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       1. Bagre-banjo. 2. Rearranjos cromossômicos. 3. DNA barcoding.      

 I. Título.      

        

                                                                                                          CDD 597.49 

Sinopse: 

Nete trabalho foram estudads as espécies de Aspredinidae: Amaralia hypsiura, 

Bunocephalus cf. aloikae, B. coracoideus, B. coracoideus, B. aff. coracoideus, B. 

verrucosus e Platystacus cotylephorus. Os dados cromossômicos, com 

mapeamento de DNAr 5S e distribuição de heterecromatina constitutiva revelaram 

um sistema de cromossomos sexuais inédito do tipo X1X1X2X2/X1Y1X2Y2 em uma 

população de B. coracoideus e um sistema sexual XX/XO em P. cotylephorus. A 

análise de um filograma com quatro populações de Bunocephalus coracoideus, 

com base em uma região do mitogenoma, revelou clados com diversidade genética, 

que confirmaram os dados de distribuição geográfica e variação cariotípica, 

sugerindo a existência de Unidades Evolutivas Significativas bem suportadas, 

formando um complexo de espécies. Ainda, os dados cromossômicos permitiram 

a percepção de uma tendência à redução do número diploide na evolução 

cromossômica da família em relação ao cariótipo ancestral dos Siluriformes, 

conservando um cariótipo com maioria de cromossomos de dois braços. Os dados 

da macroestrutura cariotípica também corrobora com a proposta de Aspredinidae 

e Sisoroidea são grupos-irmãos.  

Palavras–chave: Bagre-banjo, DNAr 5S, heterocromatina, DNA barcoding, 

rearranjos cromossômicos, citotaxonomia. 
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RESUMO 

 

A família Aspredinidae, ordem Siluriformes, é composta por um grupo de peixes neotropicais, 

popularmente conhecidos como bagres banjo ou rabeca. Possui distribuição restrita à América 

do Sul, tendo na bacia amazônica, importantes grupos de espécies endêmicas. No presente 

trabalho, foram realizadas análises citogenéticas e moleculares em espécies desta família, com 

objetivo de compreender os processos evolutivos envolvidos na diversificação destes pequenos 

bagres, a fim de inferir no status taxonômico. Foram disponibilizadas caracterizações 

cromossômicas inéditas de Amaralia hypsiura, Bunocephalus cf. aloikae, B. amaurus, B. 

coracoideus, B. aff coracoideus, B. verrucosus e Platystacus cotylephorus. Os dados 

cromossômicos, com mapeamento de DNAr 5S e distribuição da heterocromatina constitutiva 

revelaram um sistema de cromossomos sexuais inédito do tipo X1X1X2X2/X1Y1X2Y2 em uma 

população de B. coracoideus. E caracterização cariotípica de P. cotylephorus revelou um 

segundo caso em Siluriformes de sistema sexual XX/XO. A análise de um filograma com quatro 

populações de Bunocephalus coracoideus, com base em uma região do mitogenoma, revelou 

clados com diversidade genética, que corroboraram os dados de distribuição geográfica e 

variação cariotípica, sugerindo a existência de Unidades Evolutivas Significativas bem 

suportadas, formando um complexo de espécies, em processo de especiação alopátrica e 

simpátrica. Ainda, os dados cromossômicos permitiram a percepção de uma tendência à 

redução do número diploide na evolução cromossômica da família em relação ao cariótipo 

ancestral dos Siluriformes, conservando um cariótipo com maioria de cromossomos de dois 

braços. E, posteriormente, por rearranjos cromossômicos do tipo inversões pericêntricas e 

fissões, o número diploide de algumas espécies teria aumentado e a morfologia cariotípica se 

modificado para cromossomos de um braço, sendo este uma sinapomorfia na família. A 

diversidade cariotípica, tanto no número diploide como na morfologia dos cromossomos em 

Aspredinidae é muito parecida às encontradas nas famílias do clado asiático Sisoroidea 

(Amblycipitidae, Akysidae, Sisoridae e Erethistidae), sugerindo que essas famílias sofreram as 

diferentes pressões seletivas para formação dos cariótipos ou uma história natural em comum. 

Assim, corroborando com a proposta de Aspredinidae e Sisoroidea serem grupos-irmãos, 

sugerida por Ferraris (1989), de Pinna (1998), Britto (2002), Diogo et al. (2004) e Cardoso 

(2010). 
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ABSTRACT 

 

The Aspredinidae family, order Siluriformes, is a group of Neotropical fishes, popularly known 

as “banjo catfishes” or “rabeca”. It is strictly distributed in South America, and within the 

Amazon River basin, there are endemic species groups. In the present study, cytogenetic and 

molecular analysis were performed with species of this family, aiming at understanding the 

evolutionary processes involved in the diversification of these small catfishes, in order to infer 

their taxonomic status. Some inedited chromosomal characterizations were presented, of the 

species Amaralia hypsiura, Bunocephalus cf. aloikae, B. amaurus, B. coracoideus, B. aff 

coracoideus, B. verrucosus and Platystacus cotylephorus. The chromosomal data, with the 5S 

rDNA mapping and the constitutive heterochromatin distribution, revealed a new sex 

chromosomes system of the X1X1X2X2/X1Y1X2Y2 type in a B. coracoideus population. The 

karyotype characterization of P. cotylephorus revealed a second event of XX/XO sex system 

for Siluriformes. The analysis of a phylogram with four Bunocephalus coracoideus populations, 

based on one mitogenome region, revealed some clades with genetic diversity, suggesting the 

existence of well supported Evolutionary Significant Units, building a species complex, under 

allopatric and sympatric speciation processes. Yet, the chromosomal data allowed noticing a 

trend on the reduction of the diploid number during the chromosomal evolution of the family, 

in relation to the ancestral karyotype of the Siluriformes, although keeping a karyotype with 

most of the chromosomes being two-armed ones. Later on, by means of chromosomal 

rearrangements of the type pericentric inversions and fission, the diploid number of some 

species increased and the karyotype morphology changed to single-armed chromosomes, a 

synapomorphy for the family. The karyotype diversity, both on the diploid number and the 

chromosome morphology in Aspredinidae, it very similar to the ones found in families from 

the Asiatic clade Sisoroidea (Amblycipitidae, Akysidae, Sisoridae and Erethistidae), suggesting 

that these families went under the different selective pressures for the karyotype building or a 

common natural history. Thus, it corroborates the propositions of Aspredinidae and Sisoroidea 

as sister-groups, suggested by Ferraris (1989), de Pinna (1998), Britto (2002), Diogo et al. (2004) 

and Cardoso (2000).   
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. A família Aspredinidae 

 

A família Aspredinidae pertence à ordem Siluriformes, que compreende cerca de 40 

famílias, 490 gêneros e cerca de 3730 espécies válidas. Destas, cerca de 2053 espécies ocorrem 

nas Américas (Nelson et al. 2016). 

Aspredinidae compreende um grupo de bagres neotropicais, popularmente conhecidos 

como “banjo catfish”, “peixe-banjo”, “rebeca”, “guitarrita" ou“catalina” por apresentarem o 

corpo muito largo na cintura escapular, com pedúnculo caudal delgado e a cabeça deprimida, 

lembrando muito o instrumento musical banjo (Myers 1960). Sua distribuição é restrita à 

América do Sul, tendo na bacia amazônica, importantes grupos de espécies endêmicas, são 

encontrados nos rios Amazonas, Magdalena, Orinoco, Paraguai-Paraná e São Francisco, em 

alguns poucos rios a oeste da Cordilheira dos Andes (Atrato, San Juan e Patia), além de 

drenagens costeiras e marinhas do Atlântico, na foz dos rios Amazonas e Orinoco (Friel 2003; 

Cardoso 2010). 

Esta família foi nomeada pela primeira vez por Cope (1871) e Eigenmann (1910, 1912) 

corroborou o uso do nome Aspredinidae, subdividindo-a em duas subfamílias: Aspredininae e 

Bunocephalinae. Atualmente são aceitas três subfamílias e 46 espécies válidas (Tabela 1). 

SUBFAMÍLIA ASPREDININAE (nadadeira anal longa) com três gêneros: Aspredinichthys (2 

espécies), Aspredo (1 espécie) e Platystacus (1 espécie). SUBFAMÍLIA BUNOCEPHALINAE 

(nadadeira anal curta) com seis gêneros: Acanthobunocephalus (1 espécie), Amaralia (2 

espécies), Bunocephalus (13 espécies), Micromyzon (2 espécies), Pseudobunocephalus (6 

espécies) Pterobunocephalus (2 espécies). SUBFAMÍLIA HOPLOMYZONTINAE (placas 

entre a nadadeira anal e o ânus) com quatro gêneros: Dupouyichthys (1 espécie), Ernstichthys 

(3 espécies), Hoplomyzon (4 espécies) e Xyliphius (8 espécies) (Fernández-Yépez 1950; Nelson 

et al. 2016; Eschmeyer et al. 2017). 
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Tabela 1. Lista de espécies pertencentes à família Aspredinidae e sua distribuição em bacias hidrográficas sul-americanas*. 

Subfamília Gênero Espécie Bacias hidrográficas Países 

Aspredininae 

Aspredinichthys 

A. filamentosus Valenciennes 1840 
Baixos rios costeiros e em águas 

costeiras da Venezuela e norte do Brasil. 

Brasil, Guiana Francesa, 

Guiana, Suriname, 

Trinidad e Tobago, 

Venezuela 

A. tibicen Valenciennes 1840 

Porções menores de rios costeiros e em 

águas costeiras da Venezuela e norte do 

Brasil. 

Brasil, Guiana Francesa, 

Guiana, Suriname, 

Trinidad e Tobago, 

Venezuela 

Aspredo A. aspredo Linnaeus 1758 

Atlântico Ocidental: Porções menores de 

rios costeiros da Venezuela e norte do 

Brasil. 

Brasil, Guiana Francesa, 

Guiana, Suriname, 

Trinidad e Tobago, 

Venezuela 

Platystacus P. cotylephorus Bloch 1794 
Rios costeiros da venezuela e norte do 

Brasil. 

Brasil, Guiana Francesa, 

Guiana, Suriname, 

Trinidad e Tobago, 

Venezuela 

Bunocephalinae 

Acanthobunocephalus A. nicoi Friel 1995 
Bacia do Alto rio Orinoco, incluindo 

Sipapo, rios Ramoni e Casiquiare. 
Venezuela 

Amaralia 

A. hypsiura Kner 1855 Bacia do rio Amazonas. 
Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Peru 

A. oviraptor Friel & Carvalho 2016 

Bacia do alto e médio São Francisco, 

incluindo os vários afluentes rios das 

Velhas, Formoso, Paraopeba e Paracatu. 

Brasil 

 

 

Bunocephalus 

B. aleuropsis Cope 1870 Bacias dos rios Amazonas e Orinoco. 

Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, 

Peru, Venezuela 

B. aloikae Hoedeman 1961 Rio Litany Guiana Francesa. 

B. amaurus Eigenmann 1912 
Rios costeiros entre Orinoco e boca do 

Amazonas. 

Brasil, Guiana Francesa, 

Guiana, Suriname, 

Venezuela 
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Bunocephalus 

B. chamaizelus Eigenmann 1912 Bacia do rio Essequibo. Guiana 

Bunocephalinae 

 

 

B. colombianus Eigenmann 1912 Rio Atrato e bacia do rio Magdalena. Colômbia 

B. coracoideus Cope 1874 Bacia do rio Amazonas. Bolívia, Brasil, Peru 

B. doriae Boulenger 1902 
Bacias dos rios Paraguai-Paraná e 

Uruguai. 

Argentina, Brasil, 

Paraguai, Uruguai 

B. erondinae Cardoso 2010 
Vários afluentes do sistema da laguna 

dos Patos, Rio Grande do Sul. 
Brasil 

B. hartti Carvalho, Cardoso, Friel & Reis 

2015 

Bacia do alto e médio São Francisco, 

incluindo o afluente Rio Cipó  
Brasil 

B. knerii Steindachner 1882 Bacia ocidental do rio Amazonas. Colômbia, Equador, Peru 

B. larai Ihering, 1930 Bacia do Rio Paraná. Brasil 

B. minerim Carvalho, Cardoso, Friel & 

Reis 2015 

Bacia do alto e médio São Francisco, 

incluindo os vários afluentes rios das 

Velhas, Formoso, Paraopeba e Paracatu. 

Brasil 

B. verrucosus Walbaum 1792 
Rios da Guiana e da bacia do rio 

Amazonas. 

Brasil, Equador, Guiana, 

Peru, Suriname 

Micromyzon 

M. orinoco Carvalho, Lundberg, Baskin, 

Friel & Reis 2016 
Rio Orinoco Venezuela 

M. akamai Friel & Lundberg 1996 Bacia do baixo rio Amazonas. Brasil 

 

 

 

 

 

 

Pseudobunocephalus 

P. amazonicus Mees 1989 Bacia do alto e médio rio Amazonas. 
Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Peru 

P. bifidus Eigenmann 1942 Bacia do rio Amazonas. 
Bolívia, Brasil, Equador, 

Peru 

P. iheringii Boulenger 1891 Bacias dos rios Paraguai e Uruguai. Brasil, Paraguai 

 

 

 

P. lundbergi Friel 2008 

Baixo Rio Caura (localidade tipo), Alto 

Rio Apure, e Meta Rio, mas é provável 

sua distribuíção na bacia do rio Orinoco. 

Colômbia e Venezuela 
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*Levantamento das espécies segundo Eschmeyer et al. (2017) e classificação segundo Nelson et al. (2016).

Bunocephalinae 

 

 

 

Pseudobunocephalus 

P. quadriradiatus Mees 1989 Bacia do alto rio Amazonas Peru 

P. rugosus Eigenmann & Kennedy 1903 Bacia do rio Paraguai-Paraná Brasil, Paraguai 

Pterobunocephalus 

P. depressus Haseman 1911 
Bacias dos rios Amazonas, Orinoco e 

Paraguai 

Bolívia, Brasil, Equador, 

Paraguai, Venezuela. 

P. dolichurus Delsman 1941 Bacia do rio Amazonas Brasil, Peru 

Hoplomyzontinae 

Dupouyichthys D. sapito Schultz 1944 
Rio Magdalena e na bacia do rio Lago de 

Maracaíbo. 
Colômbia, Venezuela 

Ernstichthys 

E. anduzei Fernández-Yépez 1953 Bacia do rio Orinoco. Venezuela 

E. intonsus Stewart 1985 Rio Napo bacia Equador 

E. megistus Orcés 1961 Bacias dos rios Bobonaza e Marañón. Equador, Peru 

Hoplomyzon 

H. atrizona Myers 1942 Bacia do Lago de Maracaibo Venezuela 

Hoplomyzon cardosoi Carvalho, Reis & 

Friel, 2017 

Rio Caño La Raya, tributário do Rio 

Escalante 
Venezuela 

H. papillatus Stewart 1985 Bacias dos rios Napo e Portuguesa Equador, Venezuela 

H. sexpapilostoma Taphorn & Marrero 

1990 
Bacia do rio Orinoco Venezuela 

Xyliphius 

X. anachoretes Figueiredo e Britto 2010 Sistema do rio Tocantins-Araguaia  Brasil. 

X. barbatus Alonso de Arámburu & 

Arámburu 1962 
Bacia do rio Paraguai-Paraná Argentina. 

X. kryptos Taphorn & Lilyestrom 1983 Bacia do Lago de Maracaíbo Venezuela. 

X. lepturus Orcés 1962 Bacias do Alto Amazonas e rio Orinoco 
Colômbia, Equador, 

Venezuela. 

X. lombarderoi Risso & Risso 1964 Bacia do Rio Paraná Argentina. 

X. magdalenae Eigenmann 1912 Bacia do rio Magdalena Colômbia. 

X. melanopterus Orcés 1962 Bacias do Alto Amazonas e rio Orinoco 
Equador, Peru, 

Venezuela. 

X. sofiae Carvalho, Reis & Sabaj 2017 Bacias do Alto Amazonas Peru 
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1.2. Aspectos ecológicos e biológicos da família Aspredinidae 

 

Os peixes da família Aspredinidae são encontrados em ambientes de rios rasos a 

profundos, canais, estuários de marés e águas salobras, como manguezais (Friel 2003; 2008; 

Ferraris 2007). São sedentários e bentônicos, vivem em meio à vegetação, parcialmente 

enterrados ou sobre substratos, como pedaços de madeira, folhiço ou galhas submersas (Ohara 

e Zuanon 2013). 

Morfologicamente, os aspredinídeos possuem pele áspera, devido à presença de 

tubérculos queratinizados, distribuídos em séries paralelas ao longo do corpo; ausência de um 

espinho dorsal rígido na maioria das espécies; ausência de nadadeira adiposa; até dez raios na 

nadadeira caudal; coloração críptica; comprimento médio de até 15 cm (Myers 1960; Friel 

2003; Nelson et al. 2016), sendo a espécie de menor porte Hoplomyzon papillatus, com 

comprimento inferior a 2 cm (Friel 2003), e a maior, Aspredo aspredo, com 38 cm. Além disso, 

as fêmeas sexualmente maduras são maiores que os machos e Hoplomyzon sexpapilostoma 

apresenta, ainda, uma pigmentação diferencial entre machos e fêmeas (Friel 1994; Rapp Py-

Daniel e Fernandes 2005) e Micromyzon akamai não tem olhos (Friel e Lundberg 1996). São 

peixes preferencialmente onívoros, alimentando-se de detritos orgânicos, insetos terrestres e 

invertebrados aquáticos (Ohara e Zuanon 2013; Friel e Carvalho 2016). Exceto Amaralia, que 

apresenta um comportamento de oofagia (Ohara e Zuanon 2013). Análises do conteúdo 

estomacal desses aspredinídeos detectaram massas de ovos e embriões de outros peixes, 

especialmente loricariídeos (Friel 1994; 2003). 

Um outro aspecto interessante dos aspredinídeos é o padrão de movimentação, uma 

vez que em situações de estresse permanecem imóveis. Após um determinado período de 

tempo, eles voltam a movimentar-se expelindo jatos d’água pelas aberturas branquiais, sem 

mover as nadadeiras (Ohara e Zuanon 2013). Amaralia e B. verrucosus ainda apresentam um 

comportamento de se enrolarem, de modo a cobrir a cabeça, permanecendo imóveis, com um 

aparente mimetismo a sementes, até que a perturbação acabe (Ohara e Zuanon 2013; Roberts 

2015). 

Algumas espécies têm o comportamento de transportar ovos e embriões, por exemplo, 

em Pterobunocephalus, as fêmeas carregam os ovos aderidos à superfície ventral de seu corpo. 

Enquanto que Aspredo, Aspredinichthys e Platystacus desenvolvem na região ventral 

pedúnculos carnosos e vascularizados, chamados de cotiléforos, nos quais os ovos se prendem 

e ficam anexados ao ventre da fêmea (Friel 1994; Wetzel et al. 1997; Ohara e Zuanon 2013). É 
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sugerido que os cotiléforos estejam relacionados ao transporte de nutrientes e excretas entre a 

mãe e os embriões, devido ao seu surgimento sazonal (Wetzel et al. 1997). 

A respeito da diferenciação entre gônadas masculinas e femininas foi noticiado 

testículos franjados (processos digitiformes) em Pseudobunocephalus, Acanthobunocephalus, 

Bunocephalus, Amaralia, Xyliphius e Hoplomyzon. Nos gêneros Pterobunocephalus e Aspredo, 

os machos apresentam gônadas semelhantes aos ovários das fêmeas (Friel 1994). Neste estudo, 

também não foi encontrada diferenciação gonadal entre machos e fêmeas de Platystacus 

cotylephorus. 

 

1.3. Sistemática e evolução de Aspredinidae 

 

A origem dos Siluriformes tem sido foco de estudos paleobiogeográficos, baseados 

principalmente em dados fósseis. Algumas hipóteses foram sugeridas com base nesses dados: 

(1) A “hipótese marinha” sugere a origem e dispersão marinha dos Siluriformes (Chardon 1967; 

Gayet e Meunier 2003). Segundo essa hipótese o fato dos aspredinídeos, bem como outras 

famílias de bagres (Ariidae e Plotosidae), que são capazes de viver em ambientes marinhos e 

apresentam alta tolerância à salinidade, corroborariam a suposição de origem marinha para esse 

grupo de organismos. (2) A “hipótese tradicional” sugere que o grupo surgiu em águas 

continentais e com ampla dispersão, a partir de conexões entre a África e a Europa, no Eoceno. 

(Gayet e Meunier 2003). 

Diogo (2004) propõe uma “hipótese alternativa”, sugerindo a origem dos Siluriformes 

na América do Sul, ainda em Pangea, seguida de contato entre Gondwana e Laurasia e 

dispersões para os demais continentes, por conexões estabelecidas entre eles, em diferentes eras 

geológicas. Ainda, que a capacidade de algumas famílias de bagres de viver em ambientes 

marinhos seja, na verdade, uma característica apomórfica e não plesiomórfica ou comum na 

história evolutiva dos Siluriformes, o fato de que cerca de 55% das espécies de Siluriformes 

estão nas Américas, reforça essa teoria (Nelson et al. 2016). 

Do ponto de vista evolutivo, em razão de uma ampla distribuição geográfica e 

sistemática filogenética controversa, é difícil propor a origem dos aspredinídeos, baseando-se 

em um Siluriforme ancestral (Lundberg 1998). As relações filogenéticas de Aspredinidae com 

os demais Siluriformes parecem pouco esclarecidas, sem concordância entre diferentes autores, 

quanto à sua posição (Diogo et al. 2001). Günther (1864) foi o primeiro a propor a relação dos 
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aspredinídeos com um clado contendo as famílias Loricariidae, Astroblepidae, Callichthyidae 

e Sisoridae. 

Chardon (1967; 1968) também sugeriu uma relação desses bagres com loricariídeos, 

com base em caracteres do aparelho de Weber. No entanto, essa relação foi contestada por 

Baskin (1973) e Howes (1983), uma vez que as características analisadas não eram 

sinapomorfias exclusivas com os loricariídeos. Posteriormente, Ferraris (1989) associou pela 

primeira vez Akysídeos asiáticos como grupo irmão de Aspredinidae. Mo (1991) fez uma 

análise filogenética, incluindo todas as famílias de Siluriformes, que posicionou Aspredinidae 

como um clado basal ou em politomia com Clariidae, um clado afro-asiático, Amphiliidae, 

clado Africano, loricariídeos neotropicais, e o clado asiático Sisoroidea (Amblycipitidae, 

Akysidae e Sisoridae) (Fig. 1a’a”). Chen (1994) propôs um clado asiático contendo Sisoridae, 

Akysidae e Amblycipitidae como grupo irmão dos aspredinídeos (Fig. 1b). 

 

Figura 1. Filogramas baseados nas hipóteses das relações filogenéticas entre Aspredinidae e demais famílias de 

Siluriformes, segundo: (a’a”) Mo (1991); (b) Chen (1994); (c) Friel (1994); (d) de Pinna (1998); (e) Britto (2002); 

(f) Diogo (2004); (g) Sullivan et al. (2006); (h) Cardoso (2010); (i) Kappas et al. (2016). 

 

Uma revisão taxonômica entre os membros da família Aspredinidae e entre outros 

Siluriformes, realizada por Friel (1994), considerou os aspredinídeos grupo irmão da 

superfamília Doradoidea (Doradidae, Auchenipteridae) (Fig. 1c). De Pinna (1998) contesta esta 

revisão e considera Aspredinidae grupo irmão de Erethistidae, em um clado contendo os bagres 

asiáticos (Fig. 1d). Britto (2002) recuperou uma filogenia muito semelhante à de de Pinna 
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(1998) (Fig. 1e) e Diogo et al. (2004) corroboram a proposta de incluir Aspredinidae em 

Sisoroidea, porém, sua posição é de clado irmão de uma dicotomia, contendo Erethistidae e 

Sisoridae (Fig. 1f). Cardoso (2010) (Fig. 1h) coloca Aspredinidae numa dicotomia com 

Akysidae, mas concorda com de Pinna (1998), Britto (2002) e Diogo et al. (2004), que 

Aspredidade é grupo irmão de Sisoroidea (Amblycipitidae, Akysidae, Sisoridae e Erethistidae). 

A filogenia proposta com base em dados moleculares se opõe às filogenias com base 

em dados morfológicos. Sullivan et al. (2006), com base em genes nucleares, Rag 1 e Rag 2, 

associou Aspredinidae como grupo irmão do clado de bagres sulamericanos Doradoidea, 

composto pelas famílias Doradidae e Auchenipteridae (Fig. 1g). Kappas et al. (2016), por meio 

de 62 sequências de comprimento total do mitogenoma, corroboram essa hipótese, embora seus 

dados pareçam indicar Aspredinidae muito mais relacionado à Clariidae (Africana) e 

Heteropneustidae (asiática) (Fig. 1i). 

Portanto, há duas hipóteses para as relações filogenéticas entre Aspredinidae e demais 

Siluriformes, que são igualmente parcimoniosas: (1) Aspredinidae é grupo irmão do clado 

asiático Sisoroidea (Amblycipitidae, Akysidae, Sisoridae e Erethistidae) e (2) Aspredinidae é 

grupo irmão de Doradoidea (Doradidae e Auchenipteridae). Estudos que façam análises com 

marcadores além daqueles já utilizados (moleculares e morfológicos) fazem-se necessários, a 

fim de contribuir com informações que ajudem a elucidar o atual conflito. 

 

1.4.Relações filogenéticas dentro de Aspredinidae 

 

A taxonomia das espécies de Aspredinidae tem se mostrando dinâmica. Recentemente, 

novas espécies foram descritas (Cardoso 2010; Carvalho et al. 2015; 2016; 2017a; b; Friel e 

Carvalho 2016), ocasionando variações quanto ao número de espécies e gêneros reconhecidos 

(Eschmeyer et al. 2017). 

Friel (1994) foi o primeiro a propor uma filogenia, estabelecendo os relacionamentos 

entre os gêneros de aspredinídeos. Nesta proposta, Pseudobunocephalus está localizado em 

uma posição basal aos demais gêneros, e mais relacionado a Acanthobunocephalus. Destaca-se 

uma dicotomia, contendo Bunocephalus e Amaralia. Adicionalmente, esse clado é grupo irmão 

de outros dois clados, um contendo Pterobunocephalus, Platystacus, Aspredo e 

Aspredinichthys e outro formado por Xyliphius, Hoplomyzon, Dupouyichthys e Ernstichthys 

(Fig. 2a). 



    
  

10 
 

Em 2008, Cardoso estabeleceu novas relações entre os aspredinídeos, inserindo o 

gênero Micromyzon, descrito posteriormente no estudo de Friel (1994). Porém, o gênero 

Pseudobunocephalus não foi mencionado e as espécies a ele relacionadas foram transferidas 

para o gênero Bunocephalus (B. amazonicus, B. bifidus, B. chamaizelus, B. iheringii, B. 

quadriradiatus, B. rugosus). Nesta nova análise, o clado Hoplomizontinae (Micromyzon, 

Hoplomyzon, Dupouyichthys e Ernstichthys) encontra se como basal, uma posição invertida à 

proposta de Friel (1994). O clado Aspredininae (Platystacus, Aspredinichthys e Aspredo) é 

confirmado como monofilético, pois suas inter-relações são concordantes entre as duas 

filogenias, a de Friel (1994) e de Cardoso (2008) (Fig. 2a, b).  

 

 
Figura 2. Filogramas baseados nas hipóteses das relações filogenéticas em Aspredinidae, segundo: (a) Friel (1994); 

(b) Cardoso (2008). 

 

Por outro lado, conflitos ainda maiores ocorrem no gênero Bunocephalus, o qual 

apresenta o maior número de espécies, cerca de 13 espécies válidas, em Aspredinidae (Tabela 

1). Friel (1994) já chegou considerar Bunocephalus como um clado parafilético. Entretanto, 

embora os estudos recentes tenham confirmado seu monofiletismo (Cardoso 2008), não há 

confiança de que todas as espécies descritas neste gênero tenham sua classificação 

inquestionável (Carvalho et al. 2015). 

Portanto, tudo o que se sabe sobre os aspredinídeos se restringe a duas análises 

morfológicas, com relações divergentes (Friel 1994; Cardoso 2008). E do ponto de vista 

genético, apenas uma caracterização citogenética, em exemplares de Bunocephalus doriae 

provenientes da bacia do rio Paraná, foi documentada (Fenocchio e Swarça 2012). Assim, mais 

estudos que façam análises abordando aspectos cromossômicos, moleculares, morfológicos e 
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ecológicos, com dados mais robustos, são necessários para que se tenha um melhor 

entendimento da taxonomia, sistemática e dos mecanismos envolvidos na diferenciação, 

evolução e história natural dos aspredinídeos. 

 

1.5. Contribuições de estudos citogenéticos e moleculares em Siluriformes 

 

A citotaxonomia e citossistemática consistem em métodos de identificação das 

espécies e na construção de modelos de relacionamento sistemáticos, por meio de dados 

cromossômicos (Mathey 1949; Sczepanski et al. 2010). Isso é possível devido à capacidade que 

os rearranjos cromossômicos têm de causarem redução na recombinação gênica, e suprimirem 

o fluxo gênico intra e interpopulações. Os efeitos da recombinação cromossômica vão desde a 

seleção de um novo cariótipo, isolamento pré ou pós-zigótico, surgimento de cariótipos 

híbridos, especiação ou eliminação dos indivíduos (Mayr 1995; Faria e Navarro 2010). 

Os dados citogenéticos são frequentemente usados para identificar caracteres 

cromossômicos plesiomórficos, por exemplo, quando consideramos o número diploide, para 

Siluriformes é sugerido que 2n=56 cromossomos seja o número diploide basal para ordem 

(Oliveira e Gosztonyi 2000). Entretanto, descrições de apomorfias cariotípicas variam de 2n=34 

em Ancistrus sp. (Loricariinae) (de Oliveira et al. 2009; Favarato et al. 2014) até 2n=132 em 

Corydoras aeneus (Scheel et al. 1972). 

Os dados de heterocromatina constitutiva em Siluriformes indicam pouca quantidade 

dessas regiões quando comparada a outros grupos (Vissoto 2000). Outra característica, também 

conhecida como plesiomórfica para os bagres, diz respeito à caracterização de Regiões 

Organizadoras de Nucléolo (RONs), as quais são simples, localizadas na região terminal dos 

cromossomos e demonstram natureza rica em bases GC (Oliveira e Gosztonyi 2000). 

O conhecimento da microestrutura do genoma, por meio da localização de sequências 

gênicas e das diferenças no número e posição destes marcadores, permite o entendimento da 

evolução e de sua associação à história evolutiva dos grupos (Ventura et al. 2009). Entre os 

principais marcadores estão as famílias de DNAs repetitivos (Jesus et al. 2003), como os genes 

ribossomais (Martins e Galleti Jr. 1999) e genes histônicos (Hashimoto et al. 2011). Ainda, 

sequências de cromossomos inteiros, obtidas pela microdissecção, que em mapeamentos 

cromossômicos vem auxiliando estudos evolutivos em diferentes organismos (Diniz et al. 2008; 

Henning et al. 2008). 
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Em Siluriformes, os cístrons de DNA ribossômico (DNAr) 18S e 5S têm auxiliado na 

proposta de marcadores cromossômicos espécie-específicos. A localização destes marcadores 

foi realizada em vários táxons como: Hypostomus (Bitencourt 2010, Bueno et al. 2014), 

Imparfinis (Kantek et al. 2009; Ferreira et al. 2014), Pimelodella (Garcia e Almeida-Toledo 

2010), Pimelodus (Garcia e Moreira-Filho 2008), Rhamdia (Garcia et al. 2010), Glanidium 

ribeiroi (Lui et al. 2015), Ancistrus (Favarato et al. 2016), Phractocephalus hemioliopterus 

(Swarça et al. 2017), Hassar wilderi, Leptodoras cataniae, Tenellus leporhinus e Tenellus 

trimaculatus (Takagui et al. 2017). O mapeamento do sítio DNAr 18S confirmou as 

localizações plesiomórficas das Ag-RONs e as variações sugeridas como apomorfias, como em 

I. mirini e I. munutus (Ferreira et al. 2014) e Ancistrus ranunculus (Favarato et al. 2016), nas 

quais este marcador está situado intersticialmente. Já, os cístrons de DNAr 5S apresentaram-se 

mais variáveis, localizados em posições terminais ou intersticiais e números entre dois e quatro 

sítios (Sczepanski 2008). 

Análises moleculares correspondem a outra importante ferramenta em estudos 

evolutivos, pois utilizam marcadores capazes de determinar as relações intra e 

interpopulacionais. Dentre os diferentes marcadores moleculares, o DNA mitocondrial 

(DNAmt) tem sido aplicado em estudos de relações genéticas em populações naturais (Moyer 

et al. 2004) e na identificação de espécies (DNA Barcoding) (Köhler 2007). Isso é possível 

devido a algumas características que são únicas do DNA mitocondrial: a presença de herança 

predominantemente materna e não Mendeliana, geralmente não sofre recombinação e possui 

uma organização altamente compacta (Garesse et al. 1997). Vale ressaltar que apesar de ser 

uma molécula única, cada gene tem uma taxa evolutiva diferenciada, de forma que o DNAmt 

serve para diversos tipos de estudos, além de ter primers universais. 

Em Siluriformes, análises com DNAmt têm permitido fazer inferências em sua 

sistemática filogenética (Moyer et al. 2004; Hardman 2005; Hardman e Lundberg 2006; 

Koblmuller et al. 2006), na resolução ou identificação de conflitos taxonômicos (Martin e 

Bermingham 2000; Perdices et al. 2002; Vergara et al. 2008) e identificação de espécies pelo 

DNA Barcoding (Smith et al. 2008; Ortiz 2010; Ferreira et al. 2014). Isso se explica pela 

premissa de que as divergências nucleotídicas entre populações de uma mesma espécie são 

menores do que entre espécies distintas (Ward et al. 2005; Hajibabaei et al. 2006). 

A utilização dos genes nucleares em estudos filogenéticos também tem contribuído 

para o conhecimento evolutivo das espécies. Isso devido ao fato de que esses genes 
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proporcionam uma estimativa independente da história evolutiva da espécie e das altas taxas de 

substituição de nucleotídeos, que podem ocasionar homoplasias (Pereira et al. 2002).  

Análises, combinando sequências mitocondriais e nucleares, em Siluriformes foram 

utilizadas na determinação das relações filogenéticas (Moyer et al. 2004; Hardman e Lundberg 

2006) e em estudos de filogeografia (Montoya-Burgos 2003; Betancur et al. 2007). Muitas 

destas análises também fizeram uso de dados morfológicos, comparando as filogenias obtidas 

e suas congruências (Betancur et al. 2007; Chiachio et al. 2008), o que pode auxiliar na 

determinação da relação sistemática dos grupos envolvidos e na realocação taxonômica de seus 

integrantes (Chiachio et al. 2008). Em outras palavras, estudos que envolvem um conjunto de 

dados combinados produzem resultados mais robustos para a compreensão da sistemática e 

evolução dos seres vivos. 

Análises filogenéticas em nível de família, utilizando dados genéticos, foram 

realizadas em Ariidae (Kailola 2004; Betancur et al. 2007), Callichthyidae (Shimabukuro-Dias 

et al. 2004), Clariidae (Jansen et al. 2006), Doradidae (Arce et al. 2013), Ictaluridae (Hardman 

2004), Pimelodidae (Hardman e Lundberg 2006) e Sisoridae (Peng et al. 2004), no intuito de 

se estabelecer relações entre espécies que compõem estes táxons, mas ainda são poucos os 

estudos dessa natureza. 

Os estudos acima citados demonstram que o uso de ferramentas citogenéticas e 

moleculares é eficaz no reconhecimento da diversidade genética intra e interpopulacional, na 

taxonomia e evolução das espécies. Porém, análises, com base nesses marcadores combinados, 

ainda são escassas. Assim, faz-se necessária uma abordagem combinada de dados 

cromossômicos e genéticos, tendo os dados morfológicos como base, com o intuito de conhecer 

a família Aspredinidae. Isso porque, a macroestrutura cromossômica e a microestrututa do DNA 

evoluem de maneiras diferentes e independentes, e uma análise combinada pode fornecer dados 

mais robustos sobre a variabilidade genética destes peixes. Ainda, auxiliar na taxonomia e 

possibilitar a formulação de hipóteses sobre a evolução dos aspredinídeos. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Tendo em vista o escasso conhecimento genético sobre a família Aspredinidae, o 

principal objetivo desta tese foi caracterizar espécies desta família, provenientes da bacia 

amazônica, a partir de uma abordagem citogenética-molecular, a fim de inferir o status 

taxonômico e os processos evolutivos envolvidos em sua divergência, fornecendo um novo 

panorama sobre a situação deste grupo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar cromossomicamente espécies da Família Aspredinidae, que ocorrem na 

bacia amazônica, por meio de técnicas citogenéticas clássicas (coloração convencional, 

bandamento C, detecção das regiões organizadoras de nucléolos) e moleculares 

(hibridização in situ fluorescente, utilizando sondas teloméricas e de DNAr 18S e 5S), 

a fim de contribuir com a caracterização da macroestrutura cromossômica em espécies 

desta família. 

 Realizar o estudo de uma região do mitogenoma (gene Citocromo C Oxidase 

Subunidade I - COI) por meio da metodologia DNA Barcoding, a fim de identificar 

geneticamente espécies de apredinídeos. 

 Propor hipóteses de relacionamento intergenérico e interespecífico para Aspredinidae, 

com base em dados moleculares e citogenéticos. 

 Caracterizar, geneticamente espécies da família Aspredinidae, de forma a fornecer 

informações que auxiliem estudos taxonômicos e permitam a verificação da existência 

de complexos de espécie na Família. 

 Associar os filogramas e dados citogenéticos obtidos com a filogenia morfológica 

disponível, numa tentativa de melhor resolver as relações evolutivas entre os 

aspredinídeos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Descrição da área de estudo e coleta de dados 

 

O presente estudo analisou geneticamente espécies de Aspredinidae provenientes de 

bacias hidrográficas da Amazônia brasileira (Fig. 3 e 4; Tabela 2). 

Este trabalho seguiu os Padrões Éticos para Pesquisa Animal de acordo com o Comitê 

de Ética para Uso Animal do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia sob o protocolo 

número 010/2015. A autorização para a coleta dos espécimes foi concedida pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), de acordo com a 

licença SISBIO número 48795-1. Todos os indivíduos analisados foram depositados na 

Coleção de Peixes do Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica (INPA). 

 

 

Figura 3. Mapa da Amazônia legal brasileira evidenciando os pontos de coleta dos espécimes de Aspredinidae 

analisados no presente estudo. (1) – Amaralia hypsiura e Platystacus cotylephorus - Ilha Jutuba, bacia do Rio 

Tocantins, PA; (2) – Bunocephalus cf. aloikae - Igarapé Bucu, Rio Curicuriari, bacia do Rio Negro, AM; (3) – B. 

amaurus, B. coracoideus e B. aff coracoideus - Igarapé Apeú, bacia do Rio Guamá, PA; (4) – B. coracoideus - 

Igarapé da bacia do Rio Negro, AM; (5) – B. coracoideus - Igarapé do banjo, bacia do Rio Demini, AM; (6) – B. 

coracoideus - Igarapé da bacia do Rio Purus, AM; (7) – B. coracoideus - Igarapé Jundiá, bacia do Rio Cuieiras, 

AM; (8) – B. verrucosus - Igarapé do Sítio Santa Maria, bacia do Rio Negro, AM. PA = Estado do Pará, AM = 

Estado do Amazonas, Brasil. 
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Figura 4. Vistas dorsais de: (a) Amaralia hypsiura; (b) Bunocephalus cf. aloikae; (c) Bunocephalus amaurus; (d) 

Bunocephalus coracoideus; (e) Bunocephalus aff. Coracoideus; (f) Bunocephalus verrucosus; (g) Platystacus 

cotylephorus. Barra de 10 mm. 
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Tabela 2. Espécies de aspredinídeos analisadas no presente estudo e códigos de identificação dos exemplares. 

Voucher Espécies Geografia Localidade 
Bacia 

Hidrográfica 

Nº 

Amostral 
2n 

Nº 

GenBank 
Dados GPS 

INPA-ICT 

052186 
Amaralia hypsiura Brasil, Pará, Cametá Ilha Jutuba.  Rio Tocantins 2♂4♀ 74 

MF416157 

MF416161 

02°14'46.5" S 

49°24'59.7" W 

INPA-ICT 

049727 
Bunocephalus cf. aloikae 

Brasil, Amazonas, 

São Gabriel da 

Cachoeira 

Rio Curicuriari, 

Igarapé Bucu 
Rio Negro 2♂ 44 

MF416162 - 

MF416163 

0°14'39.0"S 

67°03'31.1"W 

INPA-ICT 

052187 
B. amaurus 

Brasil, Pará, 

Castanhal 
Igarapé Apeú Rio Guamá 2♂1♀ 50 

MF416200 - 

MF416202 

01°23'20.4" S 

47°59'07.5" W 

INPA-ICT 

052182 
B. coracoideus 

Brasil, Amazonas, 

Barcelos 
Igarapé Rio Negro 3♂2♀ 42 

MF416168 - 

MF416172 

0°57'45.072" S 

62°55'36.282" W 

INPA-ICT 

053205 
B. coracoideus 

Brasil, Amazonas, 

Barcelos 
Igarapé do banjo Rio Demini 2♂3♀ 44 

MF416168 - 

MF416172 

00°23.624'S 

62°48.187'W 

INPA-ICT 

052185 
B. coracoideus 

Brasil, Amazonas, 

Tapauá 

 

Igarapé 
Rio Purus 

 

2♂ 40 

MF416184 - 

MF416199 

5°37'21.7"S 

63°15'01.5"W 

1♂1♀ 41 

4♂6♀ 42 

3♂4♀ 43 

2♂2♀ 44 

1♂ 45 

1♂ 46 

INPA-ICT 

053204 
B. coracoideus 

Brasil, Amazonas, 

Fazenda Dimona 

(Reserva PDBFF*) 

Igarapé Jundiá 

 
Rio Cuieiras 3♂2♀ 42 

MF416164 - 

MF416167 

2°20'59.9"S 

60°05'50.9"W 

INPA-ICT 

052188 
B. coracoideus 

Brasil, Pará, 

Castanhal 

Igarapé Apeú 

 
Rio Guamá 2♂9♀ 56 

MF416173 - 

MF416183 

1°23'20.4"S 

47°59'07.5"W 

INPA-ICT 

052189 
B. aff coracoideus 

Brasil, Pará, 

Castanhal 
Igarapé Apeú Rio Guamá 1♂ 61 MF416156 

1°23'20.4"S 

47°59'07.5"W 

INPA-ICT 

053207 
B. verrucosus 

Brasil, Amazonas, 

Iranduba 

Igarapé Sítio Santa 

Maria 
Rio Negro 8♂11♀ 64 

 03°06'23"S 

60°19'07"W 

INPA-ICT 

052190 
Platystacus cotylephorus Brasil, Pará, Cametá Ilha Jutuba Rio Tocantins 6♂12♂ 49♂ 50♂ 

 02°14'46.5" S 

49°24'59.7" W 

*Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais  
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3.2. Análise dos dados 

 

3.2.1. Identificação dos sexos 

 

Os espécimes de Amaralia hypsiura, Bunocephalus cf. aloikae, B. amaurus, B. 

coracoideus, B. aff coracoideus, B. verrucosus que estavam sexualmente desenvolvidos, os 

sexos foram determinados por meio de análise gonadal (Figura 5). As gônadas masculinas são 

facilmente diferenciadas das femininas por serem franjadas. Em Platystacus cotylephorus e nos 

demais espécimes, sexualmente imaturos, o sexo foi determinado por meio de análise citológica 

(Figura 6). 

 

 
Figura 5. Diferenciação Gonadal de espécimes de B. coracoideus sexualmente desenvolvidos: (a) Gônadas 

femininas, (b) Gônadas masculinas. 

 

 
Figura 6. Análise citológica de gonadas de espécimes de B. coracoideus sexualmente imaturos: (a) Ovócitos, (b) 

Espermátides. Barra de 10 µm. 
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3.2.2. ESTUDOS CITOGENÉTICOS 

 

3.2.2.1.Preparação de cromossomos mitóticos (Gold et al. 1990), com 

modificações 

As preparações cromossômicas foram obtidas a partir de células renais, uma vez que 

este tecido tem função hematopoiética nos peixes, apresentando assim, células em constante 

divisão. Para estimulação celular injetamos solução aquosa de lactobacilos vivos (Lactobacillus 

casei, Bifidobacterium bifidum, Lactococcus lactis, Lactobacillus acidophilus e 

Bifidobacterium lactis) na região caudal, com concentração de 0,02g/1ml, na proporção de 

50µl/3cm de comprimento, por duas vezes com intervalo de 24h e os peixes foram mantidos 

em aquários aerados. 

Após 48h de estimulação, os peixes foram anestesiados até a morte em uma solução de 

Eugenol 10% e os passos seguintes consitiram em: 

1. Retirar porções dos rins anterior e posterior com auxílio de pinças e transferir para uma 

cubeta de vidro contendo de 2 a 8 ml de MEIO RPMI 1640 CultLab®. 

2. Dissociar os tecidos com auxílio de uma seringa hipodérmica desprovida de agulha, 

com movimentos leves de aspiração e expiração, para a obtenção de uma suspensão 

homogênea de células. 

3. Adicionar 100 µl de colchicina 0,025% para cada 2 ml de meio de cultura e 

ressuspender, cuidadosamente, o material com auxílio de uma pipeta Pasteur. 

4. Incubar a suspensão em temperatura ambiente por cerca de 15 minutos. 

5. Transferir o material, com auxílio de uma pipeta Pasteur, para um tubo de centrífuga e 

centrifugá-lo por 10 minutos a 1250 rpm. 

6. Retirar o sobrenadante, com auxílio de uma pipeta Pasteur, tomando cuidado para não 

ressuspender o material (pellet). Acrescentar cerca de 8 ml (ou mesma quantidade que 

usou de RPMI) de solução de KCl 0,075M, ressuspender o material e deixá-lo em estufa 

a 37 ºC por 27 minutos. 

7. Adicionar 1 ml de fixador (3 metanol: 1 ácido acético), ressuspender o material e 

centrifugá-lo por 10 minutos a 1250 rpm. 

8. Retirar o sobrenadante, com auxílio de uma pipeta Pauster, tomando cuidado para não 

ressuspender o material. Acrescentar cerca de 8 ml de fixador e centrifugar por 10 

minutos. 
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9. Repetir o passo 8 mais 2 vezes (dependendo da quantidade de material). 

10. Após a eliminação do sobrenadante da última centrifugação, adicionar cerca de 1,5 ml 

de fixador e ressuspender o material, transferindo-o para frascos plásticos do tipo 

Eppendorf, os quais são armazenados em freezer a cerca de -20 ºC. 

 

3.2.2.2.Obtenção de cromossomos meióticos de peixes (Gross et al. 2009) 

1. Sacrificar o animal e retirar os testículos. 

2. Seccionar o órgão em fragmentos pequenos e colocá-los em solução hipotônica de KCl 

a 0,075M por 30 minutos. 

3. Transferir o material para o fixador carnoy recém preparado, por 20 minutos. 

4. Repetir o processo de fixação por mais duas vezes e a seguir o material pode ser 

guardado no freezer (-10 ºC), ou então processado conforme os seguintes passos: 

5. Transferir alguns fragmentos do órgão para um papel filtro e em seguida colocá-los 

sobre uma lâmina limpa. 

6. Sobre o fragmento que está na lâmina adicionar duas gotas de ácido acético 50%. 

7. Com o auxílio de um bastão de vidro macerar o testículo, espalhando a preparação por 

toda lâmina. 

8. Secar a lâmina em placa aquecedora a 40 ºC. 

9. Corar com Giemsa 5% em tampão fosfato por 10 minutos. 

10. Lavar em água corrente e deixar secar diretamente ao ar. 

  

3.2.2.3.Detecção das regiões organizadoras de nucléolos (Ag-RONs) (Howell e 

Black 1980)  

1. Pingar sobre uma lâmina previamente preparada, 2 gotas de solução aquosa de gelatina 

a 2% (acrescida de ácido fórmico na proporção 1ml/100ml de solução) e 4 gotas de 

solução aquosa de nitrato de prata 50%. 

2. Cobrir a lâmina com uma lamínula limpa. 

3. Incubar em estufa a 60 ºC até que a lâmina adquira uma coloração caramelo. 

4. Lavar a lâmina em água destilada, possibilitando que a lamínula seja naturalmente 

retirada pela própria água. 

5. Lavar em água corrente e secar ao ar. 
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3.2.2.4.Detecção da distribuição da heterocromatina constitutiva (Sumner 

1972) 

1. Tratar a lâmina com HCl 0,2N por cerca de 13 minutos em temperatura ambiente. 

2. Lavar a lâmina em água corrente e deixar secar. 

3. Tratar a lâmina em solução aquosa de Ba(OH)2 5% a 42 ºC durante 10 a 30 segundos. 

4. Lavar rapidamente a lâmina em HCl 0,2N, para interromper a ação do hidróxido de 

bário e evitar precipitação. 

5. Colocar a lâmina em solução salina 2xSSC a 60 ºC por 30 minutos. 

6. Lavar a lâmina em água corrente, deixar secar e corar com Giemsa 10% em tampão 

fosfato (pH=6,8), durante 10 minutos. 

 

3.2.2.5.Hibridização In Situ Fluorescente – FISH (Pinkel et al. 1086) 

Marcação da Sonda - Kit DIG-NickTM Translation Mix (Roche) e Kit BIO-NickTM 

Translation Mix (Roche): 

Esta sonda pode ser detectada com os anticorpos anti-digoxigenina (cor vermelha) e 

FITC ou Estreptavidina (cor verde). 

Para 8 lâminas: 

X l de DNA (para 8 lâminas); 

4 l de mix do Kit; 

q.s.p. 20 l H2O milli-Q  

 

Tabela de volume do DNA da PCR e da água a ser usado na marcação da sonda em função 

da concentração do DNA obtido na PCR, conforme quadro abaixo:  

Quadro 1. Concentração do DNA na PCR para 8 lâminas (volumes em µl). 

 200 ng 300 ng 400 ng 500-600 ng 700 ng 1500ng 

DNA (PCR) 7 5 4 3 2 1 

H2O 9 11 12 13 14 15 

dNTP mix 4 4 4 4 4 4 

Pode marcar e deixar marcado. Marcar sempre para 4, 8 lâminas ou 16... 

 

 Misturar bem. Centrifugar brevemente e incubar por 90 minutos a 16 oC (no 

termociclador – Método Marc Nick Roche). 
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Adicionar 2 l de EDTA 0,5M (para 8 lâminas) e colocar no termociclador por 10 minutos 

a 65 oC – Método Stop Buffer. Centrifugar rapidamente e colocar no freezer -20 oC até o 

momento de usar. 

 

Preparação cromossômica (FISH simples ou double FISH) 

Fixação 

1. Lavar em PBS 1x por 5 min. (shaker) [descartar]. 

2. Fixar em formaldeídeo 1% em PBS 1x/50mM MgCl2 durante 10 min à temperatura 

ambiente [descartar]. 

Solução de formaldeído: 10 ml de PBS 10x, 5 ml de MgCl2 1M, 1 ml de formaldeído e 

completar para 100 ml com água destilada. 

3. Lavar em PBS 1x por 5 min. (shaker) [descartar]. 

4. Desidratar as lâminas em série alcoólica (70, 85, 100%) por 5 min cada [devolver]. 

5. Deixar secar. 

 

Pré-hibridização 

6. Desnaturar o DNA cromossômico com formamida 70% em 2xSSC a 70ºC por 5 min (Só 

aquecer a formamida na hora do uso). A água do banho maria tem que estar na altura do 

frasco com a formamida. Após o uso, a formamida retorna ao tubo para ser reutilizada. 

Solução Formamida 70%: 70 ml de formamida, 30 ml de 2xSSC. 

7. Desidratar o material em série alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 min cada. Obs. O álcool 

70% deverá estar a –20 ºC [devolver]. 

Obs.: Simultaneamente à desidratação em série alcoólica desnaturar a solução de 

hibridização. 

 

Solução de hibridização – Etapa em que se altera a extringência 

Para a solução de hibridização (mix para oito lâminas) pipetar os seguintes 

componentes em um tubo de 1,5 ml (ver valores abaixo). Desnaturar a sonda a 99 oC (Thermo 

Shaker) por 10 minutos e passar imediatamente ao gelo. 
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Solução de hibridização com duas sondas 

Duas sondas marcadas pelo Kit Roche de acordo com o número de lâminas (volumes em µl): 

Nº de lâminas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Formamida 100%  25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Sulfato de dextrano 50%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sonda 1 ROCHE 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

Sonda 2 ROCHE 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

20xSSC  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

H2O  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

Solução de hibridização com uma sonda 

Sonda marcadas pelo Kit Roche de acordo com o número de lâminas (volumes em µl): 

Nº de lâminas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Formamida 100%  25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Sulfato de dextrano 50%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sonda ROCHE  2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

20xSSC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

H2O 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 

 

Hibridização 

 Colocar 40 l de solução de hibridização sobre cada lamínula e inverter a lâmina sobre 

a lamínula. Manter as lâminas com o material voltado para baixo em câmara úmida a 37 oC 

overnight. 

 

Lavagens – Segundo dia 

8. Lavar 1 vez em formamida 15% a 42 oC durante 12 minutos (Shaker). 

Solução de formamida 15%: 30 ml de formamida 100%, 20 ml de 2xSSC pH 7,0, 150 ml 

de H2O destilada. 

9. Lavar as lâminas durante 5 minutos em solução Tween 0,5%, temperatura ambiente (Shaker). 

Solução de Tween 0,5%: 200 ml de 20xSSC pH 7,0, 500 l de Tween 100%, completar 

para 1 litro com H2O destilada. 

 

Detecção do sinal 

10. Incubar as lâminas em tampão NFDM por 15 minutos (não balançar). 
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Solução de NFDM (Cubeta de 50 ml): 10 ml de 20xSSC pH 7,0, 2,5 g de leite em pó sem 

gordura, 40 ml de H2O destilada. 

11. Lavar 2 vezes com Tween 5% temperatura ambiente por 5 minutos (Shaker). 

12. Para a FISH dupla: Fazer um mix, contendo: 

a) preparar (para 8 lâminas): (2 l de estreptavidina + 998 l NFDM). 

b) para cada lâmina: 20 l de anti digoxigenina-rodamina (1:200), 100 l da solução preparada 

no passo (a) (estreptavidina + NFDM). 

 

Mix double FISH de acordo com o número de lâminas (volume em l): 

Nº de lâminas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anti digoxigenina-rodamina 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Estreptavidina + NFDM 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 

13. Colocar sobre a lamínula 100 l do mix (antidigoxigenina + estreptavidina/NFDM). 

Inverter a lâmina sobre a lamínula. Incubar a lâmina 60 minutos em câmara úmida a 37 oC. 

14. Lavar 3 vezes com Tween 0,5% temperatura ambiente por 5 minutos (Shaker). 

15. Desidratar o material em série alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 min cada. Ao final, esperar 

secar. 

 

Montagem: 

16. Montar a lâmina com 20 l de antifade + 1 l de DAPI (para cada lâmina) e cobrir com 

lamínula (volume em µl). 

 

Nº de lâminas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antifade 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

DAPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Colocar sobre cada lâmina 21l do meio de montagem. 

 

3.2.2.6.Classificação dos cromossomos e análises cromossômicas 

Para a determinação do número e morfologia dos cromossomos foi utilizada a coloração 

convencional por Giemsa. A classificação cromossômica seguiu a proposta por Levan et al. 

(1964), adotando-se os seguintes limites para a relação de braços (RB): RB= 1,00-1,70, 
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metacêntrico (m); RB= 1,71-3,00, submetacêntrico (sm); RB= 3,01-7,00, subtelocêntrico (st); 

RB= maior que 7,00, acrocêntrico (a). Para o cálculo do número fundamental (NF), número de 

braços cromossômicos, os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos 

foram considerados como portadores de dois braços cromossômicos e os cromossomos 

acrocêntricos como portadores de apenas um braço. 

As preparações convencionais (Giemsa, banda C e Ag-RONs) forão analisadas em 

microscópio óptico. As contagens cromossômicas e observações mais detalhadas foram feitas 

com a objetiva de imersão, num aumento de 1000 vezes. As lâminas de FISH e fluorocromos 

foram analisadas em fotomicroscópio de epifluorescência sob filtro apropriado. As melhores 

metáfases foram capturadas, utilizando sistema de captura de imagens DPController e 

processadas pelo programa DPManager. Posteriormente, os cariótipos foram montados 

utilizando o programa Adobe Photoshop CS3. 

 

3.2.3. ESTUDOS MOLECULARES 

 

O DNA total dos exemplares foi extraído a partir de porções de tecido do fígado, 

músculo e/ou nadadeiras fixados em álcool 96%. A integridade do DNA foi visualizada em gel 

de agarose 1,7%, quantificado em espectrofotômetro NanoVue Plus (GE Healthcare) e diluído 

em solução de uso, com concentração final de até 250 ng/µl. 

 

3.2.3.1.Extração de DNA – Wizard Genomic DNA Purification Kit 

(PROMEGA) 

1. Colocar em um tubo tipo eppendorf estéril uma pequena quantidade de tecido, o qual 

deve ser dissociado em 300 µl de EDTA + Nuclei Lysis Solution (preparado 

anteriormente = 60 µl de EDTA 0,5M + 250 µl de Nuclei Lysis Solution). O mix deve 

ser preparado em um tubo falcon e deixado na geladeira por pelo menos 10min, até ficar 

turvo. 

2. Adicionar a 5 e 10 µl de Proteinase K (10ng/µl), homogeneizar e deixar a 55 °C por +- 

3h ou até dissolver o tecido. 

3. Adicionar 5 µl de RNAse e deixar 37 °C por 30min (OPCIONAL). 

4. Adicionar 100 µl de Protein Precipitation Solution e centrifugar em um vortex 20s até 

ficar espumante. 
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5. Colocar no freezer por 5 min. 

6. Centrifugar 8 min a 13000 RPM. 

7. Transferir o sobrenadante para novos tubos e adicionar 300 µl de isopropanol gelado. 

8. Centrifugar 8 min a 13000 RPM. 

9. Descartar o isopropanol e adicionar 300 µl de etanol 70% gelado. 

10. Centrifugar 8 min a 13000 RPM. 

11. Descartar o sobrenadante e deixar secar a 37 °C por aproximadamente 15 min. 

12. Adicionar 50 µl de Rehydrate the DNA e deixar overnight a 4 °C. 

 

3.2.3.2.Amplificação do gene mitocondrial COI 

Para a amplificação das regiões mitocondriais estudadas foram realizadas reações de 

PCR (Polymerase chain reaction), utilizando os seguintes pares de primer COI: VF1_t1 (TGT 

AAA ACG GCC AGT CAA CCA ACC ACA AAG ACA TTG G) + VR1_t1 (CAG GAA ACA 

GCT ATG ACT AGA CTT CTG GGT GGC CAA AGA ATC A) (Ivanova et al. 2006), que 

amplificam um segmento de aproximadamente 655 pb do gene Citocromo C Oxidase I. 

As reações de amplificação foram realizadas no termociclador Veriti Thermal Cycler 

– Applied Biosystems PCR instruments, perfazendo um volume total de 25 µl, por meio da 

GoTaq Colorless Master Mix (Promega). Cada reação de PCR apresentou um volume final de 

25 µl (1 µl de DNA molde [até 250ng/µl], 1 µl de cada primer [5pM], 12,5 µl GoTaq, 9,5 µl de 

Nuclease Free Water). Os ciclos de amplificação das sequências ribossomais foram: 

desnaturação de 2 min a 95 °C, 35 ciclos de 1 min 94 °C, 30 seg a 56 °C, 1 min e 30 seg a 72 

°C; com extensão final de 5 min a 72 °C e um período de resfriamento a 4 ºC. Após foi feita a 

checagem da amplificação via gel de agarose 1,7%. O produto de reação serviu de molde para 

as reações de sequenciamento. 

 

3.2.3.3.Purificação de DNA com PEG 8000 

Protocolo PEG 8000 (20% w/v PEG, 2,5M NaCl): 

10,0g de Polietilenoglicol 8000; 

7,3g de NaCl; 

45 ml H2O Milli-q 

1. Deixe a solução no agitador (bailarina) por 20 min ou até que todos os sólidos dissolvam 

completamente. 
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2. Em uma proveta, complete o volume da solução para 50 ml de H2O Milli-q, filtre com um 

filtro Millipore 0,22nm. 

 

Protocolo purificação: 

1. Adicione ao PCR o mesmo volume de PEG, ou seja, em uma reação de 15 µl de PCR 

adicione 15 µl de PEG (não importa que você correu gel ou “gastou” PCR, adicione 

sempre o mesmo volume). Transfira para um tubo de 0,6 ml, isso vai facilitar a 

centrifugação. 

2. Incube as amostras por 30 minutos a 37 °C. 

3. Centrifugue as amostras por 30 min, 16000 RCF a 4 °C. Oriente os tubos dentro da 

centrífuga sempre na mesma direção, o pellet deverá se formar na ponta do tubo. 

4. Descarte o sobrenadante com auxílio de uma pipeta, cuidadosamente. 

5. Adicione 125 µl de etanol 80% gelado. 

6. Centrifugue as amostras por 15 min, 16000 RCF a 4 °C. 

7. Descarte completamente o álcool com auxílio de uma pipeta. 

8. Deixe o pellet secar. 

9. Adicione 10 µl de água Milli-q. 

 

3.2.3.4.Reação de sequenciamento com kit BigDyeTM Terminator Cycle 

Sequencing v. 3.1 – Applied Biosystems 

Para reação de 10 µl: 2 µl Tampão Sequenciamento BigDye 5x, 0,4 µl primer 10µM, 0,3 µl 

BigDye, 0,5-1.5 µl de PCR purificado (depende da intensidade da banda e do tamanho do 

fragmento), q.s.p. completar com água ultra-pura para o volume de 10 µl. 

Existem vários ciclos para a reação de sequência, todos funcionam bem, mas para 

melhorar a reação e os produtos finais (principalmente para genes longos) é importante que na 

reação seja colocado um limite para a mudança de temperatura de 1.0 °C/s. Isso vai fazer a 

reação ser mais longa, mas irá melhorar a qualidade do sequenciamento. 

 

Precipitação 

 Após a reação de sequência: 

1. Adicione 2 µl de Acetato de Sódio 3M, 2 µl de EDTA 0.5M pH8.0 e 30 µl de álcool 

100%. 
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2. Centrifugue a placa à 2200 RCF, 4 °C, por 45 minutos. 

3. Descarte o sobrenadante invertendo a placa na pia. 

4. Adicione 125 µl de álcool 70%. 

5. Centrifugue a placa à 2200 RCF, 4 °C, por 15 minutos. 

6. Descarte o sobrenadante invertendo a placa na pia. 

7. Dê um spin com a placa invertida (até 1000 RCF) para retirar o álcool residual. 

8. Coloque a placa para secar no termociclador, 37 °C, 15min. 

9. Adicione em cada poço 10 µl de formamida. 

10. Denature a placa em termociclador por 5 minutos, 95 °C. 

11. Tire do termociclador e coloque a placa no gelo, ou congelador, para dar um choque 

térmico na amostra. 

 

3.2.3.5.Análise das sequências 

Em seguida ao sequenciamento, as sequências foram analisadas e alinhadas com 

auxílio do programa Geneious® 10.1.3 software. As sequências posteriormente foram 

verificadas no GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), utilizando para tanto o programa 

“BlastN”, a fim de verificar a similaridade das sequências de DNAmt de outros peixes. 

Para a construção de dendrogramas com base no algoritmo de agrupamento de 

vizinhos “Neighbor Joining” – NJ (Sailton e Nei 1987) foi utilizado o programa Geneious 

v.6.0.5. com o modelo Kimura 2-parâmetros (Kimura 1980), que considera as diferenças entre 

as taxas de transição e transversão, assim como as diferenças quanto ao conteúdo de bases CG, 

sendo empregada a opção de Pairwise Deletion. O teste de bootstrap (Felsenstein 1985) de 1000 

replicações foi efetuado para a árvore NJ construída, sendo que os valores inferiores a 60% 

foram desconsiderados. Para todas as análises, valores de bootstrap entre 50-70 foram 

considerados fracos, entre 70-90 bons, e iguais ou superiores a 90, fortes. 

O modelo de máxima verossimilhança – ML (Tamura et al. 2004) foi realizado para 

recuperar a topologia filogenética. Todas as posições que continham lacunas e dados em falta 

foram eliminadas. Houve um total de 461 posições no conjunto de dados final. Os cálculos de 

distância genética de Pairwise e a análise de árvores de NJ foram implementadas usando o 

software Molecular Evolutionly Genetics Analysis versão 5 (MEGA5) (Tamura et al. 2011) e 

aplicando 1.000 repetições de bootstrap. 
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Resumo 

Aspredinidae constitui um grupo complexo de peixes neotropicais cuja sitemática 

permanece confusa apesar das tentativas utilizando marcador morfológico e genéticos para 

estabelecer as relações evolutivas do grupo. No presente estudo são apresentados dados 

citogenéticos inéditos e análise de DNA Barcoding de Amaralia, Bunocephalus e Platystacus. 

Os dados cromossômicos indicam grande variação de número diploide, presença de sistema 

cromossômico sexual XX/XO para Platystacys cotylephorus, além de polimorfismo 

envolvendo regiões heterocromáticas em B.aff coracoideus. A análise de DNA Barcoding 

demonstrou que B. coracoideus apresenta diversidade críptica e confirmou sua íntima relação 

com B. verrucosus. Os dados cariotípicos, associados aos dados do mitogenoma, sugerem um 

cariótipo ancestral para Aspredinidae com número diploide reduzido, composto de 

cromossomos de dois braços. Rearranjos tipo fissão e inversão pericêntrica devem ter ocorrido 

provendo o aumento deste número com maioria de cromossomos acrocêntricos. Os resultados 

também sugerem que P. cotylephorus e B. cf. aloikae possuem cariótipos mais próximos do 

ancestral e A. hypsiura o cariótipo mais derivado. Assim, os dados cromossômicos, quando 

comparados com os dados diponiveis para Sisoroidea, reforçam a proposta de historia evolutiva 

mais relacionada entre estes dois grupos. 
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Palavras-chaves  

Bagre-banjo, citotaxonomia, DNA barcoding, DNA ribossômico, rearranjos cromossômicos.  

 

Introdução 

Os peixes da família Aspredinidae são popularmente conhecidos como “bagres banjo”, 

devido sua forma corporal lembrar o instrumento musical - corpo muito largo na cintura 

escapular, com pedúnculo caudal delgado e a cabeça deprimida (Myers 1960). Sua distribuição 

é restrita à América do Sul, sendo que sua maior diversidade encontra-se na bacia amazônica 

(Nelson et al. 2016). 

Atualmente são reconhecidas 46 espécies, distribuídas em três subfamílias: 

Aspredininae, Bunocephalinae e Hoplomyzontinae (Fernández-Yépez 1950; Nelson et al. 

2016; Eschmeyer et al. 2017). No entanto, as relações entre os membros destes clados ainda 

não estão bem resolvidas. O número de gêneros e o posicionamento de algumas espécies, nas 

duas filogenias morfológicas propostas são divergentes (Friel,1994; Cardoso 2008).  As 

relações de Aspredinidae com os demais Siluriformes também são controversas., sendo queduas 

hipóteses, são propostas com base em dados moleculares e morfológicos onde: (1)Aspredinidae 

seria grupo-irmão da superfamília Doradoidea (Doradidae e Auchenipteridae) (Friel 1994; 

Sullivan et al. 2006; Kappas et al. 2016) ; ou (2) Aspredinidae seria grupo-irmão do clado 

asiático Sisoroidea (Amblycipitidae, Akysidae, Erethistidae e Sisoridae) (Mo 1991; Chen 1994; 

de Pinna 1998; Britto 2002; Diogo 2004; Cardoso 2010). 

A sistemática confusa e o escasso conhecimento genético destes peixes tornam a 

família Aspredinidae um grupo interessante para estudosque abordem os apectos evolutivos da 

família. No presente trabalho utilizamos dados genéticos de representantes das subfamílias 

Aspredininae e Bunocephalinae, com intuito de associar os dados cromossômicos e sequências 

de nucleotídeos às filogenias já disponíveis para a famíliabuscando entender as intra e inter-

relações dos Aspredinídeos. 

 

Material e Métodos 

Estudos cromossômicos foram realizados em exemplares das espécies Amaralia 

hypsiura, Bunocephalus cf. aloikae, Bunocephalus amaurus, Bunocephalus aff. coracoideus, 

Bunocephalus verrucosus e Platystacus cotylephorus (Tabela 1), provenientes de sub-bacias 

hidrográficas da Amazônia (Fig. 1). 
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Fig. 1. Mapa dos estados Brasileiros Amazonas (AM) e Pará (PA), com destaque dos pontos de coleta das 

espécies de Aspredinidae analisadas no presente estudo. (1) – B. cf. aloikae - Igarapé Bucu, Rio Curicuriari, 

bacia do Rio Negro, AM; (2) – B. verrucosus - Igarapé do Sítio Santa Maria, bacia do Rio Negro, AM; (3) – 

A. hypsiura e P. cotylephorus - Ilha Jutuba, bacia do Rio Tocantins, PA; (4) – B. amaurus, B. aff coracoideus 

- Igarapé Apeú, bacia do Rio Guamá. 

 

Análise citogenética 

Os cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de células renais dos peixes, 

conforme protocolo de Gold et al. (1990), utilizando solução de RPMI (Cultilab) para controle 

do tempo da colchicina. Para identificação do número diploide e morfologia dos cromossomos 

utilizamos a coloração convencional por Giemsa. A classificação cromossômica seguiu a 

proposta de Levan et al. (1964). Para o cálculo do número de braços cromossômicos (NF) 

adotamos os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos como 

portadores de dois braços cromossômicos e os cromossomos acrocêntricos como portadores de 

apenas um braço.  

A detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RON) foi por impregnação com 

nitrato de prata (Ag-RON) (Howell e Black 1980) e da heterocromatina, a técnica de 

bandamento C de Sumner (1972), variando o tempo de exposição ao Hidróxido de Bário 5% a 

42 °C, de 15 a 50 segundos.
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Tabela 1. Espécies de Aspredinidae analisadas e códigos de identificação dos exemplares. 

Voucher Espécies Localidade 
Bacia 

Hidrográfica 

Nº 

Amostral 
2n NF Nº GenBank Dados GPS Referências 

INPA-ICT 

052186 
Amaralia hypsiura Ilha Jutuba, Cametá - PA  Rio Tocantins 2♂4♀ 74 82 

MF416157 

MF416161 

02°14'46.5" S 

49°24'59.7" W 
Presente estudo 

INPA-ICT 

049727 
Bunocephalus cf. aloikae 

Rio Curicuriari, Igarapé 

Bucu, São Gabriel da 

Cachoeira - AM 

Rio Negro 2♂ 44 88 
MF416162 - 

MF416163 

0°14'39.0"S 

67°03'31.1"W 
Presente estudo 

INPA-ICT 

052187 
B. amaurus 

Igarapé Apeú, Castanhal 

- PA 
Rio Guamá 2♂1♀ 62 80 

MF416200 - 

MF416202 

01°23'20.4" S 

47°59'07.5" W 
Presente estudo 

INPA-ICT 

052189 
B. aff coracoideus 

Igarapé Apeú, Castanhal 

- PA 
Rio Guamá 1♂ 61 82 MF416156 

1°23'20.4"S 

47°59'07.5"W 
Presente estudo 

INPA-ICT 

053207 
B. verrucosus 

Igarapé Sítio Santa 

Maria, Iranduba - AM 
Rio Negro 8♂11♀ 64 94  

03°06'23"S 

60°19'07"W 
Presente estudo 

INPA-ICT 

052182 
B. coracoideus 

Igarapé sem 

identificação, Barcelos - 

AM 

Rio Negro 3♂2♀ 42 
61♂ 

60♀ 

MF416151 - 

MF416155 

0°57'45.72" S 

62°55'36.28" W 
Ferreira et al. 2016 

INPA-ICT 

053205 
B. coracoideus 

Igarapé do banjo, 

Barcelos - AM 
Rio Demini 2♂3♀ 44 62 

MF416168 - 

MF416172 

00°23.624'S 

62°48.187'W 
Ferreira et al. 20172 

INPA-ICT 

052185 
B. coracoideus 

Igarapé sem 

identificação, Tapauá - 

AM 

Rio Purus 

 
14♂13♀ 40-46 54-62 

MF416184 - 

MF416199 

5°37'21.7"S 

63°15'01.5"W 
Ferreira et al. 20172 

INPA-ICT 

053204 
B. coracoideus 

Igarapé Jundiá, Fazenda 

Dimona - AM (Reserva 

PDBFF1) 

 

Rio Cuieiras 3♂2♀ 42 82 
MF416164 - 

MF416167 

2°20'59.9"S 

60°05'50.9"W 
Ferreira et al. 20172 

INPA-ICT 

052188 
B. coracoideus 

Igarapé Apeú, Castanhal 

- PA 

 

Rio Guamá 2♂9♀ 56 78 
MF416173 - 

MF416183 

1°23'20.4"S 

47°59'07.5"W 
Ferreira et al. 20172 

INPA-ICT 

052190 
Platystacus cotylephorus 

Ilha Jutuba, Cametá - 

AM 
Rio Tocantins 6♂12♂ 

49♂ 

50♀ 

90♂ 

92♀ 
 

02°14'46.5" S 

49°24'59.7" W 
Presente estudo 

- Diplomystes nahuelbutaensis - - - - - EF014945.1 - Sequência Genbank 
1Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, 2Em preparação 
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O DNA total foi extraído a partir de amostras de fígado, através do Promega, Wizard® 

Genomic Purification Kit, seguindo recomendações do fabricante. E para as amplificações, por 

PCR (Polymerase Chain Reaction), dos genes DNAr 18S (Gross et al. 2010), DNAr 5S 

(Martins e Galetti 1999) e sequências teloméricas (TTAGGG)n (Ijdo et al. 1991), utilizamos 

GoTaq Colorless Master Mix (Promega).  

A hibridização in situ fluorescente (FISH) seguiu o protocolo descrito por Pinkel et al. 

(1986), com algumas modificações. As sondas de DNAr 18S e telômeros foram marcadas com 

digoxigenina-11-dUTP, utilizando Kit DIG-Nick Translation Mix (Roche), enquanto que a 

sonda deDNAr 5S foi marcada por biotina-16-dUTP, utilizando Biotin-Nick Translation Mix 

(Roche), de acordo com as instruções do fabricante. A FISH procedeu com condição de 

estringência de 77%, e para as lavagens utilizamos formamida a 15%, em tampão de cloreto de 

sódio/citrato trisódico (SSC). Os cromossomos foram contra corados com 4',6-diamidino-2-

phenylindole (DAPI, 2 mg/ml) em meio de montagem VECTASHIELD® Antifade Mounting 

Medium.  

 

Análise do DNA Barcoding 

Utilizamos representantes de cada população das análises citogenéticas e 

acrescentamos populações de Bunocephalus coracoideus estudadas por Ferreira et al. (2016; 

2017 aceito para publicação na revista  Frontiers in Genetics). Sequência da espécie 

Diplomystes nahuelbutaensis obtida através do GenBank foi utilizada como grupo externo 

(Tabela 1).  

Amostras de fígado e músculo foram retiradas dos espécimes e armazenadas em etanol 

absoluto. O DNA total foi obtido pelo Wizard® Genomic DNA Purification Kit. Nós usamos 

o GoTaq Colorless Master Mix (Promega®) para a reação em cadeia da polimerase (PCR), do 

gene mitocondrial Citocromo C Oxidase Subunidade 1 (COI), utilizando os primers: VF1_t1 

(TGT AAA ACG GCC AGT CAA CCA ACC ACA AAG ACA TTG G) + VR1_t1 (ACG GC 

AGA CTG CTG GGT GGC CAA AGA ATC A) (Ivanova et al. 2006). 

Os produtos da PCR foram purificados com PEG 20% (Lis 1980) e para a reação de 

sequenciamento usamos o kit "Big Dye Sequence Terminator v.3.1" (Applied Biosystems), de 

acordo com as instruções do fabricante. Após a reação, os produtos foram precipitados e 

sequenciados (modelo sequenciador ABI PRISM 3100 Genetic Analyzer da Applied 

Biosystems/fabricado pela HITACHI). 
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Alinhamento de sequências e análise filogenética 

 

As sequências com 690 pb foram utilizadas para realizar a análise de código de barras, 

usando o gene COI. As sequências foram alinhadas pelo software Geneious® 10.1.3. O 

dendrograma de similaridade genética foi obtido pelo algoritmo de vizinhos próximos 

(Neighbour Joining NJ) utilizando o modelo de distância genética de Kimura 2 parâmetros 

(Kimura 1980). Uma análise de bootstrap foi realizada (Felsenstein 1985) com 1.000 

repetições. Todas as sequências alinhadas foram traduzidas em aminoácidos para detectar 

possíveis erros de alinhamento. 

 

Resultados 

Os estudos cromossômicos revelaram: Amaralia hypsiura com 2n=74, Fórmula 

Cariotípica (FC)=4m+4st+66a e Número Fundamental (NF)=82 (Fig. 2a), Bunocephalus cf. 

aloikae com 2n=44, FC=18m+20sm+6st, FN=88 (Fig. 2b), Bunocephalus amaurus com 2n=62, 

FC=4m+14sm+4st+40a, NF=84 (Fig. 2c), Bunocephalus aff. coracoideus com 2n=61, 

FC=5m+12sm+4st+40a, NF=82 (Fig. 2d), Bunocephalus verrucosus com 2n=64, 

FC=4m+16sm+10st+34a, NF=94 (Fig. 2e) e Platystacus cotylephorus com 2n=50, 

FC=8m+20sm+14st+8a, NF=92 para as fêmeas e 2n=49, FC=7m+20sm+14st+8a, NF=90 nos 

machos (Fig. 2f), caracterizando um sistema de cromossomos sexuais do tipo XX/XO. As 

demais espécies não apresentaram diferenciação cromossômica entre os sexos. 

Os cístrons do gene DNAr 18S foram localizados em posição pericentromérica no par 

3q (braço longo), em cromossomos subtelocêntricos em Amaralia hypsiura (Fig. 3a), 

intersticiais no par 10q, em submetacêntricos em Bunocephalus cf. aloikae (Fig. 3b), terminais 

no par 9p (braço curto), em submetacêntricos em Bunocephalus amaurus (Fig. 3c), terminais 

no par 9p, em submetacêntricos em Bunocephalus aff. coracoideus (Fig. 3d), terminais no par 

15p, em subtelocêntricos em Bunocephalus verrucosus (Fig. 3e), terminais do par 7p, em 

submetacêntricos em Platystacus cotylephorus (Fig. 3f). Todas as marcações estiveram ativas, 

confirmadas por meio da análise das Ag-RONs (Boxes Fig. 2). 

Os cístrons do gene DNAr 5S estão localizados em posições intersticiais nos pares 10q 

e 16q em cromossomos acrocêntricos em Amaralia hypsiura (Fig. 3a), terminais no par 12p e 

intersticiais no par 17q de submetacêntricos em Bunocephalus cf. aloikae (Fig. 3b), 

pericentroméricas e intersticiais no par 8q de submetacêntricos em Bunocephalus amaurus (Fig. 
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3c), pericentroméricas e intersticiais em um dos homólogos do 8q e terminais nos braços curtos 

do outro homólogo de submetacêntricos de Bunocephalus aff. coracoideus (Fig. 3d), terminais 

do par 13q de subtelocêntricos em Bunocephalus verrucosus (Fig. 3e), terminais do par 14p de 

submetacêntricos em Platystacus cotylephorus (Fig. 3f). 

Os blocos de heterocromatina estão distribuídos nas regiões pericentroméricas da 

maioria dos cromossomos (Fig. 4). Com exceção do par 1 de B. aff. coracoideus que apresentou 

uma marcação intersticial no braço longo (Fig. 4d). As sequências teloméricas estão localizadas 

nas porções terminais de todos os cromossomos (Fig. 5). 

 

Análise do DNA Barcoding 

O dendrograma de NJ demonstrou clados bem suportados (bootstrap superior a 99%) 

coincidentes com as espécies analisadas. A configuração de parentesco, com base no COI, 

possui o seguinte arranjo: (Platystacus cotylephorus (Amaralia hypsiura ((B. coracoideus, B. 

verrucosus) (B. coracoideus ((B. coracoideus, B. cf. aloikae) (B. amaurus, B. aff. 

coracoideus)))))).  

Pudemos observar que o que consideramos como B. coracoideus na verdade reúne 

pelo menos quatro possíveis espécies e que alguns indivíduos previamente identificados como 

B.coracoideus e B. aff. coracoideus pertencem na verdade a outras espécies, como B. aloikae e 

B, amaurus, respectivamente. As demais espécies foram recuperadas como grupos 

monofiléticos. A estruturação dos clados demonstrou uma íntima relação com a evolução da 

macroestrutura cromossômica.



    
  

62 
 
 

 
Fig. 2. Cariótipos submetidos à coloração por Giemsa de (a) A. hypsiura, (b) B. cf. aloikae, (c) B. amaurus, (d) B. 

aff coracoideus, (e) B. verrucosus e (f) P. cotylephorus, em destaque os pares sexuais XX na fêmea e XO no macho. 

Em destaque o par cromossômico nucleolar após impregnação por nitrato de prata (Ag-RON). Barra = 10 µm. 
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Fig. 3. Cariótipos submetidos à double-FISH com os pares de cromossomas portadores de sítios DNAr 18S (vermelho) 

e DNAr 5S (verde) de: (a) A. hypsiura, (b) B. cf. aloikae, (c) B. amaurus, (d) B. aff coracoideus, (e) B. verrucosus e 

(f) P. cotylephorus, em destaque os pares sexuais XX na fêmea e X0 no macho.  Barra = 10 µm. 
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Fig. 4. Metáfases somática submetidas ao bandamento C de: (a) A. hypsiura, (b) B. cf. aloikae, (c) B. amaurus, (d) B. aff coracoideus, a seta 

indica o cromossomo heteromórfico, (e) B. verrucosus e (f) P. cotylephorus. Barra = 10 µm.  
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Fig. 5. Metáfases somáticas após FISH com sonda telomérica de: (a) A. hypsiura, (b) B. cf. aloikae, (c) B. amaurus, (d) B. aff coracoideus, a seta indica o 

cromossomo heteromórfico, (e) B. verrucosus e (f) P. cotylephorus. Barra = 10 µm.  
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Fig. 6. Filograma contendo espécies da família Aspredinidae com base em análise de Neighbor-Joining (NJ) para o gene 

mitocondrial COI. Os valores de bootstrap para 1000 replicações encontram-se evidenciados acima dos ramos. 
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Discussão  

O presente estudo apresenta descrições cromossômicas inéditas das espécies Amaralia 

hypsiura, Bunocephalus cf. aloikae, Bunocephalus amaurus, Bunocephalus aff. coracoideus e 

Bunocephalus verrucosus, subfamília Bunocephalinae e Platystacus cotylephorus, subfamília 

Aspredininae. Até então, o conhecimento cariotípico na família Aspredinidae era restrito a duas 

espécies, B. doriae (Fenocchio e Swarça, 2012) e B. coracoideus (Ferreira et al. 2016). As 

análises cariotípicas demonstraram uma plasticidade cromossômica na família, revelada por 

uma grande variação do número diploide e fórmulas cariotípicas. 

Os espécimes de B. cf. aloikae (2n=44 cromossomos com dois braços), apresentaram 

cariótipo semelhante ao de B. coracoideus da bacia do rio Cuieiras (2n=42 com um par de 

cromossomos acrocêntricos) (Ferreira et al. 2017). Inclusive essas espécies compartilham a 

localização da RON, intersticial no maior par de cromossomos submetacêntricos. RON 

intersticial é considerado um caráter apomórfico entre os Siluriformes (Ferreira et al. 2014), 

porém, em Aspredinidae essa característica surge em dois clados independentes sugerindo uma 

condição ancestral.  

Uma convergência evolutiva também não é descartada. Mas o conservadorismo de 

cromossomos de dois braços nessas espécies, sugere que B. cf. aloikae e B. coracoideus 

(Ferreira et al. 2017) detenham o cariótipo mais próximo do ancestral de Aspredinidae, devido 

a essa característica da macroestrutura cariotípica. Algo semelhante ao ocorrido em Ancistrini 

(Alves et al. 2006), havendo também uma redução do número diploide do ancestral de 

Aspredinidae em relação ao 2n basal dos Siluriformes de 56 cromossmos (Oliveira e Gosztonyi, 

2000).  

Por outro lado, A. hypsiura apresenta o número diploide mais elevado entre os 

aspredinídeos, 74 cromossomos, em sua maioria acrocêntricos. Se considerarmos os 

Siluriformes, esse cariótipo é muito diferente daquele descrito como plesiomórfico para a 

ordem (2n=56 com dois braços) (Oliveira e Gosztonyi, 2000).  Este aumento no número 

diploide é visto também em B. aff. coracoideus, B. amaurus e B. verrucosus, 2n= 61, 62 e 64, 

respectivamente, sugerindo a presença de fissões e/ou inversões cêntricas, como já descrito para 

B. doriae e B. coracoideus (Fenocchio e Swarça, 2012; Ferreira et al. 2016).  

Deste modo, esses dados cariotípicos de Aspredinidae reforçam nossa teoria de que o 

primeiro passo evolutivo em relação ao ancestral dos siluriformes 2n=56 cromossomos foi 

reduzir o número cromossômico para depois através de rearranjos como fissões e inversões 
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(num segundo momento) levaram ao aumento de cromossomos em alguns táxons. Isso pode ser 

caracterizado como uma tendência direcionadora em relaçao ao número de cromossomos no 

cariótipo ou pode simplesmente ser interpretado como uma convergência evolutiva. 

Os dados citogenéticos encontrados para B. aff. coracoideus (2n=61) parece tratar de 

um polimorfismo cromossômico, como o descrito para B. coracoideus do rio Purus, ESU-D 

(Ferreira et al. 2017). Morfologicamente, esse indivíduo detém caracteres mais relacionados a 

B. coracoideus, pertencente a ESU-C (Ferreira et al. 2017), uma vez que foram coletados no 

mesmo local, bacia do rio Guamá. Porém, citogeneticamente, o cariótipo é muito semelhante 

ao de B. amaurus, o que é corroborado pelo agrumento do DNA Barcoding para esse dado.  O 

único cromossomo metacêntrico grande se destaca, sugerindo fusão entre dois cromossomos, 

embora o mapeamento das sequências teloméricas não confirmem isso, pois não foi visto ITS 

(sequências teloméricas intersticiais). Porém, esse cromossomo apresentou dois blocos de 

heterocromatina que sugere uma possível fusão.  Um outro polimorfismo foi revelado por meio 

do mapeamento do 5S DNAr, que demonstrou que não há pareamento total e homologia entre 

o par dos homólogos detentores dessas sequências 

Ainda dentro da plasticidade cromossômica, um segundo sistema de cromossomos 

sexuais em Aspredinidae foram encontrados em P. cotylephorus, e também um sistema raro em 

peixes, XX/XO. O primeiro sistema múltiplo do tipo X1X1X2X2/X1Y1X2Y2 foi descrito em B. 

coracoideus (Ferreira et al. 2016). Em Siluriformes, esse é o segundo caso de sistema de 

cromossomos sexuais XX/XO, sendo que o primeiro foi descrito em Ancistrus n. sp. 1 e sua 

origem foi sugerida como um eventoindependente ocorrido nesta espécie (Alves et al. 2006). 

Um sistema do tipo XX/XO surge a partir da eliminação de um cromossomo nos machos de 

uma população (Devlin e Nagahama, 2002), o que não é algo comum, pois gera um desbalanço 

gênico. Vale ressaltar o papel dos rearranjos cromossômicos envolvidos na diferenciação sexual 

e sua associação aos promotores da especiação (Faria e Navarro, 2002).  

Quanto aos demais marcadores, o padrão de heterocromatina ainda retém as 

características ancentrais dos Siluriformes, com poucos blocos distribuídos preferencialmente 

em regiões pericentroméricas (Oliveira e Gosztonyi, 2000). Os dados das sequências repetitivas 

dos DNAr 18S e 5S também não apresentaram um padrão compartilhado entre os aspredinídeos 

até aqui analisados. Em cada espécie estão localizados em cromossomos morfologicamente 

distintos e sua homeologia é descartada. O DNAr 5S indica que a condição de localização em 
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pares múltiplos, em posições terminais e intersticiais pode ser uma sinapomorfia entre os 

aspredinídeos (Ferreira et al. 2016, 2017).  

Diante de toda diversidade cariotípica encontrada em Aspredinidae, análise de uma 

região do mitogenoma (COI), utilizando sequências dos espécimes de Ferreira et al. (2016, 

2017) e do presente estudo verificamos uma correlação com a proposta de Cardoso (2008) para 

a família. Porém, nossos resultados revelaram mais informações e alguns pontos precisam ser 

destacados. O primeiro trata-se de uma população de B. coracoideus, proveniente do rio 

Cuieiras, que ficou fora do clado das demais populações desta espécie, agrupando com B. cf. 

aloikae e B. amaurus. Como discutido anteriormente, essa população de B. coracoideus possui 

características cariotípicas muito semelhantes a B. cf. aloikae. Assim, com os dados dessa 

região do mitogenoma é possível que estas espécies detenham uma história evolutiva próxima 

e conservem caracteres ancestrais, alternativamente pode ter ocorrido erro de identificação 

taxonômica nesses espécimes.  

Outro ponto interessante a esse cladograma está na relação das populações de B. 

coracoideus provenientes dos rios Purus e Negro. Mais uma vez, os dados cariotípicos e 

moleculares corroboram que elas sejam as populações ou linhagens mais derivadas desta 

espécie. No caso da população rio Negro, que apresenta um sistema sexual inédito entre os 

Siluriformes (Ferreira et al. 2016) e a população do rio Purus, que possui um polimorfismo 

cariotípico com número diploide variando de 40 a 46 cromossomos (Ferreira et al. 2017), juntas 

configuram processos de rearranjos cariotípicos recentes, com conservação de características 

ancestrais relacionadas à microestrutura. 

A amplitude de variação cariotípica nas espécies de Aspredinidae (2n=42 a 74 

cromossomos), sugere uma predisposição do genoma a rearranjos cromossômicos, durante a 

evolução e diferenciação das espécies. Para testar a hipótese de redução do número diploide 

com novos rearranjos, os números diploides disponíveis foram sobrepostos à filogenia mais 

recente da família (Cardoso 2008) (Fig. 7) e ao filograma do presente estudo (Fig. 6). P. 

cotylephorus é o clado mais basal e Amaralia é clado irmão de Bunocephalus.Porém, segundo 

os dados citogenéticos, A. hypsiura é o clado mais derivado. Bunocephalusé o agrupamento que 

contem o maior número de espécies e dentre elas, B. coracoideus e B. verrucorus estão mais 

relacionadas, com base em dados morfológicos, mitocondriais e cromossômicos, porém, em 

uma posição mais derivada. Portanto, acreditamos que as variações do número diploide nesta 
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família seguem duas tendências, de redução e aumento do número diploide, porém há rearranjos 

ocorrendo de forma independente. 

 

 
Fig. 7. Filograma baseado na hipótese das relações filogenéticas dentro de Aspredinidae Cardoso (2008), com 

sobreposição dos dados citogenéticos disponíveis. 

 

Por outro lado, as relações de Aspredinidae com as demais famílias de Siluriformes, 

continua controversa. Quando comparamos os dados cromossômicos de Aspredinidae com os 

das famílias sugeridas como filogeneticamente relacionadas (Tabela 2), constatamos uma maior 

semelhança da macroestrutura cariotípica de Aspredinidae com o clado asiático Sisoroidea. Isso 

porque, assim como Aspredinidae, Amblycipitidae, Erethistidae e Sisoridae não possuem um 

número diploide conservado e o número de braços (NF) fica abaixo de 100, para a maioria das 

espécies. Contrariamente, Auchenipteridae e Doradidae demonstram um número modal de 

2n=58 cromossomos, com algumas variações e NF superior a 100, para a maioria das espécies. 

Os rearranjos cromossômicos moldam os genomas, como parte do processo evolutivo, 

e os dados cromossômicos sugerem que Sisoroidea e Aspredinidae experimentaram pressões 

seletivas diferentes, que levaram a diversos rearranjos e posteriormente fixação dos 
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Tabela 2. Dados cromossomos de Aspredinidae e famílias de Siluriformes filogeneticamente relacionadas. 

Clado Família Espécie 2n Fórmula Cariotípica SS NF RON Localidade Referências 

 
Aspredinidae Bunocephalus doriae 50 6m+10sm+6st+28a  72 11p, st, terminal 

Argentina – 

Posadas 
Fenocchio e Swarça (2012) 

SISOROIDEA 

Amblycipitidae 

Amblyceps mangois 36 4m+12sm+16st+4a   52 - Índia – J & K Sharma e Sharma (1995) 

Liobagrus andersoni 28 18m+10sm  56 - Coréia – Han R Son e Lee (1989) 

Liobagrus anguillicauda 34 20m+12sm+2st  68 - China – Zheijiang Li et al. (1983) 

Liobagrus marginatus 24 20m+2sm+2st  48 - China – Sichuan Li et al. (1981a) 

Liobagrus 

mediadiposalis 
42 26m+16sm  84 - Coréia – Nakdong Son e Lee (1989) 

Liobagrus 

mediadiposalis 
42 26m+12sm+4st/a  80 - 

Coréia – 

Hamyang 
Kim et al. (1982) 

Liobagrus 

mediadiposalis 
28 18m+6sm+4st  56 - Coréia – Gum R. Ueno (1985) 

Liobagrus obesus 20 20m  40 - Coréia – Kum R. Son e Lee (1989) 

Liobagrus reinii 38 26m+8sm+4st  76 - Japan – Gifu Ueno (1985) 

Erethistidae Pseudolaguvia ribeiroi1 50 6m+28sm+16a  84 - Índia – Assam Khuda-Bukhsh et al. (1995) 

Sisoridae 

Euchiloglanis davidi  36 8m+6m+22st/a  50 - China – Sichuan Li et al. (1981b) 

Euchiloglanis 

kishinouyei2 
50 14+6sm+30st/a  70 - China – Sichuan Li et al. (1981b) 

Glyptothorax telchitta 56 18m+26sm+2st+10a  102 - Índia – Bihar Khuda-Bukhsh et al; (1986) 

Glyptothorax trilineatus 52 18m+24sm+10a  94 - Índia – Assam Khuda-Bukhsh et al. (1995) 

Gagata cenia 46 4m+8sm+8st+26a  66 - Índia – U.P. Mishra (1998) 

DORADOIDEA 
 

 

Auchenipteridae 

Ageneiosus atronasus3 56 16m+16sm+12st+12a  100 sm, intersticial Brasil – AM Fenocchio e Bertollo (1992) 

Ageneiosus inermis4 56 20m+16sm+10st+10a  102 Terminal Brasil – AM Fenocchio e Bertollo (1992) 

Auchenipterus nuchalis 58 24m+14sm+10st+10a  106 
15p, sm, 

interstitial  
Brasil – PR Ravedutti e Julio Jr. (2001) 

Glanidium ribeiroi 58 28m+16sm+10st+4a  112 
17p, sm, 

interstitial 
Brasil – PR Ravedutti e Julio Jr. (2001) 

Glanidium ribeiroi 58 22m+20sm+10st+6a  110 
14p, sm, 

interstitial 
Brasil – PR Lui et al. (2015) 

Trachelyopterus 

galeatus5 
58 22m+12sm+6st+18a  98 23p, a, terminal Brasil – PR Ravedutti e Julio Jr. (2001) 

Doradidae 
Hassar orestis 58 32+20+20sm+6st  116 22p, sm, distal Brasil – PA Milhomem et al. (2008) 

Hassar cf. orestis 58 32m+18sm+8st  116 20p, sm, distal Brasil – PA Milhomem et al. (2008) 



    
  

72 
 
 

Hassar wilderi 58 32m+16sm+10st  116 27p, st, terminal Brasil – MG Eler et al. (2007) 

Hassar wilderi 58 26m +20sm +12st  116 28p, st, terminal Brasil – MT Takagui et al. (2017a) 

Leptodoras cataniae 58 20m +18sm +16st+4a  112 23p, st, terminal Brasil – MT Takagui et al. (2017a) 

Opsodoras ternetzi 58 44m+12sm+2a  114 24q, sm, distal Brasil – PA Milhomem et al. (2008) 

Ossancora punctate 66 12m + 8sm + 6st + 40a  92 - Brasil – MT Takagui et al. (2017b) 

Platydoras cf. costatus 58 26m+16sm+4st+12a  104 20p, sm, distal Brasil – PA Milhomem et al. (2008) 

Platydoras armatulus 58 22m+14sm+18st+4a  112 - Brasil – MT Takagui et al. (2017b) 

Pterodoras granulosus 58 16m+16sm+14st+12a  104 - Brasil – MT Takagui et al. (2017b) 

Pseudodoras niger 58 20m+16sm+8st+14a  102 
15p, sm, 

terminal 
Brasil – PA Fenocchio et al. (1993) 

Rhinodoras dorbignyi6 58 20m+20sm+4st+14a  102 
16p, sm, 

terminal 
Brasil – SP Fenocchio et al. (1993) 

 

Tenellus leporhinus 58 36m +18sm +4st  116 
23q, sm, 

terminal 
Brasil – MT Takagui et al. (2017a) 

Tenellus trimaculatus 58 
21m+18sm +11st+8a  

20m +18sm +12st +8a  

ZW 

ZZ 
108 22p, st, terminal Brasil – MT Takagui et al. (2017a) 

Trachydoras 

paraguayensis 
56 36m+16sm+4st  112 

11q, m, 

intersticial  
Brasil – PR Baumgärtner et al. (2016) 

Trachydoras 

paraguayensis7  
56 32m+20sm+4st  112 

q, sm, 

intersticial 
Brasil – PR Fenocchio et al. (1993) 

 Wertheimeria maculata 58 24m+14sm+8st+12a  104 27p, a, terminal  Brasil – MG Eler et al. (2007) 
2n = número diploide; SS = Sistema Sexual; NF = Número Fundamental; m = metacêntrico; sm = submetacentric; st = subtelocêntrico; a = acrocêntrico; p= braço curto, q = braço longo. 
1Laguvia rebeiroi, 2Coreglanis kishinouyei, 3Ageneiosus atronases, 4Ageneiosus brevififilis, 5Parauchenipterus galeatus, 6Rhynodoras d’orbignyi, 7Trachydoras paraguaiensis. Estados 

brasileiros: AM – Amazonas, MG – Minas Gerais, MT – Mato Grosso, SP – São Paulo, PA – Pará, PR – Paraná.  

 

 



    
  

73 
 
 

heterocariótipos. Portanto, os dados cromossômicos corroboram a proposta de que 

Aspredinidae é grupo irmão do clado asiático Sisoroidea (Amblycipitidae, Akysidae, Sisoridae 

e Erethistidae). Porém, estudos moleculares associam Aspredinidae a Doradoidea (Doradidae e 

Auchenipteridae), comparando sequências nucleotídicas nucleares e mitocondriais (Sullivan et 

al. 2006, 2008; Kappas et al. 2016).  

De fato, os dados moleculares são importantes ferramentas para relacionar as 

estimativas de divergência gênica e o tempo de surgimento ou separação? das espécies. Mas, 

em termos empíricos, a inclusão dos dados cariotípicos nas inferências da história natural e 

evolução das espécies pode ajudar a resolver conflitos, como o das relações de Aspredinidae. 

Isso porque, os rearranjos cromossômicos desempenham um papel fundamental nos processos 

de diferenciação das espécies, atuando como barreiras genéticas ao fluxo gênico e na 

diminuição das taxas de recombinação gênica, favorecendo a deriva genética (Navarro e Barton, 

2003).   

Mas como explicar a oposição entre dados moleculares e morfológicos nas relações de 

Aspredinidae? A resposta pode estar nos rearranjos cromossômicos. Sabe-se que regiões do 

genoma que sofreram rearranjos contribuem com taxas variáveis de evolução molecular, em 

particular, na redução de recombinação nas regiões em torno dos pontos de interrupção do 

rearranjo e nos próprios rearranjos (Rozas et al., 2001; Marques-Bonet e Navarro, 2005). 

Estudos sugerem uma associação entre rearranjos cromossômicos e regiões de maior 

divergência gênica entre espécies (Marques-Bonet e Navarro, 2005). Então, quanto mais 

rearranjos, teoricamente, mais taxas de substituições nucleotídicas, e mais divergentes serão as 

espécies. E claramente, em Sisoroidea e Aspredinidae caracterizados principalmente por 

heterocariótipos, os rearranjos influenciaram diretamente na divergência molecular, explicando 

o porquê de nenhum estudo molecular associá-los como grupos irmãos. Ou seja, eles se tornam 

mais divergentes, porque sofreram mais rearranjos.  

 Os dados citogenéticos corroboram com dados filogenéticos e análise morfológica, 

sugerindo que Aspredinidae e Sisoroidea sejam clados relacionados, por terem uma mesma 

origem, semelhanças físicas e, porém, sofrido diferentes pressões evolutivas ao cariótipo. Então 

o que explicaria a proximidade de Aspredinidae com Doradoidea, em estudos com dados 

moleculares? Introgressão gênica, já que são espécies geograficamente mais próximas? 

Infelizmente os dados cromossômicos, por meio das análises atualmente conhecidas, ainda não 

são capazes de indicar o tempo de divergência e taxas evolutivas, que expliquem quando 
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ocorreu a especiação (Faria e navarro, 2010). Porém, estudos de sequenciamento de genomas 

completos, de um maior número de representantes de cada família relacionada, pode ser uma 

alternativa para fornecimento de dados mais robustos sobre as taxas de divergência das espécies 

(Yang, 2010). Com o mapeamento de regiões que sofreram rearranjos e daquelas mais 

conservadas poderemos ter um melhor entendimento de quais táxons são realmente mais 

relacionados à Aspredinidae.  

 

Conclusão  

Os dados cariotípicos se mostraram excelentes marcadores de biodiversidade, sendo 

os resultados compatíveis tanto com as análises morfológicas e de uma região do mitogenoma. 

A análise do DNA Barcoding, juntamente com a sobreposição dos dados cromossômicos, 

estabeleceu um relação de proximidade genética, semelhante a proposta de relações dos 

aspredinídeos sugerida por Cardoso (2008). Porém, ambos os marcadores genéticos revelaram 

que B. coracoideus não é um clado monofilético. Ainda,  é possível que espécies descritas como 

B. coracoideus, não estejam classificadas corretamente e haja ainda mais diversidade contida 

no grupo. A comparação dos dados cromossômicos de Aspredinidae com os das famílias 

relacionadas, corroborou com a hipótese de que Aspredinidae é grupo irmão do clado asiático 

Sisoroidea.
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SÍNTESE 

 

A evolução e especiação são eventos resultantes da variabilidade genética e seleção 

natural. O processo evolutivo se dá por meio de mecanismos de barreiras ao fluxo gênico, 

vicariância, rearranjos cromossômicos, mutações gênicas e deriva genética (Turelli et al., 2001; 

Kawakami et al., 2011). Neste contexto, na presente tese foram apresentados resultados de 

análises genéticas em sete espécies de Aspredinidae: Amaralia hypsiura, Bunocephalus cf. 

aloikae, B. amaurus, B. coracoideus, B. aff. coracoideus e B. verrucosus (Bunocephalinae) e 

Platystacus cotylephorus (Aspredininae). Até então apenas uma descrição citogenética era 

conhecida (Fenocchio e Swarça, 2012).  

As análises cariotípicas demonstraram uma plasticidade cromossômica na família, 

com uma grande variação do número diploide, morfologia dos cariótipos e localização de 

sequências repetitivas (DNAr 18S, 5S). A amplitude da variação cariotípica nas espécies de 

Aspredinidae, 2n=42 a 74 cromossomos, sugere uma predisposição a rearranjos cromossômicos 

do genoma de Aspredinidae, e que, rearranjos cromossômicos tenham atuado como percursores 

da diversidade genética e evolução nesta família. Isto porque, esses eventos têm a capacidade 

de causar isolamento reprodutivo e, consequentemente, deriva gênica em populações ainda 

conectadas ou vicariantes (Faria e Navarro, 2010). A comparação dos dados cromossômicos de 

Aspredinidae com os das famílias sugeridas como filogeneticamente relacionadas, corroborou 

com a hipótese de que Aspredinidae é grupo irmão do clado asiático Sisoroidea.  

Os dados cromossômicos de cinco populações de Bunocephalus coracoideus (Rios 

Demini, Cueiras, Guamá, Negro e Purus) demonstraram divergência genética entre espécimes 

morfologicamente indistinguíveis. Nenhuma população apresentou um mesmo cariótipo. Com 

destaque para a população do rio Negro, que apresentou um sistema sexual novo do tipo 

X1X1X2X2/X1Y1X2Y2, confirmado com mapeamento do DNAr 5S e heterocromativa 

constitutiva e a população do rio Purus que contém quatorze citótipos variantes em número 

diploide e localização de sequências repetitivas. As divergências cariotípicas e distâncias 

genéticas sustentam a hipótese da existência de um complexo de espécie sob designação de B. 

coracoideus, uma vez que essa variação pode implicar em processos de cladogênese (Bickford 

et al. 2007).  

A escolha da subunidade I do gene mitocondrial Citocromo C Oxidase (COI) é baseada 

na conservação das sequências de nucleotídeos (Folmer et al. 1994). Características, como a 
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presença de herança materna (e não-mendeliana) e ausência de recombinação (Garesse et al. 

1997), tornam esse marcador uma eficiente ferramenta de estimativas do grau de variabilidade 

genética (Avise 1986).  As análises do DNA Barcoding, juntamente com a sobreposição dos 

dados cromossômicos, no presente estudo, corroboraram a proposta de relações dos 

aspredinídeos sugerida por Cardoso (2008). E ainda sugeriu que B. coracoideus não é um clado 

monofilético, contendo uma grande diversidade no grupo. 

Concluindo, a evolução dos aspredinídeos está intimamente relacionada à história 

biogeográfica das bacias hidrográficas. As variações cariotípicas e divergências nucleotídicas 

foram capazes de diferenciar as espécies e unidades evolutivas significativas, como resultado 

de uma irradiação antiga, ainda em pangea, conforme a “hipótese alternativa” de Diogo (2004), 

e conforme ainda haja fragmentação de habitats e dispersão, haverá favorecimento à especiação. 
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Title: fasta file 

Description 

  Analysis 

    Analysis ---------------------- Distance Estimation 

    Scope ------------------------- Pairs of taxa 

  Estimate Variance 

    Variance Estimation Method ---- Bootstrap method 

    No. of Bootstrap Replications - 1000 

  Substitution Model 

    Substitutions Type ------------ Nucleotide 

    Model/Method ------------------ Kimura 2-parameter model 

    Substitutions to Include ------ d: Transitions + Transversions 

  Rates and Patterns 

    Rates among Sites ------------- Uniform rates 

    Pattern among Lineages -------- Same (Homogeneous) 

  Data Subset to Use 

    Gaps/Missing Data Treatment --- Complete deletion 

  No. of Sites : 502 

  d : Estimate 

  S.E : Standard error 

 

[ 1] A. hypsiura - 11835 

[ 2] A. hypsiura - 11836 

[ 3] A. hypsiura - 11837 

[ 4] A. hypsiura - 11838 

[ 5] A. hypsiura - 11839 

[ 6] B. aff. coracoideus 

[ 7] B. amaurus - 11842 

[ 8] B. amaurus - 11844 

[ 9] B. amaurus - 11845 

[10] B. cf. aloikae - 11726 

[11] B. cf. aloikae - 11727 

[12] B. coracoideus - Cuieiras - 11617  

[13] B. coracoideus - Cuieiras - 12163  

[14] B. coracoideus - Cuieiras -12518 

[15] B. coracoideus - Cuieiras - 12519 

[16] B. coracoideus - Demini - 11872 

[17] B. coracoideus - Demini - 11873 

[18] B. coracoideus - Demini - 11874 

[19] B. coracoideus - Demini - 11875 

[20] B. coracoideus - Demini - 11876 

[21] B. coracoideus - Guamá - 11824 

[22] B. coracoideus - Guamá - 11825 

[23] B. coracoideus - Guamá - 11827 

[24] B. coracoideus - Guamá - 11829 

[25] B. coracoideus - Guamá - 11830 

[26] B. coracoideus - Guamá - 11831 

[27] B. coracoideus - Guamá - 11832 

[28] B. coracoideus - Guamá - 11833 

[29] B. coracoideus - Guamá - 11834 

[30] B. coracoideus - Guamá - 11841 

[31] B. coracoideus - Guamá - 11843 

[32] B. coracoideus - Negro - 11678 

[33] B. coracoideus - Negro - 11702 

[34] B. coracoideus - Negro - 11703 

[35] B. coracoideus - Negro - 11704 

[36] B. coracoideus - Negro - 11705 

[37] B. coracoideus - Purus - 11740 

[38] B. coracoideus - Purus - 11744 

[39] B. coracoideus - Purus - 11746 

[40] B. coracoideus - Purus - 11747 

[41] B. coracoideus - Purus - 11748 

[42] B. coracoideus - Purus - 11750 

[43] B. coracoideus - Purus - 11751 

[44] B. coracoideus - Purus - 11757 

[45] B. coracoideus - Purus - 11761 

[46] B. coracoideus - Purus - 11772 

[47] B. coracoideus - Purus - 11774 

[48] B. coracoideus - Purus - 11778 

[49] B. coracoideus - Purus - 11779 

[50] B. coracoideus - Purus - 11782 

[51] B. coracoideus - Purus - 11783 

[52] B. coracoideus - Purus - 11784 

[53] B. verrucosus - 12239 

[54] B. verrucosus - 12240 

[55] B. verrucosus - 12241 

[56] B. verrucosus - 12242 

[57] B. verrucosus - 12244 

[58] P. cotylephorus - 11846 

[59] P. cotylephorus - 11847 

[60] P. cotylephorus - 11848 

[61] P. cotylephorus - 11849 

[62] P. cotylephorus - 11850 

[63] Diplomystes nahuelbutaensis 
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