorus, o mapeamento cromossômico mostrou o DNAr 5S localizado 

no par submetacêntrico 16. Porém, a diversidade cromossômica verificada em Gymnotus, 

em especial no Clado carapo, evidencia uma dispersão dessa sequência para vários 

cromossomos. Em G. carapo “Maranhão” observa-se a presença de sete pares portando 

sítios de DNAr 5S. Apesar da escassez de dados, o panorama atual revela a dinâmica dessas 

sequências, sendo possível identificar um padrão de localização e número de sítios espécie-

específico (Silva et al. 2011b; Scacchetti et al. 2011; Scacchhetti et al. 2012; Utsonomia et 

al. 2014; Silva et al. 2014a; presente trabalho). 
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Embora já tenha sido registrado em algumas espécies de peixes, um grande número 

de sítios de DNAr 5S distribuídos em vários pares, esta não é uma condição comum 

(Fujiwara et al. 1998; Wasko et al. 2001; Diniz e Bertollo 2003; Terencio et al. 2012). A 

hipótese é que um único par portador deste sítio corresponda à condição ancestral e sua 

localização seja em posição intersticial, o que resultaria em proteção desta sequência contra 

eventos de transposição e permuta (Martins e Galetti Jr. 1999), condição mantida em muitos 

grupos (Wasko et al. 2001). Porém, o conhecimento acerca da localização deste DNAr nas 

espécies do gênero Gymnotus mostra que o grupo segue uma evolução diferente dessa 

proposta. Além de marcação espécie-específica, a localização e o número de sítios variam 

entre as espécies (Tabela 3). 

Entre os gimnotídeos, um fato intrigante tem sido reportado para as espécies que 

apresentam 2n=54 cromossomos, presentes no Clado carapo: G. cf. carapo, G.  

inequilabiatus, G. paraguensis e G. mamiraua. Estas espécies compartilham o número 

diploide e também grande quantidade de sítios de DNAr 5S (Silva et al. 2011b; Sachetti et 

al. 2011; presente trabalho) (Tabela 3; Figura 4). 

Um estudo mais detalhado dos sítios de DNAr 5S para G. paraguensis e G. 

inequialabiatus foi realizado recentemente. Para G. paraguensis, no qual foram localizados 

19 sítios de DNAr 5S em região pericentromérica, quando sequenciado, foi revelado um 

elemento de transposição Tc1-like identificado no NTS (espaçador não-transcrito) e foi 

sugerido como um dos mecanismos utilizados para a transposição desse DNAr nos 

cromossomos (Silva et al. 2011b). Já, para G. inequilabiatus, que apresenta 17 sítios de 

DNAr 5S, o sequenciamento de alguns clones com as classes I e II revelou no NTS 

sequências TATA-like, as quais estão associadas com a regulação da expressão gênica de 

DNAr 5S (Sacacchetti et al. 2011). Entretanto, o gatilho que desencadeia a dinâmica 

expansiva desse DNAr ainda é obscuro e uma nova questão recai sobre o grupo em relação à 

dispersão do DNAr 5S em G. carapo “Maranhão” (2n=42). Esta apresenta sete pares com 

DNAr 5S, o que abre novas suspeitas de que a infecção pelo transposon TC1 seja pretérita 

ao cariótipo 2n=54, porém sua maior expansão teria ocorrido nas espécies com 2n=54 

cromossomos. 

Em regra geral, os estudos que investigam esse gene ribossomal associam o aumento 

da quantidade de sítios de DNAr 5S à presença de pseudogenes, os quais são originados de 

duplicação gênica, decorrente de transposição ou duplicação do DNA genômico, que seria 

facilitada pela organização em tandem dessa família de DNAr, também pela localização 

destas sequências na região terminal dos cromossomos e pela associação com elementos 
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transponíveis (Schweizer e Loidl 1987; Mighell et al. 2000; Sumner 2003; Martins e Wasko 

2004; Cioffi et al. 2010). 

Com base na hipótese de que a origem e centro de dispersão de Gymnotídeos seja a 

região amazônica, região que comporta a maior diversidade do gênero (Albert e Crampton 

2003; Albert et al. 2005; Alves-Gomes 2009), a origem das múltiplas cópias desse DNAr 

estaria em G. mamiraua. Os eventos vicariantes, como o rompimento da conexão entre a 

bacia amazônica e a bacia do Paraná-Paraguai, levaram ao isolamento posterior das outras 

três espécies (G. cf. carapo, G. inequilabiatus e G. paraguensis) que, em situação alopátrica, 

oportunizou a diferenciação e expansão desse DNA repetitivo like-DNAr 5S, que está 

localizado em região pericentromérica associado à heterocromatina (Figura 6). 

 

 

Figura 6: Distribuição das espécies com 2n=54 nas bacias hidrográficas do Amazonas e 

Paraná-Paraguai. Em destaque o número de pares com sítios de DNAr 5S. 

 

Essas espécies, que possuem essa sequência satélite, seguem outra mão dentro da 

evolução de Gymnotidae, ou seja, o número e fórmula cromossômica não apresentam 

mudanças nítidas como outras do clado carapo, sendo conservado o número diploide de 54 
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cromossomos com dois braços (Silva e Margarido 2005; Milhomem et al. 2012). Entretanto, 

a divergência e expansão de sequências satélite like-5S DNAr poderia estar envolvida como 

mecanismo de isolamento no processo de especiação de G. cf. carapo, G. inequilabiatus e 

G. paraguensis. Investigações futuras poderão responder com maior exatidão qual foi o 

gatilho que levou a expansão desse DNA repetitivo e principalmente sua composição e 

dinâmica. 

Análise filogenética e Biogeografia de Gymnotus 

A análise filogenética do presente trabalho foi desenvolvida tendo como norteador o 

estudo conduzido por Lovejoy et al. (2010), no qual foi proposta uma análise filogenética 

para o gênero Gymnotus com base em 113 caracteres morfológicos, 2791 caracteres 

nucleotídicos (mtDNA e nuclear) e dados de descarga elétrica (Albert et al. 2005). Albert et 

al. (2005) propuseram uma filogenia que dividia a família Gymnotidae em três clados: 

Clado cylindricus, Clado carapo e Clado pantherinus. De acordo com esta proposta, o Clado 

cylindricus ficava posicionado na base da filogenia, como grupo irmão de todos os outros 

Gymnotus, seguido do grupo pantherinus e do Clado carapo, o mais derivado. O clado 

cylindricus é um clado composto por duas espécies (G. maculosus e G. cylindricus) e está 

restrito à América Central. 

A proposta para dispersão desse grupo era que a colonização para a América Central 

teria ocorrido através de breves conexões de terra entre América Central e América do Sul 

como um “Old Southern Element” da América do sul (Bussing 1985; Albert et al. 2005). 

Na proposta feita por Lovejoy et al. (2010), a família Gymnotidae está disposta em 

seis grupos: o Clado cylindricus sai da base e é reposicionado como um dos clados mais 

derivados da família, formando grupo-irmão com o Clado carapo, composto pelas espécies: 

G. varzea, G. obscurus, G. tigre, G. curupira, G. ucamara, G. carapo e G. arapaima. O 

gênero Electrophorus assume a posição basal, seguido pelo Clado G1, composto pelas 

espécies: G. jonasi, G. javari, G. coatesi, G. stenoleucus e G. coropinae. O Clado G2 

composto por: G. cataniapo, G. anguillares, G. pedanoperus e G. pantherinus forma um 

clado isolado.  

Os resultados obtidos na presente análise corroboram o trabalho de Lovejoy et al. 

(2010). No entanto, o objetivo em reconstruir a filogenia da família foi alocar as espécies 

investigadas, cromossomicamente, neste estudo e a nova espécie de Gymotus (Gymnotus sp. 

“Negro”) e discutir a evolução cariotípica do grupo numa abordagem inclusiva, 
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considerando, concomitantemente, marcadores moleculares e cromossômicos de natureza 

pioneira em Gymnotiformes. 

Com base em nossa análise, a nova espécie de Gymnotus sp “Negro” foi alocada no 

Clado G1, o qual é grupo irmão de G. coropinae. Esta espécie foi coletada em um tributário 

do baixo rio Negro, é de tamanho pequeno, variando entre 10-15cm, não apresenta faixas 

oblíquas laterais, característica marcante nos indivíduos desse gênero (Albert et al. 2005). 

Essa espécie encontra-se em simpatria com G. cf. pedanopterus (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Nova espécie do gênero Gymnotus identificada como Gymnotus sp. “Negro”. 

Barra 1cm. 

 

A incorporação das espécies investigadas do ponto de vista citogenético na filogenia 

proposta para o grupo revela diversidade cariotípica neste gênero. Essa espécie apresenta 

2n=50 cromossomos com um sistema de cromossomos sexuais do tipo XX/XY (Silva et al. 

2014a). 

Como já havia sido evidenciado com a descrição do número diploide, as espécies 

identificadas como G. carapo possivelmente comportam um complexo de espécies, uma vez 

que foram identificados dois clados exclusivos: G. carapo “Catalão” (2n=40, XX/XY) e G. 

carapo “Maranhão” (2n=42) porém, uma politomia é observada entre as espécies G. 

ucamara, G. arapaima e G. carapo. Lovejoy et al. (2010) já haviam observado em sua 

árvore, com dados de DNA mitocondrial, o que foi resolvido com a adição de dados 

morfológicos e de descarga elétrica na análise, dados que parecem fundamentais para 

resolver essa problemática. Em relação ao número diploide, as espécies de G. carapo do 

Peru não possuem descrição cariotípica, mas G. ucarama e G. arapaima possuem o mesmo 

número diploide, com estrutura cariotípica similar (Milhomem et al. 2011; presente 

trabalho), o que demonstra uma possível especiação recente. 

Gymnotus é o gênero de Gymnotiformes mais amplamente distribuído em águas 

continentais da América do Sul, principalmente na bacia amazônica (Albert et al. 2005). Na 
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presente compilação de dados verificamos que os estudos citogenéticos em Gymnotus se 

concentram em apenas três bacias hidrográficas brasileiras, com destaque para o número de 

estudos desenvolvidos na bacia do alto rio Paraná (Tabela 3). 

Os resultados provenientes de quatro espécies amazônicas de Gymnotus e uma do 

Rio Munim –MA permitem sugerir que a diversificação cromossômica acompanha a 

geodispersão do grupo, visto por exemplo, nas espécies identificadas como G. carapo 

“Catalão” da região amazônica (2n=40) e G. carapo Maranhão (2n=42). 

Um caso que exemplifica essa situação, de acordo com Milhomem et al. (2008), duas 

populações de G. carapo de duas localidades da região da Amazônia Oriental, 

indistinguíveis do ponto de vista morfológico, possuem números diploides diferentes: 2n=40 

e 2n=42 cromossomos. Estes autores sugerem a existência de unidades taxonômicas 

distintas, devido a diferença no número diploide e que essa diferença seja um fator de 

isolamento reprodutivo pós-zigótico. Estudos, utilizando pintura cromossômica com sondas 

a partir dos cromossomos do citótipo 2n=40 sobre o citótipo 2n=42, mostraram que existe, 

além da diferença no número diploide diversos rearranjos complexos entre as espécies de G. 

carapo. Porém, grande homologia foi observada entre as sequências repetitivas nos dois 

citótipos, o que sugere especiação recente e permite considerá-las como espécies crípticas 

(Nagamachi et al. 2010). Isto reforça que o número de espécies deste gênero ainda é 

bastante subestimado (vide tabela 3). 

O número diploide e o posicionamento não monofilético das espécies revelam que a 

condição simpátrica em que são encontradas atualmente não reflete especiação local, mas 

encontro secundário das mesmas. G. mamiraua (2n=54), G. arapaima (2n=44) e G. jonasi 

(2n=52), as duas primeiras integrantes do Clado carapo e a última do Clado basal G1, são 

encontradas juntas na região de Tefé (Lovejoy et al. 2010; presente trabalho). A mesma 

situação foi identificada para espécies do alto Paraná, G. paraguensis (2n=54), G. sylvius 

(2n=40) e G. pantanal (2n=39/40, X1X1X2X2/X1X2Y) (Margarido et al. 2007), para a qual os 

autores sugerem que o encontro entre as espécies se deu através de quebra de uma barreira 

geográfica natural, com a construção de uma barragem hidrelétrica na região, que permitiu a 

chegada da espécie invasora G. panatanal com as outras duas, já identificadas como 

espécies locais. Os autores sugerem ainda uma hipótese alternativa, de que a espécie 

considerada invasora tenha sido transportada para a região como isca viva, por ação 

antrópica para pesca de grandes bagres. Para o lago Catalão também são observadas três 

espécies simpátricas: G. carapo (2n=40, XX/XY), G. ucamara (2n=44) e G. mamiraua 

(2n=54). De fato, as espécies do Clado carapo abrangem grande dispersão geográfica. G. 
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mamiraua é um exemplo de espécie cosmopolita, sendo registrada desde a região de Tefé no 

lago Mamiraua, sua localidade tipo (Crampton 2011) até a Ilha de Marajó em Belém 

(Milhomem et al. 2011). 

Embora, fatores ecológicos de dispersão passiva em bancos de macrófitas/capins e 

fisiológicos atuais também expliquem o isolamento reprodutivo entre as assembléias de 

Gymnotus, principalmente no que se refere aos padrões de descarga elétrica, muito 

específicos para cada espécie (Crampton e Albert, 2003; Crampton 2011), fatores histórios 

de formação das bacias da Amazônia e do Paraná-Paraguai ajudam a compreender o cenário 

que propiciou a coalescência dos grupos não-monofiléticos observados.  

A fauna de peixes da bacia do Paraná-Paraguai mostra grande relação com as 

espécies da bacia amazônica e sugere muitos eventos de migração, enquanto essas bacias 

permanceram unidas (Carvalho e Albert 2011). Hubert e Renno (2006) propuseram duas 

rotas de dispersão das espécies do Amazonas para o Paraná-Paraguai: uma entre capturas do 

alto Paraguai e bacia do Alto Madeira e outra através do Tocantins-Xingu, Alto Tapajós e 

Paraná-Paraguai, para espécies de piranhas. Montoya-Burgos (2003), estudando as relações 

filogenéticas do gênero Hypostomus inferiu que a separação precoce e relativamente antiga 

entre linhagens do norte do Amazonas e litoral nordeste são mais antigas que as do sul e área 

costal do sudeste do Paraná-Paraguai e, utilizando relógio molecular calibrado com o evento 

geológico de separação da bacia Maracaibo/Magdalena da Bacia do Orenoco (8Ma), propõe 

que o isolamento entre as espécies irmãs presentes no Amazonas e Paraná-Paraguai é de 

11,4-10,5 Ma. 

Para as linhagens irmãs de Prochilodus, Characiformes, as estimativas através de 

DNA mitocondrial realizadas por Sivasundar et al. (2001) sugerem conexão mais recente 

entre P. nigricans (Amazônia) e P. lineatus (Paraná-Paraguai), assumindo estimativas do 

relógio molecular entre 4,1-2,3 Ma. Nesta mesma ordem, para as espécies de piranha 

Pygocentrus natereri e Serrasalmuss marginatus/Serrasalmus compressus Hubert et al. 

(2007) sugerem estimativa de dispersão ainda mais recente, entre 1,76–0,2 Ma e 1,77–0,3 

Ma, respectivamente. Esses registros revelam numerosos incidentes históricos em momentos 

diferentes de captura de drenagens, ocasionando mistura de faunas de vários tributários, 

sugerindo que a ictiofauna da bacia do Paraná-Paraguai foi formada primariamente por 

migração de taxons presentes em tributários amazônicos adjacentes. 

É neste cenário que as espécies de Gymnotus podem ter expandido para a bacia do 

Paraná-Paraguai, com especial evidência para as que possuem 2n=54 cromossomos (Figura 

6). 
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Conclusão 

A análise cariotípica de espécies de Gymnotidade revela uma intensa plasticidade, 

em especial do gênero Gymnotus, como resultado de sucessivos rearranjos e associação de 

sequências satélites. Nossos dados revelaram características espécie-específicas quanto ao 

número diploide que, associadas aos padrões de distribuição do DNAr 5S, formam fortes 

marcadores citogenômicos, candidatos para estudo de evolução e biogeografia deste grupo. 

As tendências cromossômicas no gênero estão sujeitas ainda, aos efeitos da dinâmica e 

expansão de sequências repetitivas, somadas ao isolamento geográfico e comportamental. 

Os padrões de dispersão desse gênero, endêmico da região Neotropical, tornam visível o 

potencial do grupo como um modelo para estudos de diversificação e evolução 

cromossômica. 
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Tabela 3: Revisão dos dados citogenéticos para a família Gymnotidae 

Espécie 2n Fórmula 

cromossômica 

NF Cromossomos 

sexuais 

Sitios  

RONs 

 

Sítios 5S 

DNAr  

Localidade *Ref. 

Eletrophorus 

eletricus 

52 42m/sm+10a 98 - 2q (sm), 4q (sm) - Amazonas river, Almerim, 

Pará, Brazil 

Fonteles et al. 

(2008) 

   94  2q 16q Lago Catalão Presente 

trabalho 

 52 42m/sm+10a 98 - 1q (sm) - Araguaia river, Nova Crixás, 

Goias, Brazil 

Fonteles et al. 

(2008) 

G. jonasi 52 12m/sm+40st/a 62 - 9q, 10q, 11p (st/a) - Mamirauá Reserve, 

Amazonas, Brazil 

Milhomem et 

al. (2011) 

G. coropinae 50/49 18m+10sm+22a (♂) 

18m+9sm+22a (♀) 

78 X1X1X2X2 

X1X2Y 

18q (a) 2 Negro river, Amazonas, 

Brazil 

Silva et al. 

(2014a) 

Gymnotus sp. 

“Negro” 

50 18m+4sm+12st+22a 78 XX/XY 3p (m) 

15p (a) 

4 Negro river , Amazonas, 

Brazil 

Silva et al. 

(2014a) 

G. cf. stenoleucus 48 20m+6st+22a 63 - 14q 2 Negro river , Amazonas, 

Brazil 

Presente 

trabalho 

G. pedanopterus  50 30+12sm+8st 100 - 23p 2 Negro river , Amazonas, 

Brazil 

Presente 

trabalho 

G. inaequilabiatus 54 42m+10sm+2st/a 106 - 27p (sm) 34 Higer Paraná Basin, Rio 

Claro, São Paulo, Brazil 

Fernandes-

Matioli et al. 

(1998) 

G. paraguensis 54 44m+8sm+2st/a 106 - 1p (m) - Alfenas, Minas Gerais, 

Brazil 

Lacerda e 

Maistro (2007) 

 54 52/m/sm+2st/a 106 - 27p (st/a) 38 Higher Paraná Basin, Guaira, 

Paraná, Brazil 

Margarido et 

al. (2007) 

G. pantherinus 52 38m+8sm+6st/a 98 - 24p (st/a) 8 East Basin, Brazil Fernandes-

Matioli et. al. 

(1998); 

Scacchetti et 

al. (2011) 
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 52 38m+8sm+6st/a 98 - 24p (st/a) - Higer Paraná Basin, Paraná, 

Brazil, Brazil 

Fernandes et 

al. (2005) 

G. sylvius 40 28m+10sm+2st/a 78 - 18p (sm) - Higer Paraná Basin, Paraná, 

Brazil 

Fernandes-

Matioli et al. 

(1998) 

 40 28m+10sm+2st/a 78 - 18p (st/a) - East Basin, Brazil Fernandes-

Matioli et al. 

(1998) 

 40 36m/sm+4st/a 76 - 20p (st/a) - Higer Paraná Basin, Guairá, 

Paraná, Brazil 

Margarido et 

al. (2007) 

 40 30m/sm+10st/a 70 - 4p (m/sm) - Miracatu and São Simão, São 

Paulo, Brazil 

Fernandes-

Matioli et. al. 

(1998) 

 40 36m/sm+4st/a 76 - 19p (st/a) - Alfenas, Minas Gerais, 

Brazil 

Lacerda and 

Maistro (2007) 

G. capanema 34 30m/sm+14st/a 74 - 15p (st/a) - Capanema, Pará, Brazil Milhomem et 

al. (2012) 

G. pantanal 40 14m/sm+26st/a (♀) 54 - 15p (st/a) - Lower Paraná Basin, 

Pantanal, Mato Grosso, 

Brazil 

Fernandes et 

al. (2005) 

 39/40 15m/sm+24st/a (♂) 

14m/sm+26st/a (♀) 

54 - 16p (st/a) 4 Lower Paraná Basin, Guairá, 

Paraná, Brazil 

Silva e 

Margarido 

(2005), Silva 

et al. (2011) 

 39/40 15m/sm+24st/a (♂) 

14m/sm+26st/a (♀) 

54 - 1p (a) - Riachuelo river, Argentina Sánches et al. 

(2004) 

G. arapaima 44 26m/sm+18st/a 78 - 20p (m/sm) - Mamirauá Reserve, 

Amazonas 

Milhomem et 

al. (2011) 

G. ucamara 44 18m+12sm+12st+6a 90 - 18p (st) - Catalão Lake, Amazonas, 

Brazil 

Presente 

trabalho 

G. cf. carapo 54 54m/sm 108 - 2p (m/sm) 30 Miracatu, São Paulo, Brazil Scacchetti et 

al. (2012) 

 54 54m/sm 108 - 2p (m/sm) - Botucatu, São Paulo, Brazil Fernandes-
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Matioli et al. 

(1998) 

 52 50m/sm+2st/a 102 - 2p(m/sm) - Brotas, São Paulo, Brazil Fernandes-

Matioli et al. 

(1998) 

 48 34m/sm+10st/a 78 - - - Humaitá, Amazonas, Brazil Foresti et al. 

(1984) 

 42 32m/sm+10st/a 74 - 18p (st/a) - Belém, Pará, Brazil Milhomem et 

al. (2008) 

 54 44m+8sm+2st/a 106 - 1p (m) - Mogi Guaçu river, São 

Paulo, Brazil 

Foresti et 

al.(1984) 

 2n=3x=81 66m+12sm+3st/a 162 - 1p (m) - Mogi Guaçu river, São 

Paulo, Brazil 

Fernandes-

Matioli et. al. 

(1998) 

 54 44sm+8sm+2st/a 106 - 1p (m) - East Basin, Brazil Scacchetti et 

al. (2011) 

 42 30m-sm+12st/a 72 - 20p (st/a) - Benfica, Pará, Brazil Milhomem et 

al. (2007) 

 40 34m-sm+6 st/a 74 - 20p (st/a) - Almerim, Pará, Brazil Milhomem et 

al. (2007) 

 42 30m-sm+12 st/a 72 - 20p (st/a) - Santa Cruz do Arari, Marajó, 

Pará, Brazil 

Milhomem et 

al. (2007) 

Gymnotus carapo 

“Catalão” 

40 22m+8sm+10st 80 XX/XY 18p (st) 4 Catalão Lake, Manaus, 

Amazonas, Brazil 

Silva et al. 

(2014a) 

Gymnotus  carapo 42 20m+10sm+8st+4a 80 - 20p 7 Rio Munim, Chapadinha 

Maranhão 

Presente 

trabalho 

G. mamiraua 54 50m-sm+4 st/a 104 - 1p (m/sm) - Santa Cruz do Arari, Marajó, 

Pará, Brazil 

Milhomem et 

al. (2011) 

 54 32m+6sm+18st 112 - 21p (st) 28 Catalão Lake, Manaus, 

Amazonas, Brazil 

Presente 

trabalho 

Gymnotus sp. 52 50m/sm+2st/a 102 - - - Miracatu, São Paulo, Brazil Fernandes-

Matioli e 

Almeida-
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2n = Número diploide; 2n=3x = triploide; m = metacêntrico, sm = submetacêntrico, st = subtelocêntrico, a = acrocêntrico; FN = Número Fundamental (número 

de braços); p = braço curto, q = braço longo; (♂) = macho, (♀) = fêmea; RONs = Região organizadora de núcleolos; *Ref. = Referência. 

Toledo (2001) 

 50 26m/sm+24st/a 76 - 1p (m) - Alfenas, Minas Gerais, 

Brazil 

Lacerda e 

Maistro 2007 
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Resumo 

Gymnotidae é uma família de peixes elétricos, endêmica da região Neotropical e 

compreende dois gêneros: Electrophorus e Gymnotus. O genêro Gymnotus tem uma ampla 

distribuição, sendo encontrado em todos os principais sistemas hidrográficos brasileiros. 

Dados de mapeamento físico e molecular do DNA ribossomal são ainda incipientes para o 

gênero, tendo apenas 11 espécies com sua localização cromossômica conhecida. Assim 

como ocorre em outras espécies de Gymnotus com 2n=54 cromossomos da Bacia do Paraná-

Paraguai, G. mamiraua foi identificada com um número elevado de sítios de DNA 

ribossomal 5S. Com o objetivo de identificar o padrão da dinâmica evolutiva do DNAr 5S 

nas espécies de Gymnotus, o presente trabalho investigou a composição dessa sequência em 

oito espécies do mesmo. Adicionalmente, foi analisada a distância genética no clado carapo, 

por meio do DNA barcode (sequência do gene mitocondrial COI) para identificar as 

relações de distância genética entre as espécies do Clado carapo. A partir do isolamento e 

clonagem de sequências do DNAr 5S de G. mamiraua foi identificado um fragmento de um 

elemento de transposição similar ao Tc1/mariner, em associação com o espaçador não 

trascrito. A dupla-FISH desse elemento com o DNAr 5S mostrou colocalização dessas 

sequências em vários cromossomos, em adição a marcações não sintênicas, em outros. A 

análise das sequências COI em espécies do clado carapo mostrou divergência genética 

acentuada porém, baixo percentual (0,6%) foi observado no clado que agrupa as espécies G. 

mamiraua e G. inaequilabiatus. A ferramenta de DNA barcode tem sido eficiente para 

validação de espécies e reconhecimento de grupos problemáticos com espécies crípticas. 

Nossos dados evidenciam que as espécies alocadas na base da filogenia da família 

apresentam uma quantidade de sítios de DNAr 5S em menor número, quando comparadas às 

espécies mais derivadas. Porém, em todas as espécies investigadas até o momento, o padrão 

de localização do DNAr 5S se mostrou espécie-específico. Assim, o DNAr 5S pode ser 

considerado uma ferramenta potencialmente citotaxonômica para o gênero Gymnotus e 

auxiliar na compreensão da evolução cromossômica e biogeografia desse grupo. 

 

Palavras Chave: Gymnotus, evolução de DNAr 5S, biogeografia, retroelemento 

Tc1/mariner; DNA Barcode. 
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Introdução 

A família de peixes elétricos, Gymnotidae, é um grupo monofilético composto por 

dois gêneros: Electrophorus e Gymnotus, popularmente conhecidos como poraquê e sarapós, 

respectivamente. Característicos por uma morfologia bastante particular possuem corpo 

serpentiforme e uma nadadeira anal extremamente desenvolvida e são singulares por gerar 

sinal elétrico, o qual é utilizado para eletrolocalização e eletrocomunicação com o ambiente 

(Albert e Campos-da-Paz 1998; Albert et al. 2005; Lovejoy et al. 2010). 

Enquanto Electrophorus é monoespecífico e está restrito à região amazônica, o 

especioso gênero Gymnotus apresenta distribuição ampla desde o Sul do México até o Norte 

da Argentina, mas alcança sua maior diversidade na região amazônica (Mago-Leccia 1994; 

Albert 2001; Crampton et al. 2005). De acordo com características morfólogicas, padrão de 

descarga elétrica, análise de DNA mitocondrial e nuclear suas espécies foram recentemente 

divididas em 5 Clados: G1, pantherinus, G2, cylindricus e carapo (Lovejoy et al. 2010). 

Esse último clado compreende o maior número de espécies, com distribuição em todos os 

grandes sistemas hidrográficos Sulamericanos, ou seja tem espécies presentes em ambos os 

lados dos Andes, nas bacias do Paraná-Paraguai, do Amazonas, do Orinoco, do São 

Francisco e drenagens costeiras do Atlântico (Albert et al. 2011). 

A localização de sequências repetitivas nos cromossomos tem ampliado o 

conhecimento da organizaçâo estrutural da cromatina em peixes, revelando associação de 

DNA ribossomais, sequências teloméricas, elementos de transposição e sequências satélites 

em rearranjos cromossômicos e pontos frágeis de quebra (Cioffi et al. 2010; Silva et al. 

2014b), na fixação de cromossomos sexuais (Cioffi e Bertollo 2010; Borba et al. 2013), na 

expansão de heterocromatina (Mariotto et al. 2011) e na regulação gênica (Vicari et al. 

2008). 

A família multigênica de DNA ribossomal 5S é uma classe de DNA repetitivo que 

apresenta arranjo em clusters. Estes contêm cerca de 120 pares de bases, são altamente 

conservados, dispostos in tandem, separados por um espaçador não-transcrito (NTS) de 

tamanho variável, o qual é sujeito a intensas modificações e rápida evolução, o que resulta 

em deleções, inserções, substituições de bases, presença de pseudogenes e microssatélites. 

Embora não comporte região codificante, o NTS tem papel importante na dinâmica 

evolutiva desta família multigênica, pois é preferencialmente nessa região que elementos de 

transposição se inserem, carreando sequências de 5S pelo genoma, originando cópias 

polimórficas e aumentando o número de sítios dessa sequência (Merlo et al. 2012; Merlo et 

al. 2013; Rebordinos et al. 2013). 
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A família multigênica 5S apresenta uma distribuição peculiar em peixes, podendo 

estar naturalmente localizada em mais de um par cromossômico, com número específico 

para cada espécie (Martins e Wasko 2004; Rebordinos et al. 2013). 

Estudos moleculares com a família multigênica 5S em peixes elétricos (Gymnotidae) 

são incipientes, entretanto a localização e distribuição cromossômicas têm sido 

particularmente interessantes, já que todas as espécies do gênero Gymnotus, analisadas até o 

momento, mostram grande variabilidade (Silva et al. 2011b; Scacchetti et al. 2011; Silva et 

al. 2014a; Utsosonomia et al. 2014; Silva et al. cap. 2) (Tabela 1). A caracterização 

molecular de regiões de NTS do gene DNAr 5S, para algumas espécies, revelou elementos 

de transposição (Claro 2008; Silva et al. 2011b) e sequências regulatórias (Scacchetti et al. 

2012). Assim, os dados disponíveis têm mostrado que a tendência para o gênero Gymnotus é 

possuir um ou dois sítios de DNAr 5S nas espécies alocadas nos Clados G1 e G2: G. javari 

(Utsonomia et al. 2014), G. coropinae, Gymnotus sp. “Negro” (Silva et al. 2014a), G. cf. 

stenoleucus, G. cf. pedanopterus (Silva et al. cap. 2), seguindo um padrão de aumento no 

número de cromossomos marcados nas espécies do Clado carapo, que comportam entre 1 a 

19 sítios de 5S (Scacchetti et al. 2011; Silva et al. 2011b;  Silva et al. cap. 2; presente 

trabalho). 

 

Tabela 1. Revisão do mapeamento de DNAr 5S na família Gymnotidae (2n=Número 

diploide; m=metacêntrico, sm=submetacêntrico, st=subtelocêntrico, a=acrocêntrico; p=braço 

curto, q=braço longo. ** Identificado com o local de coleta. 

Espécie Número 

Diploide 

Par portador 

DNAr 5S 

Referência. 

Electrophurus electricus 52 16q (sm) Presente trabalho 

Gymnotus javari 50 14q (a) Utsonomia et al. 2014 

Gymnotus stenoleucus  48 1p (m) Silva et al. cap. 2 

Gymnotus coropinae 49/50 15q (a) Silva et al. 2014a 

Gymnotus sp. “Negro”** 50 3p (m) 

18q (a) 

Silva et al. 2014 a 

Gymnotus pedanopterus 50 24q (a) 

 
Silva et al. cap. 2 

Gymnotus pantherinus 52 3p (m) 

5p (m) 

Scacchetti et al. 2011 

Gymnotus sylvius 40 2p (m) Scacchetti et al. 2011 
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Gymnotus pantanal 39/40 3p (m) 

5q (sm) 

Silva et al. 2011b  

Gymnotus ucamara 44 13p (sm) Silva et al. em prep. 

Gymnotus carapo “Catalão”** 40 8q (m) 

11q (m) 

Silva et al. em prep 

Gymnotus carapo “Maranhão”** 42 1p (m) 

6q (m) 

7q (m) 

10q (m) 

17p (st) 

18p (st) 

19p (st) 

Presente estudo 

Gymnotus carapo “Pantanal”** 54 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14 

e 19 (m); 20, 21, e 25 

(sm) 

pericentromérica 

4p (m) 

15p (m) 

27p (st) 

Scacchetti et al. 2011 

Gymnotus mamiraua 54 1, 2, 5, 7, 10 e 12 

(m); 

21, 23, 24 (st) 

pericentromérica 

17p (sm) e 

pericentromérica;  

19p (sm) e 

pericentromérica;  

20p (st)e 

pericentromérica 

Silva et al. cap. 2  

Gymnotus inaequilabiatus 54 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 

19, 20 (m) e 23, 25, 

26 (sm) 

Pericentromérica 

15p (m) 

20q (m) 

21p (sm) 

27p (st) 

Scacchetti et al. 2011 

Gymnotus paraguensis 54 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 17, 18, 19, 

21, 22, 23 (m/sm) e 

25, 26 (st/a) 

pericentromérica 

Silva et al. 2011b 

 

Para o Clado carapo, uma situação especial ocorre em quatro espécies que 

compartilham o número diploide 2n=54 cromossomos. As espécies G. mamiraua (bacia 

amazônica) e G. inaequilabiatus, G carapo e G. paraguensis (bacia do Paraná-Paraguai) 

apresentam um abrupto aumento na quantidade de sítios de DNAr 5S. Uma hipótese para a 

expansão dessas sequências tem sido o resultado de uma infecção por um elemento de 

transposição na região de NTS do gene e posterior dispersão pelo genoma, o qual se insere 

preferencialmente em regiões pericentroméricas, onde estão localizadas as regiões 

heterocromáticas nessas espécies (Claro 2008; Silva et al. 2011b; Scacchetti et al. 2011; 
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Capítulo 2). Entretanto, o limitado número de espécies mapeadas para localização 

cromossômica do DNAr 5S no Clado carapo deixa a origem da expansão dessa sequência 

like-5S ainda como uma questão aberta. 

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi analisar a dinâmica evolutiva da família 

multigênica DNAr 5S e investigar o seu potencial, como marcador espécie-específico para o 

gênero Gymnotus. Em adição, compreender a expansão dessas sequências, principalmente 

no Clado carapo, utilizando as seguintes abordagens: 1) clonagem e sequenciamento do 

gene 5S do tipo I em oito espécies da família Gymnotidae; 2) mapeamento do elemento de 

transposição Tc1/mariner em G. mamiraua; 3) análise da distância genética, pelo método do 

DNA barcode nas espécies do Clado carapo. 

Material e Métodos 

Clonagem e sequenciamento do DNAr 5S 

Sequências da subunidade tipo I do DNAr 5S (banda maior de 400pb) de 

oitoespécies de Gymnotus foram isoladas, clonadas e sequenciadas: G. cf. stenoleucus, G. cf. 

pedanopterus, Gymnotus sp. “Negro”, G. coropinae, G. carapo “Catalão”, G. ucamara, G. 

carapo “Maranhão” e G. mamiraua. 

Os produtos da amplificação da PCR para o gene DNAr 5S foram confirmados em 

gel de agarose a 1%. As subunidades foram então isoladas e clonadas em plasmídeo pGEM-

T Easy Vector (Promega). Os clones positivos das oito espécies foram purificados com kit 

GFX PCR (GE Healtcare) e sequenciados em sequenciador automático ABI 3130x1, 

utilizando o Kit Big Dye (Applied Biosystems). 

Prospecção de sondas de DNAr 5S 

Sondas DNAr 5S específicas foram obtidas de G. mamiraua. A extração de DNA 

seguiu o protocolo descrito por Sambrook e Russel (2001) e a amplificação foi feita pela 

reação em cadeia da polimerase (PCR), utilizando os primers: 5Sa (5’-TAC GCC CGA TCT 

CGT CCG ATC-3’) e 5Sb (5’- CAG GCT GGT ATG GCC GTA AGC-3’) (Martins e 

Galetti Jr. 1999). As reações de PCR foram realizadas em um volume final de 25 μL, 

contendo DNA genômico (100 ng), tampão 10x com 1,5 mM de MgCl2, Taq DNA 

polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), par de primers (5 pM) e água Milli-Q. As condições 
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para amplificação do DNAr 5S foram: 1 min 95 °C; seguidos por 30 ciclos de 1 min a 94 °C, 

1 min a 56 °C, 1 min 30 seg a 72 °C e a extensão final de 5 min a 72 °C. 

Prospecção de sonda do transposon Tc1 

Para a amplificação do elemento de transposição TC1 foram utilizadas reações de 

PCR em um volume final de 25 μL, contendo DNA genômico de G. mamiraua (100 ng), 

tampão 10x com 1,5 mM de MgCl2, Taq DNA polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), primer 

(5´-TACAGTGCCTTGCATAAGTATTCACC-3) (10 pM) e água Milli-Q. As condições 

para amplificação do TC1 foram: 1 min 95 °C, seguidos por 30 ciclos de 1 min a 94 °C, 1 

min e 30 seg a 54 °C, 2 min a 72 °C e extensão final de 5 min a 72 °C. 

Extensão da Fibra cromossômica (Fiber – FISH) 

Para extensão da fibra cromossômica foi utilizado o protocolo descrito por Barros et 

al. (2011), onde a lâmina já com a suspensão celular foi lavada com uma solução de PBS 1X 

e a desnaturação dos núcleos interfásicos foi feita com uma solução de NaOH 0,15M diluida 

em álcool 30%. As melhores fibras foram utilizadas para hibridização. 

Hibridização in situ Fluorescente (FISH) 

Os produtos da PCR com DNAr 5S e Tc1/mariner para G. mamiraua foram 

marcados com Biotina-16-dUTP e Digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick Translation mix e 

Biotin-Nick Translation mix, Roche) respectivamente, por reações de nick translation, 

conforme instruções do fabricante. Os anticorpos anti-digoxigenina rodamina (Roche) e 

avidina (Life Technologies) foram utilizados para detectar o sinal da FISH. 

O mapeamento por hibridização in situ fluorescente (FISH) seguiu o protocolo 

descrito por Pinkel et al. (1986) com estringência de 77% (2,5 ng/μL de DNA, 50% 

formamida, 10% sulfato de dextrano, e 2x SSC a 37 °C por 18 h). Os cromossomos foram 

contra corados com DAPI (2 mg/ml) em meio de montagem VectaShield (Vector). Os 

cromossomos foram analisados em microscópio de epifluorescência Olympus BX51 e 

classificados de acordo com a relação de braços proposta por Levan et al. (1964). 

DNA barcode no Clado carapo 
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Para o gene Citocromo oxidase I foram sequenciados: cinco espécimes de G. carapo 

“Catalão”, quatro espécimes de G. carapo “Maranhão”, quatro espécimes de G. ucamara e 

sete espécimes de G. mamiraua, utilizando os primers BOL-COIfishF1 

(5’TCAACYAATCAYAAAGATATYGGCAC´3’) e BOL-COIfishR1 (5´-

ACTTCYGGGTGRCCRAARAATCA- 3’) (Ward et al. 2005). As reações da PCR foram 

realizadas em um volume final de 25 μL, contendo DNA genômico (100 ng), tampão 10x 

com 1,5 mM de MgCl2, Taq DNA polimerase (5 U/μL), dNTPs (1 mM), par de primers (5 

pM) e água Milli-Q. As condições para amplificação foram: 1 min 95 °C, seguidos por 30 

ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a 59 °C, 1 min 30 seg a 72 °C e extensão final de 5 min a 72 

°C. 

Foram adicionadas à nossa análise, sequências de espécies de Gymnotus para o Clado 

carapo disponíveis no banco de dados NCBI, provenientes da bacia do Paraná-Paraguai: G. 

sylvius, G. inaequilabiatus, G. pantanal e G. carapo “Pantanal” (Tabela 2). 
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Tabela 2: Números de acesso no NCBI das espécies de Gymnotus do Clado carapo, 

utilizadas para verificação de distância genética através do DNA barcode. 

Epécie Voucher Localidade N° de acesso no NCBI 

G. sylvius LBP7069 Alto Paraná GU.064995.1 

G. sylvius LBP31958 Alto Paraná GU.701779.1 

G. sylvius LBP7070 Alto Paraná GU.702209.1 

G. sylvius LBP8831 Alto Paraná GU.7017821 

G. sylvius LBP27380 Alto Paraná GU.701778.1 

G. sylvius LBP29096 Alto Paraná GU.702207.1 

G. sylvius LBP25852 Alto Paraná GU.701758.1 

G. sylvius LBP31933 Alto Paraná GU.701767.1 

G. sylvius LBP25853 Alto Paraná GU.701762.1 

G. sylvius LBPV27382 Alto Paraná JN.988881.1 

G. sylvius LBPV27381 Alto Paraná JN.988880.1 

G. sylvius LBP9823 Alto Paraná                 GU.701780.1 

G. pantanal MZUEL5644 Alto Paraná KF.359492.1 

G. pantanal LBP31929 Alto Paraná GU.701776.1 

G. pantanal LBP34742 Alto Paraná GU.701775.1 

G. pantanal LBP34743 Alto Paraná GU.701774.1 

G. pantanal LBP31927 Alto Paraná GU.701773.1 

G. pantanal LBP31932 Alto Paraná GU.701763.1 

G. carapo Mara GC7M Bacia Costeira- Maranhão XXXXXXXXX 

G. carapo Mara GC9M Bacia Costeira- Maranhão XXXXXXXXX 

G. carapo Mara GC11M Bacia Costeira- Maranhão XXXXXXXXX 

G. carapo Mara GC18M Bacia Costeira- Maranhão XXXXXXXXX 

G. carapo Cat GCAT11029 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. carapo Cat GCAT 11028 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. carapo Cat GCAT 11066 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. carapo Cat GCAT 11477 Amazonia Central XXXXXXXXX 

G. carapo  GC2006 Peru Amazonas KF533344 

G. carapo GC2007 Peru, Amazonas KF533345.1 

G. mamiraua GM11078 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. mamiraua GM11733 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. mamiraua GM11731 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. mamiraua GM10947 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. mamiraua GM10948 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. mamiraua GM10949 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. mamiraua GM11730 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. inaequilabiatus MZUEL5649 Alto Paraná KF.359490.1 

G. inaequilabiatus LBP26331 Alto Paraná GU.701766.1 

G. inaequilabiatus LBP31931 Alto Paraná GU.701764.1 

G. inaequilabiatus LBP25850 Alto Paraná GU.701760.1 

G. inaequilabiatus LBP7071 Alto Paraná GU.702210.1 

G. inaequilabiatus LBP29097 Alto Paraná GU.702208.1 

G. inaequilabiatus LBP34744 Alto Paraná GU.701781.1 

G. ucamara GU11575 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. ucamara GU11802 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. ucamara GU11701 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. ucamara GU11698 Amazônia Central XXXXXXXXX 

G. ucamara GU11574 Amazônia Central XXXXXXXXX 

 

O cálculo de distância intra e interespecífica foi realizado, utilizando o software 

Mega 5 (Tamura et al. 2007) com modelo evolutivo Kimura-2-parâmetros. A identificação 

foi realizada de acordo com o protocolo estabelecido pelo DNA barcoding através da análise 

Neighbor Joining (NJ) (Saitou e Nei 1987), que consiste na procura da árvore com menor 
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soma total de ramos, utilizando como modelo evolutivo Kimura-2-parâmetros (K2P) 

(Kimura 1980). O teste de confiança da topologia foi realizado com análise de bootstrap, 

contendo 1000 réplicas. Tais análises foram realizadas no software Mega 5 (Tamura et al. 

2007). 

Análise das sequências 

As sequências foram alinhadas no programa Clustal W (Thompson et al. 1994), 

usando o editor BioEdit 7.0 (Hall 1999); foram submetidas ao BLAST no banco de dados 

NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) e as sequências do DNAr 5S foram adicionalmente 

submetidas ao banco de DNAr repetitivo Censor (http://www.girinst.org/censor), para 

confirmação da identidade. 

 

Resultados 

Caracterização das sequências do gene DNAr 5S em sete espécies de Gymnotus 

Foram sequenciados dois clones de G. coropinae, G. cf. stenoleucus, G. cf. 

pedanopterus, Gymnotus sp. “Negro”, G. carapo “maranhão”, G. carapo “catalão”, G. 

ucamara e seis clones de G. mamiraua. As sequências correspondentes ao gene DNAr 5S 

foram compostas por aproximadamente 450pb, contendo a região codificadora de 120pb e 

seu NTS correspondente com 330pb. Na região codificante foram observadas algumas 

mutações pontuais do tipo transição entre os clados basais e as espécies do Clado carapo 

(Figura 1). 

Na região do NTS observou-se grande variação entre as sequências, com ocorrência 

de inserções e deleções nas sete espécies analisadas. Para o clone 18 de G. mamiraua foi 

observada uma sequência truncada do DNAr 5S, pois quando foi submetido ao banco de 

dados Censor, correspondia a duas sequências: a de um espaçador não transcrito e a de um 

elemento de transposição, similar a Tc1/mariner de Oncorhynchus nerka, indicando a 

possível ocorrência de um pseudogene (Figura 2). Com base nesse resultado procedeu-se ao 

mapeamento físico desse elemento transponível nos cromossomos de G. mamiraua. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.girinst.org/censor
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Figura 1: Alinhamento das sequências do DNAr 5S em oito espécies de Gymnotus. 
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Figura 2: Alinhamento dos clones do DNAr 5S em G. mamiraua, em destaque fragmento do 

elemento de transposição TC1/mariner. 
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Mapeamento do Tc1/mariner e do DNAr 5S em G. mamiraua 

A dupla-FISH, usando sondas correspondentes ao elemento de transposição 

Tc1/mariner e ao gene DNAr 5S na espécie G. mamiraua, revelou a colocalização dessas 

sequências em sintenia nos pares 1, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 22 e 23 (Figura 3a, b, c). Marcações 

exclusivas e não sintênicas de DNAr 5S foram observadas nos pares 2, 3, 5 e 14. Para o 

Tc1/mariner os pares 4, 12, 13, 15, 21,22 e 26 apresentaram marcação única. A dupla FISH 

na fibra cromossômica revelou que os sítios de DNAr 5S ocorrem tanto adjacentes quanto 

sobrepopostos formando um mosaico na extensão da fibra (Figura 3d e 3e). 

 

 

Figura 3: Dupla-FISH em G. mamiraua: a) Tc1/mariner vermelho; b) 5S verde; c) 

sobreposição das sondas Tc1/mariner e 5S, as flechas indicam a sobreposição das sondas; d-

g) fibra estendida com dupla FISH evidenciando clusters adjacentes de Tc1/mariner e 

sobrepospostos; h) cariótipo organizado com a localização nos cromossomos. Barra 10µm. 
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DNA barcode 

Foi conduzida a análise de um fragmento do gene mitocondrial COI de 556pb em 21 

espécimes do Clado carapo, provenientes da bacia amazônica central e de mais quatro 

espécimes de uma população da bacia do rio Munim, MA. Foram adicionadas a esta análise, 

sequências depositadas no banco de dados NCBI, com os números de acesso descritos na 

tabela 2. A análise de 51 sequências resultou em oito clados (Figura 4). Os dados revelaram 

um elevado percentual para a distância entre as espécies identificadas como G. carapo 

(Tabela 4, Figura 4). As sequências dos indivíduos identificados como G. carapo não 

formam grupos exclusivos. Três clados com altas taxas de distância genética foram 

observados entre G. carapo “Catalão” (2n=40, XX/XY) e G. carapo Maranhão (2n=42), 

porém entre G. carapo “Catalão” e G. carapo do Amazonas-Peru a distância foi de 0,02% 

(Tabela 4). A espécie G. mamiraua forma um clado exclusivo com distância genética 

intraespecífica média de 0,12% e G. inaequilabiatus a média foi de 0,2% (Tabela 3). Estas 

duas espécies mostraram distância interespecífica de apenas 0,6%. 

 

Tabela 3: Distância genética intraespecífica com base nas mutações do gene COI, utilizando 

o modelo K-2-P. 

Gp 1 - G. sytlvius 0,013526931 

Gp 2 - G. pantanal 0 

Gp 3 - G. carapo “Maranhão” 0,000893724 

Gp 4 - G. carapo “Catalão” 0,000928937 

Gp 5 - G carapo 0,001858738 

Gp 6 - G.mamiraua 0,001241471 

Gp 7 - G. inaequilabiatus 0,002136221 

Gp 8 - G. ucamara 0,003103677 

 

Tabela 4: Matriz das médias de distância genética (K2P) para o gene COI obtidas entre as 

diferentes espécies de Gymnotus do Clado carapo.Valores  
                                                         Diversidade interespecífica 

 Gp- 1 Gp-2 Gp- 3 Gp- 4 Gp- 5 Gp- 6 Gp- 7 

Gp 1 G. sylvius        

Gp 2 G. pantanal 0,062       

Gp 3 G. carapo “Maranhão” 0,168 0,156      

Gp 4 G. carapo “Catalão” 0,030 0,069 0,174     

Gp 5 G. carapo  0,028 0,071 0,171 0,002    

Gp 6 G. mamiraua 0,048 0,077 0,181 0,055 0,053   

Gp 7 G. inaequilabiatus 0,046 0,074 0,178 0,053 0,051 0,006  

Gp 8 G. ucamara 0,179 0,159 0,051 0,183 0,181 0,178 0,174 
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Figura 4. Topologia obtida pelo método de agrupamento de vizinhos (Neighbor Joining, NJ) para espécies de 

Gymnotus do Clado carapo, utilizando o modelo de distância Kimura-2-Parâmetros (K2P) para o gene 

mitocondrial COI. Os valores presentes nos nós são os valores de bootstrap (>50%) calculados a partir de 1000 

réplicas e o número diploide sobreposto à arvore. A distribuição das espécies está indicada no mapa. 

*Ausência de coordenadas, grupo não plotado no mapa. 



 

88 
 

Discussão 

Mapeamento do DNAr 5S em Gymnotidae 

Mesmo depois da ampliação dos estudos sobre as sequências satélites, esses DNA, 

outrora considerados “lixo”, ainda são um enigma dentro do genoma de eucariotos (Ferre e 

Prasad 2012). Porém, algumas informações importantes a respeito da função desses DNA já 

são compreendidas tais como: estabilidade, estrutura e segregação dos cromossomos 

(Karpen et al. 1996; Yamaguishi et al. 2008). 

O mapeamento de genes ribossomais na família Gymnotidae está no seu início, pois 

apenas 11 das 40 espécies, que a compõem, possuem alguma informação referente à 

localização e distribuição do gene DNAr 5S (Tabela 1) e 14 do DNA ribossomal maior 45S 

(Silva et al. cap. 2). A localização cariotípica das famílias multigênicas ribossomais somam 

valiosas informações para compreensão da evolução cromossômica, como exemplo, na 

detecção de rearranjos simples como inversões paracêntricas ou pericêntricas (Kavalco et al. 

2004; Silva et al. 2014b). 

O DNAr 5S situado em apenas um par cromossômico parece corresponder ao estado 

ancestral para Gymnotidae. Para as espécies que estão alocadas na base da filogenia da 

família, como é o caso de E. electricus, G. javari, G. coropinae, Gymnotus sp. “Negro” é 

observado apenas um par cromossômico portador de sítios ribossomais 5S (Silva et al. cap. 

2). Por outro lado, o Clado carapo, que possui o maior número de espécies é também aquele 

que agrega o maior número de cromossomos portadores de sítios de DNAr 5S. Da mesma 

forma, à medida que o número diploide sofre mudanças de aumento e/ou diminuição, os 

sítios ribossomais DNAr 5S, acompanham a plasticidade do cariótipo. 

Dentro do Clado carapo é observada uma situação peculiar. As espécies que 

apresentam 2n=54 cromossomos, como é o caso de: G. mamiraua, G. carapo “Pantanal”, G. 

inaequilabiatus e G. paraguensis, compartilham o mesmo número diploide e um elevado 

número de cromossomos portadores de sítios de DNAr 5S, cuja distribuição está diretamente 

relacionada a regiões de heterocromatina. Essa distribuição preferencial por regiões 

heterocromáticas está provavelmente relacionada à natureza repetitiva, bem como à ausência 

de pressão de seleção sobre elas, tornando-as alvos frequentes para inserção de sequências 

como os elementos de transposição (TEs). De fato, vários TEs já foram descritos em 

associação ao espaçador dos genes ribossomais, dentre eles estão o LTR-Gypsy, non-LTRs 

(Merlo et al. 2013), SINEs (Merlo et al. 2012) e non-LTR Rex 3 (Cioffi et al. 2010). 



 

89 
 

A inserção de TEs nos NTS ribossomais resulta em um padrão polimórfico de bandas 

quando o gene DNAr 5S é amplificado via PCR, sendo então responsável pela dinâmica 

expansiva dessas sequências (Merlo et al. 2013). Outra explicação para a dispersão dos 

genes DNAr 5S está relacionada à hipótese de que a expansão seria resultado de uma série 

de fatores combinados, que transformariam essas sequências em um elemento de 

transposição. Kapitonova e Jurka (2003) sugerem que sequências 5S passariam por um 

processo de pseudogenização e perderiam a funcionalidade. Esse pseudogene seria infectado 

por um retrotranposon e somaria uma mutação em seu sítio de término de transcrição, o que 

corresponderia a uma estrutura híbrida e complexa, formada por parte do gene/pseudogene 

5S e parte do transposon, originando um SINE. 

Já foram identificados em Gymnotus, tanto SINES inclusos na região NTS (Claro 

2008) como transposons (Silva et al. 2011b). No presente trabalho, uma sequência similar a 

Tc1/mariner foi identificada no genoma de G. mamiraua, associada a um fragmento de 

DNAr 5S, possivelmente tratando-se de um pseudogene. O mapeamento de Tc1 mostrou 

colocalização com sequências de 5S, além de pares com marcação exclusiva com esse 

transposon. Uma possível explicação é que esse elemento de transposição poderia ter 

carreado sequências de 5S através do genoma, já que essas sequências também estão 

associadas a blocos de heterocromatina, o que teria facilitado a inserção e manutenção dos 

like-5S. Situação semelhante foi observada por Cioffi et al. (2010) em Erythrinus 

erythrinus. Os autores sugerem que a associação do elemento de transposição Rex 3 a sítios 

de DNAr 5S seria resultado de carreamento dessas sequências pelo elemento de 

transposição. 

No caso de Gymnotus (2n=54), a infecção por esse elemento de transposição pode ter 

ocorrido provavelmente em um ancestral comum para as espécies com 2n=54 cromossomos, 

antes do isolamento final entre as bacias amazônica e Paraná-Paraguai, já que essas espécies 

encontram-se atualmente em bacias hidrográficas diferentes. G. mamiraua ficou restrito à 

bacia amazônica e manteve a sequência satélite original like-5S DNAr porém, as espécies 

isoladas na bacia do Paraná-Paraguai experimentaram divergência dessa sequência satélite, 

diferenciando-se em número, a exemplo de: G. inaequilabiatus, G. paraguensis e G. carapo 

(Figura 5). Entretanto, uma nova questão recai sobre o grupo em questão para a dispersão do 

DNAr 5S em G. carapo “Maranhão” (2n=42). Essa população apresenta sete pares com 

DNAr 5S, o que abre novas suspeitas de que a infecção pelo transposon Tc1 seja pretérita ao 

cariótipo 2n=54 porém, sua maior expansão teria ocorrido nas espécies com 2n=54 
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cromossomos. Entretanto, estudos ainda são necessários para comprovar essa teoria e 

verificar se também existe variação populacional em relação a este marcador. 

 

 

Figura 5: Localização das espécies com 2n=54 cromossomos nas bacias amazônica e 

Paraná-Paraguai: a) G. mamiraua (foto presente trabalho) na bacia amazônica; b) G. carapo 

(foto Castro, RMC); c) G. paraguensis (foto Equipe de ictiologia Nupelia) e d) G. 

inaequilabiatus (foto Margarido et al. 2007). 

 

Análise de geodisperção do Clado carapo 

Os integrantes da ordem Gymnotiformes, singulares pela capacidade de produzir e 

reconhecer sinal elétrico, jamais deixaram a placa Sulamericana, uma vez que seu sistema 

eletrosensório não tem capacidade de funcionamento em água salobra ou salgada (Alves-

Gomes 2009), o que sugere que a especiação dos táxons com 2n=54 tenha ocorrido por 

expansão migratória da bacia amazônica para a bacia do Paraná-Paraguai, acompanhada pela 

expansão de sequências repetitivas. 

As evidências da conexão entre bacias hidrográficas sulamericanas é refletida na 

história evolutiva dos peixes. Outras espécies corroboram a hipótese de interconexão entre 

esses dois sistemas. Espécies migradoras do gênero Prochilodus são tidas como indicadores 

desse panorama, onde a relação de clados irmãos desse gênero têm sido útil para a 

compreensão da separação das bacias [Magdalena (Orinoco (Amazonas-Paraná)]. O 

emprego de metodologias de relógio molecular, com espécies do grupo, estima que o 
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isolamento entre as bacias Amazonas-Paraná deve ter ocorrido entre 2,3-4,1 milhões de 

anos, com estimativa de coalescência entre linhagens de 1-3-3 milhões de anos (Sivasundar 

et al. 2001). Análises morfológicas e moleculares com táxons reofílicos aumentam as 

evidências de conexão entre essas bacias (Ribeiro et al. 2013). A ruptura final da conexão 

entre a bacia do Paraná-Paraguai e do Amazonas-Orinoco é inferida como um evento 

recente, com os soerguimentos finais dos Andes que mudou o curso dessas bacias e as 

isolaram (Lundberg et al. 1998; Hoorn et al. 1995), com estimativas de separação final ainda 

incertas e muito peculiares a cada grupo de peixes investigado (Montoya-Burgos 2003). 

O DNA barcode é uma medotologia proposta por Hebert et al. (2003) para 

identificação de espécies, que utiliza a subunidade I do gene mitrocondrial citocromo 

oxidase, aproximadamente 648 pares de bases como um código de barras, com base em sua 

taxa mutacional, a qual deve ser menor dentro da espécie e maior entre espécies. O limite 

para a distância genética intraespecífica deixar de ser considerada como variação dentro da 

espécie e passar a ser determinada como interespecífica foi definido a partir de dados 

preliminares acerca da variação das sequências de COI, de forma que a variação 

interspecífica deveria ser 10X maior que a média de variação intraespecífica. Os resultados 

com o DNA mitocondrial COI obtidos aqui validam as espécies do Clado carapo, com altas 

taxas de distância genética entre os grupos de espécies identificadas como Gymnotus 

carapo, confirmando a provável existência de mais de uma unidade taxônomica nesse 

grupo. Contudo, isso não ocorreu para duas espécies: G. mamiraua da bacia amazônica e G. 

inaequilabiatus do Alto Paraná, para as quais foi detectada baixa distância interespecífica. 

Assim, os resultados de COI do presente trabalho não confirmam G. mamiraua e G. 

inaequilabiatus como unidades taxonômicas distintas, com distância menor que 1%. 

Pereira et al. (2013), utilizando essa medologia, diagnosticaram 252 espécies de 

peixes da bacia do alto Paraná, com valores percentuais que variavam entre 0,3% e 6,8% de 

distância genética, entre as espécies. Para as espécies com baixa distância interespecífica, a 

explicação proposta pelos autores foi que a radiação entre os táxons seja recente, ou que 

tenha ocorrido identificação equivocada. 

Os dados citogenéticos já apontavam para a proximidade entre essas duas espécies, 

pois além de compartilharem o mesmo número diploide, ambas apresentaram muitos sítios 

de DNAr 5S, condição que não é comum em peixes. Sugerimos, pelos resultados de número 

diploide e dispersão de DNAr 5S, que as espécies G. paraguensis e G. carapo (2n=54) do 

Alto Paraná também sejam relacionadas com as duas últimas já citadas (Figura 5). 
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Assim, o que se tem verificado é que o DNAr 5S vem sendo uma ferramenta com 

potencial no auxílio da reconstrução dos passos envolvidos na evolução e história 

biogeográfica das espécies do gênero Gymnotus, em especial do Clado carapo, inferida 

tanto pelo mapeamento cromossômico, quanto pela análise molecular desse gene. 
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Resumo 

A diversidade cromossômica registrada na família Gymnotidae se mostra acentuada, em 

especial no Clado carapo, o qual comporta espécies com número diploide que varia de 

2n=34 até 2n=54. Para as espécies identificadas como G. carapo já foram descritos vários 

citótipos, sendo sugerido que esse grupo comporte um complexo de espécies. Recentemente, 

foi identificado um cariótipo com 2n=40 cromossomos e sistema sexual do tipo XX/XY em 

uma população de Gymnotus carapo da Amazônia central, identificada como “Catalão”. 

Este sistema de cromossomos sexuais foi classificado como um sistema de origem recente 

do tipo turnover. No presente trabalho, o cariótipo da espécie G. carapo “Catalão” foi 

mapeado com sondas de cromossomos totais do citótipo 2n=42 de G. carapo stricto sensu, 

isoladas por citometria de fluxo. Os resultados revelaram que o cariótipo de G. carapo 

“Catalão” está reorganizado, em relação ao 2n=42, porém, com sequências repetitivas ainda 

compartilhadas. As sondas da subregião S4C, obtidas dos pares cromossômicos 12, 13 e 15, 

hibridizaram o par sexual. A despeito da falta de compartimentalização dos cromossomos 

em peixes, estes não puderam ser individualizados, entretanto esses resultados abrem 

caminho para novos estudos na investigação da dinâmica de sequências específicas dos 

cromossomos que deram origem ao par sexual, tanto nas espécies que já têm cromossomos 

sexuais diferenciados como naquelas que ainda apresentam proto-sexuais, ou que não 

apresentam cromossomos específicos para o sexo. 

 

Palavras Chave: Complexo G. carapo, sistemas sexuais turnover, rearranjos, pintura de 

cromossomo total. 
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Introdução 

O gênero de peixe elétrico Gymnotus faz parte da família Gymnotidae e junto com 

Electrophorus formam um grupo monofilético (Albert et al. 2005; Lovejoy et al. 2010). 

Atualmente, o gênero conta com 39 espécies descritas formalmente (Frose e Pauly 2014). Os 

processos que levaram ao elevado número de espécies neste gênero ainda são discutidos, 

mas acredita-se que efeitos combinados de isolamento temporário culminaram em radiação 

adaptativa (Albert et al. 2005). Recentemente, estudos citogenéticos em duas populações de 

G. carapo, indistinguíveis do ponto de vista morfológico, apresentaram dois números 

diploides, sugerindo a existência de espécies crípticas (Milhomem et al. 2008; Nagamachi et 

al. 2010). 

Números diploides diferentes podem levar ao isolamento reprodutivo entre as 

populações, já que rearranjos cromossômicos, que impeçam o emparelhamento correto entre 

os homólogos durante o processo meiótico, são considerados barreiras pós-zigóticas, pois 

mesmo ocorrendo a fertilização dos ovócitos, a formação do zigoto é inviável, ou mesmo 

quando ocorre o processo de fertilização, o híbrido gerado pode ter a fertilidade reduzida 

(Guerra 1984; Tech 2006). Para Gymnotus, híbridos não foram diagnosticados até o 

momento, mesmo entre espécies que são encontradas em simpatria e sintopia (Margarido et 

al. 2007; Milhomem et al. 2011). Assim, os mecanismos de mudanças cromossômicas como 

os rearranjos tipo fusões/fissões parecem ter sido fundamentais nos processos de especiação 

do gênero, onde o número diploide e fórmula cariotípica têm sido sempre espécie-

específicos (Silva et al. in prep cap.2). 

Dada a diversidade específica no gênero Gymnotus, Albert et al. (2005) separaram-o 

em três subclados. Lovejoy et al. (2010), a partir de uma análise mais robusta, propuseram a 

subdivisão do gênero em cinco subclados, sendo que o clado carapo é o mais diverso e de 

mais ampla dispersão geográfica, com representantes em todas as bacias hidrográficas 

brasileiras. Porém, tamanha diversidade causa dificuldades na classificação taxonômica. A 

análise citogenética de diferentes populações da espécie identificada como G. carapo tem 

evidenciado diferentes números diploides, por exemplo, 2n=54 e 52 em populações da bacia 

Paraná-Paraguai (Fernandes-Matioli et al. 1998; Scacchetti et al. 2012), 2n=42 e 2n=40 em 

populações da Amazônia Oriental (Milhomem et al. 2008) e recentemente 2n=40 com 

sistema de determinação sexual XX/XY foi descrito para uma população da Amazônia 

Central (Silva et al. 2014a). Este sistema foi referido pelos autores como sendo um sistema 

recente, com pouca heterocromatina. A investigação cromossômica tem sugerido que G. 

carapo trata-se de um complexo de espécies e sua diversidade está subestimada, uma vez 
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que números diploides diferentes são incompatíveis entre si e podem formar uma barreira 

pós-zigótica (Milhomem et al. 2008; Nagamachi et al. 2010). 

A presença de cromossomos sexuais diferenciados em peixes não é um evento 

comum. Apenas cerca de 10% das espécies possuem um cromossomo exclusivo para 

determinação sexual. Entretanto, vários sistemas têm sido relatados, sendo que sua origem 

parece ser, em sua maioria, eventos independentes não tendo um ancestral comum (para 

revisão ver Kitano e Peichel 2012). 

Pintura cromossômica, a partir de sondas de cromossomos inteiros, permite 

investigar rearranjos cromossômicos entre espécies correlatas com mais precisão. A 

utilização dessa metodologia é recente para o grupo de peixes e a produção de sondas, a 

partir de cromossomos isolados por citometria de fluxo, é um processo complicado, uma vez 

que, nesse grupo, os cromossomos não apresentam compartimentalização de regiões ricas 

em GC e AT (Sharma et al. 2002). A pintura, utilizando cromossomos inteiros, tem sido 

importante para o entendimento da reorganização genômica e de mecanismos de evolução 

cromossômica em vertebrados de sangue quente, porém em peixes essa medologia ainda não 

é usual e somente sondas feitas a partir de microdissecção têm sido utilizadas (Hening et al. 

2008; 2010). As sondas obtidas por citometria têm maior complexidade que as obtidas por 

microdissecção e, segundo a literatura, são mais apropriadas para hribridizações que visem 

encontrar reorganização cromossomal entre espécies filogenéticamente próximas (Ferguson-

Smith et al. 1998; Nagamachi et al. 2010). 

Na família Gymnotidae, o trabalho pioneiro de Nagamachi et al. (2010) obteve 

sondas de cromossomos totais de Gymnotus carapo (2n=42), a partir de cromossomos 

isolados por citometria de fluxo. Porém, a despeito do pequeno tamanho dos cromossomos 

desta espécie, alguns cromossomos foram separados em blocos e definidos pelos autores, 

como “regiões cromossômicas”, que contêm alguns cromossomos. Nesse trabalho, os 

autores utilizaram essas sondas para definir rearranjos cromossômicos em uma outra 

população de G. carapo (2n=40), a qual é tida como espécie críptica pelos autores, uma vez 

que as hibridizações revelaram muitos rearranjos, além da diferença no número diploide 

(Nagamachi et al. 2010). 

A partir de sondas isoladas, inúmeras são as possibilidades de investigação do 

complemento cariotípico das espécies, sendo possível a investigação de cromossomos 

únicos ou mesmo do genoma. Em G. capanema, espécie com menor número diploide da 

família, que também foi investigada com as sondas isoladas de G. carapo, observou-se que 

somente quatro pares desta espécie (6, 7, 19 e 20) têm sintenia com G.carapo, revelando que 
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a redução cromossômica envolve rearranjos complexos (Nagamachi et al. 2013). Ainda, o 

cromossomo portador do DNA ribossomal 45S foi investigado a partir da sonda isolada de 

G. carapo (2n=42) em oito espécies de Gymnotus e o que se observou foi que o par portador 

desta região é conservado nas espécies do Clado carapo. Entretanto, em G. jonasi, que se 

encontra na base da família, esse cromossomo está rearranjado, correspondendo à associação 

de dois pares de G. carapo (2n=42) (Milhomem et al. 2013). 

O presente trabalho teve como objetivo, utilizando as sondas de G. carapo (2n=42) 

no citótipo de 2n=40 da região da Amazônia central, investigar quais cromossomos estariam 

envolvidos na formação dos cromossomos sexuais desse citótipo e comparar nossos 

resultados com os obtidos por Nagamachi et al. (2010; 2013). 

 

Material e Métodos  

Foram analisadas amostras de G. carapo “Catalão” (3 fêmeas e 2 machos) com 

2n=40 cromossomos e presença de um sistema de cromossomos sexuais do tipo XX/XY 

descrito por Silva et al. (2014 a). Os espécimes foram coletados no lago Catalão 

(03
o
05’50,9” S - 59

o
59’14,5” W), na região de confluência dos Rios Negro e Solimões, 

próximo à Manaus, Amazonas, Brasil. As suspensões celulares foram obtidas a partir de 

células renais, seguindo o protocolo descrito por Bertollo et al. (1978). 

As sondas de cromossomos inteiros foram obtidas de G. carapo do citótipo 2n=42 

(30 m/sm + 12 st/a) (2 machos e 2 fêmeas), coletados em Santa Cruz do Arari, na Ilha de 

Marajó, Pará, Brazil (0°42′03.2′′ S - 49°10′42,1′′ W, MCP 40926), por Nagamachi et al. 

(2010). 

Os cromossomos foram isolados por citometria de fluxo dentro de quatro regiões 

definidas como R1, R2, R3, R4 (Tabela 1). A validação das sondas hibridizadas na própria 

espécie permitiu a identificação das sondas da seguinte forma: R1 contém o par da RON, o 

qual corresponde ao par 20 dessa espécie, enquanto a R2 compreende os cromossomos 

grandes: metacêntricos 1, 2 e 3 e o subtelocêntrico 16. A região R3 compreende oito pares 

de cromossomos médios, que foram isolados juntos: 4-8 e 17-19 e a R4 compreende oito 

pares de cromossomos pequenos: 9-15 e 21. Para as regiões R2, R3 e R4 foram isoladas 

subregiões identificadas como S, de forma que a R2 compreende as subregiões S2A que 

representa os pares 1, 2 e 16; S2B pelos pares 2 e 16 e S2C 1 e 16. A região R3 por S3A 

pelos pares 5, 7 e 17; S3B pelos pares 6 e 19. S3C pelo par 7 e S3D pelos pares 5, 7, 17 e 18. 

A R4 por S4A que é composta pelos pares 12, 13 e 15; S4B pelos apres 12-15; S4C pelos 
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pares 10-13, 15 e 21 e S4D pelos pares 12-15. Para a identificação dos pares foram 

realizadas FISH de duas cores utilizando sondas de duas subregiões. 

As hibridizações seguiram o protocolo descrito por Yang et al. (1995) com as 

modificações propostas por Nagamachi et al. (2010). As lâminas foram lavadas em solução 

de pepsina 1% para remover o excesso de citoplasma e desidratadas em série alcóolica 

(2min 70%, 2min 90% e 4 min 100%) e fixadas por 10 min com solução de formaldeido 1% 

em PBS 1x/50mM MgCl2. As lâminas lavadas foram envelhecidas em estufa a 65 ºC por 

uma hora. Dez microlitros de tampão de hibridização (50% de formamida, 2XSSC, Sulfato 

de dextrano 10%, tampão fosfato 0,5M pH 7, solução de Denhardt e solução de EDTA 

0,5mM misturadas com 2,5µl de cada sonda e 1mg de Cot-1 de G. carapo “Catalão” obtido 

segundo protocolo de Zwick et al. (1997). As sondas foram desnaturadas por 15 min em 70 

ºC e pré-anelamento por 1h a 37 ºC. Em seguida foram aplicados sobre as lâminas com os 

cromossomos previamente desnaturados por 5 minutos em formamida 70%/2xSSC. A 

lâmina permaneceu por 48h em estufa a 37 °C. As lavagens de pós hibridização foram 

realizadas em 2X formamida 50%/2XSSC, 2x 2XSSC e 4x Tween por 5 minutos. O sinal foi 

detectado com avidina (Vector Laboratories) ligada ao fluoróforo Cy3 ou FITC 

(Amersham). Os cromossomos foram contracorados com DAPI (4′, 6-diamidino-2-

phenylindole). 

As metafáses foram analisadas em microscópio Zeiss Axiophot com câmera digital 

acoplada CCD Axiocam, utilizando o software Axiovision 3.0. Os cromossomos foram 

organizados de acordo com Levan et al. (1964). 
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Tabela 1: Regiões cromossômicas isoladas por citometria de fluxo de G. carapo (2n=42), 

com correspondentes à quantidade de pares e número de cromossomos. 

Região Número de 

cromossomos 

Região e 

subregião 

Número de 

pares 

Cromossomos 

R1 1 R1 1 par 20 

R2 4 R2 4 pares 1, 2, 3 e 16 

  S2A 3 pares 1, 2 e 16 

  S2B 2 pares 2 e 16 

  S2C 2 pares 1 e 16 

R3 8 R3 8 pares 4,5,6,7,8,17,18 e 19 

  S3A 4 pares 5,6,7 e 17 

  S3B 2 pares 7 e 19 

  S3C 1 par 7 

  S3D 5 pares 5,6,7,17 e 18 

R4 8 R4 8 pares 9,10,11,12,13,14,15 

e 21 

  S4A 3 pares 12,13 e 15 

  S4B 4 pares 12,13,14 e 15 

  S4C 6 pares 10,11,12,13,15 e 21 

  S4D 5 pares 12,13,14,15 e 21 
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Resultados 

O mapeamento das sondas isoladas de Gymnotus carapo 2n=42 em G. carapo 

“Catalão” 2n=40 evidenciou muitos rearranjos cromossômicos (Tabela 2). 

Para a região R2 os pares 1 e 2 se mostraram conservados, enquanto o par três 

encontra-se rearranjado nos pares 3p e 4p e o par 16 foi rearranjado nos pares 12p e 16q 

(Figura 1a, 1c; Tabela 2). 

A região R3, que compreende os pares 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18 e 19, foi identificada nos 

pares 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 20 (Figura 1b), distribuídos da seguinte maneira: os pares 4 e 8 

foram detectados no par 11; o par 6 foi localizado no 10 e o par 7 foi identificado nos pares 

5q e 7q. Os cromossomos identificados de forma conjunta 5 e 17 foram observados no 8 e 

9q; o par 18 foi identificado no 9p e 12q e o par 19 no par 20 mostrando-se conservado 

(Figura 2 a, b, c, d). 

A região R4, que compreende os pares 9,10,11,12,13,14,15 e 21, foi identificada nos 

pares: 3q, 4q, 5p, 6, 13q, 14, par sexual 15 XX/XY, 17q, 18q, distribuídos: 

o par 9 foi correspondente ao par 6; o par 14 foi correspondente ao par de mesmo número e 

o 5p. O par 21 correspondeu ao par 4q. Os cromossomos 10 e 11 foram identificados nos 

pares 13, 17 e 3q; os pares 12, 13 e 15 foram identificados no par sexual 15, presente tanto 

no X quanto no Y, 16p e 18 (Figura 3). 

Embora muitos rearranjos tenham sido observados, a região R1 que compreende o 

par 20, o par da RON se mostrou conservado, com marcação exclusiva no par 19 (Figura 

3a). 
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Figura 1: Cariótipo de Gymnotus carapo “Catalão”: a) coloração em DAPI mostrando as 

regiões cromossômicas correspondentes à G. carapo 2n=42; b) cariótipo hibridizado com as 

duas regiões R3 em verde e R4 em vermelho, amarelo indica regiões heterocromáticas; c) 

hibridização com sondas da região 2. Barra 10µm. 
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Figura 2. Cariótipo de G. carapo “Catalão” submetido à hibridização com subregiões da 

R3: a) S3A verde/S3C vermelho; b) S3A verde/S3D vermelho; c) S3A verde/S3B vermelho; 

d) S3D verde/R3 vermelho. Barra 10µm. 

 

 

 

Figura 3. Cromossomos de G. carapo “Catalão” hibridizados: a) com sonda da R1, setas 

evidenciam um único par marcado, o qual é portador da RON; b) hibridização simultânea 

entre as subregiões S4C (vermelho)+S4D (verde) as setas indicam os cromossomos sexuais 

(menor X, maior Y) hibridizados pelas duas sondas. Barra 10µm. 
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Tabela 2: Regiões identificadas com as sondas de G. carapo 2n=42 em dois outros citótipos 

de G. carapo. 

Região Número diploide 

 2n=42* 2n=40* 2n=40 XX/XY 

R1 20 20 19 

R2 1 1 1 

 2 2 2 

 3 5qdist 

6p+q prox. 

3p 

4q 

 16 7q 

18p+qprox. 

12p 

16q 

R3 4, 8 10 

6q dist. 

9q 

11 

 6 11 10 

 7 8p 

9p 

5q 

7p 

 5, 17 8p 

9p 

 

8 

9q 

 18 3q 

7p 

9q 

12q 

 19 19 20 

R4 9 14 6 

 10-11 5p dist+q prox. 

12q 

16p 

17 

3qdistq 

 12, 13, 15 3q 

12p 

13 

16 

3q 

4q 

15XY 

15Y16p 

18q 

 14 17 14 

5pdist 

 21 15 4q 

*Dados publicados por Nagamachi et al. (2010). 
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Discussão 

A pintura cromossômica pode auxiliar na compreensão da filogenia de um grupo, já 

que revela rearranjos cromossômicos e torna-se uma ferramenta útil na identificação de 

espécies crípticas, elucidando assim a biodiversidade (Nagamachi et al. 2010). Ainda, 

permite compreender a evolução do genoma e sua plasticidade (Ferguson-Smith et al. 1998). 

Neste estudo ficou claro que o portador da região organizadora de nucléolo é conservado 

para as espécies de Gymnotus, visto em G. carapo (2n=40, 42 e 54), G. capanema (2n=34), 

G. sylvius (2n=40), G. mamiraua (2n=54), G. arapaima (2n=44), G. inaequilabiatus 

(2n=54) e G. carapo “Catalão” (2n=40, XX/XY). Apenas para a espécie G. jonasi, este par 

está em associação com a metade proximal do par 7 e não se mostra sintênico com os 

cístrons de DNA ribossomal 45S (Milhomem et al. 2013), os quais estão distribuídos em 

três outros pares. Assim, a espécie basal G. jonasi mostra uma condição especial, ou seja a 

RON múltipla desta espécie pode ser uma apomorfia. Outros pares que se mostraram 

conservados entre os três citótipos de G. carapo (2n=40, 2n=42 e 2n=40, XX/XY, 

respectivamente) são os pares 1, 2, 6 e 19 (Tabela 2). Já, em G. capanema, além do par da 

RON apenas o par 8 foi sintênico (Nagamachi et al. 2013). 

O surgimento de cromossomos sexuais em peixes tem sido reportado como um 

evento de origem recente, definido como turnover por Kitano e Peichel (2012), onde estes 

são caracterizados por conter pouca hetocromomatina e grande homologia entre os 

homológos. Entretanto, para que a fixação dos “novos” cromossomos sexuais aconteça é 

requerido um processo de heterocromatinização do cromossomo heteromórfico, como um 

processo de silenciamento e de compensação de dose. É através desse processo que os 

cromossomos específicos para determinação sexual são reprimidos e a recombinação entre 

os proto-sexuais é suprimida e deste modo, são estabelecidos na espécie (Charlesworth et al. 

2005). 

Para a família Gymnotidae foi descrito um sistema de cromossomos sexuais 

múltiplo, em Gymnotus pantanal (Silva e Margarido 2005) e sistema simples (XX/XY) em 

três espécies da amazônia central, entre elas uma população de Gymnotus carapo, 

identificada pelos autores como Gymnotus carapo “Catalão” (Silva et al. 2014a). Nessa 

espécie, o sistema sexual é do tipo turnover com um Y grande e heterocromatina presente 

apenas na região centromérica. No presente trabalho foi investigada a origem desse sistema, 

por meio de sondas de cromossomos totais, isoladas por citometria de fluxo de uma 

população de Gymnotus carapo stricto sensu com 2n=42 cromossomos (Nagamachi et al. 

2010). 
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A despeito da falta de compartimentalização do genoma de peixes, o isolamento de 

cromossomos únicos é um processo complexo. Nagamachi et al. (2010) isolaram grupos de 

cromossomos específicos, para a R4 que compreende 8 cromossomos (os pares 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15 e 21) somente 3 cromossomos puderam ser identificados individualmente (9, 14 e 

21), o restante é identificado de maneira conjunta [10-11] e [12-13 e 15]. Para identificação 

desses pares, os autores elaboraram um meticuloso processo de combinação de subregiões, 

sempre utilizando ensaios de hibridização duplos. Os ensaios executados em Gymnotus 

carapo “Catalão” revelaram que os cromossomos sexuais desta espécie fazem parte do 

grupo R4, mais específicamente o bloco de cromossomos que comporta os pares 12, 13 e 15 

da espécie de origem da sonda e correspondem a cromossomos do tipo submetacêntricos 

pequenos no citotipo de 2n=42. Para G. carapo “Catalão” esse bloco de cromossomos [12-

13 e 15] também está presente no braço curto do par 16 e no braço longo do par 18, 

compreendendo outros pares além dos sexuais já que comporta 3 pares cromossômicos 

(Figura 1). 

Hibridização das sondas de G. carapo (2n=42) no citótipo 2n=40 sem cromossomos 

sexuais diferenciados revelou um número elevado de rearranjos, porém com grande 

homologia entre as sequências repetitivas, resultados também observados no citótipo 2n=40 

com XX/XY, que evidenciam a especiação entre estas espécies, como um evento recente, 

uma vez que as sequências repetitivas seriam as primeiras a se diferenciarem no processo de 

divergência dos grupos. A utilização de bloqueador a partir da espécie hibridizada (Cot-1) 

foi eficiente, porém marcações inespecíficas em regiões de heterocromatina foram ainda 

evidenciadas nos pares 17, 18 e 19 e em regiões centroméricas. Para a espécie (2n=40) sem 

cromossomos sexuais diferenciados, o bloco cromossômico que compreende os pares 12, 13 

e 15 está rearranjado em 4 pares (3q, 12p, 13 e 16) (Nagamachi et al. 2010). Já, G. 

capanema (2n=34), espécie que possui o menor número diploide descrito para a família, 

apresentou esse bloco reorganizado em 3 cromossomos (1pdist, 2qprox e 6qdist) (Nagamachi et 

al. 2013), revelando acentuada mobilidade deste bloco cromossomômico. 

Embora outros rearranjos estejam presentes, o surgimento do cromossomo sexual 

parece favorecer isolamento reprodutivo entre os dois citótipos (2n=40) de G. carapo. A 

origem de cromossomos sexuais em peixes, mesmo em espécies relacionadas 

filogeneticamente, ocorre de forma independente, fruto de rearranjos estruturais envolvendo 

translocações, inversões ou fusões (Almeida-Toledo e Foresti 2001; Hening et al. 2010; 

Kitano e Peichel 2012). Em Gymnotiformes essa situação foi bem documentada por 

Henning et al. (2010) em espécies de Eigemannia, para as quais são descritos os sistemas: 
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XX/XY e X1X1X2X2/X1X2Y. A proposta de que o sistema simples de Eigenmannia sp.1 

(Almeida-Toledo et al. 1984) e de Eigemannia virescens seriam ancestal do sistema 

múltiplo, encontrado em Eigemannia sp.2 (Almeida-Toledo et al. 2000a), não foi 

corroborada pela pintura cromossômica com sondas do neo-Y. Este estudo (Hening et al. 

2010), com a análise de cinco regiões do DNA mitocondrial, propôs que o sistema simples 

de Eigenmannia sp.1, a partir do processo de heterocromatinização do neo-Y, deve ter 

ocorrido cerca de aproximadamente 0,6 Ma. Já, o sistema múltiplo proposto como uma 

fusão originando o neo-Y, teve sua origem estimada em 7 Ma. O que demonstra que o 

surgimento do sistema múltiplo é mais antigo que do sistema simples, com processos de 

surgimento diferentes. 

Situação diferente foi descrita para a espécie Gasterosteus aculeatus, para a qual 

Kitano et al. (2009) diagnosticaram, através de mapeamento, que a origem do sistema de 

cromossomos sexuais múltiplos, da população identificada como Japan Sea form, era a 

partir do sistema simples da população Pacific Ocean form. Ainda, que o isolamento 

geográfico entre as duas populações por 2Ma teria favorecido o surgimento de um neo-X, 

dando origem a um sistema X1X1X2X2/X1X2Y a partir de um sistema XX/XY. O isolamento 

geográfico, somado ao comportamento assimétrico entre macho com um tipo de sistema e 

fêmea com outro tipo, garante o isolamento entre as populações, mesmo em regiões de 

sobreposição das espécies, passo inicial no processo de especiação, segundo os autores. 

A origem do sistema de cromossomos sexuais em G. carapo “Catalão” ainda 

permanace aberta, porém com a identificação dos pares envolvidos em sua formação, outras 

metodologias poderão ser aplicadas, na busca de marcadores específicos deste par, que 

poderão ser utilizados na investigação do sistema múltiplo de G. pantanal e dos proto-

sexuais nas outras espécies, que não estão diferenciados. Assim, análises mais complexas 

para definição do mapa cromossômico de G. carapo “Catalão”, em especial do bloco de 

genes nesses cromossomos, ainda são requeridas. Por exemplo, estudos com 

sequenciamento de next generation nos cromossomos sexuais identificados poderá prover 

sequências específicas relacionadas ao sexo, destacando essa espécie como um modelo para 

estudos de evolução de cromossomos sexuais de origem recente. 
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5 - Conclusões 

A análise cariotípica de espécies de Gymnotus revelou uma intensa plasticidade para 

mudanças dos cromossomos, como resultado de sucessivos rearranjos e associação de 

sequências satélites. 

A presença de cromossomos sexuais em Gymnotus se mostra como evento 

independente nas espécies em que ocorre, característicos por apresentar pouca quantidade de 

heterocromatina e todos os sistemas descritos são de origem recente, do tipo turnover. 

O mapeamento de DNAr 18S revelou uma conservação para marcação simples em 

todas as espécies de Gymnotus, padrão também observado em E. electricus. 

A inclusão das espécies utilizadas neste estudo, na filogenia proposta para o grupo, 

posicionou a nova espécie Gymnotus sp. “Negro” como grupo irmão de G. coropinae, 

ambas alocadas no Clado G1. Suspeitas foram levantadas pelo número diploide e 

localização do DNAr 5S e confirmadas pela análise molecular. 

O DNAr 5S mostrou padrão de marcação espécie-específico para Gymnotus, com 

tendência de aumento na quantidade de sítios em direção às espécies derivadas. Sua 

distribuição nos cromossomos das espécies com 2n=54 mostrou-se um marcador 

biogeográfico, confirmado pelo DNA barcode, sugerindo que a especiação desse grupo foi 

recente por expansão migratória. O DNAr 5S é sugerido como forte ferramenta para estudo 

de evolução e biogeografia. 

Gymnotus carapo foi confirmada tratar-se de um complexo de espécies, tanto por 

evidências de número diploide e presença de cromossomos sexuais como pela quantidade de 

sítios de DNAr 5S. 

Os padrões de dispersão geográfica desse gênero, endêmico da região Neotropical, 

tornam visível o potencial do grupo como um modelo para estudos de diversificação e 

evolução cromossômica. 
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Perspectivas 

O presente trabalho ampliou de forma significativa o entendimento da organização 

genômica da família Gymnotidae, porém um amplo leque de perguntas ficou em aberto e 

deixou novas questões a serem investigadas, tais como: 

- A identificação precisa dos cromossomos envolvidos na formação do par sexual em 

G. carapo “Catalão” permitirá investigar se outros sistemas descritos na família Gymnotidae 

são também originados a partir desses cromossomos. Dessa maneira será possível 

determinar se os cromossomos sexuais em Gymnotus são homeólogos ao longo da evolução 

da família, e poderá revelar os proto-sexuais nas demais espécies da família. 

- Por sequenciamento de next generation será possível também investigar se existem 

sequências específicas para os cromossomos sexuais, uma vez que estes já estão isolados, 

além dos genes envolvidos no processo de determinação sexual. 

- A investigação do DNAr 5S em outras espécies da família Gymnotidae, em 

especial as do clado carapo, permitirá traçar um panorama melhor a respeito da evolução 

dessa sequência neste grupo, principalmente se a infecção por um elemento de transposição, 

envolvido com a família ribossamal, interfere na dinâmica dessa sequência. 
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