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RESUMO 

Mylesinus paraschomburgkii é considerada uma espécie reofílica, tendo uma alta 

especificidade por habitats de cachoeiras e corredeiras de alguns dos tributários do rio 

Amazonas que fluem do escudo guianense. Dados morfológicos e parasitológicos 

previamente obtidos identificaram diferenciações populacionais ao longo da distribuição 

de M. paraschomburgkii. Nesse trabalho, foram realizadas análises moleculares e 

citológicas para inferir a filogeografia, acessar a estrutura genética das populações, e 

determinar se existem diferenças genéticas populacionais. No nível molecular, 

diferenciações inter e intra-populacionais foram acessadas através do uso do 

sequenciamento do mtDNA e da reação da polimerase em cadeia associada ao 

polimorfismo do comprimento dos fragmentos de restrição (PCR-RFLP) e no nível 

citológico, através da comparação cariotípica (morfologia e bandamentos). 

Foram sequenciados 847 pares de base (bp) de dois segmentos do DNA 

mitocondrial (mtDNA) de M. paraschomburgkii: o ND4LlND4 e a Alça-D (também 

chamada região controladora). As coletas foram realizadas nas bacias de drenagem 

dos rios Uatumã, Trombetas e Jari. Além disso, dois grupos externos foram analizados: 

Tometes sp. do rio Xingu e Colossoma macropomum do rio Amazonas. Foi evidenciada 

diferenciação populacional entre as drenagens (divergência média das sequências de 

-2,1%, para o ND4LlND4, e 5,2%, para a Alça-D). Apenas uma árvore evolutiva, das 

quatro topologias resultantes na análise, indicou a população do Jari como grupo-irmão 

das populações do Trombetas e Uatumã. Portanto, a separação da populações no 

sentido Leste para Oeste, como previamente hipotetizado, não foi unanimemente 

corroborada pelas análises de sequências. 



Um segmento de aproximadamente 1,9 kilobases (kb), correspondente aos 

genes tRNA arginina, ND4L, ND4, e tRNAs histidina, serina e leucina, foi amplificado 

por PCR e posteriormente digerido com seis endonucleases de restrição. Com os 

fragmentos obtidos foi novamente demonstrado que o mtDNA das populações de M. 

paraschomburgkii encontra-se diferenciado, sugerindo que não existe panmixia do fluxo 

gênico ao longo da bacia amazônica. Porém, nenhuma diferenciação intrapopulacional 

foi encontrada. 

As análises cariotípicas de representantes das duas populações de M. 

paraschomburgkii mais afastadas (Uatumã e Araguari) revelaram que esses indivíduos 

possuiam mesmo cariótipo (2n=58, 24M+22SM+12A), incluindo número e morfologia 

cromossômicas, e padrão de heterocromatina constitutiva. Contudo, uma pequena 

diferença quanto ao número de cromossomos portadores das regiões organizadoras de 

nucléolos foi observada. 

De uma maneira geral, foi observada uma certa congruência entre os dados 

moleculares, morfológicos e parasitológicos, mas não com os dados cromossômicos. 

Esses dados, quando interpretados a luz dos eventos históricos ocorridos no 

Quaternário, sugerem que o isolamento populacional pode ter iniciado pelo menos no 

início do Pleistoceno e não no Holoceno, como previamente postulado por alguns 

autores. 
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ABSTRACT 

Mylesinus paraschomburgkii is a rheophilic serrasalmid species with a strong 

habitat specificity for waterfalls and rapids of some tributaries of the rio Amazonas which 

drain the Guianean shield. Morphological and parasitological data have demonstrated 

differentiation among M. paraschomburgkii populations throughout their distribution. I 

used mtDNA and karyotypic analyses to infer phylogeography, to assess genetic 

structure of populations, and to determine whether chromosomal differentiation occurs 

among populations. At the molecular level, differences within and between populations 

were assessed by means of sequence analysis and polymerase chain reaction- 

restriction fragment length polymorphisms (PCR-RFLP), and at the cytological level by 

means of chromosome comparison, including morphology and banding. 

I sequenced 847bp of two mtDNA segments (ND4LlND4 and D-loop) of M. 

paraschomburgkii (from Uatumã, Trombetas and Jari river drainages) and the outgroups 

Tometes sp. (from Xingu River) and Colossoma macropomum (Amazon River). 

Population differentiation among river drainages (average sequence divergence of 2.1 % 

for ND4LlND4 and 5.2% for D-loop) was evident. Only one out of four trees placed the 

Jari population as a sister group to the Trombetas and Uatumã populations. Thus, an 

east to west split of populations, as suggested by previous biogeographic hypotheses, 

was not corroborated by DNA sequence data. 

A segment of about 1.9 kb encompassing tRNA arginine, ND4L, ND4, and tRNAs 

histidine, serine and leucine of M. paraschomburgkii was PCR amplified and then cut 

with six endonucleases. The fragments obtained demonstrated once more that mtDNA 

is differentiated among river drainages, suggesting that gene flow is not panmitic across 
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the Amazon basin; however, no differentiation was observed within river drainages 

Chromosome analyses of M. paraschomburgkii from the two most distant 

populations (Uatumã and Araguari river drainages) revealed that these populations have 

the same number and morphology of chromosomes, and a similar heterochromatin 

constitutive pattern, thereby suggesting no karyotypic differentiation among populations. 

However, I observed a slightly different number of chromosomes associated with 

nucleolar organization. 

Concluding, a certain pattern of congruence among molecular, morphological and 

parasitological data was identified, but not so with chromosome data. When these data 

are interpreted with respect to the historical events that occured in the Quaternary, it 

appears that the isolation of the different populations may have begun in the early 

Pleistocene and not in the Holocene, as has been postulated by some authors. 
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Em 1987, há exatamente 12 anos atrás, eu fui procurado pelo pesquisador 

francês da ORSTOM, Michel Jégu, para participar de coletas de serrasalmídeos 

(piranhas e pacus) no rio Uatumã, o qual estava prestes a ser interrompido para a 

formação da usina hidrelétrica (UHE) Balbina. Naquela ocasião eu acabara de ser 

contratado pelo INPA e analisava os cromossomos de peixes da família Hemiodidae. 

Durante a excursão ele gastou considerável tempo explicando-me todos os problemas 

evolutivos e taxonômicos dos serrasalmídeos, e o interesse em trabalhar com esse 

grupo. Um ano depois passei a colaborar efetivamente na cooperação internacional 

bilateral CNPq-INPAlOrstom, trabalhando com cromossomos de pacus e piranhas e 

outras famílias de peixes, quase sempre procurando uma abordagem multidisciplinar, o 

que nos permitiria uma melhor compreensão da história natural desse grupo animal. 

Mais de 600 amostras de pacus e piranhas foram coletadas durante a vigência 

do projeto, muitas das preparações citogenéticas sem resultados satisfatórios. Contudo, 

como fruto desse trabalho, cerca de 25 espécies de serrasalmideos foram 

caracterizados cariotipicamente (Porto et al., 1992; Nakayama, 1997). Constatou-se que 

espécies cripticas de piranhas (morfologicamente semelhantes) podiam ser facilmente 

separadas por caracteres cromossômicos (Nakayama, 1997). Hipóteses evolutivas, 

baseadas em caracteres cromossômicos (Porto et a/., 1989; 1991) e caracteres 

moleculares (Ortí et a/., 1996), foram geradas, não se mostrando congruentes com a 

filogenia proposta com base em dados morfológicos e osteológicos (Machado-Allison, 

1983). Além disso, a partir de tais amostras, foi estabelecido um banco de preparações 

citolbgicas, o qual se mostrou viável para a extração de DNA (Porto & Guyomard, 

1 



1994). 

Ainda no contexto dos estudos resultantes da cooperação bilateral, foi proposto 

um modelo de distribuição longitudinal de serrasalmídeos o qual também era, 

aparentemente, compartilhado com alguns outros grupos de peixes, tais como 

Anostomidae e caracideos do gênero Bryconexodon (Jégu, 1992a). Evidenciou-se que 

peixes reofílicos podiam servir como excelentes alvos de estudos evolutivos, uma vez 

que os padrões de distribuição dessas espécies ao longo da bacia amazônica oriental, 

aparentemente, poderiam ser determinados por alguns componentes físico-químicos do 

ambiente aquático, tais como tipos de água, substrato e corrente. 

Partindo dessa premissa, escolhemos como modelo de estudo o serrasalmideo 

Mylesinus paraschomburgkii, uma espécie de peixe reofílico habitante de áreas com 

corredeiras e cachoeiras. Com o acúmulo de informações biológicas relacionadas à 

morfologia, dieta alimentar, parasitologia, citogenética e biologia molecular tornar-se-ia 

cada vez mais fácil entender, sob a ótica multidisciplinar, o papel do isolamento 

geográfico como fator de diferenciação populacional dessa espécie ao longo de sua 

distribuição na bacia amazônica. 

Nesta tese eu apresento os resultados encontrados sobre a variação genético- 

populacional em M. paraschomburgkii. A tese encontra-se dividida em uma introdução 

geral, três capítulos e as conclusões gerais. Inicialmente o leitor será introduzido às 

questões relacionadas com a biologia de Mylesinus, a utilização de marcadores 

moleculares .e citológicos, e a biogeografia e especiação dos peixes da bacia 

amazônica. Os três capítulos são apresentados como manuscritos, já em formato de 

publicação. O primeiro manuscrito (Capítulo I),  aborda a utilização de sequências do 



DNA mitocondrial na geração de hipóteses biogeográficas, tendo sido desenvolvido 

integralmente na Texas A & M University, sob os auspícios do Dr. John Gold. O 

segundo manuscrito (Capitulo Z), aborda a utilização do polimorfismo no comprimento 

de fragmentos de restrição (RFLP), obtidos por reação da polimerase em cadeia (PCR), 

visando fornecer informações sobre a estrutura genético-populacional da espécie para a 

tomada de decisões quanto ao seu manejo e conservação frente ao impacto da 

construção de hidroelétricas, tendo sido desenvolvido parcialmente na Texas A & M 

University e no Laboratório de Biologia Molecular do INPA. O terceiro manuscrito 

(Capítulo 3), tem o intuito de gerar conhecimentos sobre a estrutura cariotípica das 

duas populações mais geograficamente distantes, tendo sido desenvolvido 

integralmente no Laboratório de Citogenética de Peixes do INPA. 



INTRODUÇÃO GERAL 

O gênero Mylesinus 

O gênero Mylesinus, juntamente com quinze outros gêneros, pertence à família 

Serrasalmidae e diferencia-se dos demais serrasalmídeos, principalmente, pela 

presença de dentes incisiformes, cortantes e bilobados e pela falta do par de dentes 

cônicos sinfisiais, atrás da série principal da arcada dentária. Três espécies constituem 

o gênero: M. schomburgkii (encontrada no rio Essequibo - Guiana); M. 

paraschomburgkii (encontrada nas drenagens dos rios Uatumã, Trombetas, Jari e 

Araguari); e .M. paucisquamatus (encontrada nos rios Tocantins e Araguaia). As três 

espécies são consideradas reofílicas por ocorrerem preferencialmente em áreas de 

águas rasas e com correnteza, particularmente em habitats de corredeiras e cachoeiras 

dos rios acima citados, que drenam os escudos Guianense e Brasileiro Central (Jégu & 

Santos, 1988; Jégu et al., 1989; 1992). 

As espécies do gênero Mylesinus apresentam algumas características biológicas 

peculiares no que diz respeito a distribuição, alimentação e parasitofauna. A partir dos 

estudos de Jégu & Santos (1988) e Jégu et aí. (1989, 1992), verifica-se que M. 

paraschomburgkii é a espécie desse gênero de maior representatividade ao longo da 

bacia amazônica, ocorrendo nas drenagens de quatro afluentes da margem esquerda 

do rio Amazonas (Figura 1). 



de Mylesinus paraschomburgkii 
ráfica do g6nero Mylesinus 

Segundo Jégu et a/. 

(1 989), M. paraschomburgkii 

apresenta modificações 

morfológicas e anatgmicas ao 

longo do seu desenvolvimento 

ontogenético. Certos caracteres, 

como a altura do corpo e 

comprimento da cabeça, 

apresentam fortes alometrias de 

crescimento que se atenuam a 

partir de 80mm de comprimento 

padrão. O intestino apresenta 

uma forte alometna positiva e 

seu modo de enovelamento se 

modifica no curso do 

crescimento. O número de 

dentes da mandíbula inferior 

aumenta regularmente com o crescimento dos indivíduos. Os dentes são caniniformes e 

pontudos nos jovens (variando de 4 a 5) e tornam-se mais largos e incisiformes nos 

adultos (variando de 13 a 14). 

Leite & Jégu ( I  991) e Santos et a/. (1997), constataram que M. paraschomburgkii 

passa por três etapas alimentares distintas durante o seu desenvolvimento. Inicialmente 

é insetivora, alimentando-se basicamente de larvas de insetos (Chironomidae e 



Trichoptera), em seguida passa por uma fase transitória como omnívora, alimentando- 

se de larvas de insetos e plantas aquáticas (Podostemaceae) e finalmente torna-se 

exclusivamente herbívora, alimentando-se de Podostemaceae. Leite & Jégu (1991), 

associaram as modificações ontogenéticas na dentição e no intestino de M. 

paraschomburgkii ao seu regime alimentar. 

Jégu et a/. (1992), com base numa análise de componente principal (PCA) sobre 

18 caracteres morfológicos de M. paraschomburgkii, coletados ao longo da bacia 

amazônica (rio Uatumã e seus afluentes Jatapu e Capucapu, os rios Trombetas e Jari), 

demonstraram que o comprimento da nadadeira peitoral, a distância pré-anal, o 

comprimento do focinho e a distância interdorsal são os principais caracteres 

morfológicos que diferenciam os indivíduos coletados na drenagem do rio Jari dos 

indivíduos coletados nas drenagens dos rios Trombetas e Uatumã. Os autores ainda 

postularam a existência de dois estoques: um mais a leste (Jari) e o outro mais a oeste 

(Trombetas e Uatumã) sendo este último de origem mais recente (Figura 2). 

Subentende-se, a partir de,tal panorama, que a população do Jari é a mais antiga e que 

a separação das populações pode ter se dado no sentido leste -> oeste, contrario ao 

atual fluxo de corrente do rio Amazonas. 



A B 

Figura 2. Diferenças populacionais de M. paraschomburgkii evidenciadas pela Análise de Componentes 
Principais (A) e a hipótese evolutiva vicariante de separação das populações (B). Modificado de Jégu et 
a/. (1992). 

Quanto a sua parasitofauna, M. paraschomburgkii apresenta como característica 

principal uma exacerbada infestação intestinal pelos nematóides, Rondonia rondoni e 

Proatractis sp. (Jégu et a/., 1989; Thatcher & Jégu, 1996). Os parasitos de brânquias 

(Monogenoidea) e os parasitos do intestino (Trematoda) de M. paraschomburgkii, 

coletados nas drenagens dos rios Araguari, Jari, Trombetas e Uatumã, têm apresentado 

um alto grau de endemismo e especificidade parasitária, sugerindo um forte 

componente de isolamento das diferentes populações de M. paraschomburgkii 

analisadas (Belmont-Jégu, 1992; Thatcher & Jégu, 1996). 

O uso de marcadores moleculares 
7 



Com o desenvolvimento da técnica da reação da polimerase em cadeia (PCR - 
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Figura 3. Representação esquemática da reação da polimerase em 
cadeia (PCR). 

Polimerase Chain Reaction) o uso do DNA no estudo evolutivo teve um incremento 

significativo. Graças à rapidez na obtenção de resultados em relação às técnicas 

tradicionais envolvendo clonagem e por promover a amplificação exponencial de um 

segmento de DNA otimizando a obtenção de cópias de genes a partir de extratos 

genômicos complexos, essa técnica logo difundiu-se entre os laboratórios de biologia 

molecular. 

A técnica de 

PCR consiste. na 

amplificação, in vitro, de 

uma sequência alvo do 

genoma através de 

uma DNA polimerase, 

com repetidos ciclos de 

amplificação (Fig. 3). 

Para tanto utiliza-se, 

além da enzima 

polimerase e sua 

solução tampão, um par de oligonucleotideos iniciadores ("primers") que são 

complementares a ambas as fitas de DNA e flanqueadores da região alvo a ser 

amplificada, uma amostra de DNA e os quatro nucleotideos. Cada ciclo de amplificação 

consiste em submeter todos os componentes a temperaturas diferenciadas para 

promover a denaturação do DNA, o acoplamento dos iniciadores e a 



extensão1polimerização da cadeia nucleotidica (Saiki et a/., 1985). 

Paralelamente ao impulso da técnica da PCR, outros avanços na área molecular 

também foram observados, tais como: automatização do sequenciamento nucleotídico, 

utilização de marcações fluorescentes, clonagem de segmentos do DNA amplificados 

por PCR e capacidade de clonar grandes fragmentos de DNA utilizando cromossomos 

artificiais (YACs e BACs), proporcionando um progresso significativo na caracterização 

genômica de diversos eucariotos (Ferreira & Gratapaglia, 1995). 

Além disso, uma série de técnicas moleculares foram desenvolvidas e passaram 

a ser utilizadas na caracterização molecular de variedades, raças, populações e 

espécies. Dentre aquelas comumente utilizadas para acessar a variabilidade genética 

destacam-se o PCR-RFLP (polymerase chain reaction-restriction fragment length 

polymorphisms), o VNTR (variable number of tandem repeat), o SSWSTR (simple 

sequence repeatlshort tandem repeat), o RAPD (ramdom amplified polymorphic DNA) e 

o SSCP (single strand conformation polymorphism). O PCR-RFLP (e.g. Martin et a/., 

1992) consiste em amplificar segmentos específicos do DNA seguido do corte com 

enzimas de restrição e posterior análise dos fragmentos polimórficos. O VNTR (Jeffreys 

et a/., 1985), consiste em amplificar locos variáveis constituídos por regiões 

denominadas minisatélites formadas por sequências de 13-50 pares de base (bp) 

repetidas em múltiplas cópias enfileiradas (in tandem). O SSWSTR (Litt & Luty, 1989) 

consiste em amplificar locos altamente variáveis constituídos por regiões denominadas 

microsatélites formadas por sequências de mono-, di-, tri- ou tetra-nucleotídeos 

repetidas in tandem. O RAPD (Williams et a/., 1990) consiste na amplificação ao acaso 

de diferentes fragmentos de DNA usando pequenos oligonucleotideos (iniciadores) e 
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baixa temperatura de acoplamento. O SSCP (Orita et al., 1989) consiste em analisar a 

mobilidade eletroforética da fita simples do DNA em gel de poliacrilamida não 

desnaturante. 

O emprego de marcadores moleculares em peixes vem sendo feito com o intuito 

de estudar variações genéticas, dentro e entre populações, ou estudar as relações 

filogenéticas entre espécies, famílias e ordens. Atualmente, é consenso que a análise 

do DNA é uma das melhores opç6es de estudo para se testar hipóteses filogenéticas e 

biogeográficas, além de testar hipóteses de isolamento de populações. 

Estudos evolutivos do genoma 

(ácido mitocondrial 

desoxiribonucléico mitocondrial) t6m sido 

muito frequentes nos últimos anos. Essa 

molécula (Figura 4) é clonalmente herdada 

da linhagem materna em quase 100% dos 

casos. Algumas especies de peixes já 

tiveram todo o genoma mitocondrial 

sequenciado: Crossostoma lacustre (Tzeng et 

al., 1992), Cyprinus carpio (Chang et a/., 

1 994), Dicentrarcus labrax (Venanzetti et a/., 1994), Oncorhynchus mykiss (Zardoya et 

a/., 1995), Petromyzon mannus (Lee & Kocher, 1995), Polyptems omatipinnis (Noack et 

a/., 1996), Pmtopterus dolloi (Zardoya & Meyer, 1996), Gadus morhua (Johansen & 

Bakke, 1996), Latimeria chalumnae (Zardoya & Meyer, 1997), Carassius auratus 

(Murakami et a/., 1998), Mustelus manazo (Cao et al., 1998), Myxine glutinosa 



(Rasmussen et al. , 1 998), Scyliorhynus canicula (Delarbre et al., 1998), Squalus 

acanthias (Rasmussen & Arnason, 1999a) e Raja radiata (Rasmussen & Arnason, 

1999b). Da mesma forma que em outros vertebrados, o mtDNA dos peixes é circular, 

varia em tamanho de 16,2 a 16,7 kb e é composto por genes que codificam 22 RNAs 

transportadores (tRNAs), 13 proteínas (7 subunidades da NADH desidrogenase, 3 

subunidades da citocromo c oxidase, 2 subunidades da ATP sintetase e o citocromo b) 

e 2 RNAs ribossômicos (12s e 16s rRNA), possuindo também uma região não 

codificadora, denominada Alça-D ou região controladora, que contém os sítios de 

iniciação para replicação do mtDNA e transcrição do RNA. Dentre os genes do mtDNA, 

o citocromo 6, 12s e 16s rRNA, os genes do complexo NADH e a alça-D são os mais 

estudados. 

Nos últimos anos, o sequenciamento do DNA (quer seja mitocondrial ou nuclear) 

tem sido a técnica molecular mais comumente utilizada em peixes. Ao lado dos genes 

mitocondriais, regiões não codificadoras como o ITS I (Pleyte et a/., 1992) e outros 

genes nucleares como o do hormonio do crescimento (Bernardi et a/., 1993; Rubin & 

Dores, 1995) e a ependimina (Orti & Meyer, 1996) já foram usados com relativo êxito 

nos estudos evolutivos dos teleósteos. Paralelamente, o uso da PCR-RFLP (e.g. Cronin 

et a/., 1993), RAPD (e.g. Bardacki & Skibinski, 1994), STR (e.g. Estoup et al., 1993), 

VNTR (e.g. Galvin et a/., 1995) têm sido empregados para a obtengão de "fingerprints" 

e caracterizações moleculares, visando acessar o grau de variabilidade genética em 

algumas populações de peixes. 

O uso de marcadores citológicos 

Além dos marcadores moleculares, outras maneiras para estudar o DNA também 
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são conhecidas. Pode-se analisá-lo indiretamente através do produto final de alguns 

genes (na forma de proteínas) ou através da sua forma condensada e 

macroestruturada (i-e., as unidades citológicas chamadas cromossomos). 

A citogenética é o ramo da genética que estuda os cromossomos em seus 

diferentes aspectos, ou seja, morfologia, organização, função, replicação, variação e 

evolução. Denomina-se cariótipo a somatória das características cromossômicas tais 

como número, tamanho e morfologia, sendo que a maneira mais usual de apresentação . 

do cariótipo é através da representação fotográfica, idiograma ou através da fórmula 

cariotipica (Denton, 1973). 

O uso dos cromossomos ainda continua sendo importante no estudo da biologia, 

genética e sistemática pois pode permitir a caracterização e diagnose de espécies 

(citotaxonomia), a detecção de polimorfismos populacionais e, em alguns casos, a 

proposição de relações evolutivas (citosistemática). Segundo King (1993), uma das 

premissas para o emprego dos cromossomos no estudo evolutivo reside na existência 

de uma forte correlação entre rearranjos cromossômicos e especiação, muito embora 

ainda não seja claro se tais rearranjos causam a especiação ou se apenas a 

acompanham. 

A citogenética de peixes neotropicais avançou significativamente nas últimas 

décadas ao ponto de existirem cerca de 800 espécies com o número cromossômico 

conhecido, contabilizados em mais de uma centena de trabalhos nessa área. Um 

panorama da citogenética de peixes no Brasil pode ser visto nos Anais do Simpósio de 

Citogenética Evolutiva e Aplicada de Peixes Neotropicais, realizados bianualmente, 

complementado pelos trabalhos de Toledo-Fil ho et ai. (1 978), Bertollo et ai. (1 986), 



Oliveira et a/. (1 988), Porto et a/. (1 992), Almeida-Toledo et a/. (1 993), Oliveira (1 994) e 

Brum (1 995). Questões relacionadas a variabilidadeldiversidade cariotípica inter e intra- 

especifica, determinação de sistemas sexuais, determinação de cromossomos 

supernumerários e caracterização de ploidias naturais e induzidas têm sido as 

principais abordagens citogenéticas desses trabalhos. Além disso, com o avanço da 

citogenética convencional (Giemsa, NOR e banda-C) em direção à citogenética 

molecular, através do uso cada vez mais frequente de técnicas com maior poder de 

resolução (endonucleases, bandas de replicação, fluorocromos, hibridização in situ), 

espera-se que haja um melhor estabelecimento de homeologias cromossômicas, fator 

considerado muito critico nos estudos citogenéticos de peixes (ver Almeida-Toledo, 

1996, 1998). 

Biogeografia e especiação dos peixes na Amazônia com ênfase nos 

serrasalmídeos. 

Segundo Lundberg et a/. (1 998), muitas das diversas modificações ocorridas na 

geografia e dinâmica hidrográfica da bacia amazônica, durante o Cretáceo superior e 

Cenozóico, foram determinantes para uma história evolutiva igualmente complexa de 

sua ictiofauna. Pelo menos quatro estruturas geomorfológicas da região amazônica 

merecem destaque: I )  o Escudo das Guianas e 2) o Escudo do Brasil Central (ambos 

de origem pré-Cambriana); 3) uma área intracratônica que corresponde a maior parte 

da área de drenagem do rio Amazonas (origem Terciária), a qual encontra-se 

entrecortada por Arcos Estruturais; e 4) os Andes (cuja orogenia findou no Plioceno) 

(Figura 5). 
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primeiro, ocorrido no Arqueano/Proterozóico inferior, do qual têm-se apenas alguns 

resquícios do seu aspecto inicial dada a quantidade de erosão. .O segundo, ocorrido em 

três eventos (Proterozóico médiolsuperior, Paleozóico e Mesozóico/Paleogeno) 

correspondentes a pulsos tectônicos que controlaram a 

morfogênese/erosão/sedimentação, a arquitetura de muitas bacias de drenagens e 

suas eventuais inversões. O terceiro, ocorrido a partir do Mioceno, levou à formação de 

elementos estruturais e unidades litológicas vinculadas a um regime neo-tectônico o 

qual desde então controla a deposição de sedimentos e influencia o desenvolvimento 

do relevo e das diversas bacias de drenagens amazônicas. Tais etapas podem vir a ser 

úteis para o estabelecimento de datações para eventos vicariantes na bacia amazônica. 

Porém, a biogeografia dos peixes de água doce neotropicais ainda é pouco 

conhecida (Vari & Weitzman, 1990). Isso deve-se a alguns fatores como a falta de um 

amplo conhecimento de quantas espécies existem (taxonomia), onde elas ocorrem 

(zoogeografia) e como elas se relacionam (filogenia). 

Desde o início do século alguns trabalhos têm enfocado a diversidade dos peixes 

amazônicos, tendo sido inferido que a região amazônica foi o maior centro de origem ou 

centro dispersor de espécies de peixes durante a história evolutiva da ictiofauna 

neotropical (ver revisão em Weitzman & Weitzman, 1982). Autores como Géry (1 969) e 

Lowe-McConnell (1975), contudo, destacam que as regiões periféricas da Amazônia, 

como os escudos guianense e central brasileiro, apresentam uma ictiofauna mais 

similar entre si do que com a calha amazônica propriamente dita e que, a partir de tais 

regiões, a dispersão e especiação teriam ocorrido. 

A idéia de que a fauna de peixes neotropical (e particularmente a amazônica) 



tenha evoluido num espaço geológico de poucos milhões de anos foi evocada por 

Roberts (1 972: 118). Recentemente, Jégu (1 992a, b) sugeriu que durante os períodos 

glaciais e interglaciais da era Quaternária, os seguidos movimentos de expansão e 

retração do rio Amazonas e seus afluentes teriam favorecido a especiação em alguns 

grupos de peixes. Isso implica dizer que pelo menos para alguns táxons, como por 

exemplo espécies reofilicas da família Serrasalmidae, a diversificação pode ter ocorrido 

em um espaço de menos de 2 m.a. 

Por outro lado, Weitzman & Weitzman (1982) sugeriram que a maior 

diversificação dos peixes neotropicais e amazônicos ocorreu em épocas anteriores ao 

período Plio-Pleistocênico. Vari (1988) e Vari & Weitzman (1990), sugeriram que 

apenas o evento elevação dos Andes, considerado como o principal agente causador 

do reordenamento da drenagem de algumas bacias do continente sul-americano 

(inclusive a bacia amazônica), não explicava toda a diversidade de espécies de peixes 

da região, o que demonstra que a história evolutiva da ictiofauna amazônica é complexa 

e provavelmente muito antiga. Schaefer (1997) também sugere que a especiação 

ocorrida no gênero Otocinclus ocorreu antes da formação da bacia amazônica. 

Lundberg et a/. (1 986) e Lundberg (1993, 1997) têm ressaltado que algumas espécies 

de peixes já teriam surgido no Terciário médio (-13 m.a.), considerando-se a datação 

de seus registros fósseis. 

.Frente à grande diversidade de peixes amazônicos, ainda são poucos os 

trabalhos que indicam as relações filogenéticas ou evolutivas dessa ictiofauna. As 

hipóteses disponíveis esbarram na quase.inexistência de correlação com cladogramas 

de área. Com exceção dos trabalhos de Schaefer (1990) e Retzer (1994), com os 



bagres dos gêneros Scoloplax e Farlowella, respectivamente, a maioria dos trabalhos 

têm falhado em reconhecer relações históricas de áreas dentro da bacia amazônica, 

como pode ser constatado nos trabalhos de Weitzman & Weitzman (1982), Machado- 

Alisson (1 983), Vari (1 988) e Schaefer (1 997). Tal fato limita a associação de quaisquer 

modelos biogeográficos ou ecológicos com a evolução dos peixes na Amazônia. 

Mesmo sendo escassas, algumas informações sobre fósseis, evolução, 

coevolução parasita-hospedeiro, filogenia, zoogeografia, taxonomia e ecologia de 

espécies de serrasalmídeos têm permitido um entendimento cada vez melhor nesse 

grupo. Hipóteses filogenéticas, com base tanto em caracteres morfológicos (Machado- 

Allison, 1983) quanto moleculares (Orti et a/., 1996), estão disponíveis para serem 

testadas. Além disso, informações sobre o padrão de distribuição e ecologia de 

espécies de serrasalmídeos de rios venezuelanos (Nico, 1991 ; Machado-Allison & Fink, 

1996), guianenses (Planquete et a/., 1996) e brasileiros (Jégu, 1992a; b) que fazem 

parte da bacia amazônica já podem ser comparadas. 



' . q..... n 
margem 

Cachoeirs 

Figura 6. Padrões da distribuição longitudinal dos 
serrasalmideos na Amazdnia Oriental (modificado de Jégu, 
1992a). 

No que diz respeito aos 

serrasalmídeos da Amaz6nia 

Oriental, Jégu (1 992a) identificou 

cinco padrões de distribuição 

(Figura 6), podendo ser assim 

definidos: 1 ) espécies generalistas 

ou ubiquistas, observadas tanto no 

Rio Amazonas como em seus 

afluentes; 2) espécies restritas ao 

curso do rio Amazonas e às zonas 

de vArzea (às vezes também são encontradas no curso inferior de seus afluentes); 3) 

espécies distribuídas ao longo dos afluentes principalmente à montante da confluência 

com o rio Amazonas; 4) espécies restritas à área de confluência com o rio Amazonas 

ou no limite da influência da maré, nos rios costeiros e, 5) as espécies reofilicas, que se 

encontram restritas às cachoeiras ou à montante das mesmas. Nesse contexto, foi 

cogitado que as espécies pertencentes ao 5" grupo poderiam ser usadas como modelo 

para testar a existência ou não de descontinuidade populacional em rios amaz6nicos, 

uma vez que sua distribuição geográfica estaria condicionada ao ambiente de 

cachoeiras e corredeiras. 



Objetivos do estudo 

A proposta dessa tese foi fazer uso do sequenciamento direto (via PCR) de mais 

de um segmento do genoma mitocondrial (ND4L, ND4 e Alça-D), de análises do padrão 

de clivagem por enzimas de restrição em produtos amplificados (PCR-RFLP) e de 

análises cromossômicas (cariotipia convencional e com bandamentos) na espécie M. 

paraschomburgkii, visando alcançar os seguintes objetivos: 

1) Caracterizar as diversas populações de M. paraschomburgkii com base no DNA 

mitocondrial e cromossomos. 

2) Inferir se eventuais diferenças dentro e entre populações de M. paraschomburgkii 

podem estar relacionadas com o atual padrão de distribuição da espécie. 

3) Contribuir para o estudo das relações filogenéticas entre algumas espécies de peixes 

da família Serrasalmidae, a partir de análises filogenéticas moleculares. 

As seguintes hipóteses foram testadas: A) se as populações de M. 

paraschomburgkii são descontinuas ao longo de sua distribuição na bacia Amazônica 

Ocidental e, B) se a diferenciação populacional se deu no sentido Leste-oeste, 

contrário ao atual curso do rio Amazonas (Oeste-Leste ), como deduzido da hipótese de 

Jégu et a/. (1 992). 
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FILOGEOGRAFIA DE iitlylesin us paraschomburgkii 

(CHARACIFORMES, SERRASALMIDAE) INFERIDA A PARTIR DE 

DADOS DE SEQUÊNCIA DO DNA MITOCONDRIAL. 

Mylesinus paraschomburgkii é um serrasalmideo descrito recentemente a partir 

de coletas nas drenagens dos rios Uatumã, Trombetas e Jari (Jégu et a/., 1989; 1992). 

Coletas adicionais demonstram que essa espécie também ocorre na drenagem do rio 

Araguari, no Amapá. Análises morfomeristicas (Jégu et a1.,1992) e parasitológicas 

(Belmont-Jégu, 1992; Thatcher & Jégu, 1996) indicam que as populações dessas 

drenagens estão isoladas, considerando-se as diferenças encontradas entre os 

indivíduos das diferentes drenagens. Além disso, foi postulado que as populações do 

Uatumã e Trombetas são mais afins entre si em relação à população do Jari, e que o 

processo de separação das populações pode ter ocorrido no Quaternário (e 1.6 ma) 

(Jégu et a/. ,I 992). 

O estudo taxonômico e a sistemática de peixes de água doce têm se favorecido 

das informações obtidas através das técnicas moleculares. Esses dados moleculares 

têm contribuído com novas informações acerca dos processos evolutivos, das 

divergências filogenéticas, da variabilidade genética inter e intrapopulacional, e em 

alguns casos, têm corroborado as propostas filogenéticas e evolutivas obtidas com 
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outros tipos de caracteres (p. ex. caracteres morfológicos e isozimicos). Porém, nem 

sempre a concordância é completa, vide como exemplos a utilização de caracteres 

morfológicos e moleculares para inferir a relação do "celacanto" Latimeria com os 

tetrápodos (Meyer, 1995) ou a filogenia dos cetáceos (Milinkowitch et a/., 1995). A 

associação entre os diferentes conjuntos de dados pode ser feita através da 

congruência ou evidência total, com o intuito de obter uma hipótese filogenktica melhor 

corroborada (Huelsenbeck et al., 1996), muito embora existam criticas para esse tipo de 

associação (Brower, 1996). 

A interpretação conjunta da filogenia de um determinado grupo animal e a 

história geológica dos locais onde eles ocorrem é essencial para entender sua história 

evolutiva e biogeográfica. Para muitos grupos de animais e plantas são observadas 

congruências de árvores filogenéticas com a distribuição geográfica de cada táxon. 

Nesse caso, pode-se hipotetizar que a filogenia está intimamente relacionada a história 

geológica da região (Cracraft, 1983). A dispersão (colonização de novas áreas a partir 

da região na qual uma linhagem originalmente evoluiu) e a vicariância (fragmentação de 

biotas ancestrais através da formação de barreiras à dispersão) são os principais 

argumentos utilizados para explicar o padrão de distribuição de um táxon. A 

biogeografia da vicariância busca padrões comuns de distribuição geográfica 

comparando hipóteses filogenéticas e dados de distribuição para diversos táxons 

(Lundberg , 1993). 

Recentemente, foi introduzido o termo filogeografia molecular (Avise et a/., 1987; 

Avise, 1994) para designar o estudo dos princípios e processos que governam as 

distribuições geográficas sobre as linhagens gênicas, incluindo aquelas em nível intra- 



específico. Desde então, esse termo vem sendo usado nos estudos que empregam 

dados moleculares para inferir especiação, biogeografia histórica e tempo de 

divergência. A análise de dados moleculares, principalmente a partir do 

sequenciamento nucleotídico e análise dos fragmentos de restrição (RFLP) do DNA 

rnitocondrial (mtDNA), tem permitido o reconhecimento de padrões de diferenciação 

populacional, proporcionando a geração de hipóteses filogeográficas (Avise, 1994). 

Em peixes, a variabilidade intraespecifica tem sido frequentemente acessada a 

partir dos estudos com a região não codificadora do mtDNA denominada Alça-D (Brown 

et a/., 1993; Ong et a/., 1996; Stabile et a/., 1996). Neste grupo, o tamanho da Alça-D 

tem variado de 856 a 1500 nucleotideos e situa-se entre os genes que codificam a 

Prolina e a Fenilalanina (Lee et a/., 1995). A Alça-D dos peixes é similar a dos 

vertebrados superiores, possuindo um ponto de origem de replicação da fita pesada, 

estruturas secundárias relacionadas a terminação da síntese da fita (TAS), além de três 

grandes regiões denominadas dominio da esquerda (5'), domínio central (CCR) e 

dominio da direita (3'). A Alça-D notabiliza-se como a principal região não codificadora 

de proteinas do DNA mitocondrial e como a região que possui o maior acúmulo de 

mudanças nucleotídicas. 

Além da Alça-D, genes do mtDNA codificadores de proteínas, como aqueles do 

complexo gênico NADH, também têm sido utilizado nos estudos intra-específicos 

(Chapman et a/., 1994; Bembo et a/., 1995; Merker & Woodruff, 1996). 

Nesse capitulo, foi examinada a variação do mtDNA entre diferentes populações 

de M. paraschomburgkii empregando-se o sequenciamento direto de dois genes do 

complexo NADH e mais a Alça-D. O objetivo principal foi determinar se o mtDNA 



identifica diferenças populacionais, a exemplo dos dados morfológicos e 

parasitológicos, e testar a hipótese biogeográfica postulada por Jégu et a/. (1992) para 

essa espécie. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Coleta dos peixes e amostras de tecidos 

Para a realização do estudo filogeográfico em M. paraschomburgkii 

(Serrasalmidae, Characiformes), foram utilizadas 08 amostras de indivíduos coletados 

em zonas de cachoeiras e corredeiras de alguns sistemas de drenagem da margem 

esquerda do rio Amazonas, a saber: rios Pitinga (n=02), Jatapu (n=02) na drenagem do 

rio Uatumã; Trombetas (n=02) na drenagem do Rio Trombetas; e Iratapuru (n= 02) na 

drenagem do Rio Jari (Figura 1). Cada área de amostragem representa uma bacia de 

drenagem distinta dentro da bacia amazônica, correspondendo também aos locais de 

coletas citados nos estudos morfológicos e parasitológicos efetuados previamente com 

essa espécie. Para caracterizar os relacionamentos interpopulacionais de M. 

paraschomburgkii e polarizar os caracteres moleculares foram utilizados como grupos 

externos as espéciesTometes sp., do Rio Xingu, e Colossoma macropomum, do rio 

Amazonas. 

Os peixes foram capturados com malhadeiras e transportados para uma base 

local para o processamento do material. Amostras de músculo e fígado foram 

preservadas em álcool etílico 70%. Após o registro de campo, os peixes foram fixados 

em formo1 a 10% por pelo menos 24 horas e acondicionados em álcool etilico comercial 
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70%. Especimes-testemunho estao depositados no Laborat6rio de Genetica de Peixes 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazdnia. 

Figura 1. Locais de coleta de M. paraschomburgkii (nos Pitinga, Capucapu, Jatapu, 

Trombetas, Iratapuni), Tometes sp. (no Xingu) e Colossoma macropomum (no 

Amazonas). 

Extração, amplificação e sequenciamento do DNA mitocondrial (mtDNA) 

O DNA total foi obtido a partir de amostras de tecido muscular ou fígado, 

preservados em álcool etilico 70%, ou obtidas a partir de suspensões celulares para 

estudos cromoss6micos. A solução de lise empregada continha Tris-HCI 10 mM, NaCI 

0,3 M, SDS 1%, EDTA 10 mM, Urea-pH 8,O 4M, conforme sugerido por Estoup et a/. 

(1993) e Asahida et ai. (1996). O DNA foi purificado utilizando-se o método de 
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A partir de 2p1 do produto amplificado foi feita uma eletroforese em gel de 

agarose a 0,8% em Tampão TBE, corando-se o DNA com brometo de etidio e 

fotografando-se o gel com o sistema EagleEye (Stratagene). O produto da PCR foi 

posteriormente purificada através de precipitação seletiva em álcool (Sambrook et al., 

1989) ou usando-se o kit comercial Prep-a-Gene (Bio-Rad). 

Uma nova reação de PCR foi realizada, para promover o "cycle sequencing" com 

o kit comercial fmol DNA sequencing system (Promega), utilizando para tanto 2,2pl da 

reação da PCR purificada, 2pl de dNTP e 2,3pl de uma mistura contendo 5p1 do tampão 

de sequenciamento fmol, 1,35pI de água pura autoclavada, 1,2pl de apenas um dos 

iniciadores utilizados na primeira amplificação, 1 pl da enzima Taq polimerase fornecida 

no kit comercial da Promega, 0,75pl de enxofre radioativo "S e 2pI de óleo mineral para 

evitar a evaporação (esta mistura foi feita para cada um dos quatro nucleotideos 

necessários para o sequenciamento). O perfil da PCR do "cycle sequencing" foi o 

seguinte: denaturação por 2 minutos a 95"C, seguido de 30 ciclos de denaturação por 

30 segundos a 95OC, hibridização por 30 segundos a 65°C e extensão por 30 segundos 

a 70°C. Após a finalização dessa reação foi adicionado 3pl de uma solução de 

interrupção fornecida com o kit comercial fmol. Um gel de poliacrilamida 6% na 

presença de uréia 7% e em solução tampão TBE foi preparado e o produto da PCR 

para o "cycle sequencing" foi submetido a uma corrida eletroforética a 1700-1900 V por 

2-5 horas. O gel foi secado a vácuo sobre papel filtro a 80°C por 45 minutos e 

autoradiografado com filme de raio-X por 48-60 horas. 

Alinhamento de sequências e análise filogenética 



Os dados das sequências foram digitados ou digitalizados usando-se o programa 

de análise de sequências IBI (Kodak Company). As sequências de DNA obtidas foram 

alinhadas automaticamente com esse editor de sequências e/ou com o programa 

Clustal W (Thompson et a/., 1994) atribuindo-se as penalidades "gap opening : gap 

extension" de 10:5. Particularmente na Alça-D, a qual apresentou porções altamente 

variáveis, passíveis de serem alinhadas com ambiguidade, foi também realizada uma 

inspeção visual seguida de um novo realinhamento, após o procedimento automático. 

No alinhamento obtido foram introduzidos "gapsn, correspondente a inserções/deleções, 

que tiveram o propósito de minimizar as diferenças entre as sequências. As sequências 

da Alça-D foram submetidas ao "websiten http://www.genebee.msu.su/ 

services/rna2-reduced.html para a busca de prováveis estruturas secundárias. 

Considerando que ainda não se encontram publicados ou disponiveis no GenBank 

qualquer sequência dos genes ND4UND4 ou da Alça-D de Characiformes, a ortologia 

dessas regiões foi checada mediante alinhamento com as sequências disponíveis do 

genoma mitocondrial de Cyprinus carpio (GenBank X61010) e Crossostoma lacustre 

(GenBank M91245), espécies pertencentes à ordem Cypriniformes, as quais dentre as 

espécies disponíveis no Genbank nessa data representariam o grupo filogeneticamente 

mais próximo dos Characiformes (ver Fink & Fink , 1996). 

Para verificar a que tipo de modelo de substituição os dados de sequências da 

Alça-D e o do ND4LIND4 melhor se enquadravam foi realizado o teste de LRT 

(likelihood ratio test) utilizando o programa MODELTEST (Posada & Crandall, 1998). 

Uma vez encontrado o modelo de substituição apropriado, as relações evolutivas foram 

estimadas utilizando-se os métodos de distância genética e de máxima parcimônia. 



Para ambos métodos foi utilizado o pacote computacional PAUP* v.4.0d65, para 

Windows (Swofford, 1998). As análises das sequências foram feitas separadamente ou 

através da evidência total juntando-se todas as regiões sequenciadas. 

As distâncias genéticas foram estimadas usando o método HKY (Hasegawa et 

a/., 1985). Para a geração das árvores de distância empregou-se o algoritmo de 

"neighbour-joiningn (Saitou & Nei, 1987), considerando-se as transições e transversões 

e só as transversões. Nucleotideos incógnitos e "gaps" não foram considerados na 

análise. A estimativa da força dos agrupamentos foi obtida pelo método de "bootstrap", 

com 1000 réplicas. Para a análise de máxima parcimônia empregou-se o o algoritmo de 

"procura exaustivan para encontrar a árvore mais parcimoniosa. A estimativa da força 

dos agrupamentos também foi obtida pelo método de "bootstrap", com 1000 réplicas, 

sobre a árvore obtida. Não foi atribuido peso aos caracteres, os quais foram 

considerados como não ordenados. De cada árvore foi estimado o comprimento em 

número de passos (L), os valores dos índices de consistência (Cl) e de retenção (RI). 

Para testar a a hipótese de adequação do dados a um relógio molecular (i.e. 

constância das taxas de substitições nucleotidicas) e então estimar o tempo de 

separação das populações, aplicou-se o teste da taxa relativa utilizando o programa 

PHYLTEST versão 2.0 (Kumar, 1996) usando a distância genética p. Considerando a 

ausência de estimativas de taxas evolutivas para o ND4UND4 e Alça-D das espécies 

estudadas, adotou-se o seguinte procedimento: 1') como os táxons analisados 

pertencem a um grupo monofilético, aplicou-se o teste da taxa relativa nos dados 

prévios obtidos com os genes 16s de serrasalmídeos (Orti et a/., 1996). Analisou-se, 

particularmente, os valores de divergência de sequência das espécies C. macropomum, 



Tometes sp. e M. paraschomburgkii, com o intuito de checar se as espécies tinham a 

mesma taxa evolutiva, i.e. adequavam-se à hipótese do relógio molecular; 2") inferiu-se 

o tempo de separação das espécies através da fórmula T= d/2r e erro padrão de T= 

erro padrão de d/2r, onde d= distância média entre os táxons, r=taxa evolutiva do gene. 

A taxa evolutiva média do gene mitocondrial 16s foi de 0,23% / m.a (conforme sugerido 

por Alves-Gomes, 1999); 3") utilizou-se o tempo de separação encontrado para calcular 

a taxa evolutiva (r) do ND4LIND4 e Alça-D utilizando-se a seguinte fórmula r=dl2T, 

onde d= distância média e T= estimativa do tempo encontrado com o gene 16s; 4") 

uma vez inferida a taxa evolutiva ND4LIND4 e Alça-D, calculou-se o tempo de 

separação das populações de M. paraschomburgkii, utilizando-se as fórmulas 

anteriormente citadas: T= d/2r e erro padrão de T= erro padrão de d/2r. 

RESULTADOS 

Sequência e divergência molecular dos genes ND4L e ND4 

Foram obtidas as sequências da região gênica ND4iJND4 do DNA mitocondrial 

de 8 indivíduos de M. paraschomburgkii, 1 individuo de Tometes sp. e 1 individuo de 

Colossoma macropomum. A partir de um produto amplificado com 1,9 kilobases (kb) 

sequenciou-se um segmento com 431 bp, correspondente à totalidade do gene ND4L e 

parte do gene ND4. O alinhamento das sequências dos serrasalmídeos analisados 

pode ser observado na figura 2. O fragmento sequenciado consistiu de 297 

nucleotídeos do gene ND4L mais 141 nucleotídeos da porção 5' de parte do gene ND4. 

Como observado em outras sequências do DNA mitocondrial de peixes, detectou-se 

uma sobreposição de 7 nucleotídeos (nt291-297) na região correspondente ao códon 



iniciador do ND4 (ATG) e o códon finalizador do ND4-L (TAA). 

Como pode ser observado na Tabela 1, a composição nucleotídica dos genes 

ND4L e ND4 é diferenciada, provavelmente devido ao fato de que apenas o ND4L foi 

totalmente sequenciado. Mesmo assim, ambos apresentaram quantidades distintas de 

purinas (A-G) e pirimidinas (C-T). Foi observado um certo desvio contra guanina 

principalmente no terceiro códon (7,5%) (Tabela 1, Figura 2). Comparando-se as 

sequências de M. paraschomburgkii, observou-se que o número de nucleotídeos 

diferentes variou entre 3 a 13, sendo que as substituições foram exclusivamente 

transições (Tabelas 2 e 3). Dentre os treze sítios variáveis, 3, 1 e 9 deles variaram na 

Ia, 2a e 3a posição do códon, respectivamente. Com exceção de duas alterações 

aminoacídicas não-sinônimas (treonina<=>alanina e ácido aspártico<=>serina nos 

códons nt366-368 e nt423-425, respectivamente), as demais foram sinônimas. A 

divergência nucleotídica encontrada (distância HKY85) em M. paraschomburgkii variou 

de 0% (observada na bacia do Uatumã quando indivíduos provenientes de tributários 
> 

das porções inferior (Jatapu) e superior (Pitinga) dessa bacia foram comparados) a 

3,2% (entre as populações do Jari e Uatumã). A divergência nucleotídica média entre 

as três drenagens analisadas foi de 2,1%. 
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JRJRO2 . . . . . . . . . . . .  ..T . . . . . .  T.. ... T.. . . . . . .  ..T ... T.A ..A GT. ..C 
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. . . . . . . . . . . .  TR2628 . . . . . . . . . . . .  ..T T.. . . . . . .  ..T ... T.A ..A GT. ..C 

. . . . . . . . . . . .  JA2689 . . . . . . . . . . . .  ..T T.. . . . . . .  ..T ... T.A ..A GT. ..C 

. . . . . . . . . . . .  JA2699 . . . . . . . . . . . .  ..T T.. . . . . . .  ..T ... T.A ..A GT. ..C 

. . . . . . . . . . . .  PIO541 . . . . . . . . . . . .  ..T T.. . . . . . .  ..T ... T.A ..A GT. ..C 

. . . . . . . . . . . .  PIO555 . . . . . . . . . . . .  ..T T.. . . . . . .  ..T . . .  T.A ..A GT. ..C 
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TONGN1 .G. ..T ..C G.A . . .  ..C ... ..C ..C ..G . . . . . .  ..A . . . . . . . . . . . .  ..T 
JRJRO1 .G. ... ..C G.A . . . . . .  ..G ..C ..C ..G . . .  ..T ..A ... ..T . . . . . .  ..T 
JRJR02 .G. ... ..C G.A . . . . . .  ..G ..C ..C ..G ... ..T ..A ... ..T . . . . . .  ..T 
TR2627 .G. ... ..C G.A . . . . . . . . .  ..C ..C ..G ... ..T ..A ... ..T . . . . . .  ..T 
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JA2699 .G. ... ..C G.A . . . . . . . . .  ..C ..C ..G ... ..T ..A . . .  ..T . . . . . .  ..T 
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Figura 2. Alinhamento nucleotidico dos genes mitocondriais ND4L e ND4 de Colossoma 
macropomum (CO), Tometes sp. (TO) e Mylesinus paraschomburgkii (JR= bacia do 
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Jari, TR= bacia do Trombetas, JA e PI= bacia do Uatumã). 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  PIO541 ..T ..G .G. .C. .C. . . . . . .  .T. ... .C. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  PIO555 ..T ..G .G. .C. .C. . . . . . .  .T. ... .C. 
333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 
222 223 333 333 333 444 444 444 455 555 555 556 666 666 666 777 777 777 
567 890 123 456 789 012 345 678 901 234 567 890 123 456 789 012 345 678 

C03040 TCC CAA CAA TCT GAC TAA CCT CTC CCA AAT GAC TAT GAA CTA CTA CAA CCG CCC 
. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  TONGN1 .G. T.. GC. .CG . . . . . .  .A. ... 

. . . . . . . . . . . .  JRJRO1 ..T . . .  T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .C. .C. ... .A. .T. 

. . . . . . . . . . . .  JRJRO2 ..T . . .  T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .C. .C. ... .A. .T. 

. . . . . . . . . . . .  TR2627 ..T ... T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .CG .C. ... .A. .T. 

. . . . . . . . . . . .  TR2628 ..T ... T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .CG .C. ... .A. .T. 

. . . . . . . . . . . .  JA2689 ..T . . .  T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .CG .C. ... .G. .T. 

. . . . . . . . . . . .  JA2699 ..T ... T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .CG .C. ... .G. .T. 

. . . . . . . . . . . .  PIO541 ..T . . .  T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .CG .C. ... .G. .T. 

. . . . . . . . . . . .  PIO555 ..T ... T.. .C. . . . . . .  ..T . . . . . .  .CG .C. ... .G. .T. 
333 333 333 333 333 333 333 444 444 444 444 444 444 444 444 444 444 44 
788 888 888 889 999 999 999 O00 O00 O00 O11 111 111 112 222 222 222 33 
901 234 567 890 123 456 789 012 345 678 901 234 567 890 123 456 789 O1 

C03040 AAA GCC TCC TCT TAG CCC TAA TCA GCC TAA GCT GAC TTA GAT GAG ACT CAG AA 
TONGN1 . . . . . .  ..T .AA .C. .G. ... .T. ... ..T .T. ..T .A. A.. ..A G.. . . . . .  

. . . . . . . . . . .  JRJRO1 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. . . .  ..T CT. . . . . . .  A.. 

. . . . . . . . . . .  JRJR02 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. ... ..T CT. . . . . . .  A-. 
TR2627 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. ... ..T CT. . . . . . .  A.. ..A G.. . . . . .  
TR2628 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. ... ..T CT. . . . . . .  A.. ..A G.. . . . . .  
JA2689 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. ... ..T CT. . . . . . .  A-. ..A G.. . . . . .  
JA2699 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. . . .  ..T CT. . . . . . .  A.. ..A G.. . . . . .  
PIO541 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. ... .T. ... ..T CT. . . . . . .  A-. ..A G.. . . . . .  
PIO555 . . . . . .  ..T .AA .T. .G. . . .  .T. ... ..T CT. . . . . . .  A.. ..A G.1. . . . . .  
Figura 2. Continuação 
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Sequência e divergência molecular da Alça-D do DNA mitocondrial 

Foram obtidas as sequências da Alça-D do mtDNA de 8 indivíduos de M. 

paraschomburgkii, I individuo de Tometes sp. e I individuo de Colossoma 

macropomum. A partir de um produto amplificado com cerca de 450 kb, foi sequenciado 

um segmento correspondente a parte final do gene tRNA Prolina e à Alça-D do mtDNA, 

até a região cegtral conservada. 

O alinhamento das sequências dos serrasalmídeos analisados pode ser 

observado na figura 3. O segmento sequenciado variou de 358-415pb (não 

considerando os "gaps" do alinhamento) e como observado em outras sequências da 

Alça-D do mtDNA de peixes, a porção 5' dessa região, logo após a tRNA Prolina, 6 

extremamente variável. Nessa porção também são encontradas pequenas sequências 

associadas a terminação (TAS - termination associated sequence), as quais estão 

relacionadas com replicação da Alça-D (Doda et a/., 1981). 

Em M. paraschomburgkii, regiões tipo-TAS foram rastreadas mediante a 

comparação de uma sequência TAS consenso (RCATWAMNYDNWH) estabelecida por 

comparação com sequências já publicadas em outros grupos de peixes, tais como 

Acipenser (Buroker et al., 1990), Salmo (Digby et al., I992), Cyprinella (Broughton & 

Dowling, 1994; 1997), Gadus (Johansen & Bakke, 1996) e Protopterus (Zardoya & 

Meyer, 1996) (Tabela 4). Bem próximo as regiões TAS foram observadas três 

subunidades com 9-16 bp de comprimento, as quais encontram-se repetidas até duas 

vezes (Tabela 5) e duas sequências passíveis de adotarem uma conformação estrutural 

do tipo "repetições invertidasn muito semelhantes a "hairpins" (Tabela 6). A homologia 

de todas essas pequenas subunidades não é perfeita entre as distintas sequências de 



M. paraschomburgkii e, particularmente, a conformação estrutural obtida da "repetição 

invertida 1" é bem diferente na amostra do Uatumã (Pitinga e Jatapu), como observado 
I 

na figura 4. Comparada às demais subunidades repetidas, a subunidade 2 apresentou 

[ três particularidades: 1) a subunidade 2a faz parte de uma região tipo-TAS; 2) a 

subunidade repetida 2b faz parte de um "hairpin" e, 3) somente essa subunidade possui 

um de seus componentes na região central conservada (observe que as subunidades 

2a e 2b encontram-se distanciadas aproximadamente 200 bp). Na Alça-D dos peixes 

normalmente são encontradas pequenas sequências repetidas porém não foi possível 

atribuir qualquer significado a tais repetições. 

Já a porção 3' do produto amplificado, correspondendo a região entre as 

posições nt346 até nt423, apresentou baixos níveis de variação. Esse segmento 3' foi 

reconhecido como parte da região central conservada dos peixes (Lee et a/., 1995), o 

qual também corresponde à área conservada descrita para outros vertebrados 

(Saccone et a/., 1987). Nessa região também foi observada uma área denominada 

"GTGGG box" bastante conservada nos peixes (Lee et a/., 1995). Assim, a presença de 

regiões tipo-TAS, subunidades repetidas e de uma região central conservada nas 

sequências dos serrasalmídeos analisados indicam que a Alça-D dessas espécies é, 

l 
t 

funcionalmente, homóloga à mesma região de outros teleósteos. 

Comparando-se as distintas sequências da Alça-D de M. paraschomburgkii, 

observou-se que a composição de purinas (54%) e pirimidinas (46%) é ligeiramente 

diferenciada e que a composição das bases adenina e timina foi alta (aproximadamente 

68%), a exempio da estrutura composicional encontrada para essa mesma região em 

outros peixes (Tabela 7). O número encontrado de sitios variáveis correspondeu a 33 



posições, 25 das quais atribuídas a transições e oito a transversões (Tabela 8). As 

sequências dos indivíduos coletados em um mesmo rio geralmente foram as mesmas, 

com exceção dos dois indivíduos coletados na drenagem do Jari onde detectou-se um 

sítio polimórfico (uma transição de T->C) no sítio nt310 (Tabela 8). 

A análise emparelhada entre sequências indicou que o número de nucleotideos 

diferentes variou de 1 a 23 e a divergência nucleotidica encontrada em M. 

paraschomburgkii (distância HKY) variou de 0% (observada na bacia do Uatumã e na 

bacia do Trombetas) a 6,9 % (entre as amostras do Jari e Trombetas) (Tabela 9). A 

divergência nucleotidica média entre as três drenagens analisadas foi de 5,25%. 
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C03040 CATGATCTTA CATTAATGGT GTTAAACATT ACATTAAATA TCCAACGTTA GATATTTAAG 
. . . . . . . . . . . . . . .  TONGN1 T.A-. T......... .A.C...GA. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
. . . . . . . . . . . . . . .  JRJRO1 .. A-G T. . . . . . . . .  .AT....GA. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
. . . . . . . . . . . . . . .  JRJR02 .. A-G T......... .AT....GA. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
. . . . . . . . . . . . . . .  TR2627 T.A-. C... ...... .A.C...G.. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
. . . . . . . . . . . . . . .  TR2628 T.A-. C......... .A.C...G.. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 

JA2689 T.A-.C... . . . . . . . . . . .  T. ........ .A.C...G.. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
JA2699 T.A-.C.... .......... T.. ....... .A.C...G.. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
PIO541 T.A-.C . . . . . . . . . . . . . .  T......... .A.C...G.. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 
PIO555 T.A-.C.... .......... T.. ....... .A.C...G.. .--.G.A.A. TGA.G.C.G. 

nnnnnnnn nnnnnn 
1111111111 1111111112 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 
8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 
1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 

C03040 TACATCATAC CAACAACAT- AAAACTAAGA GATACATAAA CCATAA-ATT TACTTCTACA 
TONGN1 CG...-.C.G G..AT....T ..C.A..G.G T......... G...T.G . . . . . .  C.TC.. . 
JRJRO1 .G...-.C.G GG.AT.. ... ..C. . . . . . .  TT. ....... G.....C..- 
JRJRO2 .G...-.C.G GG.AT.. . . .  ..C. . . . . . .  TT. . . . . . . .  G.....C..- 

.. ........ TR2627 .G,..-.C.G G..AT..... T....... TT G....CT... .. 
. . .  . . . .  . . . . . . . .  TR2628 .G...-.C.G G..AT.... T... TT G....CT . . . . .  .CTC... 

....... JA2689 .G...-.C.G GG.AT.. . . .  G.C ....... TT. G.. . . .  T..C 
. . . . . . . .  JA2699 .G...-.C.G GG.AT... .. G.C.. . . . . .  TT G. . . . .  T..C 
........ PIO541 .G...-.C.G GG.AT... .. G.C . . . . . . .  TT G... ..T..C 

. . . .  ........ PIO555 .G...-.c.G GG.AT..... G.C... TT G... ..T..C 

do Jari (nt310). 
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Figura 3. Alinhamento nucleotldiw do final do gene tRNA Prolina (ntl-10) e da Alça-D (nt11-423) do mtDNA de C. macropomum 
(CO), Tometes sp. (TO) e M. pafaschomburgkii (JR= bacia do Jari, TR= Trombetas, JA e PI= Uaturna). As subunidades estão 
destacadas nos retângulos. RCC= Regiao Central Conservada. n= SequBncia similar ao TAS. Note a transição (TIC) nos indivlduos 



2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222222 2222222223 
4444444445 5555555556 6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 
1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 

C03040 AGATTAATTC G-TTAAGTAC TGATAACTTG AATAATCCCC ATACCTTCAT -CACAAAATT 
TONGN1 .T...-.AG. TAG . . .  A-.T .A...GTC.. G...GA..AT .ACAA...T. T......... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JRJRO1 .AG. A.GC . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  JRJR02 .AG. A.GC . . . . . . . . .  
..... .. TR2627 .AG. AAGC . . . . . . . . . . . . . .  C. T. . . . . .  
..... .. TR2628 .AG. AAGC . . . . . . . . . . . . . .  C. T...... 
..... ........ JA2689 .AG. AAGC . . . . . . . . . . . .  A... C 
..... ........ JA2699 .AG. AAGC . . . . . . . . . . . .  A... C 

. . . . . .  ........ PIO541 .AG. AAGC...... ...... A.. C 
..... ........ PIO555 .AG. AAGC. . . . . . . . . . . .  A... C 

=>=>=>RCC=>==> 
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0000000001 1111111112 2222222223 3333333334 4444444445 5555555556 
1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 

C03040 T--TCTATGC AGGGACTCAA CTAATATTGG AT-CTCACAT TATTAA-TGT AGTAAGAGAC 
..... TONGN1 .CC....... .A--G..... T...A..... .CT.AA.G.C GT..C .......... 
...... JRJRO1 ..... CT ... .A--...... . . . .  A..... .C.TAA.AGC A..C .......... 
. . . . . .  JRJR02 ..... CT..T .A--...... . . . .  A..... .C.TAA.AGC A..C . . . . . . . . . .  
. . . . . .  TR2627 ..... CT..T .A--...... . . . .  A..... GC..AA.AGC A..C . . . . . . . . . .  

... . . . . . .  TR2628 ..... CT..T .A--...... .... A.. GC..AA.AGC A..C . . . . . . . . . .  
. . . . . .  JA2689 ..... CT..T GA-- . . . . . . . . . .  A..... .C..AA.G.C A..C .......... 
. . . . . .  JA2699 ..... CT..T GA-- . . . . . . . . . .  A..... .C..AA.G.C A..C . . . . . . . . . .  
...... PIO541 . . . . .  CT..T GA-- . . . . . . . . . .  A..... .C..AA.G.C A..C .......... 
...... PIO555 . . . . .  CT..T GA--.... . . . . . .  A..... .C..AA.G.C A..C .......... 

................................................................. 
3333333333 3333333333 3333333333 3333333334 4444444444 4444444444 
6666666667 7777777778 8888888889 9999999990 0000000001 1111111112 
1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 

C03040 CACCAACCAG TTTATATCTA CCGGCATATT ATCCTTGATA GGTCAGGGAC AGACATTGTG 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TONGN1 ........ G. .G-..TC... AAA ? . .  .A.T..A... 

JRJRO1 . . . . . . . .  G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
JRJRO2 . . . . . . . .  G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
TR2627 ........ G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
TR2628 ........ G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
JA2689 . . . . . . . .  G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
JA2699 . . . . . . . .  G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
PIO541 . . . . . . . .  G. .G-..Te... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 
PIO555 . . . . . . . .  G. .G-..TC... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .A.T..A... 

==>=> 
44444 
22222 
12345 

C03040 GGGGT 
TONGN1 ..... 
JRJRO1 . . . . . .  
JRJR02 . . . . .  
TR2627 . . . . .  
TR2628 . . . . .  
JA2689 . . . . .  
JA2699 . . . . .  
PIO541 . . . . .  
PIO555 ..... 
Figura 3. Continuação , 



Tabela 4. Alinhamento de sequências TAS de alguns peixes e de sequências tipo-TAS 
encontradas em M. paraschomburgkii com base na sequência consenso 
RCATWAMNYDNWH. 

Tabela 5. Alinhamento das 3 subunidades repetidas de M. paraschomburgkii. Na 
subunidade 1 foi inserido um 'gapn para favorecer o alinhamento. 

Subunídade I Subunidade 3 
I a) nt 94-1 08 3a) nt233-245 

145 I 2b) nt382-390 nt278-29 1 



Tabela 6. Sequéncias invertidas de M. paraschomburgkii das diferentes bacias. I= 
complementariedade de sequência, : = mutação transicional, *= mutação conservativa 
(mesmo nucleotideo). 

Tabela 7. Composição nucleotidica da porção sequenciada da Alça-D do mtDNA de M. 
paraschomburgkii. 



Jari -14.0 kkdmol 

Trombetas 4.8 kkallmol E 

Figura 4. Estrutura secundária do "hairpin 1" encontrada para as sequências de M. 
paraschomburgkii dos rios Jari, Trombetas e Jatapu. 



Tabela 9. Análise emparelhada das sequências da Alça-D de M. paraschomburgkii. Os 
valores diagonal-acima correspondem ao percentual de divergência nucleotídica e os 
diagonal-abaixo ao número de substituiç6es nucleotídicas. 

Tabela 8. Sítios variáveis da Alça-D de M. paraschomburgkii e distribuição geográfica 
dos quatro haplótipos encontrados. 



Análise evolutíva e filogeografia das sequências nucleotídicas 

A análise de distância genética ("neighbour-joiningw) dos genes ND4UND4 e da 

Alça-D, utilizando o método HKY85 (Hasegawa et a/., 1985) levou à obtenção de 

árvores com diferentes topologias (Figura 5). 

Utilizando-se C. macrryr>ovnum e Tometes sp. como grupos externos obserwxi-se que os 

representantes de M. pamchomburgla'i de cada drenagem agrupavam-se em dados. Portanto, 

com base na topdogia obtida no agrupamento das diferentes populações amostmdas de M. 

paraschomburgki, observa-se um forte componente geográfico. A árvore com melhor suporte 

("bootstmpw) foi a dos genes ND4UND4 (99%) na qual o dado do Jari apresenta o maior 

comprimento do ramo e é considerado o gnipo imião dos dados do Trombetas e do Uatumã 

(JataputPitinga), este com um suporte de 82%. Já a á~o re  da Alça-ü apresenta os comprimentos 

dos ramos muito similares sendo o dado do Trombetas o grupo irmão dos dados do Jari e do 

Uatumã, apesar dos valores de "bootstrapw não serem altos (~68%). Foi observado que a excluslio 

de C. maaqmmum da análise promoveu a cmgruência na topologia das árvores, porém com 

baixos valores de "bootstrapw (~52%), ou seja, o clado do Uatumã apresenta-se como grupo irmão 

dos dados do Jari e do Trombetas (figura n a  mostiãda) tanto no ND4LIND4 quanto AI@, 

sendo esta topologia congruente com a á ~ o r e  de máxima parcimonia. 

Empregando a análise cladistica, através da opção "procura exaustivaw, o 

resultado encontrado foi de apenas uma árvore mais parcimoniosa para o ND4UND4 

(102 passos com 0,95 de indice de consistência e 0,72 de índice de retenção) e para a 

Alça-D (139 passos com 0,95 de indice de consistência e 0,76 de índice de retenção). A 

topologia encontrada foi que o clado do Uatumã apresenta-se como grupo irmão dos 

clados do Jari e do Trombetas (Figura 6). 



estimadas pelo modelo de substituição nucleotídica HKY85. Os números acima dos 

ND4L/ND4 ALÇA- D 
Figura 6. Arvores ciadlsticas (MP) dos genes ND4UND4 e da Alça-D, estimadas pelc 
modelo de substituição nucleotldica HKY85. Os números acima dos nós correspondem ac 
suporte dos agrupamentos ('bootstrapn) após 1000 réplicas. JA e PI= M. 
paraschomburgkii da bacia do UatumB, TR= Trombetas, JR= Jari, TONGNI = Tometes sp, 
do rio Tocantins (grupo externo), CO= Colossoma macmpomum do rio Amazonas (grupc 
externo). 



A análise conjunta dos nucleotídeos do ND4UND4+Alça-D apresentou os 

seguintes resultados: a topologia da árvore de distância genética (NJ) é congruente 

com aquela obtida para o gene ND4UND4 (clado do Jari como grupo-irmão de 

Tombetas+Uatumã, ver figura 5) sendo que a exclusão de C. macropomum da análise 

também passa a posicionar o clado do Uatumã com o mais basal. Já a topologia da 

árvore cladística (MP) é congruente com a aquela obtida para os segmentos 

mitocondriais separados (clado do Uatumã como grupo-irmão de Trombetas+Jari, ver 

figura 6). 

Contribuição à filogenia da família Serrasalmidae 

A inclusão de outros grupos externos na análise molecular, como Cyprinus carpio 

e Crossostoma lacustre (Cypriniformes) os quais serviram de base para averiguar a 

ortologia dos segmentos mitocondriais, demonstrou que a topologia da árvore sempre 

mantém C. macropomum como grupo irmão de Tometes sp. (identificado como n.gen. 

n.sp. no trabalho de Ortí et a/., 1996) e de M. paraschomburgkii, quer seja na árvore de 

máxima parcimonia quanto na de 'neighbour-joining". Portanto, os dados de sequência 

dos genes ND4UND4, da Alça-D e a evidência total suportam a hipótese de que 

Colossoma macropomum é um táxon basal na família Serrasalmidae. Este resultado 

corrobora a filogenia molecular dos genes 12s e 16s rRNA (Ortí et al., 1996) e as 

evidências citogenéticas (Porto et al., 1989; 1991). Porém, tais resultados não são 

concordantes com a filogenia obtida com dados morfológicos (Machado-Allison, 1983) 

na qual o gênero Colossoma representa o grupo mais apomórfico na linhagem dos 

"pacus". 



Taxas evolutivas e relógio molecular 

O teste da taxa relativa indicou que, com um nível de significância de 5%, n8o 

poderia ser rejeitada a hipótese dos segmentos mitocondriais analisados (16s de Orti et 

a/., 1996, ND4UND4 e Alça-D) se adequarem a uma taxa constante de evolução 

molecular (Tabela 10). Os valores de divergência de sequência (média I erro padrão) 

do gene 16S, dos genes ND4UND4 e da Alça-D, obtidos com a análise emparelhada 

dos táxons C. macropomum x M. paraschomburgkii e Tometes sp. x M. 

paraschomburgkii, e que serviram de base para inferir o tempo de separação e a taxa 

evolutiva, estão discriminados na Tabela 11. Esses dados de divergência de sequência 

claramente demonstram que a quantidade de acúmulo de mutações do 16s é menor 

que o do ND4UND4 que por sua vez é menor que a Alça-D, a exemplo de outros 

registros na literatura (ver Meyer, 1993, 1994). Assumindo uma taxa evolutiva do gene 

16s de 0,23% I m.a foi observado que a estimativa do tempo de separação entre os 

táxons Tometes sp. e M. paraschomburgkii foi de aproximadamente 2,8 m.a. (T=1,3 I 

2x0,23). Esta estimativa de tempo serviu de base para calcular as taxas relativas dos 

genes ND4UND4 (r= 8,7 /2x2,8) e da Alça-D (r= 13 /2x2,8) os quais foram de 1,5% e 

2,3%, respectivamente. Como pode ser obsevado na Tabela 12, os valores 

correspondentes à estimativa do tempo de separação das populações de M. 

paraschomburgkii mostram que a estimativa de separação das populações varia de 

0,23 a 1 ,O3 m.a para o ND4UND4 e de 1 ,I2 a 1,46 m.a para a Alça-D. 



Tabela 10. Resultado do teste da taxa relativa empregada nos segmentos mitocondriais 
16S, ND4UND4 e Alça-D de M. paraschomburgkii, Tometes sp. comparadas a C. 
macropomum. La= distância média entre o ancestral comum e M. paraschomburgkii, 
Lb= distância média entre o ancestral comum e Tometes sp., 6= diferença entre La e Lb 
I erro padrão, Z= parâmetro da normalidade. 

Tabela 11. Distância genética p (média I erro padrão) entre C. macropomum X M. 
paraschomburgkii, Tometes sp. X M. paraschomburgkii e populaçaes de M. 
paraschomburgkii. 

.om betas 
. S .  - 

Tabela 12. Tempo estimado (milhões de anos) da separação de Tometes e M. 
paraschomburgkii e suas populações usando os atributos do relógio molecular. 

a Taxa evolutiva de 0,23% I m.a. (Ahres-Gomes, 1999) 
Taxa evolutiva de 1.5% 1 m.a. (inferido a partir do tempo de separaç80 obtido com o 

gene 16 S) 
C Taxa evolutiva de 2,3% I m.a. (inferido a partir do tempo de separa@o obtido com o 
gene 16 S) 



Filogeografia de Mylesinus paraschomburgkii 

Esse trabalho é o primeiro a usar dados de sequência de genes ND4UND4 e 

Alça-D em peixes amazonicos. Como observado em outros trabalhos com peixes, a 

Alça-D tem revelado substancial variação nucleotídica, capacitando-a principalmente 

para análise de diversidade e estrutura populacional (Meyer, 1993; 1994; Lee et a/., 

1995). Quanto aos genes ND4UND4, são regiões codificadoras de proteínas 

consideradas de alta taxa de evolução molecular (Meyer, 1993; 1994). Porém, trabalhos 

em peixes utilizando estes genes ainda são incipientes (e.g. Bielawski & Gold, 1996). 

Zardoya & Meyer (1 996), Russo et a/. (1 996) e Russo (1 997) demonstraram que o gene 

ND4L, por ser bem pequeno, não é o mais indicado para suportar filogenias de grupos 

evolutivamente distantes. Por outro lado o gene ND4 é um dos que melhor corroboram 

filogenias de grupos de vertebrados distantes evolutivamente. 

No que diz respeito à hipótese biogeográfica de M. paraschomburgkii (Jégu et 

a/., 1992), a primeira tentativa para testá-la foi através de uma análise filogenética, 

efetuada por Belmont-Jégu (1992), em 12 espécies de monogenóideos (parasitas de 

brânquias) pertencentes aos gêneros Anacanthorus, Notozothecium e Gyrodactylus 

cujos hospedeiros eram M. paraschomburgkii (rios Pitinga, Capucapu, Trombetas, Jari), 

M. paucisquamatus (rio Tocantins ) e Mylesinus sp.' (rios Negro e Uaupés). As árvores 

filogenéticas, obtidas para cada um dos gêneros de monogenóideos analisados, n8o 

foram elucidativas a ponto de corroborar exatamente a hipótese biogeográfica de M. 

'~tualmente, Mylesinus sp. é considerada uma espécie não descrita de Tometes e é encontrada na 
região de São Gabnel da Cachoeira (AM) e no Uaup6s (região do alto no Negro). 



paraschomburgkii. Porém, ao considerar apenas o aspecto do endemismo e da 

especificidade parasitária das 12 espécies analisadas a autora detectou que oito 

(Anacanthorus sp.3, Anacanthorus sp.4, Anacanthorus sp.5, Anacanthorus sp.6, 

Gyrodactylus sp.2, Gyrodactylus sp.3, Gyrodactylus sp.4, Gyrodactylus sp.5) foram 

endêmicas, ocorrendo em apenas uma localidade, enquanto que três espécies 

(Anacanthorus sp.1, Anacanthorus sp.2 e Gyrodactylus sp.1) ocorreram nas drenagens 

do Uatumã e Trombetas; e apenas uma espécie (Notozothecium sp.) ocorreu em quase 

todas as drenagens amostradas (exceto na drenagem do rio Negro). Belmont-Jégu 

(1992), demonstrou também que o parasito Notozothecium sp. das drenagens do 

Uatumã e do Trombetas são mais semelhantes entre si do que com a do Jari. 

Resultados semelhantes ao descrito acima foram encontrados com os 

trematódeos intestinais de M. paraschomburgkii coletados nas drenagens dos rios 

Araguari, Jari, Trombetas e Uatumã (Thatcher & Jégu, 1996). Dentre esses helmintos, 

três espécies (Betamphistoma jariense, Deltamphistoma pitingaense e Saccocoelioides 

rotundus) foram consideradas endêmicas, uma (Alphamphistoma canoeforma) foi 

comum às diversas populações amostradas, uma (Pseudocladorchis cylindricus) 

ocorreu em quase todas as drenagens amostradas (exceto na drenagem do rio Jari) e 

duas (Gammamphistoma collaris e Zetamphistoma compacta) ocorreram em duas 

drenagens cada (UatumWJari e TrombetasIAraguari, respectivamente). 

Conforme observado na figura 9, os dados parasitológicos obtidos por Belmont- 

Jégu (1992) e Thatcher & Jégu (1 996), quando sobrepostos à hipótese biogeográfica de 

Jégu et a/. (1992), permitem uma melhor visualização do aspecto da endemicidade de 

alguns dos parasitas de M. paraschomburgkii. Esta figura, associada às figuras 5 e 6, 



suportam a hipótese de que as populações são diferenciadas e com elevado grau de 

isolamento. 

Figura 7. Representação gráfica da distribuição dos parasitos (helmintos e monogenóideos) de M. 
paraschomburgkii em algumas bacias de drenagem da Amazbnia e sua associação à hipótese 
biogeográfica de Jégu et ai. (1 992). 

Jégu (1992a; b), descreve uma sequência de eventos associados a alterações 

climáticas do Quaternário que poderiam ter influído na distribuição e evolução dos 

peixes na Amazdnia: 1) durante períodos glaciais o nível do mar baixou sobremaneira 

(ca. 100m). 2) Como parte do leito do rio Amazonas está abaixo do nível do mar, a 

hidrografia do Amazonas e seus tributários foi grandemente afetada pelas mudanças 

climáticas glaciais. 3) Várias erosões teriam ocorrido no leito do rio Amazonas e seus 
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afluentes, levando ao afloramento de corredeiras e cachoeiras a jusante, por vezes até 

no próprio leito amazdnico. 4) Com a expansão das áreas de corredeiras teria havido 

um aumento na área de distribuição dos peixes reofílicos. 5) Nos períodos interglaciais 

ocorreu então a retração dessas áreas de corredeiras em direção às cabeceiras dos 

rios. 6) A alternância climática e concomitante expansãolretração das áreas de 

corredeiras teria funcionado como veículo de dispersão e vicariância. 

De fato, a oscilação do nivel do mar nos períodos glaciais e interglaciais 

alterando toda a hidrografia da bacia amazonica, representa um argumento atraente 

para explicar o evento vicariante. Os movimentos de retração e expansão do nível do 

mar afetaram em escala mundial a distribuição dos organismos, incluindo os peixes 

marinhos e os de água doce, durante os grandes períodos glaciais do Quaternário 

(Pielou,I 979: capítulo 4). 

Sabe-se que a bacia amazonica também esteve sujeita a fortes alterações 

climáticas advindas da era glacial durante o Pleistoceno e Holoceno (Putzer, 1984; 

Bigarella & Ferreira, 1985). Bigarella & Ferreira (1985), afirmam que o relevo da planície 

aluvial da bacia amazdnica, durante o Quaternário, originou-se através de períodos 

sucessivos que alternavam erosão e sedimentação. No Plioceno tardio, o nível do mar 

teria se elevado até 180m acima do nível atual e a1 permanecendo por bastante tempo. 

Posteriormente, o nível do mar baixou de maneira uniforme e não oscilatória até 

próximo de 90m acima do nível atual. Ao final da regressão marinha, o nível do mar 

baixou até 55m acima do nível atual. Na transgressão marinha subsequente o mar 

elevou-se até 80m acima do nível atual. Aparentemente, houve entre 9 a 12 

movimentos erosivo/sedimentares alternantes entre as cotas de 80m e o nível do mar 



atual durante o Quaternário. 

Meis (1 971 ), estudando algumas características geomorfológicas e 

estratigráficas da bacia amazônica, na região entre o sopé dos Andes e Obidos, 

percebeu a existência de uma certa cronologia de eventos erosivo/sedimentares entre o 

Pleistoceno superior e o Holoceno, sendo que na época de glaciação conhecida como 

'Wurmn ou "Wisconsinn teria ocorrido considerável erosão da calha amazônica devido a 

descida do nível do mar e as condições climáticas, que eram mais secas que a atual. 

Jégu (1992a, b), postulou que, além das alterações climáticas, um componente 

geomorfológico conhecido como arco estrutural também teria desempenhado um papel 

preponderante na distribuição dos peixes durante o Quaternário. De acordo com o 

autor, quando do abaixamento do nível do rio, esses arcos teriam servido como 

divisores das zonas de corredeiras. Assim, os afloramentos pré-Cambrianos na região 

desses arcos teriam criado uma espécie de barragem ao escoamento das águas, 

criando zonas lacustres a montante de cada arco. Os arcos estruturais Gurupá (situado 

próximo às drenagens do Jari e Tocantins), Monte Alegre (situado próximo às 

drenagens do Trombetas e Tapajós) e Purus (situado próximo às drenagens do Purlis e 

Japurá) teriam sido os responsáveis por boa parte das vias de dispersão Norte<->Sul 

(cruzando a calha amazonica) para os serrasalmídeos reofílicos. 

A maioria dos autores que descrevem a geomorfologia amazônica relativo ao 

período Pliocênico (periodo do Terciário iniciado há aproximadamente 5,3 m.a.), 

Pleistocênico (periodo do Quaternário, iniciado há aproximadamente 1,6 m.a.) ou 

mesmo Holocênico (período interglacial atual, iniciado há aproximadamente 10.000 

anos) indicam que o papel desempenhado pelos arcos estruturais está mais 



relacionado com a bacia sedimentar, estreitamento dos vales e planícies de inundação 

e com a diminuição do índice de sinuosidade do rio Amazonas (ver Bigarella & Ferreira, 

1985; Cunha, 1991 ; Costa & Hasui, 1997). 

Cunha (1991: 201), ao descrever diversos aspectos da evolução tectonico- 

sedimentar da bacia amazônica conclui que "o rio Amazonas e seus grandes afluentes 

correm ao longo de traços de falhas elou fraturas antigas (NE-SW e NW-SE) herdadas 

do pré-cambriano e reativadas recentemente". 

Desse modo, visto o exposto acima, pergunta-se: teria de fato existido alguma 

associação histórica entre os arcos estruturais e o padrão de distribuição de M. 

paraschomburgkii? Qual a relação entre o padrão de divergência populacional no 

sentido leste->oeste, observado por Jégu et ai. (1992), e os eventos vicariantes? 

Devido à falta de maiores detalhes do panorama hidrológico do rio Amazonas 

durante as eras glaciais do Quaternário, a sugestão de que os arcos estruturais 

(particularmente o de Monte Alegre) teriam sido os agentes vicariantes ou que teriam 

servido como divisores de águas dentro da região intracratônica da Amazônia torna-se 

apenas especulativa, muito embora não possa ser refutada. E igualmente provável que 

as próprias formações das (paleo)drenagens amazônicas (com eventual captura de 

rios) tenham fornecido toda a vicariância necessária para a especiação elou 

diferenciação populacional dos pacus reofilicos. 

A congruência de filogenias moleculares com a distribuição geográfica das 

espécies (filogeografia), quando estabelecida por comparação com grupos externos, é 

tida geralmente como um reflexo da história evolutiva da espécie (Avise, 1994) e vem 

sendo utilizada por vários autores em estudos filogeográficos. Contudo, Templeton et a/. 



(1995) propuseram um tipo de análise com uma interpretação mais minuciosa 

denominada "nested cladistic analysisn a qual não pôde ser empregada aqui devido ao 

tamanho de nossa amostra ter sido pequena. 

A partir dos dados moleculares obtidos não foi possível gerar uma hipótese 

filogeográfica robusta, pois as árvores de "neighbour-joining" e máxima parcimonia são 

discordantes. Apesar de terem sido encontradas três topologias de árvores, por ocasião 

da polarização dos caracteres moleculares com os grupos externos Colossoma 

macropomum e Tometes sp., o cenário filogeográfico de separação das populações de 

M. paraschomburgkii só fica mais congruente entre os diversos tipos de inferência 

molecular com a exclusão do tambaqui C. macropomum da análise. Além da exclusão 

deste grupo externo, talvez houvesse congruência na topologia das árvores 

aumentando o número de nucleotldeos analisados, incluindo uma quarta bacia de 

drenagem (p.ex. Araguari), polarizando com uma das espécies irmãs de M. 

paraschomburgkii (p. ex. M. paucisquamatus) ou mesmo utilizando outros genes, o que 

mereceria ser feito futuramente. Para todos os efeitos, somente a árvore de distância 

genética dos genes ND4UND4 e a árvore de distância genética obtida com a evidência 

total foram concordantes com a hipótese biogeográfica de Jégu et a/. (1992). 

Caso tivesse sido encontrado fortes indícios de associação histórica entre as 

populações de peixes das bacias de drenagens estudadas com os eventos vicariantes, 

essa hipótese, obrigatoriamente, mereceria ser testada com outras espécies (peixe ou 

outro organismo aquático) com um padrão de distribuição geográfica similar à M. 

paraschomburgkii. Desse modo, poder-se-ia verificar a congruência do padrão 

filogeográfico com a história evolutiva dos organismos. Mesmo assim, de posse dos 



dados moleculares demonstrando diferenciação mitocondrial e isolamento dos 

haplótipos, sem evidências de contatos secundários advindos de eventos de glaciação, 

podemos sugerir que M. paraschomburgkii teve uma ampla distribuição 

(metapopulação) e que, ao longo da evolução geológica da bacia amazonica, várias 

subpopulações tornaram-se extintas e novas subpopulaçUes surgiram por 

colonizaçãolmigração de subpopulações diferentes das originais. Assim, o cenário atual 

formado por populações isoladas e representadas por haplótipos restritos a regiões 

hidrográficas, não seria necessariamente resultado de uma sequência histórica de 

colonização progressiva de bacias hidrográficas, mas apenas o produto das extinções 

locais e das derivas genéticas. 

Tempo de divergência 

O cladograma de área proposto por Jégu et a/. (1992) mostra a drenagem do Jari 

como a mais basal em relação às drenagens do Trombetas e Uatumã, ou seja, 

sugerindo um padrão de divergência populacional no sentido leste->oeste. Tal padrão 

de divergência dá-se em sentido contrário ao atual fluxo do rio Amazonas. Sabe-se que 

o redirecionamento do curso do 'rio Amazonasn ocorreu por ocasião do soerguimento 

dos Andes, e que o seu atual fluxo oeste->leste já estava estabelecido desde o final do 

Terciário há aproximadamente 7 m.a. (Marshal & Lundberg, 1996). 

Por outro lado, foi hipotetizado que os eventos paleoclimáticos ocorridos no 

Quaternário (desde 1,6 m.a.) associados à presença dos arcos estruturais, teriam sido 

os principais eventos propiciadores da diferenciação dos táxons de peixes reofílicos 

(Jégu, 1992a,b). Jégu chega a sugerir que as populações de M. paraschomburgkii 



estão isoladas desde o Último pleniglacial há 12.000 anos atrás (ver Thatcher & Jégu, 

1996). Isto nos leva ao seguinte questionamento: as populações de M. 

paraschomburgkii divergiram na época pré-glacial (Terciário) ou glacial (Quaternário)? 

Sob o ponto de vista da biologia molecular, para tentar responder a essa questão 

é preciso considerar que a partir dos dados de divergência nucleotídica de cada uma 

das populações analisadas é possível estimar o tempo de separação das populações 

de M. paraschomburgkii. Para tanto, temos que assumir a existência de um relógio 

molecular com uma determinada taxa evolutiva (percentual de divergência genética em 

função do tempo). 

Sabe-se que a calibragem do relógio molecular é extremamente controvertida. 

Para calibrar relógios moleculares geralmente são utilizadas informações como datação 

de registros fósseis e taxa evolutiva da molécula em estudo, ambas sujeitas a erro 

(Hillis et a/., 1996). 

A maioria dos fósseis de formas atuais de serrasalmídeos têm sido atribuídos ao 

Terciário (período Miocênico há cerca de 13 m.a.), particularmente os fósseis de 

tambaqui - Colossoma macropomum (Lundberg et a/., 1986; Arratia & Cione, 1996; 

Lundberg, 1997) e de piranhas (Lundberg, 1997). Porém, também já foram encontrados 

fósseis de formas não conhecidas de serrasalmídeos do Paleoceno (58-66 m.a) e do 

Cretáceo superior (67-97 m.a) (Gayet, 1998 in Arratia & Cione, 1996) indicando que a 

história evolutiva desse grupo pode ser antiga. Quanto aos valores da taxa evolutiva do 

mtDNA, eles podem oscilar em 0,20%-0,75% para os vertebrados pecilotérmicos 

(Martin & Palumbi, 1993) e de 0,22% a 1,91% apenas para os teleósteos (Brown & 

Chapman, 1991; Bentzen et a/., 1993; Martin & Palumbi, 1993), a cada milhão de anos. 



Há de se considerar que o 'batimenton deste relógio molecular pode ser diferente 

mesmo dentro do genoma mitocondrial, fazendo com que os valores de divergência de 

sequência sejam totalmente diferentes, por exemplo, entre genes codificadores de 

proteínas e genes não codificadores (ver Tabelas 10 e 11). Recentemente, foi sugerido 

que a taxa evolutiva do gene 16s para o grupo de peixes ostariofíseos (a qual pertence 

os serrasalmídeos) e osteoglossomorfos seria de 0,23% m.a (Alves-Gomes, 1999). 

Usando com extrema cautela a datação obtida na Tabela 11, infere-se que o 

tempo médio de separação entre o clado da drenagem do Jari e os clados das 

drenagens do Trombetas e Uatumã pode ter ocorrido por volta do inicio do Quaternário 

(1,2 - 1,6 milhões de anos) tanto para a Alça-D quanto para os genes ND4UND4. Já o 

tempo de separação entre os clados Trombetas e Uatumã foi o mais discordante 

variando de 0,23 (ND4UND4) a 1,2 milhões de anos (Alça-D). Portanto, aparentemente, 

as populações de M. pamschomburgkii podem ter iniciado sua separação no início do 

período pleistocênico, anterior às grandes glaciações. 

Na Amazonia, alguns eventos paleológicos relacionados aos ciclos glaciais- 

interglaciais têm sido considerados como um dos principais agentes produtores de 

diferenciação populacional ou especiação, através de um mosaico de isolamentos 

geográficos. O modelo clássico de refúgios ecológicos (Haffer, 1969) propõe uma 

relação entre mudanças climáticas e refúgios em florestas, associados a áreas de 

endemismo. Originalmente, esse modelo aplicava-se ao período Quaternário, nesses 

últimos 2 milhões de anos. Posteriormente, Haffer esclarece que seu modelo de 

refúgios ecológicos não tinha o intuito de propor que toda especiação ocorrera no 

Quaternário ou em zonas de refúgios (Haffer, 1982: 6). 



Bush (1994) afirma que na Amazônia os processos de especiação, ocorridos nos 

mais diversos grupos de organismos, são complexos e não podem ser explicados por 

um único modelo de vicariância ou de mudança climática ocorrido no Quaternário, 

rejeitando portanto o modelo de refúgios. Eventos vicariantes ocorridos antes do 

Quaternário, aparentemente, foram os que estabeleceram as maiores divisões regionais 

nos diversos complexos de espécies. 

Haffer (1996: 32) argumenta que devido aos Ciclos de Milankovitch (mudanças 

cíclicas que ocorrem na distância Terra-Sol, no grau de inclinação e no formato da 

órbita terrestre em redor do Sol, com uma periodicidade de 20-100 mil anos), seu 

modelo também se aplica à era Terciária e outras eras geológicas. 

De fato, análises genéticas e moleculares empregadas em anfíbios (Heyer & 

Maxson, 1982), roedores (Patton et a/., 1996; Patton et a/., 1997; Patton & da 

Silva,1998; da Silva & Patton, 1998) e pássaros (Brawn et a/., 1996) neotropicais, 

indicam que o período de divergência entre espécies irmãs, e algumas vezes entre 

populações de uma mesma espécie, parece ser anterior ao Pleistoceno. 

Recentemente foi demonstrado que, com base nos dados moleculares de 

espécies irmãs de pássaros canoros da América do Norte, a divergência de sequências 

antecede 5 milhões de anos o que, mais uma vez, põe em questão a hipótese de que 

as alterações climáticas do Quaternário seriam o principal agente causador de barreiras 

e isolamentos (Klicka & Zink, 1997). 

No caso de M. paraschomburgkii, mais importante do que inferir se a datação 

obtida com relógio molecular é verdadeira ou não, talvez seja reforçar que nãio foram 

observados grupos geneticamente divergentes (haplótipos diferentes) ocorrendo em 



simpatria (cada haplótipo observado é alopátrico), e que recentemente não houve 

mistura ou fluxo gênico entre drenagens. Se, por um lado, o tamanho da amostra 

sequenciada pode ser considerada pequena, uma vez que foram sequenciados oito 

indivíduos da espécie, por outro, os dados de PCR-RFLP com uma amostragem maior 

(n=75) claramente indicam isolamento geográfico (ver Capítulo 2). 
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CAPITULO 2 

ESTRUTURA GENÉTICO-POPULACIONAL DE Mylesin us 

paraschomburgkii (CHARACIFORMES, SERRASALMIDAE) NA BACIA 

AMAZONICA INFERIDA A PARTIR DE ANÁLISES DE PCR-RFLP DO 

COMPLEXO MITOCONDRIAL NADH4. 

INTRODUÇÃO 

Os peixes, como a maioria dos vertebrados, quase sempre agrupam-se em 

demes e populações, as quais podem estar geograficamente isoladas ou não. Peixes 

que habitam rios ou lagos isolados quase sempre são os melhores alvos para estudos 

que tratam da influência de fatores históricos (p. ex., vicariância, colonização, barreiras 

físicas) e atuais (p. ex., migração, exploração, predação, doenças, mudanças 

climáticas, poluição) na sua distribuição. Explicar a área, as causas e o significado da 

distribuição descontinua das populações de peixes é fundamental para se compreender 

como e porquê tais animais ocupam lugares particulares. Isso ganha maior importância 

quando atividades antrópicas modificam os padrões naturais de distribuição desses 

animais (Carvalho, 1993). 

A análise do DNA tem representado uma das melhores opções de estudo para 

testar hipóteses evolutivas, variabilidade genética e estruturas populacionais. 

Particularmente o DNA mitocondrial (mtDNA), devido as altas taxas de mutação nele 

encontradas, tem servido de base para reconhecer a existência de estoques 
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populacionais em várias espécies de peixes, inclusive demonstrando o grau de 

diferenciação entre as diversas populações (Avise, 1994). Além disso, devido a sua 

condição haplóide, os genes do mtDNA estão mais sujeitos as ações do tipo deriva 

genética e tamanho efetivo populacional do que os genes do DNA nuclear fazendo com 

que diferenças nucleotidicas facilmente se fixem na população (Park & Moran, 1994). 

Até recentemente, o uso do mtDNA nos estudos populacionais valia-se do 

emprego de protocolos trabalhosos, necessitando do isolamento de grandes 

quantidades de mtDNA, mediante ultracentrifugação, seguido da digestão por uma 

variedade de enzimas de restrição e hibridização com sondas radioativas. A análise de 

fragmentos polimórficos (RFLP) permitia examinar as variações intra e 

interpopulacionais. Com o advento da técnica de PCR (Saiki et a/., 1985), a análise de 

fragmentos polimórficos (RFLP) combinou-se com essa técnica (PCR-RFLP), onde 

genes específicos passaram a ser amplificados e esse produto submetido a digestão 

por enzimas de restrição, também chamadas endonucleases (Martin et a/., 1992; Cronin 

et a/., 1993). 

O emprego da técnica de PCR-RFLP em genes mitocondriais nos estudos 

genético-populacionais de peixes tem, basicamente, usado iniciadores universais que 

permitem a amplificação individual ou conjunta de segmentos gênicos, tais como o 
- 

citocromo b, a região controladora ou Alça-D, genes ribossomais 12s e 16S, genes do 

complexo NADH (I, 3, 4, 5 e 6), ATPase 6 e C0 III (Chapman, et a/., 1994; Bembo ef 

a/., 1995; Chow & Kishino, 1995; McGauley & Mulligan, 1995; Tagliavini et a/., 1995; 

Toline & Baker, 1995; Merker & Woodruff, 1996; Hansen & Loeschke, 1996; Hansen & 

Mensberg, 1996; Vitic & Strobeck, 1996; Carney et a/., 1997). 



No que diz respeito a ictiofauna Neotropical, o primeiro registro de emprego de 

marcadores moleculares em DNA mitocondrial foi o estudo populacional de Leporinus 

friderici'feito por Rennó et ai. (1991). A partir daí outros estudos com DNA mitocondrial 

foram realizados e abordaram, basicamente, questões filogenéticas (Alves-Gomes et 

ai., 1995; Ortí et ai., 1996; Montoya-Burgos et ai., 1998; Farias et ai., 1998; 1999). 

Apesar disso, o uso de sequências de genes mitocondriais ainda é incipiente frente à 

enorme diversidade de peixes dessa região. 

O serrasalmídeo Mylesinus paraschomburgkii é uma espécie estritamente 

reofílica e seu habitat esth relacionado às pradarias de plantas aquáticas 

podostemáceas dos rios com corredeiras e cachoeiras que fluem do escudo Guianense 

(Jégu et ai., 1989). Portanto, dada a especificidade dessa espécie por habitats de 

corredeiras, tais habitats poderiam representar uma barreira ecológica importante na 

conexão das populações em um mesmo rio. Existem fortes indicios morfológicos (Jégu 

et ai., 1992), parasitológicos (Belmont-Jégu, 1992; Thatcher & Jégu, 1996) e 

moleculares (capítulo 1) de que as populações desta espécie, representativas das 

principais bacias de drenagem, estão isoladas ao longo de sua distribuição. Ou seja, o 

rio Amazonas representa a principal barreira na conexão entre populações dos 

diferentes rios que drenam o escudo Guianense. 

Uma abordagem molecular no estudo da estrutura populacional de M. 

paraschomburgkii poderia ser de grande valor na verificação de hipóteses 

biogeográficas e genético-evolutivas formuladas para essa espécie. Além disso, 

considerando que o habitat de M. paraschomburgkii é extremamente limitado, sendo 

também o mais visado para aproveitamento hidrelétrico, estudos enfatizando aspectos 



da biologia da conservação poderiam ser importantes. Assim, o propósito desse 

trabalho foi realizar um estudo genético-populacional em Mylesinus paraschomburgkii, 

usando a análise de fragmentos de restrição de parte do DNA mitocondrial, tendo como 

objetivo especifico testar a hipótese das populações de M. paraschomburgkii serem 

descontinuas ao longo de sua distribuição na bacia amazônica ocidental. 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram coletadas amostras de músculo e fígado de 75 indivíduos de M. 

paraschomburgkii (Serrasalmidae, Characiformes) capturados em algumas bacias de 

drenagem da margem esquerda do rio Amazonas, a saber: rios Pitinga (n=10), Jatapu 

(n=15) e Capucapu (n=15) na drenagem do rio Uatumã; Trombetas (n=10) na 

drenagem do Rio Trombetas; Iratapuru (n=15) na drenagem do Rio Jari; Falsino (n=10) 

na drenagem do Rio Araguari; e I indivíduo de M. paucisquamatus coletado no rio 

Tocantins (Figura 1). As amostras de tecidos foram preservadas em álcool 70% e os 

espécimes testemunhos foram depositados na coleção ictiológica do Instituto Nacional 

de Pesquisas da Amazônia. 



Figura 1. Locais de coleta de M. paraschomburgkii (rios Pitinga, Capucapu, Jatapu, 

Trombetas, Iratapuni e Falsino). 

O DNA total foi obtido após a lise das amostras em tampão TNES-Ureia (Estoup 

et ai., 1993) e a purificação seguiu o metodo de Sambrook et ai. (1989), através de 

lavagens sucessivas em fenol e clorofórmio:álcool isoamllico (24: 1 ). O DNA foi 

precipitado em 2V de etanol e cloreto de sódio (2M NaCI), lavado em etanol 70% e 

finalmente, após a secagem do "pellet", este foi ressuspendido na solução tampão 

Tris-EDTA (TE 10:l) ou em água pura autoclavada. As amostras foram preservadas a - 
20°C até a amplificação. 

A reação da polimerase em cadeia (PCR) foi efetuada num ciclador térmico de 

PCR utilizando-se 50 pl de uma solução contendo: 26p1 de água pura autoclavada, 5pl 

da solupo tampa0 da PCR, 5p1 de dNTPs (2 mM), 4p1 de MgCI, (25 mM), 2,5p1 dos 



iniciadores ArgB-L e LeuA-H (20 pmol), 2pl de Taq polimerase ( I  unid.) e 2 p1 do DNA 

genômico (100 ng/pI). Cada ciclo de PCR consistiu da denaturação por 1 minuto a 

94OC, hibridização por 1 minuto a 54OC e extensão por 1 minuto a 72OC. Esse ciclo foi 

repetido 30 vezes e o passo final incluiu uma extensão final por 5 minutos a 72OC. 2pl 

do produto amplificado foram submetidos a eletroforese em um gel de agarose 0,8%, 

em Tampão TBE. O gel foi corado com brometo de etidio e fotografado com o sistema 

EagleEye (Stratagene). 

Um fragmento de 1,9 kilobase (kb= 1000bp) amplificado por PCR, 

correspondente aos genes tRNA Arginina (parcial), ND4L1 ND4, tRNA Histidina, tRNA 

Serina e tRNA Leucina, foi digerido por um conjunto de 6 endonucleases de restrição 

(New England Biolabs) reconhecedoras de 4- (Dpn II, Hae III, Hpa li), 5- (Hinf I), 7- 

(Eco0709 I) e 11- (Bgl I) pares de base. Essas enzimas foram escolhidas após uma 

simulação com cortes de enzimas, nas sequências do ND4L e ND4 descritas no 

capitulo anterior, utilizando-se o programa WEBCUTTER v.l .O disponível "on-line" no 

"website" http://www.medkem.gu.se/cutter/. Aproximadamente 900 ng do DNA 

amplificado (5 a 7pl do produto da PCR) de cada um dos 75 indivíduos de M. 

paraschomburgkii foram digeridos com três unidades de cada enzima, mediante 

incubação por 2-3 hrs a 37"C, nos respectivos tampões de diluição (1110). O produto 

digerido foi observado e fotografado em gel de agarose 1,8% mediante visualização em 

luz UV, após ter sido corado com brometo de etidio. Utilizou-se dois marcadores 

moleculares (50 e 250bp ladder - Pharmacia), para estimar o tamanho dos fragmentos 

de DNA. 

Os polimorfismos no comprimento de fragmentos de restrição (RFLPs) foram 



contados e, para cada indivíduo, foi atribuído um haplótipo que era composto pelos 

fenótipos de restrição de cada uma das 6 endonucleases utilizadas. Para cada enzima, 

foi atribuído o caráter alfanumérico "A" para o fenótipo mais comum e o caráter "B" para 

a forma alternativa. Posteriormente, foi realizado um mapeamento dos sítios de 

restrição para cada enzima com intuito de individualizar os sítios de restrição e permitir 

a construção de uma matriz geral dos estados de caracteres (presençalausência de 

sítios de restrição). A partir deste mapeamento foram utilizados os procedimentos 

GROUP e GENERATE implementados no progama REAP v.4.0 (McElroy et a/., 1992), 

levando-se em conta os haplótipos compósitos detectados e os sítios de restrição de 

cada enzima. Os índices de diversidade haplotípica (h) ,  diversidade nucleotídica (n) e 

divergência de sequências foram calculados de acordo com Nei (1987) e Nei & Tajima 

(1981) utilizando-se os procedimentos DA e D do programa REAP. As estimativas de 

divergência de sequência foram utilizadas para produzir dendrogramas com taxas 

evolutivas constantes (método UPGMA) e variadas (método "neighbour-joining" - NJ). A 

matriz de estados de caracteres gerada no programa REAP também serviu de base 

para elaboração de uma árvore de máxima parcimônia utilizando o algoritmo de 

"procura exaustiva". A estimativa da força dos agrupamentos foi obtida pelo método de 

"bootstrapnl com 1000 réplicas. As árvores evolutivas foram geradas através do 

programa PAUP* v.4.0d65 (Swofford, 1998). 

RESULTADOS 

Análise do padrão de clivagem do NADH 4Ll4 

Um fragmento de aproximadamente 1,9 kb foi amplificado por PCR. 



Considerando que o tamanho médio do genoma mitocondrial dos peixes é de 

aproximadamente 16,5 kb, cerca de 11,5% do genoma mitocondrial de M. 

paraschomburgkii pode ter sido acessado através do corte com enzimas. As regiões 

amplificadas corresponderam à porção 3' do gene tRNA Arginina, a totalidade dos 

genes ND4L, ND4, tRNA Histidina, tRNA Serina e a porção 5' do gene tRNA Leucina 

(Fig. 2). Um total de 35 fragmentos de restrição foram obtidos com a clivagem do DNA 

amplificado pelas 6 enzimas de restrição, tendo sido detectados de dois a três 

haplótipos (ou mitotipos) para cada enzima (Tab. 1). No total, quatro padrões de 

restrição produzidos pelas seis enzimas foram reconhecidos, também denominados 

haplótipos compósitos, sendo cada um correspondente a uma bacia de drenagem (Tab. 

2). Portanto, em nenhum momento foram encontrados diferentes haplótipos compósitos 

em uma mesma bacia o que indica que não ocorreu contato secundário entre as 

populações após o isolamento das mesmas. A população do Jari apresentou um padrão 

de restrição muito particular e específico (autapomórfico) em 4 das 6 enzimas utilizadas 

e em nenhum momento a população do Jari compartilhou o mesmo padrão de restrição 

para uma dada enzima com a população do Uatumã (Tab. 2, Fig. 3). Com exceção do 

padrão obtido com a enzima Hae III, a somatória dos fragmentos observados 

mostraram-se relativamente congruentes com o tamanho total do segmento amplificado 

por PCR. Aparentemente, a enzima Hae III cortou o mtDNA amplificado em diversos 

fragmentos pequenos (c 80 bp) tornando-os difíceis de serem visualizados na agarose, 

não sendo também descartada a hipótese de que algumas bandas com o mesmo 

tamanho tenham se sobreposto formando "doublets". 



Variabilidade intra e interpopulacional 

O padrão de corte com enzimas de restrição foi o mesmo para as amostras de 

uma mesma bacia de drenagem (Tab. 2), o que significa dizer que o nível de variação 

intrapopulacional, medido pela diversidade haplotipica e nucleotídica, foi igual a zero. Já 

a divergência nucleotídica entre as populações das diferentes drenagens variou de 1,5 

a 11,9 %, sendo que os valores de divergência refletem quais populações são próximas 

entre si em termos dos haplótipos mitocondriais (Tab. 3). A análise emparelhada dos 

valores de divergência nucleotídica indica que as populações mais próximas são as do 

Trombetas e Araguari enquanto que a maior divergência é observada entre a do Jari e 

Uatumã. 



Tabela 1. Lista dos fragmentos gerados por RFLPs de Mylesinus paraschomburgkii das 
drenagens do Uatumã (rios Pitinga= PIT, Jatapu= JAT e Capucapu= CAP), Trombetas 
(rio Trombetas= TRO), Jari (rio Iratapuni= IRA) e Araguari (rio Falsino=FAL). Presença 
(1 ) ou aus6ncia (0) de cada haplótipo é indicada. n= número de peixes analisados. 

Tabela 2. Lista dos hapkótipos compósitos gerados por RFLPs (Bgl I, Dpn 11, ECO 01091, 
Hae 111, Hinf I e Hpa 11, respectivamente) de M. paraschomburgkii dos rios Pitinga, 
Jata~u. Ca~uca~u. Trombetas. Irata~uru e Falsino. 

Tabela 3. Divergencia nudeotídica (Nei & Miller, 1990) das amostras populacionais de 
M. paraschomburgkii, obtida com o procedimento D do programa REAP, para os 
fragmentos de restriç&o (PCR-RFLP) dos genes ND4UND4. 



Figura 2. Representação esquemática dos genes mitocondriais amplificados por PCR e 
que foram cortados com endonucleases de restrição. 
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Figura 3. Genes mitocondriais tRNA Arginina (parcial), NML, ND4, tRNA Histidina, 
tRNA Serina e tRNA Leucina amplificado por PCR e digeridos com as enzimas de 
restrição Bgl I (A), Dpn II (B), ECO0109 I (C), Hae 111 (D), Hinf l (E) e Hpa I 1  (F). 1 e 7= 
Marcador molecular "50 bp ladder" (exceto no A = 250 bp ladder); 2 a 5 = M. 
paraschomburgkii das bacias dos rios Uatuma,Trombetas, Jari e Araguari, 
respectivamente; 6= M. paucisquamatus da bacia do rio Tocantins. 



q A análise das árvores de distancia genética, utilizando taxas evolutivas 
, -;j 

S.> , .  

, ) constantes (UPGMA) e variadas (NJ), e a de máxima parcimdnia (MP) demonstrou que 

o relacionamento dos haplótipos de M. paraschomburgkii está centrado no isolamento 

geográfica das populações (Fig. 4). Apenas a árvore de UPGMA apresentou uma 

- configuraflo distinta, onde a população do Jari permanece como grupo-irmBo das 

demais populações. Já, a topologia das árvores de NJ e MP sBo congruentes e 
i 

mostram uma tricotomia formada por trés ramos que correspondem às populações do 

UatumB, Trombetas+Jari e Araguari. O agrupamento Trombetas+ Jari teve um suporte 

de 67% e 78% nas árvores de NJ e MP, respectivamente, superior ao valor encontrado 

de 55% para o agrupamento Trombetas+Araguari da árvore de UPGMA. 
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~iscussÃo 

Nos peixes, a técnica de PCR-RFLP vem sendo empregada em várias situações, 

como por exemplo, para checar a existência de diferentes coortes reprodutivas em 

Stizostedion vitreum (Merker & Woodruff, 1996); averiguar a existência de diferentes 

estoques pesqueiros em Engraulis encrasicolus (Bembo et a/., 1995), Salmo salar e S. 

trutta (Hansen & Loeshchke, 1996; Hansen & Mensberg, 1996; Clifford et a/., 1998), 

Salvelinus namaycush (Vitic & Strobeck, 1996) e Sebastes flavidus (McGauley & 

Mulligan, 1995); analisar a estrutura genética populacional de Phoxinus eos (Toline & 

Baker, 1995), Salmo trutta (Apostolidis et a/. , 1996), Oncorhynchus kisutch (Carney et 

a/. , 1997), Oreochromis niloticus (Agnése et a/. , 1997) e Thymallus arcticus (Redenbach 

& Taylor, 1999); constatar a ocorrência de introgressão entre Salvelinus alpinus e S. 

fontinalis (Bernatchez et a/., 1995), e por último comparar diferenças interespecíficas 

como em Alosa spp. (Chapman et a/., 1994), Thunnus spp. (Chow & Kishino, 1995) e 

Anguilla spp. (Tagliavini et al., 1995). 

A exemplo dos resultados morfológicos, parasitológicos e de sequência de DNA, 

também observa-se que com a técnica de PCR-RFLP é possível detectar a existência 

de diferentes unidades populacionais de M. paraschomburgkii, representadas pelas 

bacias de drenagens dos rios Uatumã, Araguari, Trombetas, Jari. 

Embora as enzimas de restrição utilizadas tenham sido efetivas na evidenciação 

de diferenças interpopulacionais, o mesmo não pode ser dito para as possíveis 

diferenças intrapopulacionais. A razão para não evidenciação de diferenças 

intrapopulacionais (amostras de uma mesma bacia de drenagem) é que no sítio de 

restrição de cada uma das enzimas utilizadas não haviam nucleotídeos polimórficos. 



Convém lembrar que a técnica de PCR-RFLP é uma obtenção indireta de informações 

sobre a variação nucleotídica em sequências de DNA e que as endonucleases têm a 

propriedade de identificar e cortar apenas sítios específicos de DNA. Assim, somente se 

ocorrer uma mutação de ponto no sítio de restrição da enzima ela deixará de realizar o 

seu corte. 

A aparente falta de sítios polimótficos nos sítios de restrição das enzimas pode 

ser um reflexo do homomoríismo da população advindo de eventos de deriva genética e 

do livre fluxo gênico que ocorre entre os demes de uma mesma bacia de drenagem. 

Caso os "estoques ancestrais" formadores de cada uma das populações de M. 

paraschomburgkii tenham sido pequenos apenas nos momentos iniciais da fundação da 

população, "o efeito do fundador" é o que poderia ter influenciado essa homogeneidade. 

Entretanto, caso a população tenha sido pequena em um ou vários momentos sugere- 

se que uma sequência de eventos do tipo "efeito de gargalo de garrafa" teria produzido 

a homogeneidade. Convém destacar que o principal efeito de ambas situações é a 

redução de variação genética (Nei et a/., 1975; Avise, 1994). Portanto, pode-se supor 

que mesmo que a população tenha tido um nível alto de diversidade haplotípica, pode 

muito bem ter ocorrido a extinção de algumas das linhagens mitocondriais pré- 

existentes na população. 

Quanto ao fluxo gênico, se considerarmos apenas os padrões de restrição das 

seis enzimas utilizadas, tem-se que na bacia do Uatumã os habitats de cachoeiras não 

funcionaram como agentes restritivos ao fluxo gênico visto que o padrão de corte 

enzimático foi o mesmo entre os indivíduos dos rios de cabeceira (rio Pitinga) e os da 

porção inferior da bacia (rios Jatapu e Capucapu) conforme observado nas tabelas 1 e 



2. Portanto, nota-se que o habitat "corredeira" parece não interferir no fluxo gênico entre 

os diversos demes que habitam as corredeiras ao longo da bacia do Uatumã. Vale 

lembrar que M. paraschomburgkii é um peixe reofílico e altamente adaptado para o 

ambiente de corredeiras, particularmente devido ao fato da espécie alimentar-se de 

plantas aquáticas (Podostemáceas) que ocorrem apenas no substrato rochoso das 

corredeiras (Santos et a/., 1997). Dessa maneira, poder-se-ia esperar que este tipo de 

barreira ecológica teria contribuído para a presença de algum tipo de diferenciação no 

genoma mitocondrial da espécie, particularmente entre as distintas corredeiras ao longo 

da bacia de drenagem, o que não foi observado. 

Esta falta de divergência genética contrasta com resultados obtidos em ciclideos 

africanos pertencentes ao gênero Tropheus e a tribo Eretmodini, onde tais espécies, a 

despeito de habitarem em locais rochosos do lago Tanganika, apresentaram um alto 

grau de endemismo intralacustre evidenciado inclusive pelos níveis de diversidade 

genética (Sturmbauer et a/., 1997). 

Pode-se conjecturar o seguinte processo evolutivo para explicar o padrão das 

linhagens mitocondriais observadas em M. paraschomburgkii. Em uma escala 

microtemporal, o regime hidrológico de cheias e vazantes dos tributários que drenam o 

escudo guiano poderiam estar contribuindo com uma situação de expansão e retração 

dos demes de M. paraschomburgkii. Durante a cheia, quando a oferta alimentar de 

Podostemáceas diminui os peixes migrariam rio acima em direção às cabeceiras dos 

rios em busca de mais plantas, retornando quando ocorre um "bloom" de 

Podostemáceas durante a vazante. Este movimento poderia estar atuando como um 

agente mantenedor da homogeneidade intrapopulacional. Em uma escala 



macrotemporal, os eventos de glaciação e interglaciação poderiam ter funcionado como 

prováveis agentes promotores da extinção de linhagens mitocondriais através da deriva 

genética. Mecanismos como estes normalmente redundam em deriva genética, sendo 

que a deriva normalmente tem sido evocada para explicar a existência de altos índices 

de variabilidade genética entre populações (quando isoladas) e, paradoxalmente, falta 

de variabilidade dentro das populações (Avise, 1994). Porém, caso os eventos de 

glaciação e interglaciação tivessem funcionado como agentes dispersores das 

populações muito provavelmente teriam sido encontradas evidências de contato 

secundário entre as populações de distintas bacias como observado em algumas 

ocasiões na literatura de peixes (Toline & Baker, 1995; Redenbach & Taylor, 1999) 

Os dados da divergência nucleotidica, obtidos a partir da matriz de 

presença/ausência dos sítios de restrição, revela-nos, surpreendentemente, que os 

valores obtidos para a análise emparelhada das amostras das bacias do 

UatumãxTrombetas e UatumãxAraguari são os mesmos. Já os valores mais 

divergentes são os do Uatumã e Jari (Tabela 3). Contudo, os cladogramas obtidos com 

a distância genética NJ e a cladística (MP) denotam sempre uma maior afinidade entre 

as populações do Trombetas e a do Jari (Figura 4), reiterando a configuração obtida 

com as árvores de MP apresentados no Capítulo 1. Como não foi possível sequenciar 

as amostras do Araguari, fica limitada uma abordagem comparativa dos resultados de 

divergência nucleotídica de todas as populações conhecidas, com base no 

sequenciamento do DNA e no PCR-RFLP. 

Sob a ótica da genética da conservação, as populações das bacias do Uatumã, 

Trombetas, Jari e Araguari, devem ser encaradas cada uma como uma unidade de 



estoque, ou seja, em futuros planos de manejo da espécie deve-se assegurar a 

integridade dos mesmos. Sob a ótica populacional, merecem ser lembrados dois pontos 

no tocante ao impacto das usinas hidrelétricas sobre peixes reofílicos, como M. 

paraschomburgkii: 1) as barragens normalmente promovem, em algum nível, um 

impacto na estrutura genética populacional da espécie, isolando as populações nas 

cabeceiras dos rios (vide como exemplo os casos na bacia do Uatumã nas UHEs de 

Balbina, Pitinga e Jatapu), portanto vias de comunicação entre os locais a montante e a 

jusante das usinas devem ser estabelecidas; 2) normalmente ocorre uma extirpação 

local das populações nas áreas de formação do lago e do vertedouro das turbinas e a 

principal causa parece ser o impacto das alterações hidrológicas e físico-químicas do 

rio. Portanto é aconselhável um monitoramento genético populacional das espécies de 

peixes dessas regiões nas fases pré e pós-enchimento das UHEs. 

Recentemente, na bacia do rio Uatumã, foi constatado o desaparecimento das 

populações de M. paraschomburgkii logo a jusante e a montante de pelo menos duas 

(Balbina e Pitinga) das três usinas hidrelétricas construidas nesta bacia. A principal 

causa parece ter sido as alterações hidrológicas e físico-químicas do rio afetando as 

pradarias de Podostemáceas, seu principal recurso alimentar (Magalhães & Odinetz- 

Collart, 1997). Portanto, esse biótopo de plantas aquáticas, por ser extremamente rico e 

ao mesmo tempo frágil, também merece um plano de conservação específico, caso 

contrário parte da biodiversidade aquática dependente deste biótopo poderá deixar de 

existir. 

Concluindo, os resultados obtidos com a técnica de PCR-RFLP sobre os 

segmentos gênicos ND4LlND4 e tRNAs do genoma mitocondrial de M. 



paraschomburgkii permitiu-nos demonstrar que esta técnica foi eficiente para evidenciar 

diferenças interpopulacionais. Porém, é preciso cautela ao se fazer inferências 

genético-populacionais com dados de DNA mitocondrial, visto que algumas 

propriedades inerentes deste genoma como a sua herança clonal materna, sua 

dinâmica evolutiva e o tamanho do genoma analisado, podem causar estimativas 

erradas do grau de variabilidade intrapopulacional, principalmente quando comparados 

com dados do genoma nuclear. 
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ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM POPULAÇÕES DE Mylesinus paraschomburgkii 

(CHARACIFORMES, SERRASALMIDAE) DA BACIA AMAZONICA. 

INTRODUÇÃO 

O estudo citogenético populacional em peixes neotropicais tem permitido 

detectar a existência de polimorfismos cromossômicos, assim como variações 

cromossômicas interpopulacionais. Vale destacar que quase a totalidade desses casos 

constatados em alguns representantes de famílias de Ostariophysi neotropicais tais 

como Erythrinidae (Giuliano-Caetano & Bertollo, 1988; Bertollo, 1996; Bertollo et al., 

1997), Serrasalmidae (Cestari & Galetti Jr., 1992; Nakayama, 1997), Gymnotidae 

(Foresti et al., 1984), Sternopygidae (Almeida-Toledo et al., 1993), Callichthyidae 

(Oliveira et al., 1988a; Oliveira et a/., 1990; Porto e Feldberg, 1993, Sanchez & 

Fenocchio, 1996), Loricariidae (Andreata et a/., 1994) e Pimelodidae (Fenocchio & 

Bertollo, 1990), foram registrados sem o conhecimento prévio da existência de outras 

diferenças biológicas entre as populações. Contudo, exceções podem ser feitas no 

tocante a alguns grupos, como Astyanax do complexo scabripinnis (Moreira-Filho & 

Bertollo, 1991) e Trichomycterus paolence (Torres et al., 1998), onde diferenças 

moríológicas já haviam sido previamente detectadas (p.ex. através da descrição de sub- 

espécies). 

Em conjunto, essas diferenciações cromossômicas podem ser categorizadas 

como presençalausência de rearranjos estruturais (fusõeslfissões cêntricas elou 
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inversões), sistemas cromossômicos sexuais e de cromossomos supranumerários. 

Além dessas categorias, diferenças também podem ser observadas em alguns tipos de 

bandamentos, como o bandamento C, e na localização cromossômica das regiões 

organizadoras de nucléolos (NORs). 

Os casos de variações interpopulacionais com diferentes números diplóides elou 

sistemas cromossômicos sexuais, particularmente quando em simpatria e sem 

evidência de hibridizações, têm chamado a atenção para a necessidade de um estudo 

taxonômico mais aprofundado em várias espécies de peixes neotropicais, como ocorre 

em Hoplias malabaricus (Bertollo et a/. , 1 997), Eigenmannia virescens (AI meida-Toledo 

et a/., 1993) e Astyanax scabrippinis (Moreira-Filho & Bertollo, 1991; Maistro et a/., 

1998). 

O serrasalmideo Mylesinus paraschomburgkii tem apresentado uma série de 

diferenças populacionais relacionadas a morfoanatomia (Jégu et a/., 1992), 

parasitofauna (Belmont-Jégu, 1992; Thatcher & Jégu, 1996) e DNA mitocondrial 

(capítulos 2 e 3 dessa tese). Esse trabalho busca verificar se essas diferenças 

biológicas detectadas em distintas populações de M. paraschomburgkii, podem estar 

também refletidas na estrutura cariotipica da espécie. 



Figura 1. Locais de coleta de M. paraschombuqkii para analise canotipica (nos Pitinga, 

Uatumã, Capucapu e Falsino). 

Coleção Ictiológica do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. 
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Os cromossomos mitóticos foram obtidos a partir de células renais, empregando- 

se preparações diretas convencionais (Bertollo et ai., 1978), culturas celulares de curto 

termo (Fenocchio et ai., 1991) ou tratamento temporário em solução de Hanks (Foresti 

et ai., 1993). No primeiro caso, os animais foram previamente injetados com solução 

0,03% de colchicina, na proporção de lm1/100g peso, enquanto nos demais utilizou-se 

solução 0,015% de colchicina, na proporção de 100p1 de colchicina em 10ml de meio de 

cultura ou solução de Hanks. As regiões organizadoras de nucléolo (NORs) foram 

evidenciadas segundo a técnica descrita por Howell & Black (1980), e a 

heterocromatina constitutiva (bandas C) conforme Sumner (1 972). 

Foi estabelecido o número diplóide modal para cada população e os 

cromossomos foram alocados em quatro grupos cromossômicos conforme a relação de 

braços (RB): metacêntricos (M: RB = 1,O a 1,70), submetacêntricos (SM: RB = 1,71 a 

3,00), subtelocêntricos (ST: RB = 3,01 a 7,OO) e acrocêntricos (A: RB > 7,Ol). Na 

ordenação do cariótipo, os cromossomos foram dispostos em ordem decrescente de 

tamanho em cada um dos grupos cromossômicos identificados. Considerou-se a 

ocorrência de dois braços cromossômicos para os grupos M e SM e de um único braço 

para os grupos ST e A (Levan et ai., 1964). 



RESULTADOS 

Menos que 30% das amostras coletadas proporcionaram resultados satisfatórios 

nas análises citogenéticas, uma vez que as mesmas foram processadas em campo, 

onde as condições não são tão adequadas como em laboratório. Como observado na 

Tabela 1, de um total de 63 indivíduos coletados, somente 19 apresentaram resultados, 

sendo sete do rio Uatumã (1 macho, 4 fêmeas e 2 jovens), sete do rio Pitinga ( I  macho 

e 6 fêmeas), cinco do rio Capucapu (2 macho e 1 fêmea e 2 jovens) e dois do rio 

Falsino (2 machos). No total, foram contadas 780 células e o número diplóide modal 

encontrado foi de 2n=58 cromossomos nas 4 populações amostradas: rios Pitinga, 

Uatumã, Capucapu e Falsino, sendo que a fórmula cariotípica da espécie foi 

2n=54+22SM+I 2A (figura 2a). 

Os cromossomos relacionados com a organização nucleolar variaram de 4 a 12, 

todos do tipo acrocêntrico (Tabela 2), sendo as NORs evidenciadas sempre na porção 

terminal do braço curto (Figura 2b). Apenas espécimes dos rios Pitinga e Falsino 

puderam ser analisados para este carater, sendo que o indivíduo do rio Falsino foi o 

único a apresentar poucas NORs. 

Com base nos resultados obtidos com a técnica de bandamento C, verificou-se 

um padrão pobre de heterocromatina constitutiva, com localização preferencialmente 

pericentromérica e telomérica em alguns poucos cromossomos. O maior par de 

cromossomos metacêntricos apresentou um bloco heterocromático na região proximal 

do braço longo, sendo considerado o Único par cromossômico marcador da espécie 

(Figura 2c). 



Tabela 1. Frequência dos números cromoss6micos diplóides encontrados 

em M. paraschomburgkii. No. Peixe= registro do peixe no Lab. de 

Citogenética de Peixes, M= macho, F= fêmea, I= sexo indeterminado, U= 

rio Uatumã, C= rio Capucapu, P= rio Pitinga, F= rio Falsino. 



. . 

;' Tabela 2. Frequbncia observada do número de NORs de M. pamschomburgkii. Obs~we 

que o nomero de NORs do individuo 3348 (em negrito) se diferencia dos demais. No. 

Peixe= registro do peixe no Lab. de Citogenbtica de Peixes, M= macho, F= f&mea. P= 

rio Pitinga, F= rio Falsino. 



Figura 2. Cariótipos de Mylesinus paraschomburgkii. A) Coloração convencional com 
Giemsa. B) Tratamento com nitrato de prata evidenciando as NORs nos cromossomos 
acrocêntricos. C) Bandamento C, com hidróxido de bário. 



O cariótipo de M. paraschomburgkii no contexto dos estudos citogenéticos 

populacionais dos Characiformes neotropicais. 

Mylesinus paraschomburgkii tem apresentado um certo grau de diferenciação 

populacional no que diz respeito a sua moríologia (Jégu et a/., 1989), seus parasitos 

(Belmont-Jégu, 1992; Thatcher & Jégu, 1996) e seu padrão de mtDNA (Capítulos 1 e 

2), indicando que, muito provavelmente, as populações das bacias de drenagem dos 

rios Uatumã (Amazonas), Trombetas (Pará) e Jari (Amapá) estão isoladas. 

Considerando esses resultados, procuramos verificar também a ocorrência de alguma 

diferenciação cromossômica entre as diferentes populações de Mylesinus 

paraschomburgkii, amostradas ao longo da bacia amazônica. Porém, os resultados aqui 

obtidos indicam uma homogeneidade cariotipica interpopulacional, pelo menos na 

capacidade de resolução das técnicas utilizadas. Assim, o número diplóide 2n= 58 é o 

mesmo entre os diferentes pontos de amostragem na bacia amazônica (Rios Pitinga, 

Uatumã, Capucapu e Falsino), não se observando nenhuma diferenciação em termos 

de fórmula cariotipica, sítios de NORs e padrão da heterocromatina constitutiva. 

Oliveira et a/. (1988b) e Galetti Jr. et a/. (1994) apresentaram um excelente 

panorama sobre as tendências evolutivas observadas nos cromossomos de peixes 

neotropicais, particularmente os Characiformes. Ambos os trabalhos reconhecem dois 

agrupamentos de peixes, o primeiro caracterizado por uma relativa estabilidade 

cariotipica e- o segundo caracterizado por extensivos rearranjos cromossômicos. A 

hipótese de que o grupo com macroestrutura cariotipica dita " ~ ~ n ~ e ~ a d a "  teria sua 

evolução cariotipica governada por aspectos da homeostase celular (equlibrio entre 



forças seletivas antagônicas quanto a diversidade genômica e à constância celular) foi 

apresentada por Venere & Galetti Jr. (1989), muito embora sem detalhes quanto a este 

modelo, e posteriormente por Galetti Jr. et a/. (1994). Neste contexto, M. 

paraschomburgkii representa uma espécie de mileíneo2 que tamb6m mostra uma 

macroestrutura cariotipica estável, pelo menos para as diferentes populações 

amostradas. O fato de terem sido detectadas diferenças inter-populacionais nessa 

espécie em relação à morfologia, parasitofauna e mtDNA, não implica necessariamente 

na ocorrência de diferenciações cromossômicas, uma vez que se tratam de eventos 

independentes. É comumente relatatado o fato de diversos grupos de Characiformes 

mostrarem, por exemplo, boas diferenciações morfológicas entre espécies, mas sem 

diferenciações cariotípicas significativas. Nesse caso, pode-se citar alguns 

anostomideos, curimatídeos, proquilodontideos, quilodontídeos, hemiodídeos e 

briconíneos (ver revisões em Oliveira et a/., 1988b, Porto et a/., 1992; Galetti Jr. et a/., 

1 994). 

Contudo, mesmo dentro desses grupos de peixes neotropicais onde o principio 

geral da estabilidade macrocariotípica pode ser aplicado, algumas variações 

cromossômicas interpopulacionais já foram detectadas. Em Leporinus friderici, por 

exemplo, uma espécie de Anostomidae com ampla distribuição na América do Sul, as 

populações das bacias do rio Madeira (Galetti Jr. et a/., 1991), do rio Tietê (Koehler et 

a/., 1997) e rio Araguaia (Venere, 1998) não mostraram nenhuma alteração quanto à 

macroestrutura cromossômica. Com exceção de um espécime do rio Madeira que 

* Essa designação 'mileineo", corresponde a um conjunto de gêneros e espécies de serrasalrnídeos conhecidos 
popularmente como pacus, tambaqui e pirapitinga. Possuem a mandíbula superior com duas séries de dentes, a série 
interior com dentes molariformes, e a mandíbula inferior geralmente com um par de dentes cônicos por trás da série 
principal. Esses peixes já foram reconhecidos com o status taxonômico de subfamilia (Géry, 1972), porém os 
resultados filogenéticos morfológicos e moleculares não reconhecem tal subfamília. 
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apresentou NORs múltiplas, a localização destes sítios foi sempre em um único par 

cromossômico. Já o padrão de heterocromatina apresentou-se ligeiramente 

diferenciado, com região centromérica banda C-negativa na população do rio Madeira e 

banda C-positiva na população do Tietê. Além disso, o par organizador nucleolar (par 2) 

mostrou a porção subterminal do braço longo positiva para o bandamento C na 

população do rio Madeira, enquanto nas populações do rio Tietê e Araguaia esta 

marcação encontrava-se na porção terminal do braço longo do mesmo cromossomo. 

Sabe-se que nessa espécie existem diferenças conspícuas entre as populações de São 

Paulo, Amazônia, e Guiana, usando-se marcadores enzimáticos (Rennó et a/., 1990). 

0 s  marcadores mitocondriais do tipo RFLP também evidenciaram diferenças 

populacionais marcantes, analisando-se apenas espécimes coletados na Guiana 

(Rennó et a/., 1991). 

Já no segundo grupo, que se caracteriza pela evolução cariotípica divergente, as 

diferenças no número e fórmula cariotípica entre espécies e populações poderiam estar 

sendo submetidos a outro(s) tipo(s) de força(s) seletiva(s), associados(s) com a 

estrutura populacional do organismo. Lande (1984) considera algumas condições que 

poderiam favorecer a fixação de rearranjos cromossômicos nas populações: pequeno 

tamanho populacional, baixa vagilidade e alta extinção local. Com relação ao tamanho 

populacional, as populações de M. paraschomburgkii aparentemente não satisfazem 

aquele critério de fixação, visto que em rios como Uatumã e Trombetas essa espécie é 

sempre uma das mais representativas nas amostragens, principalmente nos ambientes 

de cachoeira (Jégu et a/., 1989; Ferreira, 1993). Quanto à vagilidade, a observação é 

empírica e sugere que M. paraschomburgkii migra entre as corredeiras de um mesmo 



rio, o que poderia explicar os resultados moleculares apresentados nos capítulos 1 e 2. 

Quanto a extinção local, não existem dados disponíveis. 

No geral, a literatura em citogenética de peixes tem apresentado modelos ou 

padrões evolutivos que explicam mais as diferenças cromossômicas do que as 

similaridades. As características cromossômicas comumente comparadas passam pela 

simetrialassimetria dos cromossomos, o padrão de distribuição das NORs e o padrão 

de heterocromatina constitutiva. As populações de M. paraschomburgkii não 

apresentam diferenças quanto ao grau de simetriaJassimetria do cariótipo, as NORs são 

múltiplas e localizadas nos cromossomos acrocêntricos, e o padrão de heterocromatina 

é conservador, sem mudanças aparentes, não havendo portanto, pelo menos nesse 

nível de análise, características cromossômicas populacionais diagnósticas. A análise 

citogenética empregada no estudo populacional de M. paraschomburgkii ainda carece 

do emprego de técnicas mais resolutivas, como a coloração com fluorocromos base- 

específicos, bandamentos com endonucleases de restrição e hibridização in situ. É 

possível que, com estas análises, alguma diferenciação cromossômica possa vir a ser 

caracterizada entre as diferentes populações da especie. 

O cariótipo de M. paraschomburgkii no contexto da evolução cromossômica da 

família Serrasalmidae 

Citogeneticamente, M. paraschomburgkii faz parte do grupo de mileíneos com 

2n=58 cromossomos diferindo, portanto, dos outros dois grupos de mileíneos os quais 

apresentam 2n = 54 e 2n = 62 (ver revisão em Porto et a/., 1992: Tabela 1) 

A fórmula cromossômica de M. paraschomburgkii difere também em relação ao 



grupo de mileíneos com 2n=58. Assim, enquanto, Myleus pacu, M. schomburgkii e 

Utiaritichthys sp. apresentam entre 40-42 cromossomos meta-submetacêntricos e 16-1 8 

cromossomos su btelo-acrocêntricos (Porto et a/. 1992), M. paraschomburgkii apresenta 

46 cromossomos meta-submetacêntricos e 12 cromossomos subtelo-acrocêntricos 

(Figura 2a). 

Quanto as regiões organizadoras de nucléolos, M. paraschomburgkii apresenta 

um sistema múltiplo, onde as NORs variam em número, tamanho e intensidade de 

coloração. As marcações pelo nitrato de prata variam de 4 a 12, sendo terminalmente 

situadas no braço curto de cromossomos acrocêntricos. A população da bacia de 

drenagem do rio Araguari apresentou um número modal de NORs ativas levemente 

inferior as populações da bacia de drenagem do rio Uatumã. No entanto é possível que 

este fato esteja relacionado apenas a pequena amostragem (n=2) na bacia do rio 

Araguari. 

Entre os mileíneos, Porto et a/. (1989, 1991) reconhecem 4 categorias distintas 

para a posição e número das NORs, associados a morfologia cromossômica: 

1) 4 a 6 NORs terminais em cromossomos meta-submetacêntricos, em espécies com 

2n=54 cromossomos (Colossoma e Piaractus); 

2) 14 NORs terminais em cromossomos meta-submetacêntricos, em espécies com 

2n=54 cromossomos (Mylossoma); 

3) 6 a 12 NORs terminais no braço curto em cromossomos subtelo-acrocêntricos, em 

espécies com 2n=58 cromossomos (Myleus, Mylesinus e Utiaritichthys). 

4) 4 marcações intersticiais em cromossomos meta-submetacêntricos em espécies com 

2n=62 cromossomos (Metynnis spp.). 



No que se refere a heterocromatina constitutiva, sua localização é 

preferencialmente pericentromérica em todos os cromossomos e telomérica em alguns 

cromossomos de M. paraschomburgkii. O maior par de cromossomos metacêntricos 

evidencia um bloco heterocromático na região proximal do braço longo, podendo ser 

considerado o Único par marcador dessa espécie. Comparado aos demais mil'eíneos da 

Amazônia, o padrão de heterocromatina constitutiva mais similar ao apresentado por M. 

paraschomburgkii é o de Utiaritichthys sp. coletado no rio Capucapu, também 

representado essencialmente por blocos heterocromáticos na região pericentromérica 

dos cromossomos (Porto et a/., 1989; 1991). Tal padrão difere sobremaneira daqueles 

mostrados por Colossoma macropomum e Piaractus brachypomus, espécies 

consideradas basais na filogenia da família, as quais apresentam blocos 

heterocromáticos não apenas nas regiões pericentroméricas de todos os cromossomos, 

mas também proximais e distais em alguns cromossomos marcadores, destacando-se o 

3", 14" e 20" pares cromossômicos de C. macropomum (Almeida-Toledo et al., 1987) e 

um par de metacêntricos com um bloco heterocromático bem evidente na porção dista1 

do braço curto em P. brachypomus (Nakayama et a/. 1 990). 

A Figura 3 evidencia a sobreposição de dados cromossômicos dos 

serrasalmídeos aos cladogramas propostos por Machado-Allison (1983) e Orti et a/. 

(1 996). Pode-se concluir que, de acordo com a filogenia cromossômica apresentada por 

Porto et a/. (1 989, 1991 ) para os serrasalmídeos, posteriormente corroborada pelos 

estudos com mtDNA (Ortí et a/., 1996), o cariótipo apresentado por M. 

paraschomburgkii pertence ao ramo evolutivo das espécies com 2n=58, o qual teria 

divergido do ramo ancestral da família Serrasalmidae que continha 2n=54/M-SM e sítios 



de NORs numericamente variáveis de 4-6 (Colossoma e Piaractus) até 14 (Mylossoma) 

cromossomos marcados, diferindo portanto da situação anteriormente proposta por 

Machado-Allison (1 983), com base em dados morfológicos. 

Concluindo, não se observaram alterações cariotípicas advindas da distgncia 

elou isolamento geográfico das populações de M. paraschomburgkii . Além disso, dos 

10 gêneros de mileineos conhecidos, pelo menos três grupos puderamm ser 

feneticamente agrupados quanto às informações citogenéticas do número diplóide, 

morfologia e padrão de NORs, reforçando que as relações evolutivas destes g6neros 

obtidas com dados cromoss6micos também é congruente com os dados moleculares. 



Figura 3. Números cromoss6micos sobrepostos aos cladogramas filogenéticos dos 
serrasalmídeos baseados em (A) dados morfológicos (Machado-Allison, 1983) e (9) 
moleculares (Orti et a/., 1996). A área em destaque corresponde aos gêneros de 
mileíneos (sensu Géry, 1972). 
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CONCLUSÕES GERAIS 

SEQUENCIAMENTO DE DNA - Os dados moleculares indicaram uma clara 

diferenciação geográfica sugerindo um isolamento total entre as populações analisadas 

(Uatumã, Trombetas e Jari). O tempo estimado deste isolamento variou de 0,43 a 2,8 

milhões de anos, dependendo da população e do segmento mitocondrial analisados. A 

divergência nucleotidica média entre as populações foi de 2,1% e 5,2% para os 

segmentos mitocondriais ND4LlND4 e Alça-D, respectivamente. As topologias das 

árvores de distância genética não foram congruentes entre si; já as topologias das 

árvores de máxima parcimônia mostraram-se mais congruentes. As filogenias, obtidas a 

partir das análises de sequências, e o cálculo do momento de separação das 

populações, não corroboraram a hipótese de que eventos recentes de 

glaciação/interglaciação tenham proporcionado o isolamento das populações, tampouco 

afirmar em que sentido (leste c-> oeste) esse cenário histórico tenha se desenvolvido. 

PCR-RFLP - Um segmento mitocondrial de 1,9 Kb foi amplicado com sucesso e 

cortado com enzimas de restrição. Os haplótipos compostos obtidos das populações de 

M. paraschomburgkii das bacias de drenagem do Uatumã, Tombetas, Jari e Araguari 

não foram compartilhados entre si, corroborando a existência de uma distinção 

geográfica e isolamento total entre as populações analisadas. A diversidade haplotipica 

intrapopulacional foi zero. A divergência nucleotídica média foi de 6,5 %. Os fatores 

históricos responsáveis pelo isolamento populacional continuam em aberto mas, 

sugere-se que a diferenciação das linhagens mitocondriais provavelmente seja devido a 

deriva genética a partir de uma metapopulação original. 



CARIOTIPIA - 0 s  dados cariotípicos indicam que quanto ao número 

cromossômico (2n=58), morfologia cromossômica e bandeamento C, não existem 

diferenças entre as populações. A Única diferença encontrada foi quanto ao número de 

cromossomos portadores das NORs, que foi maior na população do Uatumã. 

Em resumo, as informações morfológicas, parasitológicas e parcialmente as 

genéticas permitem afirmar que as populações de M. paraschomburgkii, ao longo de 

sua distribuição na bacia amazônica, de fato estão isoladas, sem aparente fluxo gênico. 

A utilização conjunta de caracteres moleculares e citológicos serviu para demonstrar 

que os eventos mitocondriais e citogenéticos de diferenciação são totalmente distintos e 

independentes, cada um sendo regulado por seus próprios mecanismos. 

A abordagem multidisciplinar, como a empregada em M. paraschomburgkii ao 

longo dos anos, permitiu que hipóteses evolutivas fossem propostas e testadas com 

todo rigor científico. O panorama filogeográfico de separação das populações não foi 

concordante entre as diversas abordagens e a inferência do tempo de separação das 

populações, apesar de preliminar, situou-se em um período de tempo muito superior 

aos 12 mil anos, até então estimados. 


