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O mundo 

Eduardo Galeano 

“Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando 

voltou, contou. Disse que tinha contemplado, lá do alto, a vida humana. E disse que somos um 

mar de fogueirinhas. - O mundo é isso - revelou -. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. 

Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. 

Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas e fogueiras de todas as cores. Existe gente de 

fogo sereno, que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns 

fogos, fogos bobos, não alumiam nem queimam; mas outros incendeiam a vida com tamanha 

vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo”. 



        

  

RESUMO 

 Os anfíbios anuros correspondem ao segundo grupo de vertebrados com maior número 

de espécies, perdendo apenas para os peixes. Só no Brasil são mais de 1000 espécies descritas, 

com novas descrições e revalidações acontecendo todo ano. Esse grupo está envolvido em 

diversas problemáticas taxonômicas, em parte por ser altamente polimórfico e ao mesmo tempo 

conter muitas espécies crípticas, em parte por ainda haver muitas lacunas no conhecimento 

acerca desse grupo, dado o tamanho da sua diversidade. Resolver problemáticas envolvendo 

esse grupo de vertebrados é fundamental para melhor estimar o tamanho real dessa diversidade, 

entender os caminhos evolutivos e as relações filogenéticas no grupo e poder auxiliar na 

conservação das espécies, traçando planos de manejo adequados, já que o declínio de anfíbios 

devido à perda e fragmentação de habitat, contaminação de ambientes naturais e disseminação 

de doenças tem aumentado vertiginosamente. Para isso, a taxonomia moderna conta com a 

soma de diferentes informações a respeito dos grupos, além dos dados morfológicos já 

tradicionalmente utilizados. Uma das áreas que tem se mostrado promissora como uma 

ferramenta de auxílio na taxonomia é a citogenética, especialmente depois do advento da 

citogenômica, além da sua importância para o entendimento da evolução cromossômica dos 

grupos. No entanto, trabalhos citogenéticos, especialmente aqueles aliados à biologia 

molecular, são escassos em anuros. Seguindo essa linha, esse trabalho buscou obter marcadores 

moleculares que pudessem auxiliar no esclarecimento de questões taxonômicas acerca de dois 

grupos de anuros endêmicos do Brasil, Thoropa Cope, 1865 e Haddadus binotatus (Spix, 1824). 

Para isso foram utilizados marcadores convencionais e moleculares, além de análises 

citogenômicas, com o auxílio de programas de bioinformática. 

 

Palavras-chave: Citogenômica. DNA repetitivo. Thoropa. Haddadus binotatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

  

ABSTRACT 

Anuran amphibians corresponds to one of the most diverse vertebrate groups, second 

only to fishes. In Brazil alone there are more than 1000 described species, with new descriptions 

and revalidations happening every year. This group is involved in several taxonomic issues, 

partially because it is highly polymorphic and at the same time contains many cryptic species, 

partially because there are still many gaps in knowledge about this group, given the size of its 

diversity. To solve these problems is a fundamental step to better estimate its true size, to 

understand the evolutionary pathways and phylogenetic relationships in the group and also to 

be able to contribute to the conservation of the species by helping to draw appropriate 

management plans, as the decline of amphibians due to habitat loss and fragmentation, 

contamination of natural environments and the spread of disease has increased dramatically. 

For this, modern taxonomy relies on the sum of different data about the groups, besides the 

morphological data traditionally used. One of the areas that has shown promise as a taxonomy 

tool is cytogenetics, especially after the advent of cytogenomics, in addition to its importance 

for understanding the chromosomal evolution of groups. However, cytogenetic studies, 

especially those allied to molecular biology, are scarce in anurans. Following this line, this work 

sought, through the cytogenetic study, using conventional molecular markers, and 

cytogenomic, with the help of bioinformatics softwares in obtaining more specific markers, to 

add data that can clarify taxonomic questions about two groups of endemic anurans of Brazil, 

Thoropa Cope, 1865 and Haddadus binotatus (Spix, 1824). 

 

Key-words: Cytogenomics. Repetitive DNA. Thoropa. Haddadus binotatus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

  

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

Pb – Pares de bases 

rDNA – DNA ribossomal (ribossomal DNA) 

rRNA – RNA ribossomal (ribossomal RNA) 

snDNA – DNA que codifica snRNA 

snRNA – Pequeno RNA nuclear (small nuclear RNA) 

SatDNA – DNA satélite (satellite DNA) 

TE – Elementos transponíveis (transposable elements) 

PCR –  Reação em cadeia da polimerase (polimerase chain reaction) 

FISH – Hibridação in situ fluorescente (fluorescent in situ hybridization) 

FITC - Fluoresceína isoticianato-avidina conjugada 

SSC – Tampão de citrato sódio-cloreto (saline-sodium citrate buffer) 

PBS – Tampão fosfato-salino (phosphate buffered saline) 

PBD – Detergente fosfato-tamponado (phosphate-buffered detergente) 

DAPI - 4’, 6-diamidine-2’-phenylindole 

dNTP – Desoxirribonucleotídeos fosfatados (deoxynucleotide triphosphate) 

Tº - Temperatura 

ºC – Graus Célsius 

RNase – Ribonuclease 

Tris-HCl – Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride 

KCl – Cloreto de potássio 

MgCl2 – Cloreto de magnésio 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

Os anfíbios anuros constituem o grupo de vertebrados tetrápodes mais diverso, sendo 7.193 

espécies descritas até hoje no mundo (FROST, Darrel R. 2020, acessado em abril de 2020). O 

Brasil, por sua vez, abriga boa parte dessa diversidade, com 1.137 espécies, sendo a maioria 

endêmica do país (SEGALLA et al., 2019). Por ser um grupo tão grande, estudos profundos de 

história natural, ecologia, citogenética, bioacústica, entre outros, não contemplam ainda toda 

essa diversidade (OLIVEIRA et al., 2017). O tamanho do grupo também leva a dúvidas com 

relação à classificação, e muitos grupos aparecem envolvidos em problemas taxonômicos. Uma 

das razões para essa dificuldade é o fato de os anuros constituírem um grupo altamente 

polimórfico e, ao mesmo tempo, com muitas espécies crípticas (SILVA et al., 2004). 

A taxonomia tradicional é baseada em descrições morfológicas, descrevendo - e 

delimitando, consequentemente - espécies exclusivamente através da morfologia, que por si só 

se constitui em apenas uma das muitas facetas que o estudo da biodiversidade apresenta 

(DAYRAT, 2005). Apesar da importância que a descrição morfológica tenha para a validação 

de espécies (e aí quando falamos em espécies esbarramos em outro aspecto que caracteriza a 

discussão que a taxonomia enfrenta atualmente: o conceito de espécie - DAYRAT, 2005; 

PADIAL et al., 2010), as hipóteses levantadas pela morfologia devem ser testadas através de 

outras abordagens. Assim, para diferenciar espécies, a taxonomia moderna, também chamada 

de taxonomia integrativa, usa de informações alternativas e aditivas à morfologia, como 

análises citogenéticas, moleculares, características estruturais de gametas, ecologia, 

bioacústica, entre outros (GROSJEAN, 2005; PADIA & RIVA, 2009; BRUSCHI et al., 2013; 

KÖHLER et al., 2017; MAGALHÃES et al., 2018). Nesse contexto, análises citogenéticas têm 

sido utilizadas em abordagens taxonômicas e filogenéticas como uma forma de prover mais 

informações a fim de auxiliar em tais problemáticas (BRUSCHI et al., 2012), já que a 

comparação cariotípica entre espécies, populações da mesma espécie, e até mesmo gêneros, 

podem ser úteis não só ao entendimento de como ocorre a diversificação cromossômica nos 

grupos, como também auxiliar na compreensão sobre as relações filogenéticas dentro e entre 

gêneros (AGUIAR JR. et al., 2002). 

Nas duas últimas décadas, importantes revisões taxonômicas foram realizadas em Anura, 

baseando-se principalmente em dados morfológicos e moleculares (FAIVOVICH et al., 2005; 

FROST et al., 2006; GRANT et al., 2006; HEDGES et al., 2008; DUELLMAN et al., 2016), 

mas muitas questões ainda permanecem em aberto. Ao mesmo tempo, muitas espécies de 

anuros foram cariotipadas até hoje e a comparação dos cariótipos entre grupos ou espécies pode 
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mostrar tanto variação quanto conservação cromossômica, sendo que a variação cariotípica está 

evidentemente associada à especiação em inúmeros casos como é o exemplo dos gêneros de 

anuros Eleutherodactylus Duméril and Bibron, 1841 e Hyla Laurenti, 1768 que abarcavam 

muitas espécies que hoje sabe-se pertencerem a gêneros e até famílias diferentes, e eram 

considerados gêneros com grande número de polimorfismos, devido à grande variação 

cariotípica existente entre essas espécies. 

Há trabalhos que tentam entender os mecanismos que podem levar à evolução 

cromossômica, como se dão as taxas dessa evolução (BOGART, 1991; SIQUEIRA et al., 2009), 

e em casos onde a morfologia é conservada e os dados moleculares deixam dúvidas, a 

citogenética pode ajudar a esclarecer problemas taxonômicos (RABELLO, 1970; LOURENÇO 

et al., 1999; CARVALHO et al., 2009), inclusive corroborando a existência de novas espécies 

e diferenciando espécies crípticas em diferentes grupos de vertebrados (NAKAYAMA et al., 

2001; SIQUEIRA et al., 2009; LOURENÇO et al., 2006; COSTA et al., 2016; SUÁREZ-

VILLOTA et al., 2017; LIMA et al., 2019). Dados cariotípicos aliados a dados moleculares têm 

resultado em relevantes trabalhos filogenéticos de alguns grupos (AGUIAR JR. et al., 2007; 

TARGUETA et al., 2010; GAZONI et al., 2012; AMARO et al., 2012) e como a maioria dos 

grandes trabalhos de revisão não levou em conta informações cromossômicas, essa abordagem 

pode ser útil para resolver as questões que permanecem abertas. 

 Assim, o estudo dos cromossomos baseado em suas morfologias e localização física de 

diferentes marcadores, como por exemplo, regiões organizadoras do nucléolo (RONs) e 

heterocromatina constitutiva, pode ser ainda uma importante ferramenta no auxílio do 

entendimento taxonômico e sistemático de alguns grupos (LOURENÇO et al., 1999; ROSA et 

al., 2003; AMARO-GHILARDI et al., 2004; SILVA et al., 2006; SIQUEIRA et al., 2009; 

MEDEIROS et al., 2013). De forma geral, anfíbios anuros apresentam cariótipo homogêneo 

quando analisados sob coloração convencional, sendo conservados com relação a número 

modal, ploidia (AGUIAR JR. et al., 2002) e morfologia (SILVA et al., 2006). Dessa forma, 

técnicas de bandamento e rastreamento de sondas são formas de buscar diferenças mais 

“profundas” nos cariótipos das espécies, a fim de conseguir diferenciá-las e/ou compreender 

melhor o processo evolutivo dos grupos. 

O surgimento de novas tecnologias de sequenciamento genômico nos anos 2000 

possibilitou o avanço da biologia molecular, e o refinamento na análise de cromossomos que  

vinha desde a década de 1980 com a implementação de novas técnicas de hibridização, como a 

FISH (PINKEL et al., 1986; VALENTE et al., 2017), propiciaram a integração entre 

citogenética e genômica, com o suporte de ferramentas bioinformáticas (SYMONOVÁ & 
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HOWELL, 2018), levando ao nascimento da citogenômica e reforçando o uso da citogenética 

como importantes ferramentas para estudos comparativos de caráter taxonômico e evolutivo. 

O mapeamento cromossômico de sequências de DNA repetitivo tem sido abordado em 

trabalhos que envolvem citogenética de anuros nas últimas décadas (LOURENÇO et al., 2001; 

VITTORAZZI et al., 2011; GAZONI et al., 2012; BARTH et al., 2013; NOGUEIRA et al., 

2015; GATTO et al., 2018). Essa classe de sequências está presente no genoma de todos os 

eucariotos, geralmente concentradas nas regiões centroméricas, pericentroméricas e 

subteloméricas dos cromossomos, constituindo o principal componente da heterocromatina 

(BISCOTTI et al., 2015). Elas aparecem repetidas, dispersas ou em tandem, de centenas a 

milhares de vezes, com o tamanho de seus monômeros variando de alguns pares de bases a 

algumas centenas deles. Elas também podem ser divididas entre as famílias multigênicas, como 

rDNAs que codificam RNAs ribossomais, snDNA, que codificam os snRNAs envolvidos no 

splicing, famílias gênicas codificadoras de proteínas, como as histonas e globinas, e aquelas 

sequências repetidas não-codificantes, como DNAs satélites e TE, como transposons e 

retrotransposons (LÓPEZ-FLORES & GARRIDO-RAMOS, 2012). Apesar de abundantes nos 

genomas eucariotos, poucos grupos têm seus DNA satélites extensivamente estudados 

(GIOVANNOTTI et al., 2018), sendo que em anfíbios anuros trabalhos com mapeamento e 

comparação de diferentes DNAs satélites são raros. 

Uma ferramenta que tem sido recentemente utilizada em estudos de organização 

genômica e comparação do genoma de diferentes grupos é a citogenômica. A citogenética 

molecular aliada à genômica, através da utilização de ferramentas de bioinformática, já é 

amplamente utilizada em análises clínicas e estudos de patologias humanas (IOUROV et al., 

2008; BERNHEIM et al., 2010; PINTO et al., 2018). Após o desenvolvimento do software 

RepeatExplorer (http://repeatexplorer.org/), as análises de genomas de eucariotos se tornaram 

mais rápidas e precisas, em parte pelo fato da ferramenta não necessitar que haja um banco de 

dados de referência para a busca das sequências repetitivas; Além disso, o RepeatExplorer 

permite fazer a classificação das sequências análises filogenéticas de retroelementos e comparar 

sequências repetitivas de diferentes espécies (NOVÁK et al., 2013). Em estudos evolutivos e 

de genômica comparativa, a citogenômica tem sido aplicada em plantas (RIBEIRO et al., 2016; 

GUPTA & VASISTHA, 2018; FU et al., 2019; ZHOU et al., 2019), insetos (RUIZ-RUANO et 

al., 2017; PALACIOS-GIMENEZ et al., 2018; FERRETTI et al., 2019; SILVA et al., 2019), 

mamíferos (CAZAUX et al., 2013; BREEN, 2015; THOMAS, 2015; CERUTTI et al., 2016; 

ESCUDEIRO et al., 2019), aves (DELANY et al., 2007; GRIFFIN et al., 2008; MCPHERSON 

et al., 2014; KINSELLA et al., 2019), répteis (ROJO et al., 2015; MATSUBARA et al., 2015; 

http://repeatexplorer.org/)
http://repeatexplorer.org/)
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KICHIGIN et al., 2019) e peixes (VICARI et al., 2010; RAMOS et al., 2017; UTSUNOMIA et 

al., 2017; SILVA et al., 2017; CREPALDI & PARISE-MALTEMPI, 2020), sendo que para a 

maioria desses grupos, ferramentas como o RepeatExplorer não são frequentemente utilizadas, 

com exceção de insetos e peixes. Para anfíbios, os trabalhos com caracterização e mapeamento 

de DNA satélite, especialmente com uso de ferramentas de bioinformática, são ainda incipientes 

(DA SILVA et al., 2020). 

1.1 Thoropa Cope, 1865 

Além dos problemas taxonômicos, outra questão a ser levada em consideração nos estudos 

desse grupo de vertebrados é o crescente declínio das populações de anfíbios, ocasionado 

principalmente pela ação antrópica. A contaminação, perda e fragmentação de hábitat 

(ETEROVICK et al., 2005; DE LUCCA et al., 2018; FERRANTE et al., 2019), mudanças 

climáticas e doenças como a quitridiomicose (BLAUSTEIN et al., 1994; COLLINS & 

STORFER, 2003; PREUSS et al., 2015; CARVALHO et al., 2017) são alguns dos fatores que 

têm levado a esse declínio. As espécies do gênero Thoropa, por exemplo, são especialistas com 

relação ao habitat, sendo duas das seis espécies que compõe o gênero, T. petropolitana e T. lutzi, 

de registro raro (FEIO 2002) e T. saxatilis está listada como “preocupante” na IUCN Red List 

(https://www.iucnredlist.org/species/57372/11628473). Sendo assim, a falta de dados nas 

diferentes áreas da biologia dificulta o estudo e criação de planos de manejo para conservação 

das espécies, e o entendimento de como se dá o declínio desse grupo (GUEDES et al. 2019). 

Atualmente o gênero Thoropa Cope, 1865 pertence à família Cycloramphidae e é composto 

por seis espécies válidas, divididas em dois grupos: o grupo T. petropolitana, com T. 

petropolitana (Wandolleck 1907) e T. lutzi Cochran 1938, e o grupo T. miliaris, com T. miliaris 

(Spix 1824), T. taophora (Miranda-Ribeiro 1923), T. saxatilis Cocroft & Heyer 1988 e T. 

megatympanum Caramaschi & Sazima 1984. O gênero ocorre na Mata Atlântica, onde se dá 

em maior abundância, ecótonos Cerrado-Mata Atlântica e Mata Atlântica-Caatinga 

(BOKERMANN, 1965; CARAMASCHI & SAZIMA, 1984; COCROFT & HEYER, 1988). As 

espécies de T. grupo miliaris são facilmente encontradas na natureza, sendo a que dá nome ao 

grupo a de distribuição mais ampla, ocorrendo desde o centro-sul da Bahia até sul do Rio de 

Janeiro (FEIO, 2002). As demais espécies do grupo têm ocorrência mais restrita, sendo que 

T. taophora ocorre na Serra do Mar do Estado de São Paulo (FEIO, 2002), T. saxatilisocorre 

nas encostas da Serra Geral, de Santa Catarina ao Rio Grande do Sul (COCROFT & HEYER 

1988; FEIO, 2002), e T. megatympanum ocorre na Cadeia do Espinhaço, nos estados de Minas 

Gerais e sul da Bahia (CARAMASCHI & SAZIMA 1984; FEIO, 2002). Além disso, T. miliaris 

http://www.iucnredlist.org/species/57372/11628473)
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e T. taophora ocorrem em sintopia no sul do Rio de Janeiro, mais especificamente no município 

de Paraty (SABBAG et al., 2018). 

As espécies do gênero Thoropa são especialistas, habitando formações rochosas úmidas, 

cachoeiras e quedas d’água (CARAMASCHI & SAZIMA 1984; COCROFT & HEYER 1988; 

FEIO, 2002; FEIO et al. 2006). As fêmeas desovam em fios de água doce que escorrem nas 

rochas e os girinos exotróficos, quando eclodem, se alimentam de matéria orgânica (algas e 

musgo) (GONÇALVES, 2018, dissertação de mestrado; ROCHA et al. 2002; FEIO, 2002). Por 

se encontrarem muitas vezes associadas a ambientes de alta salinidade, como costões rochosos 

em ambientes costeiros, T. taophora e T. miliaris apresentam maior resistência à salinidade que 

espécies de mata (ABE & BICUDO 1991). 

 Do ponto de vista filogenético, a história do gênero sempre foi marcada por incertezas, 

sendo os trabalhos sempre baseados em descrições morfológicas, até que Fitzpatrick e 

colaboradores (2009) publicaram o primeiro trabalho filogeográfico com o grupo, utilizando 

genes mitocondriais e nucleares de T. miliaris e T. taophora, com T. megatympanum como 

grupo externo, e já sugeriram que T. miliaris pudesse ser um complexo de espécie. 

Posteriormente, Sabbag e colaboradores (2018), na proposta de ampliar o trabalho realizado por 

Fitzpatrick, estenderam as análises filogenéticas para todas as espécies do grupo de T. miliaris, 

também utilizando genes mitocondriais e nucleares, abrangendo quase toda a distribuição do 

grupo.  

O trabalho de Sabbag et al. (2018) encontrou oito clados distintos em suas análises, sendo 

cinco linhagens bem definidas para T. miliaris, todas parafiléticas em relação à T. taophora, 

levando a crer que há mais espécies sob o nome de T. miliaris e T. taophora, resultado similar 

ao encontrado por Fitzpatrick et al. (2009). Os clados de T. megatympanum, T. saxatilis 

apareceram como monofiléticos e bem estruturados, provavelmente tendo sido os primeiros a 

divergir. Os clados de T. taophora também formaram um agrupamento monofilético e a espécie 

teria sido a última a divergir. Diferentes metodologias foram utilizadas e em todas o número de 

clados formados foi o mesmo, no entanto a relação entre eles e entre os grupos externos diferiu. 

Além disso, Sabbag e colaboradores propuseram um padrão de diversificação para o grupo, 

sendo T. saxatilis a espécie mais ancestral e de onde parte a dispersão das demais espécies, 

seguida de T. megatympanum e, por fim, a migração para a costa do complexo T. miliaris + T. 

taophora (SABBAG et al. 2018). No entanto, não foi possível concluir, com a amostragem do 

estudo, as relações filogenéticas entre os oito clados encontrados para Thoropa, grupo miliaris. 

Assim, SABBAG et al., (2019 - dados não publicados), utilizando centenas de genes nucleares 

e uma combinação de métodos de construção de filogenias, tentaram resolver a parafilia entre 
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T. miliaris e T. taophora e determinar os níveis de fluxo gênico entre as espécies. Eles 

recuperaram T. miliaris como monofilética e com cinco clados bem definidos, que podem se 

constituir em linhagens, evoluindo independentemente. Apesar desses recentes esforços e dos 

avanços alcançados no conhecimento filogenético do grupo, ainda não há clareza sobre essas 

relações, com as análises esbarrando na dificuldade de delimitar espécies, havendo a 

possibilidade de espécies ainda não descritas no grupo, e na falta de informações a respeito das 

mesmas, incluindo dados citogenéticos. 

Em 1970, Bogart publicou um trabalho de quinze páginas contendo a descrição cariotípica 

de nove espécies da família Leptodactylidae, incluindo o primeiro cariótipo de Thoropa 

miliaris, com intuito de entender um pouco melhor as relações evolutivas entre elas. Na 

tentativa de fornecer dados que possam ajudar a esclarecer o status taxonômico de T. grupo 

miliaris e traçar um caminho de evolução cromossômica para as espécies de Thoropa, esse 

trabalho teve como objetivo investigar as quatro espécies de T. grupo miliaris (T. miliaris, T. 

taophora, T. megatympanum e T. saxatilis) com enfoque citogenético e citogenômico. 

1.2 Haddadus binotatus (Spix, 1824) 

O gênero Haddadus Hedges, Duellman, and Heinicke, 2008 pertence à família 

Craugastoridae (HEDGES et al., 2008), é endêmico da Mata Atlântica e compreende três 

espécies: H. binotatus (Spix, 1824), H. plicifer (Boulenger, 1888) e H. aramunha (Cassimiro, 

Verdade, and Rodrigues, 2008). H. binotatus e H. plicifer antes pertenciam ao gênero 

Eleutherodactylus Duméril and Bibron, 1841 (família Leptodactylidae) e foram alocadas em 

Haddadus com a criação do gênero em 2008 (HEDGES et al., 2008) e H. aramunha, que antes 

pertencia ao gênero Strabomantis Peters, 1863, foi incluída em 2013 por Amaro e 

colaboradores. Hedges et al. (2008) propuseram a criação do clado Terrarana, que reúne as 

espécies que apresentam desenvolvimento direto, com ovos depositados em terra firme (modo 

reprodutivo 23, segundo HADDAD & PRADO, 2005), sendo Craugastoridae incluída nesse 

clado. H. binotatus é, das três espécies que compõem o gênero, a que apresenta distribuição 

mais ampla, ocorrendo do Sul da Bahia ao Rio Grande do Sul (Figura 3), e vive em áreas de 

mata primária e secundária (FORLANI et al., 2010). Autores acreditam que mais de uma 

espécie pode estar sob o nome de Haddadus binotatus, devido à grande variação morfológica 

observada ao longo de sua distribuição (HADDAD & SAZIMA, 1992; RIBEIRO et al., 2005; 

FORLANI et al., 2010). 

Do ponto de vista citogenético, alguns trabalhos já analisaram diferentes populações da 

espécie, a maioria deles aplicando técnicas convencionais de bandamento (BEÇAK & BEÇAK, 
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1974; SIQUEIRA-JR. et al., 2004; CAMPOS et al., 2008) e resultados interessantes são 

mostrados em todos eles. A primeira característica que chama atenção sobre os cromossomos 

de H. binotatus é o tamanho: o número diplóide da espécie é o mesmo de espécies consideradas 

próximas, como Ischnocnema guentheri e I. parva (2n = 22), mas seus cromossomos são de 

três a quatro vezes maiores que o dessas espécies (BEÇAK & BEÇAK, 1974). Além disso, 

ocorre a formação de multivalentes em anel na meiose, em diferentes configurações, e algumas 

populações foram descritas como apresentando diversos cromossomos heteromórficos em    

metáfases mitóticas, havendo variação com relação a isso entre as populações (BEÇAK & 

BEÇAK, 1974; SIQUEIRA-JR. et al., 2004; CAMPOS et al., 2008). A presença de 

cromossomos heteromórficos com formação de cadeia na meiose é retratada em outros grupos, 

como nos ciclídeos Symphysodon aequifasciatus e S. haraldi (GROSS et al., 2009), em 

ornitorrinco (GRÜTZNER et al., 2004) e no anuro Leptodactylus pentadactylus (GAZONI et 

al., 2018) sendo associada nestes dois últimos casos, à presença de múltiplos cromossomos 

sexuais. 

O uso de técnicas de bandamento cromossômico e, mais atualmente citogenômica, são 

essenciais para a detecção de pequenos rearranjos cromossômicos e diferenças entre cariótipos 

de espécies próximas e até mesmo de populações diferentes de uma mesma espécie, já que 

muitas vezes esses rearranjos não são detectados sob coloração convencional, e as técnicas 

citadas poderiam ajudar a detectá-los. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PRÓXIMOS PASSOS 

 

Os resultados aqui apresentados mostram que a citogenética pode, sim, auxiliar na 

taxonomia e no entendimento das relações filogenéticas em anfíbios anuros, especialmente 

quando aliada à genômica. Foi possível, através da análise de sequências repetitivas, detectar 

diferenças consideráveis na organização e distribuição de diferentes DNA satélites nas espécies 

de Thoropa grupo miliaris, sendo mais notáveis as diferenças encontradas entre duas 

populações de T. miliaris, que caem em clados diferentes e com pouco fluxo gênico em extensa 

análise filogenética realizada por Sabbag et al., (2018; 2019), havendo maior semelhança de 

uma das populações de T. miliaris (população de Santa Teresa/ES) com T. saxatilis, do que com 

a outra população de T. miliaris (Paraty/RJ). Também detectamos um DNA satélite 

centromérico, TmiSat05-143, mostrando que, de fato, sequências repetitivas estão associadas 

aos centrômeros, podendo ter importante papel estrutural nessas regiões. Um dos resultados 

mais interessantes foi a co-localização de um dos satélites, TmiSat02-189, com o rDNA 5S e 

com outro DNA satélite, centromérico, isolado de Proceratophrys boiei (PboSat03-189) que é 

altamente semelhante ao DNA satélite Pcp190, isolado de Physalaemus cuvieri por Vittorazzi 

e colaboradores, o qual os autores acreditam ser derivado do rDNA 5S e que está presente em 

outros grupos de anuros, nos levando a pensar que provavelmente essas sequências possam ter 

uma origem comum. Para ampliar o entendimento dessa relação em Thoropa, é necessário 

sequenciar o rDNA 5S na população de Santa Teresa/ES e comparar com os dois DNA satélites 

(TmiSat02-189 e PboSat03-189), além de aumentar a amostragem de T. miliaris, de forma que 

todos os cinco clados encontrados por Sabbag et al. (2018) sejam comparados 

citogeneticamente, e coletar mais indivíduos de T. megatympanum, para que tenhamos esses 

DNA satélites mapeados em todas as espécies de T. grupo miliaris. Também pensamos ser 

interessante mapear o DNA satélite Pcp190 nas espécies de Thoropa, a fim de saber se esse 

satélite está presente também em Cycloramphidae e, se sim, como se encontra organizado 

nesses genomas. 

Para o segundo grupo estudado, Haddadus binotatus, não foi possível tirar conclusões a 

respeito do status taxonômico da espécie, devido à falta de material para confirmar os resultados 

obtidos. Cinco populações foram analisadas e quatro delas apresentam cromossomos 

heteromórficos, com polimorfismos entre elas. Não foi possível analisar a população de 

Paraty/RJ, sendo desconhecido se essa população apresenta cromossomos heteromórficos. 

Além disso, nossa interpretação dos cariótipos difere do encontrado por outros autores, havendo 



89 
 

também divergência entre esses diferentes trabalhos. Não acreditamos que esses cromossomos 

heteromórficos estejam relacionados a cromossomos sexuais, por estarem presentes em machos 

e fêmeas. Além disso, encontramos nas metáfases meióticas diferentes configurações em anel 

dentro de uma mesma população. Nossos resultados abrem mais questionamentos a respeito da 

origem desses cromossomos heteromórficos: (1) os polimorfismos encontrados são apenas 

diferenças interpopulacionais ou representam a existência de mais de uma espécie sob o mesmo 

nome? (2) como esses cromossomos heteromórficos se organizam no anel multivalente e como 

se dá a segregação deles na meiose? Dessa forma, é necessária a coleta de mais material, na 

tentativa de obter boas metáfases, tanto mitóticas quanto meióticas, a fim de confirmarmos as 

interpretações aqui apresentadas. Além disso, a busca por sequências específicas, como DNAs 

satélites, pode ajudar a detectar diferenças entre essas populações. Por fim, pretende-se fazer 

uma diferenciação genética entre essas populações utilizando marcadores moleculares como 

citocromo c para auxiliar no entendimento da relação entre elas. 
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