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Sinopse: São apresentados dados cromossômicos de Hoplias malabaricus provenientes 

do igarapé Barro Branco e igarapé Ipiranga, ambos localizados na Reserva Florestal 

Adolpho Ducke e do Lago Catalão e ilha da Marchantaria. Foram utilizados marcadores 

citogenéticos clássicos (coloração convencional, detecção de heterocromatina e regiões 

organizadoras de nucléolo - RON) e moleculares (Hibridização in situ fluorescente com 

sondas de DNAr 18S, DNAr 5S, Rex 3 e sequências teloméricas) para verificar se a 

organização diferencial do genoma pode ter alguma associação com os processos 

adaptativos locais da espécie na Amazônia Central. As diferenças interpopulacionais 

quanto à organização genômica indicam que o hábito não migratório pode estar 

relacionado a este padrão. 

 

Palavras chaves: Traíra, Amazônia, organização genômica, DNA repetitivo 
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Resumo 

 

Estudos citogenéticos em Hoplias malabaricus revelam a ocorrência de sete cariomorfos 

identificados de A a G, os quais são distinguíveis quanto ao número diploide, forma e 

tamanho dos cromossomos, bem como quanto ao sistema cromossômico de determinação 

sexual. Contudo, unidades evolutivas diferentes dentro dos cariomorfos Hoplias malabaricus 

têm sido descritas, e já foram atribuídas aos diferentes tipos de águas amazônicas. Assim, o 

presente projeto pretendeu verificar se existe variação citogenômica em traíras nas 

proximidades de Manaus, AM e se esta pode ter alguma associação com os processos 

adaptativos locais da espécie em diferentes condições, por meio de análises citogenéticas 

clássicas e pelo mapeamento físico cromossômico de elementos repetitivos. Foram analisados 

41 indivíduos coletados na Reserva Adolpho Ducke (igarapé Barro Branco e igarapé 

Ipiranga), no lago Catalão e na ilha da Marchantaria. Nas análises foram utilizados 

marcadores citogenéticos clássicos (coloração convencional, bandeamento C e RON) e 

moleculares (Hibridização in situ fluorescente com sondas de DNAr 18S, 5S, retroelemento 

Rex 3 e sequências teloméricas). Os indivíduos da Reserva Ducke apresentaram 2n=42 

cromossomos, cuja macroestrutura cromossômica se enquadraria no Cariomorfo A. Já, os 

indivíduos do lago Catalão e ilha da Marchantaria apresentaram 2n=40 cromossomos, que se 

enquadrariam no Cariomorfo C. Quanto à heterocromatina constitutiva, indivíduos de todas as 

localidades exibiram blocos na região centromérica e adjacências, bem como algumas 

marcações biteloméricas e intersticiais. O número de cromossomos portadores de regiões 

organizadoras de nucléolo – RON, DNAr 5S e DNAr 18S foi variável entre as localidades. 

Quanto ao retroelemento Rex 3, este apresentou uma distribuição compartimentalizada em 

regiões terminais da maioria dos cromossomos, bem como em regiões centroméricas, havendo 

diferenças interpopulacionais sutis. A FISH com sonda telomérica detectou estas regiões 

somente na porção terminal dos cromossomos para todas os indivíduos. Assim, os dados 

demonstram que a macroestrutura cromossômica (cariomorfos A-G) é insuficiente para a 

delimitação de unidades evolutivas dentro do complexo Hoplias malabaricus e as diferenças 

quanto à organização genômica podem ser ocasionadas principalmente pelo hábito sedentário 

destes peixes, o que favorece a fixação de rearranjos cromossômicos, e não necessariamente 

aos diferentes tipos de águas onde eles vivem. 
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Abstract 

Cytogenetic studies in Hoplias malabaricus reveal the occurrence of seven karyomorphs (A 

to G), which are distinguishable on the diploid number, shape and size of the chromosomes as 

well as about the chromosomal sex determination system. However, different evolutionary 

units within the karyomorphs of H. malabaricus have been described, and have been assigned 

to different types of Amazonian waters. Thus, the present study intended to check if there is 

variation in cytogenomics trahiras near Manaus, AM, and this may have some association 

with local adaptive processes of the species under different conditions, by classical 

cytogenetic analysis and physical mapping of the chromosome elements repetitive. We 

analyzed 41 individuals collected in the Reserve Adolpho Ducke (Barro Branco River and 

Ipiranga River), Catalão Lake and Marchantaria Island. In the analyzes were used classical 

cytogenetic markers (conventional staining, C-banding and NOR) and molecular 

(Fluorescence in situ hybridization with probes rDNA18S, rDNA 5S, retroelement Rex 3 and 

telomeric sequences). Individuals of Reserve Adolpho Ducke presented 2n = 42 

chromosomes, whose chromosomal macrostructure would be considered karyomorph A. 

Already, individuals of Catalão Lake and Marchantaria Island presented 2n = 40 

chromosomes, which would be considered karyomorph C. The constitutive heterochromatin 

was localeted in all individuals as blocks in the centromeric and surrounding region, as well 

as some bitelomerics and interstitial markings. The number of chromosomes bearing 

nucleolar organizer regions - NOR, rDNA 5S and rDNA 18S varied between locations. The 

retroelement Rex 3 showed a compartmentalized distribution terminal regions of most 

chromosomes, as well as centromeric regions, with subtle differences among populations. 

FISH with telomere probe detected these regions only the end portion of chromosomes for all 

individuals. Thus, the data show that chromosomal macrostructure (karyomorphs A-G) is 

insufficient for the delimitation of evolutionary units within the complex H. malabaricus and 

differences in genome organization can be mainly caused by the sedentary habits of these fish, 

which favors the fixation of chromosomal rearrangements, and not necessarily to different 

types of water where they live. 
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INTRODUÇÃO 

1.1 A bacia Amazônica 

A região amazônica possui a maior bacia de drenagem do mundo, com cerca de 7 

milhões de km² (Santos e Ferreira 1999) e foi formada a partir da Era Cenozóica com os 

sedimentos carreados dos Escudos Cristalinos e dos Andes, que durante o Terciário e 

Quaternário se depositaram no vale amazônico (Ruffino 2004). A superfície é, em grande 

parte, plana com declividade em torno de 20mm/km. Esta declividade, associada à descarga 

de água e sedimentos, favorece a formação de uma paisagem de complexos sistemas de rios 

meândricos (Dunne et al. 1998). 

A paisagem amazônica é moldada fundamentalmente por três estruturas geológicas: (i) 

a Cordilheira dos Andes a Oeste; (ii) os Escudos Cristalinos da Guiana, ao Norte e do Brasil, 

ao Sul; (iii) a planície sedimentar na porção central, que a leste fica aberta, despejando suas 

águas no oceano Atlântico (IBGE 1977; Sioli 1985).  

Sioli (1984), considerando a influência dos sedimentos de contribuição Andina, em 

contraste com a pobreza iônica das águas captadas dos escudos da Guiana (ao norte) e do 

Brasil (ao sul), classificou a Amazônia Central em duas subdivisões: a região superior, com 

forte contribuição Andina e rios com várzeas extensas;  a região média, a partir do encontro 

do rio Solimões com o Negro, onde a contribuição geoquímica das águas percolando os 

escudos da Guiana e do Brasil passa a apresentar maior importância. 

Na Amazônia, os rios podem ser classificados de acordo com suas características 

físico-químicas em rios de água branca, água clara e água preta (Sioli 1950; 1985). Os rios de 

água branca têm sua origem na cadeia de montanhas da Cordilheira dos Andes, de onde uma 

grande quantidade de material depositado nos períodos glaciais é transportada. Suas águas 

apresentam coloração amarelada, barrenta, de aspecto turvo, pH próximo do neutro e 

concentrações elevadas de sólidos dissolvidos. Os rios de águas brancas depositam seus 

sedimentos em grandes planícies aluviais chamadas várzeas. São exemplos de rios de água 

branca: o Amazonas, Juruá, Japurá, Purus e Madeira (Sioli 1985; Junk et al. 2011). 

Rios de água clara nascem nas planícies do Brasil Central, possuem aspecto 

transparente com coloração esverdeada, pH ácido que varia entre 5 e 6, pequenas quantidades 
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de sedimentos e sólidos dissolvidos, profundidade limite de visibilidade superior a 4m. São 

rios de água clara, o Tapajós, Xingu e Tocantins (Junk et al. 2011). 

Rios de água preta, como o rio Negro, apresentam coloração marrom avermelhada 

devido a elevada quantidade de ácidos húmicos dissolvidos no leito fluvial. Possuem pH 

variando de 4 a 5 e baixa quantidade de material em suspensão. As planícies de inundação dos 

rios de águas pretas são de baixa fertilidade e são chamados igapós (Junk et al. 2011). 

Ainda, a região amazônica é constituida de planícies alagáveis, as quais recebem 

periodicamente o aporte lateral das águas de rios, lagos, da precipitação direta ou de lençóis 

subterrâneos. O ambiente físico-químico resultante do fenômeno de cheias e vazantes 

periódicas caracteriza-se como um sistema distinto hidrológica e geologicamente, que 

promove adaptações da biota de caráter morfológico, anatômico, fisiológico, fenológico ou 

etológico, constituindo comunidades específicas (De Simone et al. 2003), tais como as 

encontradas na Amazônia Central. 

Deste modo, a complexidade e dimensão da bacia amazônica são acompanhadas por 

sua rica ictiofauna. Os peixes exibem enorme diversidade em sua morfologia, habitats que 

ocupam e em sua biologia. Esta característica é, em parte, o que faz o entendimento da 

história evolutiva e o estabelecimento de uma classificação deste grupo ser tão difícil (Nelson 

2006). 

1.2 Lago Catalão, Marchantaria e Reserva Florestal Adolpho Ducke 

 

Dentre as localidades amazônicas mais bem estudadas, do ponto de vista ictiológico, 

destacam-se na Amazônia central o lago Catalão, ilha da Marchantaria e a Reserva Florestal 

Adolpho Ducke. 

O lago Catalão é um sistema flúvio-lacustre, situado em uma área de várzea, na 

confluência dos rios Negro  e Solimões (3 °10' 04"S; 59 ° 54' 45" W), Manaus – AM, Brasil. 

O lago Catalão é formado por um complexo de lagos interconectados entre si e entre os rios 

Solimões e Negro. O lago Catalão normalmente conecta-se ao rio Solimões através de um 

curto canal, após os primeiros meses da subida das águas. Por outro lado, raramente fica 

totalmente desconectado do rio Negro. Quanto à geologia, está situado em uma área de 

sedimentos quaternários, representada por depósitos aluviais de origem Andina e pré-andinos 
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(Junk e Furch 1980; Sioli 1984). Embora o lago Catalão receba grandes quantidades tanto de 

água preta ácida do rio Negro, quanto de água branca cheia de sedimentos do rio Solimões, as 

características físico-químicas do lago são mais semelhantes às do rio Solimões (lago de 

várzea) do que às do Negro (lago de águas pretas) (Brito et al. 2014). No geral, as águas do 

lago Catalão são pouco oxigenadas, ácidas a levemente alcalinas e com baixas concentrações 

de Fósforo Solúvel Reativo (FSR). A temperatura da água varia de 29 ºC a 31 ºC, de acordo 

com o ciclo hidrológico do lago. 

Próximo ao lago Catalão, localizada no rio Solimões, encontra-se a ilha da 

Marchantaria, município de Iranduba, cerca de 15 km acima da confluência dos rios Solimões 

e Negro, a nordeste de Manaus- AM, Brasil (03° 15' S 59° 58' W). O clima é tropical úmido, 

com temperatura média mensal de 26,7 °C.  A média anual de precipitação sobre a ilha é 

2,105 milímetros por ano, com 75% de queda na estação das chuvas de dezembro a maio 

(Ribeiro e Adis 1984; de Souza et al. 1999). As águas que banham esta ilha são brancas, com 

as características físico-químicas padrão para este tipo de água. 

A Reserva Florestal Adolpho Ducke (Reserva Ducke) localiza-se na cidade de 

Manaus, possui clima tropical úmido, com umidade relativa de 75-86% e precipitação anual 

de 1.750 a 2.500 mm. Quanto à sua topografia, o terreno é formado basicamente por platôs 

com altitudes variando de 80 a 140 m de altitude, com regiões de baixios, frequentemente 

inundadas na época das chuvas, com muitos igarapés, mesmo durante a estação seca (Baccaro 

et al. 2008). Os igarapés da reserva apresentam águas ácidas (pH 3,7 - 4,8), com baixa 

condutividade, temperatura pouco variável (24,4 °C), altamente saturados em oxigênio, 

pobres em partículas em suspensão e com alta variação na concentração de ácidos húmicos. A 

presença de águas ácidas é devida principalmente à elevada concentração dos compostos 

húmicos e fúlvicos, e às altas concentrações de oxigênio dissolvido (Walker 1995; Mendonça 

et al. 2005).  

A reserva está assentada em sedimentos terciários da Amazônia Central, nos platôs 

sedimentares denominados “Formação Barreiras” e no seu eixo Norte-Sul é cortada por um 

platô central, o qual é divisor de águas entre duas bacias hidrográficas. Na parte Oeste, a bacia 

é constituída por uma rede de igarapés que se estendem por cerca de 5 km e formam o riacho 

Grande, que por sua vez deságua no igarapé Tarumãzinho e este no Tarumã Grande, afluente 

do rio Negro. A bacia do Leste é formada por igarapés que drenam para o rio Puraquequara, 
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que deságua no rio Amazonas (Araújo 1967). Os principais igarapés da reserva são: Barro 

Branco, Acará e Bolívia, na porção Oeste, Tinga, Uberê e Ipiranga, na Leste (Mendonça 

2002). Quase todas as nascentes desses corpos de água estão dentro da reserva, o que mantém 

a integridade desse sistema (Baccaro et al. 2008). 

O volume de água destes igarapés não segue a mesma tendência anual dos rios e lagos 

das planícies de inundação amazônica. Estes por sua vez sofrem pulsos de inundação em uma 

escala de tempo menor, mas com uma maior frequência (Walker 1995). O processo inicia 

após o início de fortes chuvas, quando o volume das águas do igarapé se eleva, muitas vezes 

ultrapassando o limite do canal e atingindo o vale circundante, ocasionando aumento da 

turbidez da água e espalhando os bancos de liteira ao longo do curso dos igarapés. Contudo, 

não há comunicação entre os igarapés das bacias Leste e Oeste. 

Os perfis topográficos da reserva diferem entre as bacias de drenagem, sendo que a 

bacia Leste é mais íngreme, com solos argilosos, e a Oeste possui uma maior área de vales, 

com solos arenosos. Estes fatores podem explicar porque as condições físico-químicas 

diferem entre as bacias, resultando em diferenças entre as assembleias de peixes (Mendonça 

2002). Os estudos realizados em 35 igarapés de terra firme pertencentes às duas bacias 

hidrográficas da Reserva Ducke indicam uma ictiofauna rica, com pelo menos 71 espécies, 

pertencentes a seis ordens e 21 famílias (Mendonça et al. 2008). Os Characiformes 

constituíram o grupo de maior riqueza e abundância (Mendonça 2002; Espírito-Santo 2007; 

Mendonça et al. 2008), com 23 espécies e 79,5% do número de exemplares coletados. As 

assembleias de peixes presentes nas poças temporárias foram compostas por subconjuntos de 

18 espécies de pequeno porte, pertencentes a 6 ordens e 9 famílias amplamente distribuídas 

pela reserva e, neste ambiente, os Characiformes também representaram o grupo mais rico, 

com quatro famílias e 10 espécies (Mendonça et al. 2008). 

Dentre os Characiformes encontrados na Reserva Ducke, têm-se duas espécies da 

família Erythrinidae: Erythrinus erythrinus e Hoplias malabaricus, as quais foram 

encontradas nas duas bacias que drenam a reserva, tanto nos igarapés quanto em poças 

temporárias (Mendonça 2002). Quanto à sua distribuição, Hoplias malabaricus também é 

encontrada no lago Catalão e ilha da Marchantaria. 
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1.3  Aspectos biológicos de Hoplias malabaricus 

 

A família Erythrinidae não é exclusivamente amazônica, porém é restrita à América 

do Sul, onde possui ampla distribuição. Os peixes eritrinídeos possuem corpo cilíndrico, 

nadadeira caudal arredondada, anal curta, sem nadadeira adiposa, caninos na maxila superior 

e inferior e placa de dentes no palato (Oyakawa 2003; Santos et al. 2006). Esta família é 

composta por três gêneros: Erythrinus Scopoli, 1777, com 02 espécies; Hoplerythrinus Gill, 

1896, com 03 espécies e Hoplias Gill, 1903, com 11 espécies (Oyakawa 2003; Oyakawa e 

Mattox 2009). Os dois primeiros gêneros incluem espécies de médio porte, alcançando pelo 

menos 40 cm de comprimento padrão, enquanto que Hoplias é um gênero de médio à grande 

porte, alcançado de 30 até 100 cm de comprimento padrão (Oyakawa 2003). 

A presença do sexto infraorbital transversalmente dividido em duas partes e a região 

superior da porção terminal posterior do maxilar relativamente lisa, sem nenhuma projeção, 

distinguem Erythrinus e Hoplerythrinus de Hoplias, que por sua vez tem o sexto infraorbital 

como uma placa óssea única e uma maior projeção na porção terminal posterior do maxilar 

(Oyakawa 2003). Hoplias malabaricus engloba os espécimes que apresentam língua áspera 

com inúmeros dentículos presentes em sua superfície e que têm sempre quatro poros do 

sistema látero-sensorial cefálico em cada lado do dentário (Oyakawa e Mattox 2009). 

Uma recente revisão taxon mica em espécimes de populaç es do complexo Hoplias 

malabaricus foi realizada por Bifi (2013), o qual sugere a existência de cinco espécies, 

residentes na bacia hidrogr fica do rio da Prata, dentro deste t xon nominal: (1) Hoplias sp. A 

distribu da nos rios Paraguai e Paran ,  2  Hoplias sp. B distribu da no alto rio Paran ,  3  

Hoplias sp. C distribu da nos rios  guaçu e Uruguai, (4) Hoplias sp. D distribu da nos rios 

Paraguai, Uruguai e baixo Paran  e  5  Hoplias cf. malabaricus distribu da nos rios Paran  e 

Uruguai. 

Hoplias malabaricus, conhecida popularmente como traíra, habita preferencialmente 

ambientes lênticos e está adaptada a corpos d‟ gua superficiais associados à vegetação. 

Ainda, possui alta capacidade de tolerância a baixos níveis de oxigênio dissolvido, variações 

de pH, salinidade e temperatura (Rios et al. 2002; Saad et al. 2002). Caracteriza-se como um 

peixe carnívoro e predador de topo de cadeia, apresentando elevada importância ecológica 

(Petry 2005). Além disso, apresenta extrema importância na pesca artesanal com conhecido 
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valor comercial (Barros et al. 2007). Sua reprodução ocorre principalmente no período 

chuvoso, com desova parcelada e apresentam cuidado parental, no qual o macho cuida do 

ninho, mas o cuidado biparental pode ocorrer de forma facultativa (Marques et al. 2001; 

Querol et al. 2003; Prado et al. 2006). 

1.4 Citogenética de Hoplias malabaricus 

 

Estudos citogenéticos em H. malabaricus se iniciaram em meados da década de 70 e 

desde então várias abordagens têm sido realizadas, buscando decifrar as razões que levam às 

grandes variações genéticas entre indivíduos de diferentes populações. Diferentes números 

diploides foram encontrados, com 2n variando de 39 a 42, assim como alterações na 

morfologia cromossômica e presença ou não de sistemas de cromossomos sexuais, além de 

composição diferencial do genoma, o que caracteriza um complexo de espécies (Bertollo et 

al. 1979; 1983; 1997a; b; 2000; 2004; Bertollo 1996; Bertollo e Mestriner 1998; Born e 

Bertollo 2000; 2001; 2006; Vicari et al. 2003; 2005; 2006; da Rosa et al. 2009; Cioffi et al. 

2009a; b; 2011a; b; c; Cioffi e Bertollo 2010; Jacobina et al. 2011; Santos 2012; Marques et 

al. 2013). 

O complexo de espécies Hoplias malabaricus apresenta sete cariomorfos (Tabela 1) 

identificados de A a G, os quais são distintos quanto ao número diploide, forma e tamanho 

dos cromossomos, bem como quanto ao sistema cromossômico de determinação sexual 

(Bertollo et al. 2000; Bertollo 2007; Cioffi e Bertollo 2010). 

Apesar das diferenças no número diploide, os cariomorfos A e B apresentam estrutura 

cariotípica semelhante às dos cariomorfos C e D e essas quatro formas cariotípicas 

apresentam uma relação evolucionária próxima, evidenciada pela hibridização cruzada de 

sequências repetitivas de DNA. Os cariomorfos F e G são similares quanto à morfologia dos 

cromossomos e também por um peculiar par metacêntrico de tamanho grande em relação aos 

consecutivos cinco pares de homólogos. A presença de um incomum cromossomo 

acrocêntrico, o Y1 nos machos do cariomorfo G, sugere afinidade com o cariomorfo E que, 

por sua vez apresenta um par de cromossomos acrocêntricos (Bertollo et al. 1997a; b; 2000; 

Cioffi et al. 2009b; Cioffi e Bertollo 2010). 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um outro aspecto deste complexo de espécies Hoplias malabaricus  é que três 

sistemas de cromossomos sexuais bem diferenciados são encontrados, ou seja, XX/XY no 

cariomorfo B, X1X1X2X2/X1X2Y no cariomorfo D e XX/XY1Y2 no cariomorfo G. O 

cariomorfo C tem XX/XY em estágio preliminar de diferenciação (Bertollo et al. 2000; Cioffi 

e Bertollo 2010). Estes sistemas cromossômicos estão relacionados à amplificação de 

sequências de DNAs repetitivos, sendo derivados de rearranjos cromossômicos estruturais 

(Bertollo et al. 1983; 1997b; Bertollo e Mestriner 1998; Bertollo et al. 2000; Bertollo 2007; 

Cioffi e Bertollo 2010). Por exemplo, o cariomorfo D tem 2n=40 cromossomos nas fêmeas e 

2n=39 cromossomos nos machos e o mapeamento cromossômico de DNA repetitivo com 

sondas de cromossomos específicos, DNAr 18S e DNA satélite 5S-HindIII sugerem que este 

cariomorfo pode ter derivado de um cariótipo similar ao cariomorfo C, que é caracterizado 

por 2n=40 em ambos os sexos (Bertollo et al. 1979; Bertollo et al. 1997a; b; Cioffi e Bertollo 

2010; Cioffi et al. 2011a). Ainda, os cariótipos que apresentam cromossomos sexuais 

Cariomorfo/ 2n  Fórmula cariotípica Sexo Sistema sexual 

   A       2n=42 42 m/sm F/M Não diferenciado 

   B       2n=42 
40 m/sm + 2st 

41 m/sm + 1st 

F 

M 

XX 

XY 

   C*     2n=40 40 m/sm F/M 
Diferenciação 

preliminar XX/XY 

   D      2n=40/39 
40 m/sm 

39 m/SM 

F 

M 

X1 X1X2X2 

X1X1Y2 

   E       2n=42 40 m/sm + 2st M Não identificado 

   F*     2n=40 40 m/sm F/M Não diferenciado 

   G     2n=40/41 
40 m/sm 

40 m/sm + 1a 

F 

M 

XX 

XY1Y2 

Tabela 1: Cariomorfos de Hoplias malabaricus. Adaptado de Bertollo (2007) e Cioffi e Bertollo 

(2010). 2n=Número diploide; m=Cromossomo metacêntrico, sm=Submetacêntrico, 

st=Subtelocêntrico, a=Acrocêntrico; M=macho; F=fêmea; *Cariomorfo com os mesmos número 

diploide e fórmula cariotípica, mas com morfologia cromossômica diferente. 
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diferenciados têm uma distribuição geográfica mais restrita, se comparados aos cariomorfos 

A, C e F, reforçando a condição derivada destes sistemas sexuais (Bertollo 2007). 

Contudo, unidades evolutivas têm sido reveladas dentro dos cariomorfos de Hoplias 

malabaricus, com base em marcadores citogenéticos clássicos e moleculares. Ou seja, estas 

unidades evolutivas se enquadrariam em um dos cariomorfos previamente descritos se fosse 

levado em consideração apenas o número diploide, fórmula cariotípica e sistema de 

determinação do sexo, contudo diferem quando analisado o padrão de organização genômica 

(Vitorino et al. 2011). 

Regiões organizadoras de nucléolo (RON) múltiplas caracterizam o grupo Hoplias 

malabaricus, sendo evidenciadas até dez marcações ativas em algumas populações. Ainda, 

presença de RON bitelomérica e polimorfismos relacionados à variação no tamanho das 

marcações foram encontrados, normalmente havendo correspondência com os sítios de DNAr 

18S revelados por FISH (Bertollo et al. 1997a; b; Born e Bertollo 2000; 2001; Vicari et al. 

2003; Santos et al. 2009; da Rosa et al. 2009; Cioffi et al. 2009a). Variação no número e 

posição de sítios de DNAr 5S também tem sido visualizada para Hoplias malabaricus dos 

diferentes cariomorfos (Born e Bertollo 2000; Santos et al. 2009; Cioffi et al. 2009 a; b). 

Associação entre regiões heterocromáticas de Hoplias malabaricus e sequências de 

DNA repetitivo, tais como DNAr e elementos transponíveis já foram evidenciadas, estando 

esta região relacionada a polimorfismos cromossômicos (Dergam e Bertollo 1990; Bertollo et 

al. 1997b; Born e Bertollo 2000; 2001; Vicari et al. 2003; 2005; da Rosa et al. 2009; Santos 

2012). 

A ocorrência desses diferentes cariomorfos poderia ser resultado do hábito não 

migratório de Hoplias malabaricus, fator que poderia levar à formação de populações locais 

ou subpopulações, com pouca conexão e consequentemente baixo fluxo gênico, decorrente de 

isolamento por distância (Prioli et al. 2000). Considerando que as grandes distâncias, os 

fatores geológicos, físico-químicos e biológicos são responsáveis pela grande heterogeneidade 

de ambientes aquáticos observados na Amazônia (Val e Almeida-Val 1995; Goulding et al. 

2003) e que tais variações podem exercer processos adaptativos sobre a biota aquática (Junk 

et al. 1989), grande diversidade cariotípica poderia ser esperada para H. malabaricus desta 

região. 
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Até o momento os cariomorfos A, C, E, F e G já foram coletados na Amazônia 

(Bertollo et al. 2000). Porém, considerando apenas o cariomorfo C (2n=40 cromossomos), 

seis haplogrupos foram revelados pela análise de genes mitocondriais por barcoding em 

populações do estado do Pará, o que significa que um único cariomorfo de Hoplias 

malabaricus pode conter mais de uma unidade evolutiva (Marques et al. 2013). 

A organização diferencial do genoma também parece estar envolvida no processo de 

diversificação de Hoplias malabaricus na Amazônia, uma vez que o retrotransposon Rex 3 

está colocalizado com regiões heterocromáticas e apresentou um padrão de localização 

específico para cada tipo de água amazônica, parecendo haver uma correlação entre os 

padrões encontrados de Rex 3 e os tipos de águas amazônicas em que os indivíduos vivem 

(Santos 2012). Contudo, esta correlação não está bem elucidada, uma vez que as populações 

analisadas estão distantemente localizadas e possivelmente sofrem diferentes pressões 

seletivas, o que impossibilita a inferência precisa acerca do motivo da variabilidade. 

Neste contexto, os indivíduos de Hoplias malabaricus provenientes da Reserva 

Florestal Adolpho Ducke se tornam um excelente modelo, uma vez que as nascentes desses 

corpos de água estão dentro da reserva e a integridade desse sistema está relativamente 

preservada, além do microclima ser constante, não podendo ser considerado uma variável na 

diversificação destes peixes. Além disso, a reserva é cortada por um platô central que serve 

como um divisor de águas, onde os igarapés que estão no lado Oeste deságuam no rio Negro 

(água preta) e os do lado Leste drenam para o rio Amazonas (água branca), garantindo o 

isolamento reprodutivo dos peixes das duas bacias, os quais estão restritos aos ambientes que 

apresentam características físico-químicas distintas, as quais variaram significativamente em 

análises individuais como condutividade elétrica, partículas em suspensão e ácidos húmicos 

(Mendonça et al. 2005). E amostras de Hoplias malabaricus provenientes do lago Catalão e 

ilha da Marchantaria tornam-se fundamentais em função de estarem próximos 

geograficamente e ambos apresentarem características físico-químicas de águas brancas. 

Deste modo, por meio de análises citogenéticas clássicas e pelo mapeamento físico 

cromossômico de elementos repetitivos de DNA foi possível observar dois números diploides 

distintos entre os indivíduos das proximidades de Manaus-AM, e os dados demonstram que a 

macroestrutura cromossômica (cariomorfos A-G) é insuficiente para a delimitação de 

unidades evolutivas dentro do complexo Hoplias malabaricus. Ainda, as diferenças quanto à 
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organização genômica podem ser ocasionadas principalmente pelo hábito sedentário destes 

peixes, o que favorece a fixação de rearranjos cromossômicos, e não necessariamente aos 

diferentes tipos de águas onde eles vivem. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

Investigar variações citogenômicas em Hoplias malabaricus e sua relação com a 

distribuição da espécie em diferentes condições naturais das proximidades de Manaus-AM, 

considerando parâmetros citogenéticos clássicos e o mapeamento cromossômico de elementos 

repetitivos. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

i) Determinar o macrocariótipo de Hoplias malabaricus nas diferentes bacias 

hidrográficas da Reserva Adolpho Ducke, bem como do lago Catalão e ilha da 

Marchantaria, e caracterizar o(s) respectivo(s) cariomorfo(s) ali existente(s). 

ii) Estabelecer os padrões de distribuição da heterocromatina constitutiva (Banda C) e 

das regiões organizadoras de nucléolos (RON) em cromossomos mitóticos. 

iii) Mapear sequências de DNA ribossômico 5S, 18S, sequências teloméricas e o 

elemento retrotransponível Rex 3 em cromossomos mitóticos pela técnica de 

hibridização in situ fluorescente (FISH). 

iv) Verificar a ocorrência de possíveis rearranjos cromossômicos e diferenciações 

carioevolutivas entre os representantes das diferentes bacias e sua correlação com os 

diferentes ambientes em que a espécie se encontra. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material e amostragem 

Foram estudados, citogeneticamente, 41 exemplares de Hoplias malabaricus coletados 

na Reserva Florestal Adolpho Ducke, sendo amostrado o igarapé Barro Branco (2º56‟0” S; 

59º58‟0” W) na porção oeste da reserva e o igarapé  piranga  3º00‟0” S; 59º54‟0” W) na 

porção leste; Lago Catalão  03º10.590‟ S; 059º54.201‟ W) e ilha da Marchantaria (03º 

09.849‟ S; 059º54.885‟ W) (Figura 1). Destes, 23 foram provenientes da Reserva Ducke, 

sendo 11 indivíduos (03 machos e 08 fêmeas) da bacia Oeste e 12 indivíduos (08 machos e 04 

fêmeas) da bacia Leste; 14 indivíduos provenientes do lago Catalão (11 machos e 03 fêmeas); 

04 indivíduos da ilha da Marchantaria (04 machos). Os indivíduos foram coletados com o uso 

de redes e rapichés (autorização concedida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, através do Sistema de Autorização e Informação em 

Biodiversidade – SISBIO, Licença permanente n
o
. 5659-1) e transportados vivos em caixas 

térmicas aeradas para o Laboratório de Citogenômica Animal da Universidade Federal do 

Amazonas – UFAM, onde foram preparadas as suspensões celulares. Todos os procedimentos 

deste trabalho foram aprovados pela comissão de ética no uso de animais, número do 

protocolo 026/2014-CEUA/INPA. Os peixes foram eutanasiados, seguindo as recomendações 

das Diretrizes da Prática da Eutanásia do CONCEA (CONCEA 2013). Em seguida, foram 

retirados o rim e um pedaço de tecido muscular branco. Os exemplares foram numerados, 

registrados, fixados em formol 10% por 24h, lavados em água corrente e acondicionados em 

recipientes contendo álcool 70% para o tombamento na Coleção de Peixes do INPA. Todos os 

exemplares coletados foram submetidos à identificação pelo especialista em taxonomia de 

peixes de água doce, Dr. Jansen Zuanon, para confirmação do status de Hoplias malabaricus. 
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2.2 Métodos citogenéticos 

2.2.1 Indução de mitoses 

Para a obtenção de um maior número de células em metáfase foi utilizada a técnica de 

indução de mitoses descrita por Oliveira et al. (1988), que consiste em preparar uma solução 

de fermento biológico na proporção de: 0,5 g de fermento, 0,5 g de açúcar e 20 mL de água 

destilada. Em seguida, esta solução foi incubada em estufa a 40 °C por cerca de 20 minutos e, 

posteriormente injetada na região intraperitoneal do animal, na proporção de 1 mL para cada 

100g de peso vivo. Os peixes foram mantidos em aquários aerados por um período de 24 

horas antes da coleta das amostras para análise citogenética. 

Figura 1: Localização geográfica dos pontos de coleta, Manaus, Amazonas, Brasil. Imagem 

mostrando relevo derivado do SRTM-NASA. Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite, 

(http://www.relevobr.cnpm.embrapa.br) (Abril 2014) 
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2.2.2 Obtenção de cromossomos mitóticos 

 

Vinte e quatro horas após a aplicação da solução de fermento foi injetado, 

intraperitonealmente, uma solução aquosa de colchicina 0,0125% na proporção de 1 ml para 

cada 100g de peso vivo do animal, por 45 minutos (Bertollo et al. 1978). Após esse tempo, os 

peixes foram eutanasiados e se iniciou a retirada do rim, que é o órgão hematopoiético dos 

peixes. Este tecido foi lavado em solução hipotônica de KCl a 0,075M e transferido para outro 

recipiente de vidro contendo 10 mL de solução hipotônica de KCl, onde foi dissociado com 

pinças de dissecção. A suspensão celular obtida foi colocada em estufa a 37 °C por 20 

minutos. Em seguida, o material foi ressuspendido cuidadosamente com o auxílio de uma 

seringa desprovida de agulha e transferido para um tubo Falcon, utilizando-se uma pipeta 

Pasteur. Foram adicionadas 4 gotas de fixador Carnoy 3:1 (metanol: ácido acético) recém 

preparado e gelado e, a amostra foi centrifugada por 10 minutos a 900 rpm, descartando-se 

posteriormente o sobrenadante. Em seguida, foi adicionado com cuidado 8 mL de fixador 

Carnoy 3:1, ressuspendendo-se o material cuidadosamente com o auxílio de uma pipeta 

Pasteur e esta lavagem foi repetida por mais duas vezes. Após a última centrifugação e 

eliminação do sobrenadante foram adicionados 1,5 mL de fixador e o material foi 

ressuspendido cuidadosamente. Esta suspensão celular foi guardada em tubos eppendorf e 

mantida em freezer para posterior utilização. 

Para a preparação das lâminas, as mesmas foram colocadas em solução sulfocrômica 

por 24 horas. Após este período, foram retiradas, lavadas em água corrente e destilada e 

armazenadas em álcool 100%. As lâminas foram imersas em água destilada a 45 °C, em 

banho-maria. Após 5 minutos, foram retiradas da água e a suspensão celular foi gotejada 

sobre três pontos diferentes da lâmina, que secou diretamente ao ar. Em seguida, as amostras 

foram coradas com Giemsa 5% diluído em tampão fosfato 0,06M e pH 6,8, por 10 minutos, 

lavadas em água destilada e secas ao ar. 

 

2.2.3 Detecção das regiões organizadoras de nucléolo – RON 

 

Para a detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RON) foi utilizada a técnica 

descrita por Howell e Black (1980) com algumas modificações. Sobre as lâminas com a 

suspensão foram adicionadas 2 a 3 gotas de solução coloidal de gelatina (2 g de gelatina 
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comercial sem sabor, dissolvida em 100 mL de água destilada, acrescida de 1mL de ácido 

fórmico) e, sobre cada gota de gelatina, duas gotas de solução aquosa de nitrato de Prata 

(AgNO3) a 50%, agitando-se levemente a lâmina, que foi coberta com lamínula. A lâmina foi 

colocada em câmara úmida, em banho-maria a 60 °C, durante cerca de 3 a 8 minutos. Após 

esse tempo, quando a lâmina adquiriu uma coloração marrom dourada, esta foi lavada em 

água destilada para que a lamínula fosse retirada pela própria água e seca ao ar. 

2.2.4 Detecção de heterocromatina constitutiva 

 

Para a detecção da heterocromatina constitutiva foi utilizada a técnica descrita por 

Sumner (1972) com algumas modificações. As lâminas com a suspensão celular foram 

tratadas com HCl 0,2N a 45 °C, por 2 minutos e, posteriormente lavadas rapidamente em água 

destilada à temperatura ambiente e secas ao ar. Após isso as lâminas foram incubadas por 

cerca de 40 segundos em solução de hidróxido de bário a 5%, recém-preparada e filtrada, a 42 

°C. Posteriormente, a ação do hidróxido de bário foi interrompida imergindo-se rapidamente a 

lâmina em solução de HCl 0,2N à temperatura ambiente, lavada em água destilada e deixada 

secar ao ar. Após secas, as lâminas foram incubadas em solução 2xSSC (cloreto de sódio 

0,3M e citrato trisódico 0,03M, pH 6,8) em banho-maria a 60 °C, durante 15 minutos. Em 

seguida, foram lavadas várias vezes em água destilada e secas ao ar. As lâminas foram 

coradas com solução de Giemsa (diluído a 5% em tampão fosfato 0,06M e pH 6,8) por 10 

minutos, lavadas em água destilada e secas ao ar. 

 

2.2.5 Extração de DNA total 

 

A extração de DNA foi realizada a partir do tecido muscular de Hoplias malabaricus 

utilizando o protocolo de Sambrook e Russel (2001) com algumas modificações. Foram 

macerados aproximadamente 20 mg de tecido muscular e transferidos para um tubo de 

volume de 1,5 mL. Em seguida foram adicionados 500 μL de tampão de lise  Tris-HCl 10 

mM em pH 8,0, NaCl 0,3 M, EDTA 10 mM, SDS 1%) conforme Estoup et al. (1993). 

Posteriormente foram acrescentados: 15 μL de proteinase K  10 mg/mL  e 6 μL de RNAse 

(10 mg/mL). As amostras foram incubadas a 60 ºC por aproximadamente 2 horas para que o 

tecido fosse totalmente digerido. Foram adicionados 100 μL de acetato de am nio 3M, 1 
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volume  600 μL  de fenol-clorofórmio (1:1) e foi agitado por inversão durante alguns 

minutos. Após isso as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 14.000 rpm em 

temperatura ambiente. O sobrenadante foi transferido para um novo tubo, adicionados 600 μL 

de clorofórmio e misturado, cuidadosamente, por alguns minutos, por inversão. Em seguida, a 

mistura foi centrifugada por 20 minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante foi transferido para um 

novo tubo e foram acrescentados 100 μL de acetato de am nio 3M, 1 volume  600 μL  de 

isopropanol gelado e misturado gentilmente por inversão. O precipitado foi deixado a -20 °C 

por cerca de 14 horas ou a -80 °C por 1 hora. O material foi retirado do freezer e centrifugado 

por 30 minutos a 14.000 rpm, descartando-se o sobrenadante. O pellet foi lavado com 1 mL 

de etanol 70% e centrifugado por 20 minutos a 14.000 rpm. O sobrenadante foi descartado 

novamente e o pellet foi seco em estufa a 55 °C, ressuspendido em 100 μl de TE 0,2X ou  gua 

milli- Q e deixado eluindo por 14 horas. Para possibilitar a análise da quantidade e integridade 

do material, o DNA extraído foi quantificado em espectrofotômetro NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific). 

 

2.2.6 Isolamento de sequências repetitivas por PCR (polymerase chain reaction) 

 

Para obtenção de sondas de DNAr 5S e 18S, assim como o retroelemento Rex 3 foi 

utilizado o DNA genômico extraído do músculo de Hoplias malabaricus. As sondas foram 

obtidas por amplificação através da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), conforme Saiki 

et al. (1988), utilizando os primers:  

a  DNAr 5S: A 5‟-TACGCCCGATCTCGTCCGATC-3‟ e B 5‟-

CAGGCTGGTATGGCCGTAAGC-3‟  Komiya e Takemura 1979); 

b  DNAr 18S:  pF 5‟CCGCTTTGGTGACTCTTGAT e IpR 

5‟CCGAGGACCTCACTAAACCA  Gross et al. 2010). 

c) Rex3: RTX3-F3 5‟CGG TGAYAA AGG GCA GCC CTG e RTX3-R3 5‟TGG CAG ACN 

GGG GTG GTG GT (Volff et al. 1999). 

Para sequências teloméricas as amplificações foram feitas em ausência de DNA com 

os primers (TTAGGG) 5 e (CCCTAA) 5 (Ijdo et al. 1991). 

Os ciclos de amplificação seguiram as seguintes etapas: 
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a) DNAr 5S: 1 minuto a 94 ºC (desnaturação); 30 ciclos de 1 minuto a 94 °C 

(desnaturação), 1 minuto a 59 °C (anelamento dos primers), 1 minuto e 30 segundos a 

72 °C (extensão), e 5 minutos a 72 °C (extensão final). 

b) DNAr 18S: 2 minutos a 94 ºC (desnaturação inicial); 35 ciclos de 1 minuto a 95 ºC 

(desnaturação), 1 minuto a 55 ºC (anelamento dos primers), 1 minuto e 40 segundos a 

72 ºC (extensão); 7 minutos a 72 ºC (extensão final). 

c) Rex3: 2 minutos a 94 ºC (desnaturação); 35 ciclos de 1 minuto a 94 ºC (desnaturação), 

45 segundos a 55 ºC (anelamento dos primers), 1 minuto e 30 segundos a 72 ºC 

(extensão); 5 minutos a 72 ºC (extensão final). 

d) Telomérica: 4 minutos a 94 °C (desnaturação inicial), 12 ciclos de 1 min a 94 °C 

(desnaturação), 45 segundos a 52 °C (anelamento dos primers) e 1 minutos e 30 

segundos a 72 °C (extensão); 1 minuto a 94 °C (desnaturação), 1 minuto e 30 

segundos a 60 °C (ligação dos primers) e 1 minuto e 30 segundos a 72 °C (extensão); 

7 minutos a 72 ºC (extensão final). 

As reações de PCR foram feitas em um termociclador Eppendorf - Mastercycler 

Gradient, para volume final de 15 μL  1 μL de DNA gen mico  300 ng ; 1,5 μL de Tampão 

10X com cloreto de magnésio  1,5 mM ; 0,15 μL de Taq DNA polimerase  5U/µl ; 3,0 μL de 

dNTP  1 mM ; 0,6 μL de cada primer  5 mM ;  gua milli-Q para completar o volume). 

Os fragmentos foram submetidos a uma eletroforese em gel de agarose 1% corado 

com Gel Red (Biotium) para a verificação quanto ao grau de integridade deste DNA. Os 

produtos de PCR foram utilizados como sondas para hibridização dos cromossomos 

metafásicos, após marcação. 

2.2.7 Marcação das sondas 

As sondas foram marcadas pelo método de nick translation utilizando biotina 14-

dATP (Bio-Nick Translation mix Roche) e/ou digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick Translation 

mix Roche). Para tanto, em um tubo eppendorf de 1,5 mL, foi preparada uma solução 

contendo 1 μL de Mix dNTP 10x; 1 μL de sonda de DNA  200 ng/ μL ; 1 μL de Mix de 

enzima 10x; 6 μL de  gua milli-Q, totalizando 9 μL para cada lâmina que será hibridizada. 

Esta solução foi homogeneizada, centrifugada brevemente e incubada a 16 ºC por 90 minutos 
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no termociclador. Em seguida, para interromper a reação foi adicionado 1 μL de stop buffer 

contendo 1 μL de acetato de sódio 3M e posteriormente foi mantida em freezer para posterior 

utilização. 

2.2.8 Hibridização in situ por fluorescência – FISH com duas sondas (Double FISH) 

Foi utilizada a técnica de hibridização in situ por fluorescência (FISH) descrita por 

Pinkel et al. (1986) com algumas modificações. Foram utilizadas como sondas sequências 

teloméricas, DNA ribossomais e elementos transponíveis obtidos por PCR. 

 

Tratamento das lâminas 

As lâminas foram lavadas em tampão PBS 1x por 5 minutos em temperatura ambiente. 

As lâminas foram desidratadas em série alcoólica gelada (70%, 85% e 100%) durante 5 

minutos. Em seguida, foram tratadas com 90 μl de RNase 10 μg/mL  5 μL de RNase 10 

mg/mL e 975 μL de 2XSSC  por 1 hora em câmara úmida a 37 ºC. Após, as lâminas foram 

lavadas três vezes em 2xSSC por 5 minutos cada e posteriormente lavadas em PBS 1x durante 

5 minutos. 

 

Fixação 

As lâminas foram fixadas em formaldeído 1% em PBS 1X/50mM MgCl2 durante 10 

minutos à temperatura ambiente. Posteriormente, lavadas em PBS 1x por 5 minutos. Após, as 

lâminas foram desidratadas em série alcoólica gelada (70%, 85% e 100%) durante 5 minutos e 

deixadas secar ao ar. 

 

Pré-hibridização 

As lâminas foram desnaturadas em formamida 70% em 2xSSC a 70 ºC por 5 minutos 

e novamente desidratadas em etanol gelado 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada. 

 

Solução de hibridização 

Em um tubo eppendorf foram adicionados 4 μl de sonda 1, 4 μl de sonda 2, 20 μl de 

formamida, 8 μl de sulfato de dextrano 50% e 4 μl de 20xSSC. A sonda foi desnaturada a 99 

°C por 10 minutos e transferida imediatamente ao gelo. 
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Hibridização 

Foi colocado 40 μL de solução de hibridização sobre uma lamínula e a lâmina foi 

alocada invertida sobre a lamínula. As lâminas foram mantidas com o material voltado para 

baixo em câmara úmida (água destilada) a 37 °C por cerca de 14 horas. 

 

Lavagens 

As lamínulas foram removidas das lâminas e, em seguida lavadas duas vezes em 

formamida 15% a 42°C durante 10 minutos cada. Em seguida, foi lavada novamente em 

solução Tween 0,5% durante 5 minutos a temperatura ambiente. 

 

Detecção 

As lâminas foram incubadas em tampão NFDM por 15 minutos. Após, foram lavadas 

duas vezes com solução Tween 5% por 5 minutos a temperatura ambiente. Foram colocadas 

sobre cada lâmina 20 µL de anti digoxigenina-rodamina e 100 µL de solução contendo 

tampão NFDM e estreptavidina conjugada ao fluorocromo FITC (2 μL de estreptavidina 

estoque em 998 μL de NFDM). Em seguida, foram cobertas com lamínula e deixadas por 60 

minutos em câmara úmida com água destilada. Posteriormente, as lamínulas foram removidas 

e as lâminas foram lavadas três vezes em solução Tween 5% por 2 minutos a temperatura 

ambiente cada. As lâminas foram desidratadas em série alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 

min cada. Ao final, esperou-se secar. 

 

Montagem das lâminas 

Foi adicionado a cada lâmina solução de DAPI diluído em antifade VectaShield 

Vector (20 µL de antifade e 1 µL de DAPI). 

 

2.2.9 Análise cariotípica 

Após a análise e contagem dos cromossomos ao microscópio óptico foi estabelecido o 

número diploide modal e suas frequências relativas para cada indivíduo. Pelo menos 30 

metáfases por indivíduo foram analisadas. As melhores metáfases obtidas com as técnicas 

clássicas (convencional, RON e banda C) e moleculares (FISH) foram analisadas e capturadas 

em fotomicroscópio de epifluorescência Leica DM 2000, em objetiva de imersão. Para a 

montagem dos cariótipos foi utilizado o programa Adobe Photoshop 7.0, versão CS4, a partir 



33 

 

de cromossomos metafásicos mitóticos, os quais foram recortados e pareados. Os 

cromossomos foram medidos, utilizando o programa livre Image J, agrupados de acordo com 

sua morfologia e organizados em ordem decrescente de tamanho. A morfologia 

cromossômica foi determinada de acordo com os critérios de relação de braços (RB=BM/Bm, 

onde BM = braço maior e Bm = braço menor) segundo Levan et al. (1964). Os cromossomos 

foram separados em metacêntricos (m), que apresentam RB=1,00 a 1,70, submetacêntricos 

(sm) RB=1,71 a 3,00, subtelocêntricos (st) RB=3,01 a 7,00 e acrocêntricos (a) RB > 7,00. O 

número fundamental (NF) foi determinado de acordo com o número de braços 

cromossômicos, considerando-se os metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos como 

tendo dois braços e acrocêntricos como tendo apenas um braço. 
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3. RESULTADOS 

Foi observado número diploide de 42 cromossomos (42 meta/submetacêntricos 

[m/sm]) em Hoplias malabaricus provenientes das duas bacias da Reserva Adolpho Ducke 

(Figura 2a, 2b) e número diploide de 40 cromossomos (40 meta/submetacêntricos [m/sm]) 

para os espécimes do lago Catalão e ilha da Marchantaria (Figura 2c, 2d). Não foram 

observados cromossomos sexuais diferenciados. 

O número de cromossomos portadores de regiões organizadoras de nucléolo (RON) 

foi variável, sendo encontrados de 2 a 10 cromossomos impregnados com prata (AgNO3). 

Para indivíduos da Reserva Adolpho Ducke, igarapé Barro Branco foram evidenciados 4 

sítios de RON, estes nos pares 2 e 21 (Figura 2e); para indivíduos do igarapé Ipiranga foram 

evidenciados 10 sítios, estes nos pares 2, 10, 16, 17 e 21 (Figura 2f). Para indivíduos do lago 

Catalão e ilha da Marchantaria foram evidenciados 6 sítios com AgNO3, estes nos pares 4, 5 e 

17; e 4, 16 e 17, respectivamente (Figura 2g, 2h). Todas as marcações de RON foram 

localizadas na porção terminal dos cromossomos e uma marcação bitelomérica pode ser 

visualizada em um dos homólogos do par 2, no igarapé Ipiranga; em um dos homólogos do 

par 4, no lago Catalão e em um dos homólogos do par 16, na ilha da Marchantaria. 
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Figura 2: Cariótipos em coloração convencional (a-d) e regiões organizadoras de nucléolo (e-h) de 

Hoplias malabaricus provenientes do igarapé Barro Branco (a, e); igarapé Ipiranga (b, f); lago Catalão 

(c, g) e ilha da Marchantaria (d, h). m= metacêntrico; sm=submetacêntrico. 

a) 

c) 

b) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 
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A heterocromatina foi evidenciada na região centromérica, muitas vezes com blocos 

conspícuos invadindo braços curtos, longos ou ambos os braços cromossômicos de indivíduos 

das quatro localidades analisadas, bem como algumas marcações biteloméricas (Figura 3). 

Marcações intersticiais foram evidenciadas nos braços longos dos cromossomos dos pares 12 

e 13, e no braço curto dos cromossomos do par 11 de indivíduos do igarapé Barro Branco 

(Figura 3a), bem como nos cromossomos do par 13 do igarapé Ipiranga, porém estas de 

maneira tênue (Figura 3b). 

O número de sítios de DNAr 18S variaram de dois a cinco pares entre as localidades. 

Para indivíduos do igarapé Barro Branco foram detectados quatro sítios, localizados no braço 

curto do par 2 e no braço longo do par 21 (Figura 4a). Nos indivíduos do igarapé Ipiranga 

foram evidenciados seis sítios, localizados no braço curto do par 2, estando distribuído por 

toda a extensão deste braço em um dos homólogos e no braço longo dos pares 16 e 17 (Figura 

4b). Nos indivíduos do lago Catalão foram detectados cinco pares de DNAr 18S, estando 

presentes nos braços curtos dos pares 2, 4, 5 e 17; na região intersticial do braço longo do par 

16 (Figura 4c). Para indivíduos da ilha da Marchantaria cinco pares cromossômicos 

portadores de DNAr 18S foram observados, sendo evidenciados nos braços curtos dos pares 

2, 11, 16 e 17, bem como marcação bitelomérica nos cromossomos do par 4 (Figura 4d). 

Os sítios de DNAr 5S foram variáveis interpopulacionalmente, sendo detectados de 

um a cinco pares portadores. Nos indivíduos do igarapé Barro Branco foram evidenciados 

sítios localizados nos pares 1, 9, 13, 16 e 18. Nos pares 1, 13 e 16 a marcação foi 

centromérica, no par 9 nos braços curtos e no par 18 bitelomérica (Figura 4a). No igarapé 

Ipiranga foi evidenciado um único par portador de sítio de DNAr 5S localizado na região 

intersticial do braço longo no par 18 (Figura 4b). Para os indivíduos do lago Catalão, os sítios 

de DNAr 5S foram detectados em dois pares cromossômicos, 17 e 18, observados na região 

intersticial do braço longo e no centrômero, respectivamente (Figura 4c). Em indivíduos da 

ilha da Marchantaria foram evidenciados sítios de DNAr 5S localizados nos pares 12, 16, 17 e 

18, sendo que marcações intersticiais no braço longo foram observadas nos pares 16 e 17; 

terminais no braço curto dos pares 12 e 18 (Figura 4d). Sintenia entre os genes ribossomais 5S 

e 18S foi observada nos cromossomos do par 17 em indivíduos do lago Catalão e nos pares 16 

e 17 de indivíduos da ilha da Marchantaria (Figura 4c, 4d). 
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Figura 3: Cariótipos de Hoplias malabaricus evidenciando o padrão de blocos heterocromáticas em 

exemplares provenientes do igarapé Barro Branco (a); igarapé Ipiranga (b); lago Catalão (c) e; ilha da 

Marchantaria (d). 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 4: Cariótipos de Hoplias malabaricus evidenciando a localização física cromossômica do 

DNAr 18S (vermelho) e DNAr 5S (verde). (a) igarapé Barro Branco; (b) igarapé Ipiranga; (c) lago 

Catalão e; (d) ilha da Marchantaria. m=metacêntrico; sm=submetacêntrico. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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O retroelemento Rex 3 apresentou-se compartimentalizado em regiões terminais da 

maioria dos cromossomos, bem como em regiões centroméricas, havendo diferenças 

interpopulacionais sutis (Figura 5). Por exemplo, nos indivíduos do igarapé Barro Branco e 

igarapé do Ipiranga o par 11 apresenta marcações biteloméricas e centroméricas, enquanto os 

indivíduos do lago Catalão e da ilha da Marchantaria apresentam marcações no par 11 na 

região centromérica e terminal dos braços longos. Já, os cromossomos do par 8 em indivíduos 

do igarapé Ipiranga não apresentam sinais de Rex 3, enquanto que nos indivíduos do igarapé 

Barro Branco no par 8 este retroelemento está localizado nas regiões terminais. 

A FISH com sonda telomérica detectou estas regiões somente na porção terminal dos 

cromossomos para todos exemplares de todas as localidades, observando-se ausência de ITS 

(figura 6). 
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Figura 5: Cariótipos de Hoplias malabaricus evidenciando a localização do elemento 

retrotransponível Rex 3 (coloração em vermelho) nas diferentes populações em estudo. (a) igarapé 

Barro Branco; (b) igarapé Ipiranga; (c) lago Catalão e; (d) ilha da Marchantaria. m=metacêntrico; 

sm=submetacêntrico. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 6: Cariótipos de Hoplias malabaricus com sonda telomérica (coloração em vermelho) nas 

diferentes populações em estudo. (a) igarapé Barro Branco; (b) igarapé Ipiranga; (c) lago Catalão e; 

(d) ilha da Marchantaria. m=metacêntrico; sm=submetacêntrico. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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DISCUSSÃO 

Até o presente momento, na região amazônica apenas dois cariomorfos não foram 

coletados: o cariomorfo B, com 42 cromossomos e sistema de cromossomos sexuais XY, 

restrito à bacia hidrográfica do rio Doce (Jacobina et al. 2011) e rio Iguaçu (Lemos et al. 

2002); e o cariomorfo D, com 2n=39 cromossomos nas fêmeas e 40 cromossomos nos 

machos, limitado à bacia hidrográfica do alto rio Paraná (Bertollo et al. 2000). 

Os cariomorfos com número diplóide de 40 e 42 cromossomos meta e 

submetacêntricos, com ausência de sistema de cromossomos sexuais heteromórficos 

(cariomorfos C e A, respectivamente), apresentam grande distribuição neotropical, incluindo 

as bacias hidrográficas dos rios Amazonas e Paraguai (Bertollo et al. 1983; 2000; Santos 

2009; Marques 2010). O cariomorfo E (2n=42 cromossomos e morfologia cromossômica 

diferente do 2n=42 do A) e cariomorfo G (2n=40 nas fêmeas e 41 nos machos) são restritos à 

bacia hidrográfica amazônica (Bertollo et al. 2000). O cariomorfo F (2n=40 cromossomos) é 

distribuído nas bacias costeiras do leste e nos rios São Francisco e Amazonas (Bertollo et al. 

2000; Pereira et al. 2013). 

De acordo com a classificação de Bertollo (2007) quanto ao número diploide, 

morfologia dos cromossomos e ausência de sistemas sexuais, os espécimes da Reserva 

Adolphe Ducke, com 2n=42 cromossomos se enquadrariam no cariomorfo A. Entretanto, a 

fórmula cariotípica e o número fundamental o diferenciam dos já descritos para outras 

populações de traíras também pertencentes a este cariomorfo (Bertollo et al. 2000; Born e 

Bertollo 2001; Vicari et al. 2005; 2006; Lima 2006). Já os espécimes provenientes do lago 

Catalão e da ilha da Marchantaria, ambos com 2n=40 cromossomos, se enquadrariam no 

cariomorfo C, cuja fórmula cariotípica e número fundamental já foram reportados (Bertollo et 

al. 2000; Lima 2006; Santos 2012). Porém, diferenças significativas foram reveladas com 

relação a distribuição de sequências repetitivas de DNA entre os indivíduos das localidades 

analisadas no presente trabalho, o que os excluem dos cariomorfos previamente descritos. 

No geral, uma fração significativa de qualquer genoma de eucariotos consiste de 

sequências de DNA repetitivo, incluindo satélites, minissatélites, microssatélites e elementos 

transponíveis (Biemont e Vieira 2006), sendo que o DNA altamente repetitivo é encontrado 

preferencialmente nas regiões do centrômero e telômero, enquanto que, o DNA 
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moderadamente repetitivo está disperso ao longo do cromossomo, muitas vezes na região 

espaçadora entre genes (Primrose 2003). Esses DNAs repetitivos parecem exercer um papel 

importante na evolução estrutural e funcional de genes e genomas, em uma variedade de 

organismos (Biémont e Vieira 2006; Martins, 2007). 

A região organizadora de nucleolo (RON) é composta por sequências de DNA 

ribossomal altamente repetitivo (Long e Dawid 1980). Em Hoplias malabaricus, encontrar 

variação no número e localização de RON é comum, uma vez que a condição de RONs 

múltiplas, variando de três a 10 marcações, preferencialmente em regiões teloméricas, são 

características deste complexo de espécies e evidenciam diferenças tanto inter quanto 

intrapopulacionais (Bertollo et al. 1997; Born e Bertollo 2000; Rosa 2006; Lima 2008; Santos 

et al. 2009; Cioffi et al. 2009; 2010; Jacobina et al. 2011; Vitorino et al. 2011). Ainda, 

heteromorfismo de tamanho do gene DNAr 18S, tal como encontrado no presente trabalho, 

pode ser devido à natureza repetitiva dos DNAs ribossomais e de outras sequências 

encontradas na heterocromatina, onde erros da DNA polimerase na adição de nucleotídeos 

durante a duplicação do material genético e crossing-over desigual, podem ocasionar o 

acúmulo de DNAr (Pendás et al., 1993a), como já foi proposto para outros peixes e 

mamíferos (Ashley e Ward 1993; Salvadori et al. 1995; Boron et al. 2006; Gross et al. 2009a; 

b). 

Para as populações amostradas no presente trabalho, com exceção do igarapé Barro 

Branco, além de variação interpopulacional na quantidade de RONs foi possível evidenciar a 

presença de RON bitelomérica, o que representa uma situação atípica entre os peixes e mesmo 

entre os vertebrados em geral. Contudo, isso parece ser uma característica comum para H. 

malabaricus (Bertollo 1996; Born e Bertollo 2000; 2001; Vicari et al. 2005; Santos 2012), 

indicando que rearranjos cromossômicos podem ter ocorrido, permitindo a aquisição desses 

novos sítios de DNAr 45S (Bertollo 1996; Born e Bertollo 2000; Vicari et al. 2005; Cioffi et 

al., 2009a). Apesar da variabilidade interpopulacional quanto ao número, localização e 

tamanho dos sítios de DNAr 18S, todos os indivíduos analisados no presente trabalho 

apresentaram a porção terminal do braço curto do par cromossômico 2 como portador deste 

sítio ribossomal, caracterizando assim uma condição homomórfica. 

Quanto à concordância das regiões organizoras de nucléolo impregnadas com prata e a 

localização física cromossômica do DNAr 18S, esta foi positiva para os indivíduos do igarapé 
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Barro Branco, lago Catalão e ilha da Marchantaria. Contudo, para os indivíduos do igarapé 

Ipiranga, bacia leste da Reserva Ducke, o DNAr 18S não foi observado em dois pares de 

cromossomos impregnados com nitrato de prata. Acredita-se que tenha ocorrido uma 

impregnação de proteínas acídicas com prata, uma vez que esta se associa a proteínas 

nucleolares envolvidas com a atividade transcricional dos genes ribossomais da família 45S 

(Miller et al. 1976; Howell e Black 1980; Boisvert et al. 2007) e também pode impregnar 

regiões heterocromáticas ricas em resíduos ácidos (Sumner 1990). 

A distribuição da heterocromatina, tal como a encontrada no presente trabalho, 

incluindo blocos terminais e na região do centrômero e adjacências é comum para Hoplias 

malabaricus, bem como sua relação com sítios ribossomais (Dergam e Bertollo, 1990; 

Bertollo et al. 1997; Born e Bertollo 2000; Vicari et al. 2005; Vitorino et al. 2011; Da Rosa et 

al. 2014). Nos indivíduos analisados no presente trabalho, os genes ribossomais foram 

encontrados preferencialmente na porção terminal dos cromossomos, que é heterocromática 

ou flanqueada por heterocromatina. Tal localização pode justificar a grande variabilidade de 

sítios ribossomais mapeados, uma vez que regiões teloméricas e heterocromáticas seriam mais 

propícias para a transferência de material genético entre os cromossomos, devido à sua 

proximidade dentro do núcleo interfásico (Schweizer e Loidl 1987), fator que facilitaria a 

transposição destes genes para outros pares de cromossomos por eventos de translocação, 

levando à dispersão desses segmentos no genoma (Mantovani 2001; Gross et al. 2012). Esta 

hipótese é apoiada pelo fato de que as famílias multigênicas possuem um número 

considerável de pseudogenes, os quais possuem uma grande semelhança com os genes 

funcionais da mesma família, mas que perderam sua capacidade de expressão devido a 

mutações adquiridas (Farah 2007). Assim, agrupamentos de DNAr 45S negativos à prata 

sugerem que esses segmentos de DNA não apresentam atividade transcricional ou podem 

estar representando resquícios não funcionais de segmentos de DNAr 45S (pseudogenes). 

Ainda, a associação dos sítios ribossomais com a heterocromatina pode auxiliar na 

manuntenção do número de cópias viáveis dos genes de RNAr sendo expressas na célula, bem 

como duplicações das sequências ou silenciamento destes genes podem ocorrer devido um 

controle epigenético do genoma por meio da metilação de histonas, promovidas na 

heterocromatina (Sullivan et al. 2001; Kobayashi 2006; 2008; Grewal e Jia 2007). A 

heterocromatina é atualmente reconhecida como uma parte importante do genoma dos 
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eucariotos, cujas funções incluem segregação cromossômica, organização nuclear e regulação 

da expressão gênica, e também pode afetar o processo de recombinação gênica (Grewal e Jia 

2007; Skipper 2007; Bühler 2009). Evidências mostram também que esta região pode ter 

funções adicionais, incluindo a regulação da mitose, progressão do ciclo celular e proliferação 

das células, assim como pode estar associada com respostas a muitas formas de estresses 

exógenos, como trocas de temperatura, choques térmicos e hipóxia (Burt e Trivers 2006; 

Varriale et al. 2008). 

Entre os indivíduos da Reserva Ducke, lago Catalão e ilha da Marchantaria, pequenas 

diferenças no padrão de distribuição da heterocromatina foram notadas, apesar de serem 

comuns em populações diferentes dos cariomorfos A e C (Da Rosa et al. 2014). Alterações no 

padrão de bandas entre cariomorfos e entre populações do mesmo cariomorfo mostram a 

plasticidade da espécie e, o isolamento de populações de H. malabaricus, que ocorreu durante 

o Pleistoceno, provavelmente conduziu à diferenciação na distribuição da heterocromatina 

(Dergam et al. 2002; Jacobina et al. 2011). Além do padrão de distribuição, não se pode 

descartar a presença de composição heterocromática diferencial entre os Hoplias malabaricus, 

sendo necessário um estudo aprofundado para elucidar este aspecto. Contudo parece ter 

havido um aumento de heterocromatina nas espécies amazônicas, que pode ser devido a um 

processo de heterocromatinização ou adição de heterocromatina, onde esta diferenciação pode 

ter ocorrido por trocas desiguais durante processos de crossing over, transposições ou 

duplicações dessas sequências, ou mesmo por mecanismos epigenéticos, como o 

remodelamento da cromatina e a metilação do DNA, os quais auxiliam na compactação e 

organização do genoma em domínios cromáticos (Grewal e Jia 2007). 

Com relação à localização física cromossômica do gene de DNAr 5S, o mapeamento 

destas sequências em diversas espécies de peixes tem evidenciado esses sítios 

preferencialmente localizados nos segmentos intersticiais dos cromossomos (Martins e Wasko 

2004; Ferreira et al. 2007; Nakayama et al. 2008), podendo ser considerada uma característica 

conservada entre as espécies de diferentes famílias de peixes (Galleti Jr. e Martins 2004). Tal 

padrão de localização cromossômica intersticial parece corresponder a uma condição 

ancestral, pois já foi encontrada tanto em peixes, como em mamíferos e anfíbios e acredita-se 

que essa distribuição resultaria em uma proteção destas sequências contra transposições e 
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eventos de permuta (Martins e Galetti Jr. 1999) e poderia representar alguma vantagem 

relacionada à organização deste gene no genoma dos vertebrados (Martins e Wasko 2004). 

Entretanto, sítios de DNAr 5S já foram evidenciados em regiões centroméricas, 

intersticiais e terminais em Hoplias malabaricus, com variação quanto ao número e posição 

dos sítios (Born e Bertollo 2000; Santos et al. 2009; Cioffi et al. 2009a; b, presente trabalho). 

Os cariomorfos A e C apresentam dois pares portadores de DNAr 5S, enquanto que apenas 

um par foi encontrado nos cariomorfos B (Born e Bertollo 2000), D (Cioffi et al. 2009) e F 

(Ferreira et al. 2007). Contudo, Vitorino e colaboradores (2011) descreveram uma nova 

unidade evolutiva de Hoplias malabaricus, provenientes de Pontal do Araguaia - MT, que 

apresenta macroestrutura cariotípica semelhante ao cariomorfo C, porém com apenas um sítio 

de DNAr 5S, além de outras características peculiares que diferenciam este táxon dos já 

descritos previamente. 

No presente estudo, a localização do gene do DNAr 5S foi variável entre as quatro 

localidades, com diferenças quanto ao número e posição dos sítios ribossomais, mas os 

indivíduos de todas as localidades analisadas apresentaram o par cromossômico 18 como 

sendo portador deste sítio ribossomal. Variabilidade de sítios DNAr 5S foi relatada em 

populações de Hoplias malabaricus do rio Pântano - SP, rio Cuiaba – MT e rio Doce – MG, 

todas pertencentes ao cariomorfo A, onde cada população apresentou sítios exclusivos desse 

gene ribossomal, com a população do rio Pântano compartilhando apenas um par em comum 

com a população do rio Doce, deixando evidente diferenciações acerca do número e 

localização destes locais (Cioffi et al. 2009b). 

Sobre a localização dos genes ribossomais é possivel destacar que os genes 45S e 5S 

estão situados em arranjos independentes e em ambientes cromossômicos distintos para a 

maioria das espécies, o que parece representar o cenário mais comum para o arranjo dos genes 

ribossomais nos peixes (Martins e Galetti Jr. 2004). Essa localização cromossômica 

independente parece representar uma condição ótima que evita interferências na harmonia 

desses sítios de múltiplas cópias, como, por exemplo, a ocorrência de uma translocação 

indesejada entre sequências 45S e 5S (Martins e Galetti Jr. 1999). No entanto, nos indivíduos 

do lago Catalão e ilha da Marchantaria foi encontrada uma condição sintênica, como já 

documentado no complexo Hoplias malabaricus (Cioffi et al. 2009b; Santos 2012), bem 

como em alguns outros grupos de peixes, tais como Siluriformes (Pendás et al. 1994; Moran 
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et al. 1996; Rossi e Gornung 2005), Synbranchiformes (Carvalho et al. 2011), Cypriniformes 

(Inafuku et al. 2000; Borón et al. 2006) e Characiformes (Jesus et al. 2003; Hatanaka e Galetti 

Jr. 2004; Mantovani et al. 2005; Diniz et al. 2008). 

Esta condição de sintenia pode ter sido ocasionada devido ao acúmulo de DNA 

repetitivo nestes cromossomos, uma vez que elementos transponíveis do tipo Rex 3 também 

foram mapeados concomitantemente com os genes ribossomais (presente trabalho). A 

distribuição de elementos transponíveis concomitamentente com outros DNAs repetivos, 

incluindo os ribossomais, já foi verificada em outras espécies de peixes, o que sugere que 

estes estão associados no genoma (Cioffi et al. 2010; Gross et al. 2010a) 

Nos indivíduos analisados no presente estudo foi encontrada co-localização do 

retroelemento Rex 3 com DNAs ribossomais 18S e 5S, os quais estão preferencialmente 

alocados em regiões heterocromáticas ou próximo a elas, como já evidenciado em outras 

espécies de peixes, apesar destes retroelementos também poderem ser encontrados em regiões 

eucromáticas (Mazzuchelli e Martins 2009; Terencio et al. 2013). Uma vez que, elementos 

transponíveis podem servir como substrato para recombinação de DNA, devido sua natureza 

repetitiva, especialmente durante a configuração Rabl (Kidwell e Lisch 1997; Kazazian e 

Moran 1998; Rouzic e Capy 2005), e ainda estarem associados a regiões de heterocromatina, 

o que já foi verificado nas populações de Hoplias malabaricus estudadas. Isto, pode ter 

facilitado a ocorrência dos rearranjos cromossômicos que causaram diferenças na localização 

dos sítios de DNAr 5S, DNAr 18S e RON. Vale ressaltar que apesar da variabilidade de 

número e posição de sítios de DNAr e da presença de dois números diploides (2n= 40 e 42 

cromossomos), nenhum sítio com sequências teloméricas intersticiais (ITS) foi observado nos 

indivíduos das quatro localidades analisadas. As sequências teloméricas consistem de 

repetições curtas, ricas em guanina (TTAGGG)n e amplamente conservadas nos genomas de 

vertebrados (Guerra, 2004), sendo regiões de extrema importância para manutenção da 

estabilidade e integridade cromossômica (Nanda et al., 2002;  Multani et al., 2006; 

Monagham, 2010). A ausência de ITS pode indicar que estes sítios possuem poucas 

repetições, as quais podem não ser detectadas pela FISH ou indicam que foram perdidas 

devido a processos de erosão molecular de sequências de DNA repetitivo, cujas sequências 

podem ter sido silenciadas e subsequentemente perdidas por deterioração molecular ou pela 
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amplificação de outras sequências, como os retroelementos (Shampay et al. 1995; Slijepcevic 

1998; Mandrioli et al. 1999; Fernández-Medina et al. 2012). 

O retroelemento Rex 3 em Hoplias malabaricus apresentou um padrão de distribuição 

com predominância nas regiões centroméricas, bem como terminais (presente trabalho). A 

distribuição preferencial na região centromérica de tais elementos repetitivos deve 

desempenhar papel importante na estrutura organizacional e funcional do centrômero e, 

consequentemente, do genoma das espécies (Teixeira 2008). Ainda, a compartimentalização 

observada nas regiões centromérica e terminal podem sugerir duas coisas segundo Fischer et 

al. (2004): (1) os eventos de transposição são mais frequentes na região heterocromática; (2) 

há uma eliminação massiva destas sequências repetitivas nas regiões ricas em genes. 

Nas populações da Reserva Ducke (2n=42 cromossomos), maior quantidade deste 

retroelemento foi verificado na população do igarapé Ipiranga, apresentando-se distribuído 

nos centrômeros e telômeros de todos os cromossomos, em relação à população do igarapé 

Barro Branco, que apresentou o Rex 3 localizado predominantemente na região terminal dos 

cromossomos e um número reduzido de pares com sítios centroméricos. Já nos indivíduos 

provenientes de águas brancas da Amazônia central (2n=40 cromossomos), os da ilha da 

Marchantaria apresentaram maior quantidade deste retroelemento, bem como marcações mais 

evidentes, localizadas preferencialmete na região do centrômero, enquanto que em indivíduos 

do lago Catalão este retroelemento foi encontrado em menor quantidade e com marcações 

tênues, sendo que no par 7 o Rex 3 não foi mapeado. 

O padrão distinto de distribuição do Rex 3 entre os indivíduos das quatro localidades 

poderia ser atribuído ao ambiente em que se encontram, pois nas populações da reserva 

Adolpho Ducke, apesar de possuírem suas nascentes na mesma região e compartilharem o 

mesmo microclima, os igarapés têm seus leitos drenados em diferentes tipos de solo, um 

predominantemente argiloso (bacia leste), em contraste ao solo arenoso (bacia oeste). Ainda, 

algumas variáveis de hábitats diferem entre as bacias de drenagem, onde as características do 

ambiente variaram significativamente em análises individuais, como a condutividade elétrica, 

partículas em suspensão e ácidos húmicos (Mendonça et al. 2005). Já os indivíduos do lago 

Catalão e ilha da Marchantaria estão localizados em ambientes caracteristicamente 

semelhantes, uma vez que o lago Catalão, apesar de apresentar influência tanto do rio 

Solimões como do rio Negro, apresenta características físico-químicas de águas brancas 
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(Brito et al. 2014), assim como a ilha da Marchantaria que encontra-se situada no rio 

Solimões, de águas brancas. 

Correlação entre padrão de localização do retroelemento Rex 3 nos cromossomos de 

Hoplias malabaricus e os tipos de águas amazônicas (preta, branca e clara) em que vivem foi 

sugerida por Santos (2012), que analisou indivíduos coletados no rio Amazonas (água branca 

– próximo a Santarém - PA), no rio Negro (água preta - próximo a Manaus) e no rio Tapajós 

(água clara – próximo a Santarém - PA). Segundo os autores, os resultados evidenciaram a 

mobilização intragenômica de elementos repetitivos no genoma da espécie e indicam que esta 

pode estar associada a estratégias de adaptação local a diferentes tipos de ambientes aquáticos 

na bacia amazônica. 

Porém, Hoplias malabaricus é bem adaptada a viver em pequenas e isoladas 

populações o que facilita a fixação estocástica de rearranjos cromossômicos (Santos et al. 

2009). Assim sendo, é plausível que o hábito não migratório seja o principal determinante na 

organização do genoma de H. malabaricus, e não os tipos de águas amazônicas, uma vez que 

mudanças podem ser fixadas em indivíduos das diferentes localidades, incluindo as 

ocasionadas em resposta aos diferentes ambientes. Isso explicaria o motivo de um mesmo 

cariomorfo apresentar macroestrutura similar e diferenças organizacionais. 

Ainda, quanto aos carioformos de Hoplias malabaricus, a presença de populações com 

diferentes haplogrupos de ATPase dentro de um mesmo cariomorfo sugere que a atual 

classificação da macroestrutura cariotípica neste táxon não é adequada para o reconhecimento 

de grupos monofiléticos (Santos 2013; Marques et al. 2013). No presente trabalho, os dados 

de mapeamento físico de sequências repetitivas de DNA também revelam diferentes unidades 

evolutivas em um mesmo cariomorfo (A, C), sendo esta classificação citogenética 

(cariomorfos A-G) insuficiente diante da complexidade da organização genômica. Assim, fica 

clara a necessidade de uma revisão taxonômica integrativa para elucidar este complexo. 
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CONCLUSÕES  

 O retroelemento Rex 3 apresentou padrão de distribuição específico para cada 

localidade, estando preferenciamente alocado em porções heterocromáticas e 

associado a sítios ribossomais. 

 Diferenças significativas foram reveladas com relação a distribuição de sequências 

repetitivas de DNA entre os indivíduos das localidades analisadas no presente 

trabalho, o que os excluem dos cariomorfos previamente descritos. 

 A classificação citogenética baseada na macroestrutura cromossômica (cariomorfos A-

G) é insuficiente para delimitação de unidades evolutivas, diante da complexidade da 

organização genômica encontrada em Hoplias malabaricus 

 O hábito não migratório de H. malabaricus provavelmente é o principal determinante 

na organização do genoma dos indivíduos. 
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