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Resumo 
 

 
Cromossomos B foram descritos para a subespécie de gafanhoto Xyleus discoideus 
angulatus e embora alguns estudos tenham proposto a possível origem do 
cromossomo B na subespécie, pouco se conhece a respeito da sua composição 
molecular. Neste trabalho, uma análise citogenética foi realizada nos cromossomos 
supernumerários do gafanhoto X. d. angulatus em distintas populações do nordeste 
do Brasil, para obter um melhor conhecimento acerca das características destes 
cromossomos e de sua dinâmica evolutiva em diferentes populações. Para isso, um 
levantamento populacional de cromossomos B em X. d. angulatus foi realizado, 
assim como a medição cromossômica destes elementos e o mapeamento físico do 
DNA C0t-1, de sequências teloméricas e de cromossomos B no cariótipo de 
indivíduos com B. Os resultados mostraram que houve uma alta prevalência 
(44,44%) de cromossomos B em uma população de Juazeiro do Norte – CE, além 
de mostrar que alguns cromossomos B eram menores em algumas populações. A 
técnica de FISH apresentou padrões semelhantes para sondas de C0t-1 em todos os 
indivíduos, além disso, as sondas teloméricas e de cromossomos B obtidas por 
microdissecção mostraram variações na sua distribuição. É provável que tenham 
ocorrido mecanismos de mutação e acumulação dos elementos supernumerários, 
que deram origem à sua alta prevalência. A presença de quatro morfotipos de 
cromossomos B em X. d. angulatus evidencia uma variação da composição 
molecular destes elementos ao longo da evolução. 
 

Palavras-chave: C0t-1, Evolução, FISH, microdissecção, população 
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Abstract 
 

 
B chromosomes was described for the grasshopper subspecie Xyleus discoideus 
angulatus and, although some studies have suggested the possible origin of the B 
chromosomoes in this subspecies, little is known about its molecular composition. In 
this study, cytogenetic analysis was performed in supernumerary chromosomes of 
grasshopper X. d. angulatus in distinct populations of northeastern Brazil, in order to 
get a better understanding of the characteristics of these chromosomes and their 
evolutionary dynamics in different populations. For this purpose, a populational 
survey of B chromosomes in X. d. angulatus was performed, as well as chromosomal 
measurement of these elements and the physical mapping of DNA C0t-1, telomeric 
and B chromosomes sequences in the karyotype of individuals with B. Results 
showed a high prevalence (44,44%) of B chromosomes in a population of Juazeiro 
do Norte - CE, and also that some B chromosomes were smaller in some 
populations. The FISH approach showed similar patterns for C0t-1 probes in all 
subjects, in addition, telomeric and B chromosome probes obtained by chromosome 
microdissection showed variations in their distribution. It is likely to have occurred 
mutation mechanisms and accumulation of supernumerary elements, giving rise to its 
high prevalence. The presence of four B chromosomes morphotypes in X. d. 
angulatus shows a variation of the molecular composition of these elements 
throughout evolution. 
 
 
Keywords: C0t-1, Evolution, FISH, microdissection, population  
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1. Introdução 

A família Romaleidae compreende um dos maiores e mais diversificados 

grupos de gafanhotos dentro da superfamília Acridoidea. O gênero Xyleus, 

pertencente à família Romaleidae, inclui o gafanhoto da subespécie Xyleus 

discoideus angulatus, que apresenta um número diploide de 2n = 23, 24 X0:XX, 

com todos os cromossomos acrocêntricos, compreendendo três pares de 

cromossomos grandes, cinco médios e três pequenos e o X de tamanho médio.  

 Cromossomos B, também chamados supernumerários ou acessórios, são 

considerados um polimorfismo comum em gafanhotos. Cromossomos 

supernumerários geralmente possuem na sua composição muitas sequências de 

DNAs repetitivos, como famílias multigênicas, DNA satélite e elementos móveis. 

Além disso, eles podem originar novas variantes ou morfotipos para impedir sua 

eliminação no genoma, através de sua alta taxa de mutação, rápida 

heterocromatinização e capacidade de acumular elementos transponíveis. Estes 

elementos supernumerários podem ser estudados citogeneticamente através de 

diferentes técnicas, como análise convencional, bandeamento C e hibridização in 

situ fluorescente (FISH), para investigar sua composição molecular e 

comportamento evolutivo em diferentes espécies. 

Em relação aos estudos de cromossomos B em gafanhotos, a maioria foi 

realizada na família Acrididae. Em contraste, nas espécies de gafanhotos da 

família Romaleidae, é menos comum a presença de cromossomos B. Porém, a 

escassez de polimorfismos neste grupo pode estar associada à baixa quantidade 

de pesquisas realizadas nas espécies da família. Atualmente, apenas duas 

espécies deste grupo foram descritas como portadoras de cromossomos 
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acessórios, sendo elas Zoniopoda tarsata e Xyleus discoideus angulatus. 

Cromossomo B em X. d. angulatus foi descrito pela primeira vez em indivíduos 

coletados no estado de Pernambuco, onde os autores verificaram a presença de 

um elemento acrocêntrico parcialmente heterocromático, mostrando poucas 

bandas eucromáticas. Os estudos com cromossomos B nesta espécie foram 

realizados apenas em populações do estado de Pernambuco e o presente 

trabalho tem o objetivo de estender as análises destes elementos em populações 

do Ceará.  

Considerando a variabilidade do cromossomo B previamente observada em 

Xyleus discoideus angulatus, o estudo de diferentes populações aliado ao 

aprofundamento sobre a composição molecular deste cromossomo subsidiará 

discussão acerca dos possíveis mecanismos evolutivos que causaram sua origem 

e diversificação em diferentes localidades. Atualmente, os estudos populacionais 

em cromossomos B nesta espécie são escassos, assim como o fato de não terem 

sido feitos em outras populações fora do estado de Pernambuco. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 Taxonomia e distribuição da família Romaleidae 

A família Romaleidae é representada por 80 gêneros e 200 espécies de 

gafanhotos, distribuídas em três subfamílias (Romaleinae, Aucacrinae e 

Triblyophorinae). É considerada um dos maiores e mais diversificados grupos 

dentro da superfamília Acridoidea, devido à sua alta irradiação adaptativa em 

diversos ambientes, que fez com que indivíduos desta família ocupassem várias 

regiões. Alguns gêneros como Brasilacris, Radacridium, Helionotus, Staleochlora 

e Xyleus ocupam regiões semiáridas, e outros tais como Chromacris, Tropidacris, 

Agriacris, a maioria dos representantes da tribo Phaeopariini e alguns 

representantes do gênero Zoniopoda ocupam florestas tropicais úmidas 

(Carbonell, 1977; 1984; 1986; 2002; 2007; Roberts e Carbonell, 1982; 1992).  

De acordo com Rentz (1996), os romaleídeos são encontrados 

principalmente na América do Sul e América Central, sendo a América do Sul seu 

provável local de origem. Além disso, alguns representantes ocorrem no 

continente asiático, ocupando toda a extensão do território chinês. Nas Américas, 

onde são mais representativos, sua distribuição é predominantemente 

Neotropical, embora tenha ocorrido a invasão de alguns gêneros na Região 

Neártica. No nordeste do Brasil, eles ocorrem desde a mata atlântica até a 

caatinga (Carbonell, 1977). 

 Aos gafanhotos da família Romaleidae, frequentemente é atribuída a 

característica de serem rústicos. Em relação à sua morfologia, sabe-se que estes 

indivíduos possuem grande porte, são robustos e apresentam asas traseiras 

brilhantes e coloridas. Além disso, algumas espécies possuem asas pequenas e 
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não conseguem voar. Suas principais características taxonômicas estão 

relacionadas com a tíbia posterior, que possui espinhos imóveis no ápice e um 

prosterno que geralmente apresenta um espinho médio ou um tubérculo 

(Triplehorn e Johnson, 2005). 

 

2.1.1 Gênero Xyleus: destaque para a subespécie Xyleus discoideus 

angulatus 

O gênero Xyleus, descrito pela primeira vez por Gistel (1848), está incluído 

na família Romaleidae (subfamília Romaleinae) e abrange 16 espécies e 5 

subespécies (Carbonell, 2004). O nome dado a este gênero (do grego, xylon = 

madeira) (Brown, 1956) faz alusão ao fato de que várias espécies do grupo se 

assemelham a lascas de madeira devido ao seu padrão de coloração e, 

provavelmente, a origem do nome xyleus, que significa ‘lenhador’, se atribui a 

esta condição presente nos indivíduos da espécie (Carbonell, 2004). 

De acordo com Carbonell (2004) o gênero possui distribuição geográfica 

descontínua entre as Américas Central e do Sul, sendo a América do Sul a região 

considerada como o seu centro de origem, devido ao fato de todas as espécies 

estarem presentes nesta região. A área em que Xyleus encontra-se distribuído 

compreende alguns estados brasileiros (Goiás, Mato Grosso, São Paulo, Minas 

Gerais) e sua região Nordeste, o norte da Argentina, Paraguai, Bolívia e parte do 

Peru, sendo encontrado do sul ao norte da América do Sul, Leste dos Andes, 

América Central, incluindo o Sudeste do México. Gafanhotos deste grupo 

costumam habitar florestas secas, savanas e, em geral, lugares com árvores ou 

arbustos dispersos, ou bordas e regiões mais abertas de florestas. 
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Diferentes espécies deste gênero podem ser agrupadas de acordo com seus 

caracteres externos e do complexo fálico. Os grupos formados por Carbonell 

(2004) incluem: Discoideus, com cinco subespécies pertencentes à espécie 

Xyleus discoideus (X. d. discoideus, X. d. rosulentus, X. d. venezuelae, X. d. 

mexicanus e X. d. angulatus); o grupo Laevipes, com cinco espécies (X. laevipes, 

X. goias, X. regularis, X. andinus e X. modestus); o grupo Attenuatus, no qual 

pertencem as espécies X. attenuatus, X. araguaia, X. pirapora, X. gracilis e X. 

laufferi; e, por último, o grupo Insignis, com X. insignis, X. guarani, X. lineatus e X. 

aimara. 

A subespécie Xyleus discoideus angulatus é endêmica da região nordeste 

do Brasil, muito comum e abundante nos estados do Rio Grande do Norte, Ceará, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. Xyleus discoideus angulatus ocupa 

diferentes biomas, tais como a caatinga, o cerrado e a mata atlântica. Este difere 

morfologicamente das demais subespécies do grupo Discoideus, devido ao 

formato do seu cíngulo, válvulas apicais endofálicas e o número de espinhos em 

sua pata saltatória, que varia de nove a dez. O traço mais característico desta 

subespécie é a presença de um pronoto com lados nitidamente angulados (Figura 

1) (Carbonell, 2004). 
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Figura 1 - Exemplar do gafanhoto Xyleus 
discoideus angulatus, evidenciando o pronoto 
angulado (seta) (Fonte: arquivo pessoal de Souza, 

M. J.). Barra = 5 µm.   
 
 
2.2 Análises citogenéticas em Xyleus discoideus angulatus 

O cariótipo dos gafanhotos da família Romaleidae é conservado e possui 

uma acentuada predominância de número diploide de 2n = 23, X0 para machos e 

2n = 24, XX para fêmeas. Em relação às características citogenéticas da 

subespécie Xyleus discoideus angulatus, sabe-se que possui o cariótipo 

conservado presente na família Romaleidae (2n = 23, 24 X0:XX) e foi descrito 

primeiramente por Mesa et al. (1982). Posteriormente foram atribuídos diferentes 

tamanhos ao seu complemento autossômico, o qual consiste de três pares de 

cromossomos grandes (G1-G3), cinco médios (M4-M8) e três pequenos (P9-P11), 

com o X sendo de tamanho médio e todos os cromossomos acrocêntricos. Este 

cariótipo é considerado padrão e similar ao de outras espécies da família (Souza 

e Silva-Filha, 1993).  

A presença de heterocromatina constitutiva (HC), através do bandeamento 

C, foi analisada em Xyleus discoideus angulatus e observou-se blocos de HC na 

região pericentromérica de todos os cromossomos do complemento, além de 
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pequenas bandas intersticiais nos três pares grandes e bandas distais em pares 

médios e pequenos. O cromossomo X apresentou bloco de HC na região 

proximal, mostrando uma característica que o diferencia dos demais 

cromossomos autossomos do complemento (Souza e Silva-Filha, 1993; Souza e 

Kido, 1995). Posteriormente, foram utilizados fluorocromos base-específicos para 

caracterizar o conteúdo da HC e verificou-se a presença de alta quantidade de 

pares de bases GC nos cromossomos desta espécie (Souza et al., 1998).  

A análise de polimorfismos de segmentos supernumerários heterocromáticos 

também foi realizada e estes segmentos foram encontrados em indivíduos de 

duas populações do estado de Pernambuco (Caruaru e Recife). Os segmentos 

estavam localizados em três cromossomos de tamanho médio (M5, M6 e M7) e 

em dois pequenos (P10 e P11). Verificou-se que estes polimorfismos, de maneira 

geral, afetaram a distribuição dos quiasmas nas células dos indivíduos que os 

possuíam (Souza e Silva-Filha, 1993). 

 Outros estudos foram incluídos na investigação do cariótipo da espécie em 

questão, tais como impregnação com nitrato de prata para verificar a distribuição 

de regiões organizadoras de nucléolo (RONs) e a técnica de hibridização in situ 

fluorescente (FISH) para detectar genes de DNA ribossomal (DNAr). A presença 

de RONs em X. d. angulatus foi observada na região proximal dos cromossomos 

G3, M4 e X, porém o nucléolo nestes cromossomos é pequeno e se desintegra 

facilmente, dificultando sua localização precisa. O primeiro dado da FISH na 

espécie foi realizado utilizando uma sonda de DNAr 45S e este mostrou a 

presença de sítios da sequência presentes no mesmo local onde as RONs foram 

detectadas (Souza et al., 1998). Posteriormente, Loreto et al. (2008) observaram 

a localização de sítios de DNAr apenas nos cromossomos G3 e X. Além deste 
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marcador, um estudo recente, realizado por Machado et al. (2014), utilizou sondas 

de histona H4 e detectou a presença de sítios desta sequência nos cromossomos 

G2, M4 e X. 

 

2.3 Cromossomos B 

2.3.1 Considerações gerais sobre cromossomos B 

Cromossomos B foram descritos pela primeira vez por Wilson (1907) para 

designar elementos extras observados em insetos Hemiptera do gênero 

Metapodius. A estes elementos, Wilson atribuiu primeiramente o nome de 

supernumerários, porém as amostras populacionais de seu estudo não eram 

amplas o suficiente para confirmar suas hipóteses. Posteriormente, Stevens 

(1908) comprovou a presença de elementos extras em populações de Coleoptera 

das espécies Diabrotica vitatta, Diabrotica soror e Diabrotica punctata. Porém, o 

termo cromossomo B só veio a ser utilizado pela primeira vez por Randolph 

(1928), quando foram identificados cromossomos supernumerários em milho, no 

qual ele verificou que estes não eram duplicações de nenhum outro cromossomo 

do complemento normal. 

Cromossomos B também são conhecidos como acessórios e pode-se dizer 

que são elementos adicionais que, em muitos casos, se comportam como 

parasitas genômicos, explorando os cromossomos do complemento padrão 

(cromossomos A) por meio de uma variedade de mecanismos de direcionamento. 

Estes elementos podem causar diversos efeitos nos organismos portadores e 

estão presentes em cerca de 1300 espécies de plantas, 500 de animais (Jones e 

Rees, 1982; Jones e Puertas, 1993; Jones, 1995) e em algumas espécies de 
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fungos (Mills e McCluskey, 1990; Miao et al., 1991a, b; Tzeng et al., 1992; Geiser 

et al., 1996; Leclair et al., 1996). Em eucariotos este polimorfismo está presente 

em cerca de 15% das espécies, demonstrando um alto sucesso evolutivo 

(Beukeboom, 1994). Além da vantagem em seu direcionamento, alguns 

cromossomos B apresentam uma alta taxa de mutação e frequentemente dão 

origem a novas variantes (Camacho et al., 2000).  

De maneira geral, cromossomos supernumerários podem ser definidos como 

sendo adicionais e dispensáveis ao complemento padrão e estão presentes 

apenas em alguns indivíduos, ou seja, são considerados um polimorfismo. Além 

disso, eles não recombinam com elementos dos cromossomos A e possuem um 

padrão de herança não mendeliano, apresentando uma meiose irregular e 

consequente acúmulo no cariótipo (Camacho et al., 2000). Em alguns casos, o 

polimorfismo pode reduzir a fertilidade e fecundidade, modificar a frequência e 

distribuição de quiasmas, a produção normal de espermátides e o tamanho de 

seus indivíduos portadores (Jones e Rees, 1982; Camacho et al., 2000). 

Recentemente, estudos relataram casos nos quais cromossomos B possuem 

sequências codificantes (Banaei-Moghaddam et al., 2013; Trifonov et al., 2013; 

Valente et al., 2014), DNAr funcional (Ruíz-Estévez et al., 2012; 2013), além de 

influenciarem na determinação do sexo em fêmeas de peixes ciclídeos (Yoshida 

et al., 2011) e na resposta imune no rato Apodemus flavicollis (Adnadevic et al., 

2014).  

Quanto à origem dos cromossomos B, esta só pôde ser melhor estudada a 

partir do desenvolvimento das técnicas de genética e citogenética molecular, que 

permitiram desvendar aspectos acerca de sua composição molecular e 

comportamento evolutivo em diferentes espécies (Beukeboom, 1994). Segundo 
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Camacho et al. (2000), os cromossomos B podem ter duas origens distintas: 

intraespecífica ou interespecífica. Porém, nem sempre é possível indicar a origem 

do DNA progenitor destes cromossomos. 

A origem intraespecífica dos elementos supernumerários está associada a 

quebras cromossômicas do complemento padrão, que podem ser originadas a 

partir de cromossomos autossomos ou sexuais. Estes fatos são comprovados, 

devido à presença de sequências de DNA semelhantes entre os cromossomos A 

e B (Camacho et al., 2000). Estas condições podem ser observadas na planta 

Crepis capillaris, na qual seus cromossomos B têm origem autossômica (Jamilena 

et al., 1994; 1995), e no gafanhoto Eyprepocnemis plorans, no qual seus 

cromossomos extras podem ter origem múltipla, a partir dos cromossomos 

sexuais ou dos autossomos, dependendo de qual variante de cromossomo B 

cada população possui (López-León et al., 1994; Cabrero et al., 2003; Muñoz-

Pajares et al., 2011). 

Apesar de ser mais rara, a origem interespecífica dos elementos 

supernumerários também pode ocorrer. Neste caso, o cromossomo B se origina a 

partir de transposição ou hibridização interespecífica, no qual foi observado que 

sequências específicas de DNA que estavam presentes no cromossomo B de 

determinadas espécies não se encontravam no complemento padrão, mas 

estavam presentes no genoma de espécies próximas (Camacho et al., 2000). 

Esta condição foi observada entre as plantas Coix aquaticus e C. gigantea (Sapre 

e Desphande, 1987), e em Brachyscome dichromosomatica (John et al., 1991), 

em peixes da espécie Poecilia formosa (Shartl et al., 1995) e no inseto 

himenóptero Nasonia vitripennis (McAllister e Werren, 1997). 
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Segundo Beukeboom (1994), os cromossomos B evoluem paralelamente 

aos cromossomos do complemento A, porém eles sofrem processos moleculares 

mais rapidamente do que os cromossomos A, que os convertem em elementos 

diferentes dentro dos genomas no qual estão inseridos. Dentre estes processos 

está incluída a alta heterocromatinização do elemento supernumerário e a sua 

capacidade de acumular elementos transponíveis, uma vez que eles estão 

presentes em regiões não sujeitas a recombinações (Camacho et al., 2000). 

A partir de estudos da evolução dos cromossomos B, White (1973) elaborou 

dois modelos que explicam a manutenção da frequência destes cromossomos em 

populações naturais: o modelo heterótico assume que os cromossomos B 

conferem uma vantagem adaptativa aos seus portadores quando presentes em 

baixa quantidade e, devido a este fator, conseguem se manter no cariótipo. Por 

outro lado, o modelo parasítico assume que os cromossomos B se mantêm na 

população, devido à sua capacidade de se acumular, o que os fazem serem 

considerados parasitas ou egoístas, pois sua presença parece não trazer nenhum 

tipo de vantagem ao seu portador. 

De acordo com Camacho et al. (2000), os cromossomos B são sistemas 

adequados para estudar a evolução genômica, pois eles são elementos únicos 

que se liberaram da pressão seletiva que atua sobre a manutenção dos 

cromossomos A. Por isso, podem ser úteis para entender a evolução 

cromossômica, especialmente do DNA repetitivo, do silenciamento gênico e de 

elementos de transposição.  
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2.3.2 Cromossomos B em gafanhotos 

No reino animal, cerca de 80% dos cromossomos B são encontrados em 

insetos, principalmente em espécies de dípteros, coleópteros e ortópteros (Jones 

e Rees, 1982). No grupo dos ortópteros, mais de 100 espécies foram descritas 

como sendo portadoras de cromossomos B, com a maioria pertencendo à família 

Acrididae (Hewitt, 1979). Diversas espécies com elementos acessórios 

pertencentes a este grupo foram descritas, tais como Euplectrotettix shultzi e E. 

conspersus (Vilardi, 1986a), Eyprepocnemis plorans (Hewitt, 1979), Locusta 

migratoria (Cabrero et al., 1984), Rhammatocerus brasiliensis (Loreto et al., 

2008), Abracris flavolineata (Bueno et al., 2013) e Dichroplus pratensis (Bidau e 

Martí, 2004). 

Em contraste, nas espécies de gafanhotos pertencentes à família 

Romaleidae, parece ser menos comum a presença de cromossomos B. Porém, a 

escassez de polimorfismos neste grupo também pode estar associada à baixa 

quantidade de estudos realizados nas espécies da família. Atualmente, apenas 

duas espécies deste grupo foram descritas como portadoras de cromossomos B, 

sendo elas Zoniopoda tarsata (Vilardi, 1986b) e Xyleus discoideus angulatus 

(Souza e Kido, 1995). 

Em gafanhotos é comum a ocorrência de elementos supernumerários e na 

espécie Eyprepocnemis plorans foram descritas mais de 50 variantes destes 

cromossomos (Henriques-Gil et al., 1984; López-León et al., 1993; Bakkali et al., 

1999). Sua natureza é heterogênea, contudo eles são predominantemente 

heterocromáticos e mostram uma grande variedade morfológica, de padrões de 
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bandeamento cromossômico e de composição molecular (Bakkali e Camacho, 

2004). 

Cromossomos B de gafanhotos podem ser estudados citogeneticamente 

através de diferentes técnicas ou abordagens, buscando compreender melhor sua 

natureza e evolução. Na análise convencional é possível classificar o 

cromossomo B quanto ao tipo, tamanho e morfologia (Machado et al., 2014), e 

pelo bandeamento C verificar a localização de heterocromatina constitutiva 

(Bakkali e Camacho, 2004). A técnica de FISH tem permitido caracterizar a 

presença de algumas classes de DNA repetitivo, como DNAr 45S, DNAr 5S e 

histona H3 em cromossomos B (Abdelaziz et al., 2007; Oliveira et al., 2011), além 

de outras frações de DNA repetitivo, como o C0t e DNAsn U2 (Peterson et al., 

2002; Cabral-de-Mello et al., 2010; Bueno et al., 2013). 

A presença de dois tipos de cromossomos supernumerários foi relatada em 

algumas espécies de ortópteros, tal como Cylindrotettix obscurus. Esta espécie 

apresentou um cromossomo B telocêntrico, com aproximadamente o mesmo 

tamanho dos menores autossomos do complemento. O segundo tipo encontrado 

foi um cromossomo B submetacêntrico de tamanho médio, do tipo 

isocromossomo (Confalonieri e Bidau, 1986). 

 Warchalowska-Sliwa et al. (2001) descreveram diferentes morfotipos de 

cromossomos supernumerários para indivíduos da subespécie de gafanhoto 

Podisma sapporensis sapporensis. Eles verificaram que, apesar do tamanho e 

morfologia semelhantes entre os elementos, o padrão de bandas C e de 

marcação de sondas de cromossomos A e B da subespécie diferenciavam estes 

cromossomos em tipos. Os cromossomos B foram divididos em sete grupos de 

acordo com sua morfologia e padrão de bandeamento C. 
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A presença de cromossomos supernumerários em Xyleus discoideus 

angulatus foi primeiramente descrita por Souza e Kido (1995), em exemplares de 

Pernambuco. Os autores detectaram um elemento numericamente instável, que 

variou de um a dois em fêmeas da população de Igarassu, com tamanho e 

morfologia semelhante ao X, de natureza heterocromática e com prevalência de 

27,7%. Esta instabilidade foi atribuída ao direcionamento meiótico dos 

cromossomos B. Porém, Machado et al. (2014) verificaram que indivíduos 

machos não apresentavam esta variação numérica, o que caracteriza uma 

ausência de mecanismo de acumulação. 

A investigação da possível origem do cromossomo supernumerário em 

Xyleus discoideus angulatus também foi realizada com base no padrão de HC e 

no mapeamento físico de genes de DNAr. Neste estudo, foi proposto que o 

cromossomo B se originou a partir de um autossomo, visto que a localização de 

um sítio de DNAr estava presente no cromossomo X e ausente no B (Loreto et al., 

2008).  

Por fim, o estudo mais recente realizado com cromossomos B de X. d. 

angulatus analisou a prevalência deste polimorfismo em diferentes localidades do 

estado de Pernambuco. Além disso, os autores associaram a localização de 

genes de DNAr 18S e histona H4 com a possível origem do elemento acessório, 

descartando a possibilidade de que ele tenha se originado de algum cromossomo 

marcado com estes genes, visto que nenhuma marcação foi descrita no 

cromossomo B (Machado et al., 2014).  

 

 



 
 

30 
 

2.3.3 Composição molecular de cromossomos B em gafanhotos: destaque 

para sequências repetitivas 

As sequências repetitivas compreendem uma ampla porção do genoma dos 

eucariotos, que incluem as repetições em tandem ou sequências dispersas. As 

repetições em tandem são representadas por DNA satélites, microssatélites, 

minissatélites e algumas famílias multigênicas (tais como DNAr 45S e 5S, 

histonas e pequenos RNAs nuclerares), os quais são importantes para o 

remodelamento estrutural da heterocromatina. As sequências dispersas de DNA 

repetitivo são representadas principalmente por transposons e retrotransposons 

(Charlesworth et al., 1994). 

Em gafanhotos tem sido comum o mapeamento de sequências de DNA 

repetitivo, principalmente de famílias multigênicas de genes de DNAr e histonas, 

para identificar diferentes padrões de distribuição cromossômica (Bueno et al., 

2013). Os genes de DNAr, em especial, têm sido frequentemente descritos em 

cromossomos B (Green, 1990) e diversos estudos relacionados à origem e 

evolução dos elementos supernumerários têm sido realizados a partir do 

mapeamento de DNAr (Camacho et al, 2000).  

 A presença de elementos transponíveis, sequências teloméricas e de DNA 

satélite também foi observada em cromossomos B (Camacho, 2005) e algumas 

espécies de gafanhotos foram descritas como portadoras de DNA satélite e 

famílias multigênicas, tais como: Eyprepocnemis plorans (López-León et al., 

1994), Locusta migratoria (Teruel et al., 2010), Rhammatocerus brasiliensis 

(Loreto et al., 2008), Abracris flavolineata (Milani e Cabral-de-Mello, 2014) e 

Dichroplus pratensis (Bidau e Martí, 2004). Estes relatos, além de contribuírem 
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para a descoberta da origem e diferenciação evolutiva destes cromossomos, 

auxiliaram no estudo de sua composição molecular (Cabrero et al., 2003; Loreto 

et al., 2008; Teruel et al., 2010; Oliveira et al., 2011). 

Novos métodos para investigação do DNA repetitivo em cromossomos B têm 

sido empregados, tais como o mapeamento cromossômico de pequenos RNAs 

nuclerares (RNAsn), DNA microssatélite e elementos transponíveis, que fornecem 

novas informações acerca da variabilidade cromossômica de DNA repetitivo em 

gafanhotos (Bueno et al., 2013; Milani e Cabral-de-Mello, 2014; Montiel et al., 

2014). Além disso, o mapeamento de DNA repetitivo de sondas teloméricas e 

através da técnica de isolamento C0t-1 também têm sido empregados (Bueno et 

al., 2013).  

A técnica de DNA C0t-1 visa a isolar o DNA repetitivo através da renaturação 

do DNA genômico desnaturado, dentro de um período de tempo e concentração 

definidos (Zwick et al., 1997; Peterson et al., 2002; Cabral-de-Mello et al., 2010). 

Com relação aos estudos através de isolamento por C0t-1, estes foram feitos não 

só em insetos ortópteros, mas também em coleópteros, com o intuito de investigar 

a origem do elemento supernumerário na espécie Dichotomius geminatus 

(Cabral-de-Mello et al., 2010).  

As diversas sequências repetitivas têm sido abordadas em trabalhos com 

ortópteros, como o realizado em cromossomos B do gafanhoto Abracris 

flavolineata, onde foi feito o mapeamento de genes de DNAr 18S e 5S, histona 

H3, RNAsn U2, sequências teloméricas, frações de DNA repetitivo C0t-1, 

sequências de DNA microssatélite com mono-, di-, tri- e tetranucleotídeos e 

sequências de elementos de transposição “mariner-like” Afmar1 e Afmar2. Estes 

estudos mostraram diferentes graus de variabilidade na distribuição das 
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sequências nos cromossomos B e contribuíram para desvendar a possível origem 

destes elementos na espécie (Bueno et al., 2013; Milani e Cabral-de-Mello, 2014; 

Palacios-Gimenez et al., 2014). Além disso, a presença de histonas H3 e H4 foi 

mostrada em cromossomos B do gafanhoto Locusta migratoria (Teruel et al., 

2010) e a análise de retroelementos R2 foi apresentada em cromossomos B do 

gafanhoto Eyprepocnemis plorans, na qual foi observado que os elementos 

transponíveis têm preferência de ocupação nos cromossomos supernumerários 

(Montiel et al., 2014). 

 Em outras espécies de eucariotos, a investigação de DNA repetitivo em 

cromossomos B também tem sido empregada. Recentemente, a planta de centeio 

Secale cereale foi submetida à uma análise citomolecular de suas variantes de 

cromossomos B, na qual foram utilizadas sondas teloméricas e de DNA 

microssatélite para entender a origem destes polimorfismos na espécie. As 

variantes encontradas foram classificadas em três tipos de acordo com a sua 

morfologia e padrão de hibridização das sondas e provavelmente se originaram 

de erros de divisão e duplicação ou quebras cromossômicas (Marques et al., 

2012).  

Um outro estudo, realizado na planta Plantago lagopus, evidenciou a 

presença de elementos transponíveis, DNAr 45S e 5S em cromossomos B na 

espécie, que contribuiu para entender as modificações evolutivas que estes 

elementos podem sofrer. Neste estudo, foi observado que o elemento 

supernumerário é uma mistura de DNAr 45S, 5S e elementos transponíveis e que 

o DNAr 45S está restrito às regiões subteloméricas do cromossomo, enquanto as 

sequências de DNAr 5S estão interespaçadas com elementos de transposição ao 

longo do cromossomo B (Kour et al., 2013).  
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Em peixes, estudos recentes se basearam na análise do conteúdo genômico 

de cromossomos B em Astatotilapia latifasciata, através do mapeamento físico de 

sondas de retrotransposons Rex1, Rex3 e Rex6, além de frações de DNA C0t-1 e 

DNAr 45S e 5S. Com base no padrão de hibridização das sondas, foram 

encontradas semelhanças entre cromossomos B e o par cromossômico 1 

(Fantinatti et al., 2011). Em Astyanax paranae, a origem do cromossomo B pôde 

ser estudada através do mapeamento de sequências de histona H1 e DNAr 45S, 

no qual foi observada a presença das sequências simetricamente distribuídas em 

ambos os braços cromossômicos, sugerindo que o cromossomo B seja um 

isocromossomo. Além disso, é possível que os pares cromossômicos 2 ou 23 

sejam os possíveis ancestrais do elemento supernumerário, por conterem 

sequências de histona H1 e DNAr 45S (Silva et al., 2014). 

 

2.3.4 Microdissecção e pintura cromossômica de cromossomos B   

A técnica de microdissecção foi desenvolvida por Scalenghe et al. (1981) e 

consiste em uma tecnologia baseada na dissecção de cromossomos específicos 

ou de segmentos cromossômicos, para posterior clonagem e construção de 

bibliotecas cromossômico-específicas (Ludecke et al., 1989; Wang et al., 1992; 

Scutt e Gilmartin, 1997).  

Com o rápido desenvolvimento desta tecnologia, ela passou a ser uma 

eficiente ferramenta no estudo do genoma de diversos organismos (Zimmer et al., 

1997; Stein et al., 1998). Usando esta técnica, bibliotecas bem definidas foram 

criadas para humanos (Guan et al., 1995), muitos animais (Zimmer et al., 1997) e 
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plantas (Stein et al., 1998), gerando sondas para vários tipos de análises, tais 

como RFLP, mapeamento físico e isolamento de genes. 

Anteriormente era necessário que os cromossomos de interesse fossem 

identificados, microdissectados e isolados dos outros cromossomos da célula. 

Posteriormente, o DNA do cromossomo microdissectado era amplificado através 

de técnicas de PCR e clonado dentro de um vetor bacteriano, para ser usado 

como sonda para diversos tipos de estudos genômicos (Stein et al., 1998). Mais 

recentemente, o cromossomo microdissectado tem sido amplificado por DOP-

PCR ou por algum outro método alternativo (Telenius et al., 1992). 

A técnica de microdissecção é eficiente na investigação evolutiva de 

cromossomos B e foi utilizada em elementos acessórios de diversas espécies de 

plantas e animais, que incluem Secale cereale (Sandery et al., 1991; Long et al., 

2008), Petauroides volans (McQuade et al., 1994), Crepis capillaris (Jamilena et 

al., 1995), Zea mays (Cheng e Lin, 2003), Podisma kanoi (Bugrov et al., 2007), 

Astyanax paranae (Silva et al., 2014), Astatotilapia latifasciata (Valente et al., 

2014). Estes estudos têm mostrado que os cromossomos B contém 

principalmente DNA repetitivo, além de frequentemente apresentarem elementos 

móveis e DNA centromérico e telomérico em uma ampla variedade de 

organismos. 

Frequentemente, a microdissecção é utilizada na investigação de 

cromossomos que possam ter originado o elemento extra no cariótipo, mas nem 

sempre é possível obter esta resposta. Por exemplo, em Crepis capillaris as 

sequências repetitivas do seu cromossomo B foram isoladas por microdissecção 

e observou-se que todas elas estavam presentes nos cromossomos A e, por este 
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motivo, não foi possível identificar qual autossomo originou o cromossomo B na 

espécie (Jamilena et al., 1994; 1995). 

Em gafanhotos, a técnica de microdissecção para a investigação da 

composição molecular de cromossomos B e de sua possível origem, foi utilizada 

em algumas espécies, como Locusta migratoria (Teruel et al., 2009a) e 

Eyprepocnemis plorans (Teruel et al., 2009b). Em ambas as espécies, os 

cromossomos B e X foram microdissectados, para serem confeccionadas sondas 

das sequências destes cromomossomos. O produto da microdisecção foi utilizado 

em pinturas cromossômicas no cariótipo das espécies e os resultados mostraram 

uma possível origem intraespecífica dos cromossomos B. Esta conclusão foi 

possível devido ao fato destes cromossomos compartilharem sequências de DNA 

com cromossomos A. 

Além das espécies mais comumente exploradas, outras haviam sido 

submetidas à microdissecção e pintura cromossômica na investigação dos 

cromossomos B: Podisma sapporensis, P. pedestris, P. tyatensis e Sinopodisma 

punctata (Bugrov et al., 2003). Neste trabalho, os autores utilizaram o DNA 

repetitivo do cromossomo B de P. sapporensis como sonda para o mapeamento 

destas sequências nos cromossomos A e B das outras três espécies. Na análise 

foram encontradas diferenças no padrão de distribuição do DNA repetitivo nos 

indivíduos analisados e os autores sugeriram que a evolução do cromossomo B 

em P. sapporensis está associada à inserção de outras sequências de DNA em 

cromossomos A ancestrais e sua posterior amplificação. Nos cromossomos B 

analisados foi encontrada uma diferença no número de sítios iniciais de 

amplificação e na distância entre esses sítios em diferentes elementos 

supernumerários.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral 

Entender a dinâmica evolutiva dos cromossomos B no gafanhoto Xyleus 

discoideus angulatus, realizando uma análise citogenética dos seus cromossomos 

supernumerários em populações de Pernambuco e Ceará (Brasil). 

 

3.2 Objetivos específicos 

1. Avaliar a prevalência e distribuição dos cromossomos B em diferentes 

populações, com a finalidade de comparar a frequência na qual estes 

elementos se encontram nas distintas localidades, permitindo inferir acerca de 

sua dinâmica espaço-temporal. 

2. Caracterizar citogeneticamente o cromossomo B de indivíduos do Ceará a 

partir de parâmetros como tamanho, morfologia e relação com o cromossomo 

X, inferindo sobre a variabilidade deste polimorfismo. 

3. Verificar a presença de sequências nos cromossomos supernumerários, tais 

como DNA repetitivo de frações C0t-1, sequências teloméricas e sequências 

extraídas de cromossomos B, a fim de entender sua influência nestes 

elementos extras e investigar sua composição molecular, mostrando a 

importância das sequências na manutenção e diversificação destes elementos. 

4. Analisar comparativamente os dados obtidos para os cromossomos B de 

Pernambuco e Ceará, verificando os aspectos evolutivos de cada elemento 
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supernumerário e inferindo sobre sua origem e dinâmica evolutiva em 

diferentes populações. 
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4. Capítulo I 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diversificação do polimorfismo de cromossomos B na subespécie de 
gafanhoto Xyleus discoideus angulatus (Romaleidae) 
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Resumo Cromossomos B são elementos extras presentes no cariótipo de algumas espécies 

de eucariotos e foram descritos para a subespécie de gafanhoto Xyleus discoideus 

angulatus. Embora alguns estudos tenham proposto a possível origem do cromossomo B 

de X. d. angulatus como sendo a partir de um cromossomo autossomo, pouco se conhece a 

respeito da sua composição molecular e dinâmica evolutiva. O objetivo do presente 

trabalho foi entender a dinâmica evolutiva dos cromossomos B no gafanhoto X. d. 

angulatus, realizando uma análise citogenética destes elementos em populações dos 

estados de Pernambuco e Ceará (Brasil). Para isso, um levantamento de cromossomos B 

foi realizado em diferentes populações, assim como a sua medição cromossômica e 

hibridização in situ do DNA C0t-1, de sequências teloméricas e de cromossomos B no 

cariótipo de indivíduos com B. Os resultados mostraram variações na prevalência destes 

elementos e uma alta prevalência em uma população do Ceará, além de mostrar que alguns 

cromossomos B eram menores em certas populações. A FISH apresentou padrões 

semelhantes para sondas de C0t-1 em todos os indivíduos hibridizados, enquanto as sondas 

teloméricas e de cromossomos B obtidas por microdissecção mostraram variações na sua 

distribuição. A presença de quatro morfotipos de cromossomos B em X. d. angulatus 

evidencia uma variação da composição molecular destes elementos ao longo da evolução. 

Possivelmente, os cromossomos B na subespécie possuem origem intraespecífica, que 

surgiram a partir das regiões centroméricas dos cromossomos A. 
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Palavras-chave C0t-1∙ Evolução ∙ FISH ∙ microdissecção ∙ população  
Abreviações  
DNA  Ácido desoxirribonucleico 
FISH  Hibridização in situ Fluorescente 
X. d. angulatus  Xyleus discoideus angulatus 
 
 
Introdução 
 

Cromossomos B, também denominados supernumerários ou acessórios são 

elementos extras encontrados no cariótipo de 15% das espécies de eucariotos e geralmente 

possuem na sua composição muitas sequências de DNA repetitivo, como famílias 

multigênicas, DNA satélite e elementos móveis (Houben et al. 2013, 2014). Entretanto, 

estudos recentes evidenciam que cromossomos B também são portadores de sequências 

codificantes (Trifonov et al. 2013, Banaei-Moghaddam et al. 2013, 2015, Valente et al. 

2014) e DNAr funcional (Ruíz-Estévez et al. 2012, 2013), inclusive podem ter papel 

importante na determinação do sexo (Yoshida et al. 2011) e na resposta imune (Adnadevic 

et al. 2014).  

Elementos supernumerários utilizam-se frequentemente do surgimento de novas 

variantes e de uma alta capacidade de mutação para se manterem no genoma, além de 

sofrerem diversos processos moleculares mais rapidamente do que os cromossomos A, 

como rápida heterocromatinização e capacidade de acumular diversos elementos 

transponíveis (Camacho et al., 2000, Houben et al. 2013, 2014). Além disso, os meios 

pelos quais os elementos supernumerários se originam, também interferem no seu processo 

de diferenciação, pois esta origem pode ser intra ou interespecífica (Camacho et al. 2000). 

Dependendo da sua origem, os cromossomos B possuirão composição e características 

divergentes.  

Em gafanhotos é comum a presença de cromossomos B e existem relatos de espécies 

que possuem diversas variantes destes elementos, como é o caso de Eyprepocnemis 
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plorans, na qual foram descritas mais de 50 variantes, com uma ampla variedade 

morfológica e de composição molecular (Hewitt 1979, Henriques-Gil et al. 1984, López-

León et al. 1993, Teruel et al. 2009a). Além disso, algumas espécies possuem diferentes 

morfotipos, como é o caso do gafanhoto Podisma sapporensis sapporensis, que apresenta 

diferentes padrões de bandas C e de marcação de sondas de cromossomos A e B nos 

cromossomos B da espécie (Warchalowska-Sliwa et al. 2001, Bugrov et al. 2004). 

Enquanto a maioria dos estudos de cromossomos B em gafanhotos está associada à 

família Acrididae, na qual espécies como Euplectrotettix shultzi e E. conspersus (Vilardi 

1986a), Eyprepocnemis plorans (Hewitt 1979), Locusta migratoria (Cabrero et al. 1984), 

Rhammatocerus brasiliensis (Loreto et al. 2008) Abracris flavolineata (Bueno et al. 2013) 

e Dichroplus pratensis (Bidau e Martí, 2004) foram descritas como portadoras de 

cromossomos B, outras famílias são bem menos representativas. Nas espécies pertencentes 

à família Romaleidae, não é comum a presença de cromossomos B, porém este fator pode 

estar associado à baixa quantidade de pesquisas realizadas nas espécies do grupo. 

Atualmente, apenas dois táxons foram descritos como portadores de cromossomos B nesta 

família, sendo eles Zoniopoda tarsata (Vilardi, 1986b) e Xyleus discoideus angulatus 

(Souza e Kido, 1995).  

A subespécie Xyleus discoideus angulatus apresenta um número diploide de 2n = 23, 

X0/ 24, XX, com todos os cromossomos acrocêntricos (Souza e Silva-Filha, 1993). O 

primeiro estudo envolvendo seu cromossomo B o descreveu como um elemento 

numericamente instável em fêmeas, com tamanho e morfologia semelhante ao X e de 

natureza heterocromática (Souza e Kido, 1995). Posteriormente foi realizada a investigação 

da suposta origem do B na espécie, com base no padrão de distribuição dos genes de DNAr 

18S e histona H4, além da análise de sua prevalência em diferentes populações de 

Pernambuco (Brasil) (Loreto et al. 2008, Machado et al. 2014). 
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Com a finalidade de entender a dinâmica evolutiva de cromossomos B no gafanhoto 

Xyleus discoideus angulatus foi realizada uma análise citogenética dos seus cromossomos 

supernumerários em populações de Pernambuco e Ceará (Brasil), inferindo sobre sua 

morfologia, tamanho, prevalência e localização cromossômica da fração C0t-1 e da 

sequência telomérica TTAGG, além da pintura cromossômica. O estudo permitiu maior 

aprofundamento acerca da origem e mecanismos de diversificação deste polimorfismo, 

além do entendimento sobre a sua distribuição em diferentes populações. 

 

 
Materiais e métodos 

Coleta de material, preparação cromossômica e levantamento de cromossomos B 
 

Um total de 706 indivíduos machos de Xyleus discoideus angulatus foram coletados 

em 14 distintas localidades do estado de Pernambuco e cinco do Ceará, Brasil, entre os 

anos de 2004 e 2014 (Fig. 1) (Tabela 1). Dados do trabalho realizado por Machado et al. 

(2014) foram incluídos no presente trabalho, a fim de agregar informações mais 

consolidadas, que serão comparadas e discutidas posteriormente. Apesar das amostras 

terem sido coletadas em 19 localidades no total, elas foram divididas em 27 populações, 

pois elas foram obtidas em períodos diferentes. Os indivíduos foram anestesiados com éter 

para que ocorresse a retirada de suas gônadas, em seguida os testículos foram fixados em 

solução Carnoy 3:1 (etanol:ácido acético). Algumas amostras de gafanhotos também foram 

armazenadas a -20ºC para extração de DNA. 

As lâminas foram preparadas através da técnica clássica de esmagamento de 

folículos testiculares. Para análise convencional, lâminas contendo células meióticas foram 

coradas com orceína lacto-acética a 2% por um período de cinco minutos, após terem 

passado por um tratamento com ácido acético 45%. As preparações citológicas foram 
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analisadas através da contagem dos cromossomos, onde foi atribuída a presença ou 

ausência de cromossomos B em, pelo menos, cinco células meióticas analisadas de todos 

os indivíduos coletados. Para a técnica de FISH, lâminas contendo preparações 

cromossômicas foram obtidas através do maceramento do material em uma gota de ácido 

acético 50%. Posteriormente, a evaporação do ácido acético foi induzida com o auxílio de 

uma placa quente a uma temperatura entre 40 e 45°C. 

 

 
Fig. 1 Mapa com localidades de coleta de indivíduos da espécie Xyleus discoideus angulatus, nos 
estados de Pernambuco e Ceará, Brasil (Fonte: Google Maps). 
 
 

 Medição de cromossomos 

Os cromossomos X e B foram medidos em um total de 250 células de 25 indivíduos 

(10 células de cada) de Xyleus discoideus angulatus, no qual seis foram coletados em 

Bezerros (PE), cinco em Lagoa do Carro (PE), um em Gravatá (PE), 10 indivíduos em 

Juazeiro do Norte (CE), um de Sapó (CE), um de Frecheirinha (CE) e um de Sobral (CE). 
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As populações foram selecionadas de acordo com o critério de disponibilidade, logo, as 

amostras que possuíam maior quantidade de indivíduos com cromossomos B em 

Pernambuco foram as escolhidas para a análise. No Ceará, foram realizadas medições em 

indivíduos com cromossomo B de todas as localidades. O cromossomo X foi selecionado 

para ser comparado ao tamanho do cromossomo B, devido ao fato de ambos terem um 

comportamento semelhante no cariótipo, serem univalentes e apresentarem o mesmo grau 

de condensação. Os cromossomos foram medidos com a utilização do programa Image J, 

onde foi atribuída uma escala com tamanho de 5 µm para a imagem na qual foi realizada a 

medição. Cromossomos B e X foram medidos em cada célula e foi feito um cálculo de 

divisão entre as medidas de B e X (B/X), para se obter uma proporção e avaliar a diferença 

de tamanho entre estes elementos em cada indivíduo.  

Após a medição e o cálculo de divisão (B/X) foi retirada a média destes resultados 

em cada indivíduo e depois uma média conjunta das populações de Pernambuco (Bezerros, 

Lagoa do Carro e Gravatá) e outra do Ceará (Juazeiro do Norte – 2007, Juazeiro do Norte 

2011/2013, Sapó, Frecheirinha e Sobral), para facilitar o entendimento dos resultados. 

Uma análise estatística foi realizada, utilizando primeiramente o Teste de Shapiro-Wilk 

com α = 0,05, para verificar se as amostras possuíam uma distribuição normal e, em 

seguida, o Teste T de Student, com α = 0,05, para verificar se a diferença entre as médias 

obtidas era significativa. 

 

Isolamento de DNA C0t-1 e de repetições teloméricas  

Amostras enriquecidas com DNA repetitivo da subespécie foram obtidas baseada na 

renaturação cinética de DNA C0t-1 (DNA enriquecido com sequências de DNA 

moderadamente e altamente repetitivo), de acordo com o protocolo descrito por Zwick et 

al. (1997) com modificações de Cabral-de-Mello et al. (2010). Basicamente, amostras de 
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DNA (200µL de DNA genômico de indivíduo 0B de Gravatá - PE com 100-500 ng/µL em 

NaCl 0,3 M) foram digeridas com desoxirribonuclease I (Sigma, St. Louis, MO, EUA) a 

0,01 U/µL por 10-50 segundos, dependendo da concentração da amostra. O DNA 

degradado foi separado utilizando eletroforese em gel de agarose a 1%.  

Os fragmentos de DNA obtidos variaram em tamanhos entre 100 e 1000 pares de 

bases (pb). Após a fragmentação, amostras de 50 µL do DNA fragmentado foram 

desnaturadas a 95 °C durante 10 minutos, transferidas para o gelo por 10 segundos e 

colocadas a uma temperatura de 65 °C durante 25 minutos, para que ocorresse o 

reanelamento. Na sequência, as amostras foram incubadas a 37 °C durante 8 minutos com 

1U de nucleasse S1 para digerir o DNA de cadeia simples. O DNA foi purificado e 

extraído seguindo o protocolo tradicional de extração por fenol-clorofórmio.  

As sondas teloméricas foram obtidas através de PCR, usando os primers 

complementares (TTAGG)5 e (CCTAA)5 na ausência de DNA, seguindo o protocolo de 

Ijdo et al. (1991). 

 

Microdissecção de cromossomos B 

Para realizar a microdissecção, foi feita uma suspensão de células testiculares de um 

indivíduo portador de cromossomo B da subespécie Xyleus discoideus angulatus, 

proveniente de Gravatá – PE. Na suspensão de células, folículos testiculares foram 

macerados dentro de um microtubo contendo 40 µL de ácido acético 50 %, em seguida a 

suspensão foi pingada em uma lamínula 24 mm x 60 mm e corada com Giemsa 5 % por 5 

minutos. Posteriormente, a microdissecção foi realizada utilizando um micromanipulador 

com uma agulha de vidro (Eppendorf 5171) acoplada a um microscópio invertido (Zeiss 

Axiovert 100). Dez cromossomos B foram microdissectados e armazenados em um 

microtubo contendo 9 µL de água ultrapura. O DNA dos elementos microdissectados 
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foram amplificados utilizando o kit GenomePlex Single Cell Whole Genome 

Amplification (WGA-4 – Sigma). O produto da reação foi visualizado em gel de agarose e, 

em seguida, as sondas dos cromossomos B foram geradas através da reamplificação do 

DNA amplificado, utilizando o kit GenomePlex WGA Re-amplification (WGA3 - Sigma). 

 

Hibridização in situ fluorescente (FISH) 
 

A sonda de DNA C0t-1 foi marcada com Biotina-14-dUTP (Invitrogen, San Diego, 

CA, EUA), usando nick translation, e as sondas teloméricas e de cromossomo B foram 

marcadas com digoxigenina-11-dUTP (Roche, Mannheim, Alemanha). A técnica de FISH 

foi realizada de acordo com Pinkel et al. (1986), com algumas modificações de Cabral-de-

Mello et al. (2010) e foi aplicada em oito indivíduos contendo cromossomo B de oito 

populações diferentes, sendo três de Pernambuco (Lagoa do Carro, Bezerros e Gravatá) e 

cinco do Ceará (Sapó, Juazeiro do Norte – 2007, Juazeiro do Norte – 2011, Frecheirinha e 

Sobral). As sondas de DNA C0t-1 e telomérica foram hibridizadas através de duplo FISH e 

detectadas usando anti-digoxigenina-rodamina (Roche), que também foi utilizada para 

marcar a sonda do cromossomo B, ou Alexa Fluor 488 conjugada (Invitrogen). Os 

cromossomos foram contracorados com 4,6-diamino-2-fenilindol (DAPI) e as lâminas 

montadas em Vectashield (Vector, Burlingame, CA, EUA).  

Os cromossomos e os sinais da FISH foram observados utilizando um microscópio 

Olympus BX61 equipado com uma lâmpada de fluorescência e filtros apropriados. As 

fotografias foram feitas com o auxílio de uma câmera digital DP70. As imagens foram 

unidas e otimizadas em brilho e contraste utilizando o programa Adobe Photoshop.  
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Resultados 
 

  A análise de prevalência de cromossomos B realizada em 21 populações de 

Pernambuco, incluindo as analisadas por Machado et al. (2014), e seis do Ceará mostrou 

que o número de elementos supernumerários variou de zero a dois nos indivíduos, com 

uma taxa de prevalência de 0 até 44,44% e um valor médio de 10,22%. Oito populações 

não apresentaram nenhum indivíduo com o elemento extra, cinco apresentaram apenas um 

indivíduo com 1B, 13 mostraram mais de um indivíduo com 1B e uma população mostrou 

um indivíduo com 2B. Além disso, um indivíduo analisado por Machado et al. (2014) 

apresentou variação interfolicular de 0 a 2 cromossomos B em uma população de Lagoa do 

Carro - PE (Tabela 1). Nas populações de Juazeiro do Norte – CE, houve três amostras 

coletadas em anos diferentes: uma do ano de 2007, outra de 2011 e 2013. A amostra de 

2007 apresentou uma alta prevalência de cromossomos B, de 44,44% (Tabela 1). Além 

disso, em todas as populações desta localidade, coletadas nos anos 2007, 2011 e 2013, foi 

observado um cromossomo B (Fig. 2a-b) que difere, em tamanho, sendo considerado 

menor do que o B habitural encontrado em Pernambuco (Fig. 2c-d).  

O cromossomo B diferenciado mostrou-se acrocêntrico, heteropicnótico e apresentou 

tamanho reduzido, chegando, às vezes, a ser menor do que a metade do cromossomo X 

(Fig. 2a-b). Associações lado-a-lado ou extremidade-com-extremidade foram observadas 

entre o cromossomo B e o X de todas as populações do Ceará e de Pernambuco, sendo 

comuns as associações lado-a-lado na prófase I. Por outro lado, nenhuma variação 

intraindividual no número de cromossomos B foi observada, sugerindo que ele seja um 

elemento mitoticamente estável. 
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Tabela 1 Prevalência de cromossomos B em 27 populações de Xyleus discoideus angulatus em diferentes 
localidades dos estados de Pernambuco e Ceará (Brasil). 
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Fig. 2 Coloração convencional em células meióticas de Xyleus 
discoideus angulatus com cromossomos B de indivíduos do 
Ceará (a, b) e de Pernambuco (c, d). As figuras a, c mostram 
células em diplóteno e as figuras b, d mostram células em 
metáfase I. Barra = 10µm.   

 
 

Para confirmar a divergência no tamanho dos cromossomos B encontrados no Ceará 

foram feitas medições cromossômicas em algumas populações previamente selecionadas. 

Os valores das médias das proporções entre as medidas B/X se diferenciaram entre as 

populações de Pernambuco e Ceará. Na população de Bezerros – PE, as médias variaram 

de 0,76 a 0,87, enquanto em Lagoa do Carro - PE, estes valores variaram entre 0,83 e 0,87, 

com um único indivíduo apresentando uma média de 0,64, bem abaixo das médias 

observadas para Pernambuco. Para o indivíduo de Gravatá – PE, a média se manteve em 

0,77 e a média geral resultou em 0,80 para o estado de Pernambuco. Na amostra de 

Juazeiro do Norte – CE de 2007, as médias variaram entre 0,59 e 0,69, enquanto as de 

Juazeiro do Norte – CE de 2011/2013 se mostraram entre 0,61 e 0,72. Para as populações 

de Frecheirinha, Sapó e Sobral, as médias foram 0,59, 0,93 e 0,80, respectivamente, com 

uma média geral de 0,69 para as populações do estado do Ceará (Tabela 2). O teste 
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estatístico de Shapiro-Wilk mostrou que as amostras apresentaram uma distribuição normal 

(estatística de Shapiro-Wilk = 0,9617, p-valor = 0,4741), viabilizando a utilização do Teste 

T de Student. Diferenças significativas entre as medidas dos cromossomos B de indivíduos 

de Pernambuco, quando comparadas aos do Ceará, foram confirmadas pela análise 

estatística (t = 3,2, df = 22, p-valor = 0,003), indicando que há diferença significativa no 

tamanho dos cromossomos B entre os gafanhotos de Pernambuco e Ceará, no qual 

populações do Ceará apresentam indivíduos com cromossomos B menores que os de 

Pernambuco. 

Os resultados do mapeamento físico das sequências de DNA C0t-1 em cromossomos 

B de três indivíduos de Pernambuco e cinco do Ceará, mostraram semelhança no seu 

padrão de distribuição, apresentando marcações apenas na região pericentromérica dos 

elementos supernumerários (Fig. 4a-h). Por outro lado, o mapeamento das sequências de 

DNA telomérico mostrou diferentes padrões. Todos os indivíduos das populações de 

Pernambuco (Lagoa do Carro, Bezerros e Gravatá) e uma do Ceará (Frecheirinha) possuem 

um bloco maior de sequência telomérica no braço curto (Fig. 4i, j, k, n). Um indivíduo de 

uma população do Ceará (Sapó) apresentou bloco maior da sequência no braço longo do 

cromossomo B (Fig. 4l). Indivíduos de duas populações do Ceará (Sobral e Juazeiro – 

2007) não possuem blocos maiores de telômeros, possuindo sequências com tamanhos 

semelhantes nas duas extremidades de seus elementos supernumerários (Fig. 4o, p). Em 

uma população do Ceará (Juazeiro – 2011) foi possível observar que o cromossomo B 

mostrou um bloco telomérico no braço curto, sendo este, menor do que os de Pernambuco 

e Frecheirinha, e maior do que os das populações restantes do Ceará (Fig. 4m). 
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Tabela 2 Médias das proporções entre as medidas dos cromossomos B e X de Xyleus 
discoideus angulatus, realizadas em populações dos estados de Pernambuco e Ceará (Brasil). 
Os asteriscos indicam os indivíduos que foram submetidos à FISH com sondas de DNA C0t-
1, telomérica e de cromossomo B. 

 

População   Indivíduo Proporção entre medidas 
B/X (média) 

 

Bezerros – PE  

 

1 

 

0,79 

 2 0,87 

 3 0,78 

 4* 0,76 

 5 0,78 

Lagoa do Carro – PE  6* 0,64 

 7 0,86 

 8 0,83 

 9 0,84 

 10 0,87 

Gravatá – PE  11* 0,77 

Juazeiro do Norte – CE (2007) 12* 0,64 

 13 0,66 

 14 0,69 

 15 0,59 

 16 0,67 

Juazeiro do Norte – CE (2011/2013) 17 0,69 

 18 0,61 

 19* 0,70 

 20 0,72 

 21 0,68 

Frecheirinha – CE  22* 0,59 

Sapó – CE  23* 0,93 

Sobral – CE  24* 0,80 

Média geral (PE)   - 0,80 

Média geral (CE)   - 0,69 
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Com relação aos resultados de Hibridização in situ Fluorescente utilizando sondas de 

DNA C0t-1 em células meióticas de um indivíduo de Gravatá-PE, foram observadas 

sequências localizadas na região pericentromérica de todos os cromossomos do 

complemento, incluindo o B. Além disso, foi possível observar um bloco menor da sonda 

localizada na região proximal do cromossomo X (Fig. 3a).  

O mapeamento de sequências teloméricas em meiócitos de um indivíduo de Sobral-

CE mostrou sequências distribuídas nas regiões teloméricas de todos os cromossomos do 

complemento (Fig. 3b). Por sua vez, a hibridização das sondas de cromossomo B em 

células meióticas de um exemplar de Gravatá-PE, obtida através de pintura cromossômica, 

mostrou sequências distribuídas ao longo de todo o cromossomo B. Além disso, foi 

possível observar uma distribuição presente na região pericentromérica da maioria dos 

cromossomos do complemento, incluindo o cromossomo X (Fig. 3c). 

A análise de pintura cromossômica utilizando uma sonda do cromossomo B de um 

indivíduo de Gravatá – PE, através de microdissecção, identificou quatro padrões de 

marcação da sonda nos cromossomos B dos oito indivíduos estudados. O primeiro padrão 

mostrou que a sequência mapeada se distribuiu, basicamente, por todo o cromossomo e foi 

observado nos indivíduos de Lagoa do Carro - PE, Gravatá – PE, Juazeiro (2011) - CE e 

Juazeiro (2007) - CE (Fig. 4q, s, u, x). O segundo padrão apresentou marcações mais 

evidentes nas regiões pericentromérica e distal do cromossomo B, sendo observado na 

população de Bezerros – PE (Fig. 4r). O terceiro mostrou sinais mais evidentes apenas na 

região distal do cromossomo e estava presente nas populações de Sapó – CE e Sobral – CE 

(Fig. 4t, w). O quarto e último padrão mostrou uma marcação distribuída por todo o 

cromossomo, com um sinal mais evidente na sua região distal, sendo observado na 

população de Frecheirinha – CE (Fig 4v). Os diferentes morfotipos de cromossomos B 
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foram nomeados de acordo com o padrão de marcação de pintura cromossômica que cada 

um apresentou. Os elementos supernumerários que apresentaram o primeiro, segundo, 

terceiro ou quarto padrão de marcação da sonda foram denominados B1, B2, B3 e B4, 

respectivamente. 

 

 

Fig, 3 Hibridização in situ Fluorescente das sondas de DNA 

C0t-1 (a), telomérica (b) e cromossomo B, através de pintura 

cromossômica (c), em meiócitos do gafanhoto Xyleus 

discoideus angulatus, nas populações de Gravatá – PE (a, c) e 

Sobral- CE (b), com dois cromossomos B. Barra = 10µm.   
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Fig. 4 Hibridização in situ Fluorescente das sondas de DNA C0t-1 (a-h), telomérica (i-p) e cromossomo 
B, através de pintura cromossômica (q-x), em cromossomos B obtidos de meiócitos do gafanhoto Xyleus 
discoideus angulatus, em oito populações: Lagoa do Carro – PE (a, i, q), Bezerros – PE (b, j, r), Gravatá – 
PE (c, k, s), Sapó- CE (d, l, t), Juazeiro do Norte – 2011 – CE (e, m, u), Frecheirinha – CE (f, n, v), Sobral 
– CE, com dois cromossomos B (g, o, w) e Juazeiro do Norte – 2007 – CE (h, p, x). Note a presença de 
blocos adicionais de DNA telomérico em i, j, k, n. Observe quatro morfotipos diferentes de cromossomos 
B na pintura cromossômica, mostrando cromossomos B1 (q, s, u, x), B2 (r), B3 (t, w) e B4 (v). Barra = 
10µm.   

 
 
 
Discussão 
 

Os dados de análise da prevalência de cromossomos B em Pernambuco e no Ceará 

mostram que há uma variação entre as populações, e que o polimorfismo foi observado em 

diversas localidades, apresentando uma distância máxima de distribuição de, 

aproximadamente, 928 km entre as populações de Gravatá - PE e Sapó - CE, nas quais o 

cromossomo B está presente. Estes fatores revelam que os elementos extras estão 

amplamente distribuídos no cariótipo de Xyleus discoideus angulatus. Estas características 

são reforçadas pela presença de cromossomos B em populações que, mesmo isoladas, 

apresentam o elemento, como é o caso de Caruaru – PE, onde indivíduos foram coletados 

em remanescentes de brejos de altitude. 
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Com base nos diferentes biomas em que X. d. angulatus está inserido (mata atlântica e 

caatinga), não foram encontradas relações entre a prevalência de cromossomos B e as 

diferentes características de vegetação, clima e relevo das duas regiões analisadas. No geral, 

o polimorfismo encontra-se distribuído de maneira uniforme nos dois ambientes, apesar de 

haver uma pequena variação, na qual a prevalência encontra-se um pouco mais acentuada 

nas regiões de caatinga. Machado et al. (2014) analisaram a correlação entre habitat e 

prevalência de cromossomos B em X. d. angulatus e também não encontraram uma relação 

entre estes fatores. Provavelmente, a prevalência está atribuída a eventos históricos, como o 

número de gerações existentes desde o aparecimento do elemento extra, além de sua 

transmissão e de eventos aleatórios, como flutuações genéticas (Camacho et al. 2000).  

O fato de algumas populações não apresentarem nenhum cromossomo B pode ser 

devido ao tamanho da amostra de análise, que possui poucos indivíduos e não foi suficiente 

para detectar a presença de elementos supernumerários. Além disso, algum evento aleatório 

de isolamento pode ter ocorrido, o que fez com que este polimorfismo fosse eliminado ou 

talvez não existisse em algumas populações, como na de Cabo de Santo Agostinho - PE, que 

foi uma das mais representativas da amostra. 

Gafanhotos provenientes de Juazeiro do Norte – CE, que têm maior proximidade de 

distância, tanto com as populações de Pernambuco, quanto com as outras do Ceará, 

apresentaram uma alta prevalência de cromossomos B no ano de 2007. Este caso não foi 

observado em nenhuma outra população próxima e pode estar relacionado a processos de 

regeneração do polimorfismo e consequente acúmulo, para impedir sua eliminação no 

genoma (Camacho et al. 2000).  

As medições realizadas em cromossomos B de Pernambuco e Ceará mostraram uma 

variação nos seus tamanhos, o que indicou a presença de dois morfotipos: o primeiro 

mostrando uma proporção média de tamanho de 0,8, e o segundo apresentando média 0,69. 
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Possivelmente, o cromossomo B se tornou maior, devido à amplificação de sequências de 

DNA repetitivo, que são sequências frequentemente presentes neste tipo de elemento 

(Houben et al. 2013, 2014). O trabalho realizado por Loreto et al. (2008) corrobora com os 

dados do presente trabalho, no qual foi sugerida uma amplificação da heterocromatina em 

cromossomos B de populações em Pernambuco. A amplificação pode ter ocorrido devido às 

diferenças encontradas no padrão de distribuição de bandas C destes elementos, os quais 

apresentavam bandas intersticiais, enquanto os outros cromossomos não apresentavam 

bandas nesta posição. 

Uma vez que as sequências de frações C0t-1 estavam presentes em todos os 

cromossomos do complemento, especificamente na região pericentromérica, além de se 

localizarem na mesma posição em todos os cromossomos B que foram mapeados, isto 

sugere que a região pericentromérica é rica em DNA repetitivo. Além disso, observa-se que 

o centrômero apresenta uma sequência amplamente distribuída e compartilhada entre os 

cromossomos da espécie e entre cromossomos B de diferentes populações. 

Os dados a respeito do padrão de distribuição do DNA telomérico forneceram 

informações importantes para a caracterização de cromossomos B, uma vez que foram 

observados blocos em todos os cromossomos do complemento, porém, alguns elementos 

supernumerários mostraram bloco maior da sequência. Ao que tudo indica, o bloco maior de 

DNA telomérico é predominante em populações do estado de Pernambuco, e pode estar 

relacionado com o aumento no tamanho destes elementos. Possivelmente, um mecanismo de 

rearranjo cromossômico, tal como duplicação da sequência telomérica, pode ter ocorrido em 

alguns elementos supernumerários, o que explicaria a presença de um bloco maior para a 

sequência. Um caso de presença de sequências teloméricas adicionais em cromossomos B 

foi relatado na planta Tradescantia virginiana, que surgiram por pequenas duplicações ou 

inversões subterminais, além disso, foi sugerido que o cromossomo B se originou da excisão 
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da região distal de um cromossomo A (Golczyk, 2011). Este fato reforça a hipótese de que 

cromossomos B podem acumular este tipo de sequência, porém estudos a respeito da sua 

influência no genoma das espécies devem ser realizados. 

O fato de sequências de cromossomos B estarem presentes ao longo do cromossomo B 

e em outros cromossomos do complemento em populações de Gravatá, mostra que o 

elemento extra presente na espécie tem origem intraespecífica, por ter na sua composição 

molecular material genético comum ao genoma A. Um fato semelhante ocorreu em besouros 

da espécie Dichotomius geminatus, que apresentavam cromossomo B de origem 

intraespecífica, devido à presença de sequências C0t-1 similares entre cromossomos A e B 

(Cabral-de-Mello et al. 2010). 

  Além disso, estes dados, juntamente com os dados de distribuição de frações C0t-1, 

sugerem que a composição molecular do centrômero dos cromossomos da espécie é 

ancestral e foi o componente que deu origem ao B da espécie, visto que as sequências 

analisadas, ambas oriundas do cromossomo B, estão altamente distribuídas nesta região. 

Possivelmente, o cromossomo B ancestral tinha tamanho reduzido e elementos como 

centrômero, telômero e DNA repetitivo, e acabou amplificando suas sequências ao longo da 

evolução. Na planta de centeio Secale cereale, sequências da região pericentromérica de 

cromossomos B foram mapeadas e os autores observaram a presença de novas variantes de 

cromossomos B na espécie. Possivelmente, aa região pericentromérica está envolvida na 

formação destas variantes (Marques et al. 2012). 

 Através da pintura cromossômica ainda foi possível observar a presença de quatro 

morfotipos de cromossomos B diferentes, e não apenas dois, como havia sido identificado 

pela análise convencional e medição cromossômica. Estas variações podem ser observadas 

em algumas espécies de gafanhotos, como Podisma sapporensis sapporensis, o qual foram 

relatados sete morfotipos diferentes de cromossomos B para a subespécie, que se 
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diferenciaram de acordo com o padrão de bandas C e morfologia (Warchalowska-Sliwa et 

al. 2001).  

A alta capacidade de mutação e acúmulo dos elementos supernumerários (Abdelaziz et 

al. 2007) são fatores que garantem o surgimento de variantes e morfotipos, além de evitar a 

sua eliminação no genoma dos indivíduos. Provavelmente, o cromossomo B ancestral de X. 

d. angulatus sofreu processos de amplificação das suas sequências e rearranjos como 

inversão, que contribuíram para o surgimento dos diferentes morfotipos. Este rearranjo pode 

ter originado o cromossomo B3, que possui uma sequência de cromossomo B na sua região 

distal. A presença de elementos de transposição presentes no cromossomo B também pode 

estar associada à amplificação de sequências e foi descrita em cromossomos B de Locusta 

migratoria (Teruel et al., 2009b). 

Com os dados mostrados no presente trabalho, pode-se dizer que alguns marcadores, 

tais como DNAr 18S, nem sempre são elementos adequados para demarcar a ancestralidade 

no cariótipo das espécies, pois são sequências que apresentam ampla variabilidade no padrão 

de distribuição dentro de uma mesma espécie (Veltsos et al., 2009). Trabalhos anteriores, 

realizados por Loreto et al. (2008) e Machado et al. (2014) propuseram a possível origem do 

cromossomo B de Xyleus discoideus angulatus como sendo a partir de um cromossomo 

autossomo, através da análise de FISH de DNAr 18S e bandeamento C, porém o presente 

trabalho mostra dados voltados para uma origem centromérica. Neste novo cenário não só 

apenas um cromossomo autossomo como até mesmo o cromossomo X pode ter sido o 

elemento gerador do cromossomo B. Neste último, inclusive, uma hipótese interessante é 

que a região crompreendida entre o centrômero e o bloco menor proximal visto na fração 

C0t-1 poderia corresponder à região inicial de origem do B, que sofreu, posteriormente, os 

processos de amplificação de DNA repetitivo. 



 
 

59 
 

Com as informações apresentadas, foi possível concluir que os cromossomos B de 

Xyleus discoideus angulatus apresentam mecanismos de acumulação, importantes para sua 

manutenção no genoma, além de terem diferentes tamanhos, que estão relacionados com o 

acúmulo de sequências repetitivas ao longo da sua evolução. Quanto à origem, é possível 

que ela seja intraespecífica e que o cromossomo B tenha se originado a partir do centrômero, 

seguida por adição de DNA repetitivo e posteriores rearranjos, como inversão, que 

originaram quatro diferentes morfotipos para a espécie. Portanto, este trabalho fornece 

novos esclarecimentos acerca da origem dos cromossomos supernumerários em Xyleus 

discoideus angulatus. 
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6. Conclusões Gerais 

 

1. Cromossomos B de Xyleus discoideus angulatus são amplamente 

distribuídos em Pernambuco e no Ceará e sua alta prevalência em uma 

população de Juazeiro do Norte – CE ocorreu devido a mecanismos de 

acúmulo para a manutenção no genoma. 

 

2. A diferenciação no tamanho dos cromossomos B presentes em Xyleus 

discoideus angulatus pode estar associada ao acúmulo de sequências 

repetitivas nestes elementos.  

 

3. A origem do cromossomo B é intraespecífica e este elemento, 

provavelmente, surgiu a partir da amplificação da região centromérica, 

seguida por adição de DNA repetitivo e posteriores rearranjos, como 

inversão, que originaram quatro diferentes morfotipos para a espécie. 
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