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RESUMO

Foram realizados estudos citogenéticos na espécie de piranha Serrasaimus

spilopleura, proveniente de três locais de coleta, na bacia amazônica central: 1. lago

Catalão: 2. foz do rio Manacapuru e 3. rio Amazonas (Itacoatiara).

Todos os indivíduos apresentaram número diplóide 2n=60 cromossomos e

não foi verificado heteromorfismo cromossômico sexual. Porém, quanto à fórmula

cariotípica, três citótipos foram identificados: citótipo A, encontrado nos três locais

de coleta, que consistiu de 24M+20SM+4ST+12A; citótipo C, encontrado no lago

Catalão, consistiu de 23M+21SM+4ST+12A; citótipo D, encontrado em Manacapuru,

que consistiu de 24M+20SM+4ST+12A, entretanto o segundo par é constituido por

cromossomos de diferentes tamanhos. Sugere-se que esse polimorfismo

cromossômico encontrado foi devido a rearranjos do tipo inversão pericêntrica no

citótipo C e uma translocação não balanceada no citótipo D.

A heterocromatina constitutiva teve o mesmo padrão básico para os três

citótipos, estando presente nas regiões pericentroméricas de todos os cromossomos

e telomérica de alguns, com um bloco heterocromático grande proximal no braço

longo, provavelmente do par 7. No citótipo C, o cromossomo portador da inversão

pericêntrica (primeiro par M) apresenta um bloco heterocromático distai no braço

longo. A presença deste bloco pode sugerir uma heterocromatinização devido ao

rearranjo para um ajustamento cromossômico.

Com relação às regiões organizadoras de nucléolos, verificou-se um

comportamento similar para os três citótipos, os quais apresentaram entre 10 a 12

cromossomos acrocêntricos marcados pela prata.



Testes de qui-quadrado (X^), assumindo o balanço gênico do equilíbrio de

Hardy-Weinberg, foram aplicados para comparar os números observados e

esperados de citótipos (considerados genótipos) e revelaram um balanço gênico

dentro das amostras populacionais de S. spHopleura provenientes do lago Catalão e

Manacapuru.



ABSTRACT

Cytogenetic studies in the species of piranha Serrasaimus spHopleura, from

three sites in the central amazon basin: 1. Catalão lake; 2. Manacapuru and 3.

Itacoatiara, were performed.

Ali the individuais presented 2n=60 chromosomes and sexual

heteromorphism chromosomic was not found. However, considering the kariotypic

formula, three cytotypes were identifyed: cytotype A, found in ali three collected

sites, consisted of 24M+20SM+4ST+12A: cytotype C, found in the Catalão lake,

consisted of 23M+21SM+4ST+12A: cytotype D, found in Manacapuru, consisted of

24M+20SM+4ST+12A, however the second pair was different in size. We suggest

that the polymorphism detected was due to pericentric invertion in the cytotype A and

a translocation in the cytotype D.

The constitutiva heterochromatin pattern was the same for the three cytotypes

being present in the centromeric regions for ali chromosomes and telomeric in some,

with one large proximal heterochromatic block on the long arm probably of the pair 7.

Therefore, the chromosome bearer of the pericentric invertion, in the cytotype O,

suffered a heterocromatinization distai in the long arm. probably provoked for the

rearrangement or due to a chromosomic adjustment.

The nucleolar organizar regions (NOR), were not different among the three

cytotypes, being detected among 10-12 acrocentric NOR-bearing chromosomes.

Chi-square (X^) tests for genetic balance assuming Hardy-Weinberg

equilibrium, were appiied to compare the observed and expected numbers of

cytotypes (considered genotypes), revealing a genetic balance within S. spHopleura

population samples from the Catalão lake and Manacapuru.
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I. INTRODUÇÃO

1.1 - Considerações Gerais

A bacia amazônica compreende 6.112.000 Km^ de área, sendo o regime de

chuvas e a extensão de terras baixas, fatores determinantes para que 300.000 Km^

de margens de rios sejam alagadas, anualmente, formando as mais extensas áreas

de várzea conhecidas. A rede complexa de cursos d'água representada por águas

brancas, ricas em nutrientes, águas claras e pretas, as mais ácidas e pobres em

nutrientes, favoreceram a especiação e forneceram as condições ideais para o

desenvolvimento da maior diversidade da fauna de peixes continentais do Brasil

(Junk, 1983; Menezes, 1996).

Entre os representantes dessa ictiofauna pode-se citar as piranhas, que são

peixes altamente especializados e se caracterizam por possuir corpo comprimido,

geralmente alto e uma quilha serrilhada no ventre. Apresentam um padrão de

coloração que varia do vermelho intenso ao amarelo e do cinza claro ao escuro e é

um grupo de peixes altamente diverso; distribuem-se amplamente pela América do

Sul e são temidos por sua voracidade (Géry, 1972; Goulding, 1980; Machado AIlison

& Fink, 1996).

A posição sistemática deste grupo de peixes encontra-se ainda um pouco

obscura. Géry (1972), após uma análise sistemática e evolutiva coloca as piranhas

na subfamília Serrasalminae com um único gênero, Serrasaimus, o qual é dividido

em vários subgêneros: Pygocentrus, Pygopristis, Pristobrycon, Taddyela e

Serrasaimus. Junto com esta subfamília mais duas; Myleinae (pacus) e



Catoprioninae (monotípica, Catoprion mento) foram então reunidas na família

Serrasalmidae. Entretanto, Machado-AIlison (1983), através de dados osteológicos,

analisou filogeneticamente este grupo de peixes e agrupou as três subfamílias

{sensu Géry, 1972) em uma única subfamília, Serrasalminae, dentro da família

Characidae, além de ter elevado os subgêneros {sensu Géry, 1972) para gêneros.

No entanto, a posição taxonômica deste grupo ainda causa polêmica, tendo autores

que apoiam Géry (1972) como Jégu et al. (1989) e UJ (1990) e autores que apoiam

a posição de Machado-AIlison (1983) como Lucena (1993).

Serrasaimus spilopleura Kner, 1860 é uma espécie de piranha caracterizada

por possuir um focinho obtuso e uma coloração amarelada, nadadeira caudal com

uma faixa sub-terminal intensamente escura e bem delimitada, sendo a extremidade

dos raios caudais de coloração clara ou hialina, podendo alcançar cerca de 25cm

de comprimento e 400 gramas de peso (Santos et aL, 1984; Jégu & Santos, 1988).

Esta espécie é amplamente distribuída, ocorrendo no baixo rio Araguari, que

é o primeiro rio costeiro ao norte da foz do Amazonas (Oliveira et aL, 1994); no

próprio rio Amazonas (Mérona et aL, 1988); nas bacias de vários tributários do

Solimões/Amazonas, tais como: rio Trombetas (Ferreira, 1993), rio Caquetá, que

corresponde ao curso do rio Japurá em território colombiano (Castro & Arboleda,

1988); rio Capim, que é um afluente do rio Pará, que por sua vez é um braço do rio

Amazonas que contorna a Ilha de Marajó (Günther, 1864); rio Tocantins (UIrey,

1895; Jégu & Santos, 1988); rios Beni, Guaporé que é sua localidade tipo, Mamoré

e Pacaás Novos, que deságuam no rio Madeira (Kner, 1860; Pearson, 1937;

Lauzanne & Loubens, 1985; Santos, 1991); rios Maranon, Ucayali, Pacaya e

Huallaga, que são as cabeceiras da bacia amazônica em território peruano



(Eigenmann & Alien, 1942; Géry, 1964). Rio da Prata (Mac Donagh, 1938;

Ringuelet, 1958; RInguelet et al., 1967); rio Paraná e seus afluentes (Castro &

Arcifa, 1987; Ringuelet et al., 1967; Cordiviola & Pignalberi, 1981); rio Paraguai e

seus afluentes (Boulenger, 1896; Eigenmann & Kennedy, 1903: Pearson, 1937;

Ringuelet et ai., 1967; Géry et al, 1987); e rio Uruguai (Ringuelet etal., 1967).

Na Amazônia a sua distribuição é restrita à região de várzea e, até o

momento, não foi encontrada em águas pretas (Jégu. 1992).

Como visto, a distribuição de Serrasaimus spilopleura se extende da bacia

amazônica à bacia do Paraná-Paraguai-Uruguai, reforçando a idéia de que houve

comunicação entre os afluentes do rio Amazonas com os afluentes do rio Paraguai,

promovendo trocas de fauna entre essas bacias (Menezes, 1970).

1.2 - Considerações Citogenétícas

Por volta de 1904, a citologia e a genética fundiram-se numa área comum

que foi denominada Citogenética, que compreende o estudo do cromossomo isolado

ou em conjunto, sua morfologia, organização, função e replicação, sua variação e

evolução. Esta, por sua vez, vem colaborando em vários campos da biologia, como

na medicina clínica, identificando anomalias cromossômicas; no melhoramento

animal e vegetal, com a indução de poliplóides e hibridização; e também na

taxonomia, sendo um caráter a mais a ser considerado para a sistemática dos

organismos (Guerra, 1988).

A citogenética de peixes no Brasil teve seu marco nos anos setenta (Andréa,

1971; Jin & Toledo, 1973; Foresti, 1974a e 1974b; Foresti et al., 1974; Bertollo,1975;

Galetti Jr. & Bertolio, 1975; Almeida-Toledo, 1978; Bertolio et al., 1978). Daí por



diante difundiu-se por quase todo o país, contribuindo para o melhor conhecimento

da ictiofauna.

Em 1988, elaborou-se um banco de dados citogenéticos tendo sido listados o

número diplóide/haplóide de 433 espécies de peixes de água doce da região

neotropical (Oliveira et ai, 1988). Nos últimos anos, o número de peixes de água

doce neotropical, cujo o cariótipo é conhecido chega á 706 espécies (Oliveira et sL,

1996, para revisão); sendo que na bacia amazônica, apenas 211 espécies possuem

número diplóide/haplóide conhecido (Porto et ai, 1992). Ainda é muito pouco, frente

a uma ictiofauna estimada ser composta por mais de 3.000 espécies. Mesmo

assim, a citogenética de peixes, tem permitido inferir sobre aspectos filogenétícos e

evolutivos, tem contribuído para a detecção de polimorfismos cromossómicos, para

a determinação cromossómica do sexo e vem sendo usada como uma ferramenta

de grande importância no auxílio á sistemática e taxonomia das espécies (Toledo

Filho et ai., 1978; Bertolio et ai., 1986; Almeida-Toledo et ai., 1993; Galetti et ai.,

1994).

Na Amazônia, a citogenética de peixes teve seu início nos anos oitenta

(Bertolio et aí., 1980; Della-Rosa et ai., 1980; Moreira-Filho et ai., 1980). De acordo

com Porto et ai. (1992), dos grupos de peixes estudados, verificou-se uma

tendência à conservação cromossómica numérico-estrutural nas famílias

Anostomidae, Curimatidae, Prochilodontidae, Hemiodontidae (Characiformes) e

Cichiidae (Perciformes). Porém, casos esporádicos de variabilidade cromossómica

foram encontrados em Curimatidae: Potamorhina altamazônica (2n= 102), P. latior

(2n=56) e Curimata ocelatta (2n=56) (Feldberg et al., 1992 e 1993); uma

variabilidade cromossómica nas famílias Erythrinidae (Characiformes) (Bertolio &



Moreira-Filho, 1983; Bertollo et al., 1983; Giuiiano-Caetano & Bertolio, 1988) e

Cailichthyidae (Siluriformes) (Porto & Feldberg, 1992. 1993); a presença de

heteromorfismos cromossômicos sexuais do tipo ZZ/ZW em aigumas espécies de

Triportheus (Characidae) (Falcão, 1988) e em uma espécie de Semaprochilodus

(Prochilodontidae) (Feldberg et al., 1987) , além da ocorrência generalizada de

regiões organizadoras nucleolares (NORs) múltiplas nas espécies da família

Serrasalmidae (Characiformes) (Porto et ai., 1989, 1991; Nakayama, 1997).

1.3 - Caracterização cromossômica em Serrasalminae ( sensu Géry, 1972).

Na região amazônica, as piranhas apresentam uma grande diversidade de

espécies e têm despertado interesse em diferentes áreas de estudo; morfologia

(Jégu & Santos, 1987, 1988; Jégu et aí., 1991), genética (Almeida-Val et ai., 1992),

citotaxonomia (Arefjev, 1989; Porto et al., 1989, 1991; Nakayama, 1997),

parasitologia (Boeger & Kritski, 1988; Kritski et al., 1979; Thatcher, 1991), biologia

reprodutiva (Leão et al., 1991; Leão, 1996) e genética molecular (DNA mitocondrial)

(Ortí et al., 1996).

Na bacia do Paraná-Paraguai também já existem estudos genéticos (Cestari,

1996) e citotaxonômicos (Galetti Jr. et al., 1985; Cestari & Galetti Jr., 1992a e

1992b; Martins-Santos et al., 1994) com piranhas porém, estes estudos referem-se

apenas a espécies do gênero Serrasaimus.

O número diplóide na subfamília Serrasalminae varia de 2n=58 {Serrasaimus

sp.) (Nakayama, 1997) a 2n=64 (Serrasaimus holiandi) (Muramoto et al., 1968),

sendo que a maior freqüência encontrada para esta subfamília é a de 60

cromossomos. As diferentes espécies já estudadas apresentam fórmulas



cariotípicas distintas, caracterizando assim um grupo cariotipicamente diverso.

Apresentam sistema de NORs (região organizadoras de nucléolos) múltiplas que

variam no número e na intensidade de coloração das marcas (Cestari & Galetti,

1992a e 1992 b; Martins Santos et al., 1994; Nakayama, 1997).

Além disso, análises cromossômicas têm mostrado a existência de uma

variabilidade numérica e estrutural intraespecífica (Nakayama, 1997), o que pode

sugerir que o grupo das piranhas é muito mais diverso do que se sabe hoje.

S. spHopleura se distribui tanto na bacia amazônica como nas bacias do

Paraná-Paraguai e Uruguai e é a espécie do gênero com a mais ampla distribuição,

sendo também a mais estudada, cromossomicamente.

Todos os exemplares apresentaram 2n=60 cromossomos (Cestari & Galetti

Jr., 1992a; Martins-Santos et al., 1994; Nakayama, 1997) porém, diferentes

citótipos, quanto à fórmula cromossômica, foram detectados.

Desse modo, para os exemplares de Serrasaimus spilopleura da bacia do

Paraná-Paraguai foram evidenciados três citótipos, denominados a,b e c. O citótipo

a coletado no alto Paraná é constituído por 10 pares de cromossomos

metacêntricos, 13 pares de sub-metacêntricos, 2 pares de sub-telocêntricos e 5

pares de acrocêntricos; o citótipo b coletado no baixo Paraná e na bacia do

Paraguai é constituído de 9 pares de cromossomos metacêntricos, 13 pares de sub-

metacêntricos, 2 pares de sub-telocêntricos e 6 pares de acrocêntricos e o citótipo o

coletado no baixo Paraná apresentou na sua fórmula cariotípica 9 pares de

cromossomos metacêntricos mais 1, 13 pares de sub-metacêntricos, 2 pares de

sub-telocêntricos e 5 pares acrocêntricos mais 1 (Cestari & Galetti Jr., 1992a). Estes

autores ressaltam que não encontraram indivíduos de citótipos a e b vivendo em



simpatria. Frente a esses dados, os autores sugerem duas hipóteses para a origem

do citótipo c. Em primeiro lugar, ele poderia representar um híbrido resultante de um

contato secundário entre indivíduos de citòtipos a e b, possivelmente provocado

pela construção da usina hidrelétrica de Itaipú ou, numa segunda hipótese, seria um

polimorfismo entre os indivíduos de citótipo b.

Nakayama (1997) encontrou para os exemplares de Serrasaimus spHopleura

coletados na bacia amazônica (lago Catalão) dois citòtipos, diferentes daqueles

encontrados por Cestari & Galetti Jr. (1992a) na bacia do Paraná-Paraguai. O

citótipo A é constituído de 12 pares de cromossomos metacêntricos, 10 pares de

sub-metacêntricos, 2 pares de sub-telocêntricos e 6 pares de acrocêntricos. O

citótipo B é constituído de 12 pares de cromossomos metacêntricos, 13 pares de

sub-metacêntricos e 5 pares de acrocêntricos. A autora admite que os citòtipos

encontrados em simpatria, representam diferenças cromossômicas já fixadas na

população, e sugere que Serrasaimus spHopleura representa na verdade um

complexo de espécies.

Em virtude dos resultados obtidos por Nakayama (1997) para Serrasaimus

spHopleura, e pelo fato de todos os exemplares terem sido coletados em apenas um

local, o presente trabalho visou ampliar as coletas para outras áreas na bacia

amazônica e verificar se o polimorfismo cromossômico encontrado no Catalão

estava presente em outros locais.



II. OBJETIVOS

A família Serrasalmidae é um grupo de peixes que na, Amazônia, já vem

sendo estudado sob vários aspectos biológicos. Os dados cromossômicos têm sido

de grande valia na complementação de estudos taxonômicos e sistemáticos das

espécies. Desse modo o presente trabalho teve como objetivos:

a) Realizar um estudo cromossômico detalhado em Serrasaimus spilopleura

de três locais de coleta na Amazônia central, em nível de coloração convencional

com Giemsa, Ag-NORs e bandas C;

b) verificar a ocorrência ou não de diferentes citótipos nos diferentes locais de

coleta;

c) realizar uma análise morfométrica entre os possíveis citótipos e verificar se

as diferenças cromossômicas são refletidas na morfologia destes indivíduos;



III. MATERIAIS E MÉTODOS

III.1 - Materiais

Sessenta e dois (62) exemplares de Serrasaimus spilopleura (figura 01) foram

coletados com malhadeiras e anzol em três diferentes áreas da bacia amazônica

central (figura 02): (1) lago Catalão situado no encontro das águas dos rios

Solimões e Negro, num total de 31 indivíduos (13 machos, 16 fêmeas e 2 de sexo

indeterminado); (2) na foz do rio Manacapuru que é um afluente do rio Solimões,

num total de 15 indivíduos (3 machos e 12 fêmeas); (3) nas proximidades da cidade

de Itacoatiara no rio Amazonas, num total de 16 indivíduos (10 machos e 6 fêmeas).

Após a coleta os exemplares foram transportados para uma base local (flutuante da

Fundação Nacional da Saúde - FNS em Manacapuru e Itacoatiara) e para o

laboratório de citogenética do INPA (coleta proveniente do Catalão), onde foram

mantidos vivos em viveiros e aquários bem aerados. Desses peixes, foi extraído o

rim (parte anterior e parte posterior) para análise cromossômica. Após numerados e

registrados em caderno de campo, os exemplares foram fixados em formol a 10% e

acondicionados em tambores por 24 horas. Em seguida, foram lavados em água

corrente e acondicionados em recipientes com álcool a 70%, visando seu depósito

na coleção ictiológica do INPA.

Todas as suspensões celulares obtidas foram acondicionadas em tubos

"EpendorfT' e armazenadas em freezer (-10° C) até serem processadas para

análises em microscópio óptico.
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III.2 - Métodos

111.2.1 - Indução de mítoses

Para obter um maior número de metáfases, foi aplicado nos peixes uma

solução de fermento biológico conforme metodologia descrita por Oliveira (1987)

que consiste em:

1- preparar uma solução de fermento biológico na seguinte proporção: 0,5g de

fermento, 0,5g de açúcar e 7ml de água destilada;

2- incuba-se a solução em banho maria (40°C) por cerca de 20 minutos;

3- injeta-se a solução intramuscular na região dorso-lateral do peixe, na proporção

de Iml para lOOg de peso do animal;

4- o peixe é deixado em tanques com sistema de aeração por 12 a 48 horas, antes

de ser sacrificado.

111.2.2 - Obtenção dos cromossomos mitóticos

No estudo dos cromossomos mitóticos foi utilizada, preferencialmente, a

porção anterior do rim, que é o órgão hematopoiético nos peixes, preparado através

da técnica de "air drying" descrita por Egozcue (1971) e modificada por Bertolio et ai

(1978) que consiste em:

1- injetar, intraperitonialmente, uma solução aqüosa de colchicina 0,025% na

proporção de Iml para cada lOOg de peso do animal;

2- deixar o peixe em tanque aerado por um período de 45 a 60 minutos. Após esse

tempo, sacrificar o animal e retirar o rim;

12



3- colocar o material retirado em pequenas cubas de vidro contendo cerca de 10ml

de solução hipotônica de cloreto de potássio (KCI), 0,075l\/l:

4- dissociar bem o material nessa solução com pinças de dissecção. Para melhor

separação dos blocos celulares, utilizar uma seringa desprovida de agulha,

aspirando e expirando suavemente o material;

5- levar a suspensão obtida para estufa a 37°C por 20 minutos;

6- ressuspender, cuidadosamente, o material com o auxílio de uma seringa, em

seguida transferí-lo para um tubo de centrífuga, utilizando-se uma pipeta Pasteur

e adicionar 4 gotas de fixador Carnoy (álcool metílico: ácido acético 3:1) recém

preparado e gelado;

7- centrifugar durante 10 minutos à 900 rpm, descartando o sobrenadante;

8- adicionar, com cuidado, 8ml do fixador (álcool metílico: ácido acético 3:1),

deixando-o escorrer através das paredes do tubo;

9- ressuspender o material, cuidadosamente, com o auxílio de uma pipeta Pasteur;

10-repetir os itens 7 a 9 por mais duas vezes. Após a última centrifugação e

eliminação do sobrenadante, adicionar fixador em quantidade suficiente para

obter uma suspensão celular de boa concentração (cerca de Iml de fixador para

cada 0,5ml de sedimento). Ressuspender o material com cuidado. Guardar em

tubos "Ependorff no freezer (-10° C) ou trabalhar conforme os seguintes passos:

11-gotejar a suspensão sobre diferentes regiões de uma lâmina limpa e seca,

colocada sobre um suporte em banho maria a 60°C, aproximadamente;

12- secar diretamente ao ar;

13-corar com Giemsa, diluído a 5% em tampão fosfato, pH 6,8, 0,06M por 15

minutos e lavar em água destilada;
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14- secar ao ar.

III.2.3 - Técnica para bandamento seqüencial (banda C e Ag-RONs)

As técnicas para a caracterização da heterocromatina (banda C) e das

regiões organizadoras de nucléolos (NORs) foram, basicamente, aquelas descritas

por Sumner (1972) e Howell & Black (1980), respectivamente, com algumas

alterações para o sucesso do bandamento seqüencial, como segue:

1- pingar de 2 a 3 gotas da suspensão celular em uma lâmina e deixar secar por 10

minutos;

2- logo em seguida corar com Giemsa a 5% em tampão fosfato pH 6,8, 0,06l\/l por

10 minutos;

3- lavar a lâmina com água destilada e deixar secar;

4- fazer a varredura microscópica selecionando as melhores metáfases e

fotografando-as;

5- colocar a lâmina sobre um papel absorvente para retirar o excesso de óleo de

imersào por 2 horas;

6- passar a lâmina em dois frascos com xilol (xilol 1 e xilol 2), lavando por dois

minutos em cada xilol e deixar secar ao ar;

7- colocar a lâmina em fixador (metanol : ácido acético, 3:1) recém preparado por

15 minutos e deixar secar ao ar:

8- imergir a lâmina numa cubeta contendo HCI 02N, temperatura ambiente, por 15

minutos;

9- lavar em água destilada e deixar secar ao ar;
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10- incubar a lâmina em 2XSSC (Cloreto de Sódio 0,3M e Citrato Trisódico 0,03M,

pH 6,8) a temperatura de GCC por 15 minutos;

11- lavar em água destilada e deixar secar;

12- incubar a lâmina em solução de hidróxido de bário (Ba(0H)28H20) a 5%, recém

preparada e filtrada, a 46 ° 0 por 2 minutos;

13- lavar rapidamente em HGI 0,2N, para interromper a ação da solução e retirar o

excesso de hidróxido de bário e depois, lavar com água destilada;

14- incubar a lâmina novamente na solução de 2XSSC a 60 X por 30 minutos;

15- lavar em água destilada e deixar secar;

16- corar com Giemsa a 5% por 8 minutos, lavar com água destilada e deixar secar

ao ar;

17-logo em seguida fotografar as mesmas metáfases coradas com Giemsa, só

que agora elas estarão mostrando o padrão de banda C.

18- repetir os itens de 05 a 07;

19- incubar a lâmina por 3 minutos no HGI 02N a temperatura ambiente;

20- lavar em água destilada e deixar secar;

21- pingar sobre a lâmina 1 gota de solução aqüosa de gelatina a 2% (acrescida de

ácido fórmico na proporção de Iml para cada lOOmI de solução). Pode-se utilizar

gelatina comercial sem sabor;

22- adicionar sobre a gota anterior, 2 gotas de solução aqüosa de nitrato de

prata a 50%. Misturar levemente e cobrir com lamínula;

23- incubar numa câmara úmida em estufa a 60°G, por um período de

aproximadamente 3 minutos, dependendo de um monitoramento da coloração da

lâmina e dos cromossomos, ao microscópio;
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24- após o tempo apropriado, quando os cromossomos assumem uma tonalidade

amarelada e as NORs e os nucléolos uma coloração preta ou marron, lavar em

água destilada, possibilitando que a lamínula seja retirada naturalmente pela

própria água. Pode-se corar com Giemsa 2%, diluído em tampão fosfato pH 6,8,

durante 20 a 30 segundos: lavar em água corrente e deixar secar ao ar;

25- levar ao fotomicroscópio e novamente fotografar as mesmas metáfases que

agora estarão marcadas pelo nitrato de prata.

III.2.4 - Estudos cariotípicos

As preparações foram analisadas em microscópio óptico, onde após a análise

e contagem dos cromossomos nas metáfases, estabeleceu-se o valor modal do

número diplóide da espécie. Para cada indivíduo foram contadas cerca de 30

células.

As melhores metáfases, ou seja, aquelas que apresentaram um bom

espalhamento e morfologia mais nítida dos cromossomos, foram fotografadas em

microscópio Olympus BH-2 com adaptação do sistema PM-6 para fotografia e com

objetiva de imersão. Os negativos foram obtidos em filme KODAK IMAGELINK - HQ

regulado para asa 25, com revelação processada em revelador Dektol Kodak puro,

por aproximadamente 5 minutos. Os mesmos foram selecionados e copiados em

papel Kodabrome Print RC F3 .

Os cromossomos foram recortados, pareados, medidos utilizando-se um

compasso com duas pontas secas e um paquímetro. Para a classificação dos

mesmos foram medidas ambas as cromátides, determinando-se o comprimento

médio do braço maior (BM), do braço menor (Bm) e o comprimento médio total (Ct)
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de cada cromossomo. A relação de braços (RB) foi calculada dividindo-se o

comprimento médio do braço maior pelo comprimento médio do braço menor

(RB=BM/Bm) e o comprimento relativo (CR%) de cada par cromossômico foi obtido

em relação ao comprimento médio total do lote haplóide.

Os cromossomos homólogos foram pareados em ordem decrescente de

tamanho e separados em grupos de acordo com a nomenclatura proposta por Levan

et ai. (1964) e classificados em metacéntricos (RB de 1,0 a 1,70), submetacêntricos

(RB de 1,71 a 3,0), subtelocêntricos (RB de 3,1 a 7,0) e acrocêntricos (RB>7,0).

Para se determinar o número fundamental (NF) que é o número de braços

cromossômicos do cariótipo, foram considerados os cromossomos metacéntricos,

submetacêntricos e subtelocêntricos como tendo dois braços e os acrocêntricos

como tendo um só braço.

Considerando os citótipos como portadores de determinados genótipos e

assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg, testes do qui-quadrado (X^) foram

aplicados para se estimar probabilidades (P) e se checar o balanço genético em

duas amostras populacionais, lago Catalão e foz do rio Manacapuru.

III.2.5 - Análise morfométrica

Foi realizada uma caracterização morfométrica nos indivíduos capturados no

lago Catalão, com a finalidade de verificar se ocorre variações morfológicas

associadas à presença dos citótipos. Para tanto, adotou-se a metodologia proposta

por Jégu & Santos (1988) e com o auxílio de paquímetro e ictiômetro, foram

tomadas as seguintes medidas:
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01) tamanho do focinho; 02) tamanho da cabeça; 03) distância prédorsal direta; 04)

distância prédorsal em projeção; 05) comprimento padrão; 06) dimensão da órbita

ocular; 07) largura do quarto suborbital; 08) largura do terceiro suborbital; 09) largura

do preopérculo; 10) altura do corpo; 11) largura da base da nadadeira dorsal; 12)

distância interdorsal; 13) largura da base da nadadeira adiposa; 14) altura do

pedúnculo caudal; 15) largura da base da nadadeira anal; 16) comprimento dos

raios da nadadeira dorsal; 17) comprimento das nadadeiras peitorais.

Os dezessete caracteres morfométricos foram submetidos à Análise de

Componentes Principais (ROA). A análise estatística foi efetuada com o programa

de computador SYSTAT.
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IV. RESULTADOS

IV. 1 - Serrasalmus spHopleura do lago Catalão

Os 31 indivíduos analisados (13 machos, 16 fêmeas e 2 de sexo

indeterminado), revelaram um número diplóide 2n=60 cromossomos, num total de

974 células analisadas (tabela I). Heteromorfismo cromossômico sexual não foi

detectado porém, quanto à fórmula cariotípica, dois citótipos foram observados: o

citòtipo A {sensu Nakayama, 1997) detectado em 24 indivíduos (10 machos, 12

fêmeas e 2 de sexo indeterminado), cuja fórmula cariotípica consistiu de

24M+20SM+4ST+12A e um número fundamental (NF) igual a 108 (tabela II e figura

3A) e o citótipo 0 encontrado em 7 indivíduos (3 machos e 4 fêmeas), cuja fórmula

cromossômica consistiu de 23M+21SI\/I+4ST+12A, estando a diferença em um dos

cromossomos do primeiro par do complemento o qual apresenta uma inversão

pericêntrica e um número fundamental (NF) igual a 108 (tabela III e figura 4A).

A heterocromatina constitutiva no citótipo A {sensu Nakayama, 1997)

foi detectada na região pericentromérica de todos os cromossomos e telomérica nos

braços curtos e longos de alguns cromossomos e em um par de cromossomos

metacêntricos homólogos, detectou-se um bloco proximal grande no braço longo,

provavelmente o par 7. Todas as NORs foram positivas para banda C (figura 3 B).

Para o citótipo C o padrão heterocromático foi o mesmo do citótipo A exceto pelos

pares 7 e 1, onde o par 7 parece não ser formado por hómologos e o cromossomo

portador da inversão no par 1 apresentou um bloco heterocromático distai no braço

longo. Todas as NORs também foram positivas para banda C (figura 48).
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As regiões organizadoras de nuciéolos (NORs), em ambos os citótipos,

marcaram de 10 a 12 cromossomos acrocêntricos, nos braços curtos (figuras 3C,

4C).

Através das análises morfométricas realizadas em ambos os citótipos,

utilizando o método de Análise de Componente Principal (ROA), não foi possível

separá-los (figura 5).

Testes do qui-quadrado (X^), assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg,

onde os citótipos A, O e o citótipo não detectado (homozigoto para o cromossomo

invertido) foram considerados como portadores dos genótipos aa, ab e bb

respectivamente, revelaram que a amostra populacional do lago Catalão encontra-

se em equilíbrio genético (tabela IV).
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Tabela I. Números cromossômicos diplóides e seus percentuais
(%) encontradas em machos (M), fêmeas (F) e em
peixes de sexo indeterminado (Ind) de S. spHopleura
provenientes do lago Catalão.
* indica os peixes que apresentaram o citótipo C, os
demais representam o citótipo A

Número e Números Diplóides Total de

Sexo dos Peixes 57 58 59 60 Células

3583 M 2 0 2 29 33

3587 F 0 0 3 31 34

3588 M 1 1 0 26 28

3589 M 0 3 2 26 31

3590 M 3 2 1 25 31

*3591M 0 2 1 32 35

*3592M 0 0 2 33 35

*3593M 2 2 3 28 35

3594 M 1 2 1 34 38

3595 M 1 0 2 28 31

3601 F 1 1 1 30 33

3602 F 0 1 2 32 35

3605 Ind 1 1 1 25 28

3608 F 1 0 1 34 36

3609 F 1 0 1 31 33

3610 F 0 1 1 25 27

*3611F 1 0 0 31 32

3615 Ind 0 0 1 24 25

3617 M 0 0 1 27 28

*3618F 1 0 3 29 33

3619 M 0 1 2 31 34

3620 F 0 0 1 35 36

3644 F 0 0 1 27 28

*3646F 1 0 0 28 29

3647 F 0 2 3 26 31

3648 F 1 0 0 32 33

3649 M 0 1 0 27 28

3650 F 1 0 0 28 29

3651 F 0 0 1 25 26

*3653F 0 0 1 24 25

3654 M 1 0 1 32 34

TOTAL 20 20 39 895 974

% 2,1 2,1 4.0 91,8 100
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Tabela II. Valores cromossômicos médios obtidos para S. spilopleura
(citótipo A) do lago Catalão. BM= braço maior; Bm= braço
.menor; Ct= comprimento total; CR%= comprimento relativo;
RB= relação de braços; M= metacêntrico; SM= submetacêntrico;
ST= Subtelocêntrico; A= acrocêntrico.

Número do Par Média dos pares

Cromossômico BM Bm Ct CR% RB Tipo

1 6,73 5,58 12,30 4,45 1,21 M

2 6,58 4,65 11,23 4,06 1,41 M

3 6,23 4,85 11,08 4,01 1,28 M

4 5,58 4,75 10,33 3,74 1,17 M

5 5,58 4,58 10,15 3,68 1,22 M

6 5,95 4,00 9,95 3,60 1,49 M

7 5,45 3,45 8,90 3,22 1,58 M

8 5,30 3,55 8,85 3,20 1,49 M

9 5,50 3,35 8,85 3,20 1,64 M

10 4,65 3,90 8,55 3,10 1,19 M

11 4,50 3,83 8,33 3,01 1,18 M

12 4,70 3,30 8,00 2,90 1,42 M

13 7,73 4,15 11,88 4,30 1,86 SM

14 7,93 3,80 11,73 4,25 2,09 SM

15 8,13 3,10 11,23 4,06 2,62 SM

16 6,93 3,35 10,28 3,72 2,07 SM

17 7,50 2,75 10,25 3.71 2,73 SM

18 6,93 3,15 10,08 3,65 2,20 SM

19 6,70 2,80 9,50 3,44 2,39 SM

20 6,53 2,80 9,33 3,38 2,33 SM

21 6,35 2,90 9,25 3,35 2,19 SM

22 5,70 2,25 7,95 2,88 2,53 SM

23 8,80 2,70 11,50 4,16 3,16 ST

24 8,05 2,00 10,05 3,64 4,03 ST

25 8,25 0,00 8,25 2,99 8,25 A

26 6,55 0,00 6,55 2,37 6,55 A

27 6,25 0,00 6,25 2,26 6,25 A

28 5,83 0,00 5,83 2,11 5,83 A

29 5,03 0,00 5,03 1,82 5,03 A

30 4,75 0,00 4,75 1,72 4.75 A
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I. Valores cromossômicos médios obtidos para S. spUopleura
(citótipo C) do lago Catalão. B!VI= braço maior; Bm= braço
menor; Ct= comprimento total; CR%= comprimento relativo;
RB= relação de braços; l\/I= metacêntrico; SM=
submetacêntrico; ST= subtelocéntrico; A= acrocêntrico.

Os cromossomos sombreados estão envolvidos no rearranjo.

Número do Par

Gromossômico

CromossÓrno]1a
Grdmòssòmó |1 b

■  ■ "2 '
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Média dos pares
BM Bm Ct CR% RB Tipo

8,85> 4,45

t-^6j40t^'^13r?:3Qiã
6,40 5,15"" 11,55 4,04 "1,24 M

5,98 5,30 11,28 3,94 1,13 M

5,80 4,95 10,75 3,76 1,17 M

6,13 3,95 10,08 3,52 1,55 M

5,48 3,93 9,40 3,29 1,39 M

5,05 3,90 8,95 3,13 1,29 M

5,23 3,48 8,70 3,04 1,50 M

5,25 4,43 8,68 3,03 1,53 M

4,48 3,90 8,38 2,93 1,15 M

4,53 3,30 7,83 2,74 1.37 M

4,10 3,28 7,38 2,58 1.25 M

7.73 4,05 11,78 4,12 1,91 SM

7,90 3,13 11,03 3,86 2,53 SM

7,80 2,98 10,78 3,77 2,68 SM

6,75 3,13 9,88 3,45 2,16 SM

6,68 2,93 9,60 3,36 2,28 SM

6,85 2,68 9,53 3,33 2,56 SM

6,30 3,08 9,38 3,28 2,05 SM

6,65 2,60 9,25 3,24 2,56 SM

6,28 2,58 8,85 3,10 2,44 SM

5,68 2,63 8,30 2,90 2,16 SM

8,85 2,55 11,40 3,99 3.47 ST

7,88 2,18 10,05 3,52 3,62 ST

7,73 0,00 7.73 2,70 7.73 A

7,03 0.00 7,03 2,46 7,03 A

6,60 0,00 6,60 2,31 6.60 A

5,68 0,00 5,68 1,98 5,68 A

4,85 0,00 4,85 1,70 4,85 A

4,68 0,00 4,68 1,64 4,68 A
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Figura 4. Cariótipo seqüencial de Serrasaimus spilopleura (citótipo C) do lago

Catalão. (A) ooloração oonvenoional; (B) ooloração para banda C; (C) ooloraçào por

AgNOs (NORs). A seta indica o cromossomo com a inversão pericêntrica.
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Figura 5. Gráfico mostrando a análise morfométrica em ambos citótipos utilizando-

se do método de Análise de Componente Principal (PCA) do lago Catalão.
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Tabela IV. Assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg na amostra populacional
de S. spilopleura coletada no lago Catalão e considerando o citótipo A
portador do genótipo aa; o citótipo 0 portador do genótipo ab; e um
terceiro citótipo (que não foi observado) portador do genótipo bb, a
referida amostra populacional, encontra-se geneticamente em equilíbrio
[X%= 0.501; P (0,30-0,50)]

Citótipo/Genótipo Observado Esperado Y2
^ Í1)

A/aa 24 24,390 0,006

C/ab 7 6,214 0,099

?/bb 0 0,396 0,396
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IV. 2 Serrasaimus spilopleura da foz do rio Manacapuru

Os 15 indivíduos analisados (3 machos e 12 fêmeas), revelaram um número

diplóíde 2n= 60 cromossomos, num total de 455 células analisadas (tabela V).

Heteromorfismo cromossômico sexual não foi detectado porém, quanto à fórmula

cariotípica, dois citótipos foram observados: o citótipo A {sensu Nakayama, 1997)

detectado em 14 indivíduos (3 machos e 11 fêmeas), que manteve o mesmo

padrão para NORs e banda C dos indivíduos do Catalão (figura 3) e o citótipo D que

foi encontrado em um indivíduo fêmea, cuja fórmula cromossômica consistiu de

24M+20SM+4ST+12A entretanto, o segundo par é constituído por cromossomos de

diferentes tamanhos e um número fundamental igual a 108 (tabela VI e figura 6A).

A heterocromatina constitutiva no citótipo D foi detectada na região

pericentromérica de todos os cromossomos e telomérica nos braços curtos e longos

de alguns cromossomos, onde, o par cromossômico com o bloco heterocromático

proxímal no braço longo também parece não ser de cromossomos homólogos.

Todas as NORs também foram positivas para banda 0 (figura 6B).

As regiões organizadoras de nucléolos no citótipo D também foram

observadas em 10 a 12 cromossomos acrocêntricos, nos braços curtos (figura 60).

Testes do qui-quadrado (X^), assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg,

onde os citótipos A, D e o citótipo não detectado, foram considerados como

portadores dos genótipos aa, ao e cc respectivamente, revelaram que a amostra

populacional de Manacapuru encontra-se em equilíbrio genético (tabela VII).
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Tabela V. Números cromossômicos diplóides e seus percentuais (%)
encontradas em machos (M) e fêmeas (F) de S. spilopleura
provenientes da foz do rio Manacapuru.
* indica o peixe que apresentou o citótipo D, os demais
correspondem ao citótipo A

Número e Números Diplóides Total de

Sexo dos Peixes 57 58 59 60 Células

3668 F 0 1 2 29 32

3669 F 1 0 1 25 27

3679 M 0 2 0 28 30

3672 F 0 0 1 32 33

3674 F 2 1 0 24 27

3675 F 1 1 2 27 31

3676 F 0 2 1 29 32

3677 F 0 0 1 24 25

3678 M 1 2 0 28 31

*3680F 1 1 1 29 32

3682 F 0 0 2 26 28

3683 F 2 1 0 31 34

3684 F 0 0 1 29 30

3685 F 0 2 1 30 33

3687 M 1 1 2 26 30

TOTAL 9 14 15 417 455

% 2.0 3,1 3,3 91,6 100
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Tabela VI. Valores cromossômicos médios obtidos para S. spilopleura
(citótipo D) da foz do rio Manacapuru. BM= braço maior;
Bm= braço menor; Ct= comprimento total; CR%= comprimento
relativo; RB= relação de braços; IVI= metacêntrico; SM=
submetacêntrico; ST= subtelocêntrico; A= acrocêntrico.

A região sombreada representa o par cromossòmico envolvido
no rearranjo.

Número do Par

Cromossòmico

1

ICforfiÒssbmQ 2a.

Média dos pares
Ct CR%

12,15 4,63

9,65 3,68

9,08 3,46

8,80 3,35

8,55 3,26

8,13 3,10

7,33 2,79

7,25 2,76
7,00 2,67

6,55 2,50
6,15 2,34

10,25 3,91

10,15 3,87

9,58 3,65

9,40 3,58

9,28 3,54
8.83 3,36

8,83 3,36
8,35 3,18
8,15 3,11
8,03 3,06

12,83 4,89

10,40 3,96
7,48 2,85
6,38 2,43
5,78 2,20
5,38 2,05

4,65 1,77

4.05 1,54
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Figura 06. Cariótipo seqüencial de Serrasaimus spilopleura (citótipo D) da foz do rio

Manacapuru. (A) coloração convencional; (B) coloração para banda C; (C) coloração

por AgNOs (NORs). A seta indica o cromossomo com o tamanho aumentado.
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Tabela Vil. Assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg na amostra populacional
de S. spilopleura coletada na foz do rio Manacapuru e considerando o
citótipo A portador do genótipo aa; o citótipo D portador do genótipo ao;
e um terceiro citótipo (que não foi observado) portador do alelo cc, a
referida amostra populacional , encontra-se genéticamente em equilíbrio
[X^ )= 0,019; P(0,80-0,90)].

Citòtipo/Genótípo Observado Esperado Y2
^ n)

A/aa 15 15,024 0,003

D/ac 1 0,961 0,001

?/cc 0 0,015 0,015
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IV.3 - Serrasaimus spHopleura do rio Amazonas (Itacoatiara)

Os 16 indivíduos analisados (10 machos e 6 fêmeas) coletados em

Itacoatiara, revelaram um número diplóide 2n=60 cromossomos, num total de 479

células analisadas (tabela VIII). Todos os indivíduos apresentaram a fórmula

cromossômica do citótipo A {sensu Nakayama, 1997), mantendo as mesmas

características para NORs e banda C (tabela II e figura 3).

Tabela VIII. Números cromossômicos diplóides e seus percentuais
(%) encontradas em S. spHopleura proveniente
do rio Amazonas (Itacoatiara).

Número e Números Diplóides Total de

Sexo dos Peixes 57 58 59 60 Células

3693 F 0 1 0 24 25

3694 M 1 0 2 28 31

3696 M 0 2 0 29 31

3698 M 0 0 1 32 33

3699 M 2 1 0 27 30

3700 F 1 3 0 26 30

3702 F 0 1 2 29 32

3703 M 0 0 1 27 28

3705 F 1 0 2 29 32

3706 F 0 2 0 26 28

3708 M 0 1 3 24 28

3710 M 0 0 2 29 31

3711 M 2 1 2 23 28

3713 M 0 2 1 31 34

3714 M 1 1 0 27 29

3716 F 0 0 1 28 29

TOTAL 8 15 17 439 479

% 1,7 3.1 3,6 91,6 100
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V. DISCUSSÃO

O estudo de cromossomos em peixes vem, cada vez mais, fornecendo

informações sobre a variabilidade de cariótipos encontrada inter e

intraespecificamente, que pode ser de grande interesse para a sistemática

filogenética e taxonomia.

A variabilidade cromossômica intraespecífica é o que define o polimorfismo

cromossômico, ou seja, diferentes números e/ou fórmulas cromossômicas para uma

mesma espécie dentro de uma população. Esse polimorfismo ocorre devido à

presença de rearranjos cromossômicos. Esses rearranjos podem levar a mudanças

no número diplóide da espécie (fissão e fusão) ou apenas a mudanças na estrutura

do cromossomo (inversões, deleções, duplicações e translocações) (White, 1977;

John, 1980; Guerra, 1988).

Estas alterações, quando expressas na população, podem ser consideradas

(1) neutras, quando não possuem nenhum significado adaptativo aparente; (2)

negativas, quando estão em processo de eliminação progressiva; (3) positivas,

quando estão associadas á adaptação da população; podendo ainda, transformar

uma população em subpopulações, cromossomicamente incompatíveis,

concorrendo assim, para o processo de especiação (Guerra, 1988).

Segundo John & Lewis (1979), o polimorfismo cromossômico por si é

adaptativo uma vez que ele pode permitir àquela população onde ocorreu

responder, geneticamente, às modificações do ambiente ou mesmo aumentar seu

^"fitness" para o habitat que está ocupando.

Medida de habilidade em relação aos outros para deixar decendentes viáveis.
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No presente trabalho, as análises citogenéticas evidenciaram dois casos

típicos de rearranjos cromossômicos, ocorrendo em populações naturais de uma

espécie de piranha: Serrasaimus spilopleura. Um caso, aparentemente, relacionado

a uma inversão pericêntrica que ocorreu em um dos cromossomos homólogos do

primeiro par metacêntrico do complemento, foi observado em 7 (citótipo C) dos 31

indivíduos provenientes do lago Catalão. O outro, relacionado a uma translocação

não balanceada, envolvendo um dos cromossomos homólogos do segundo par

metacêntrico do complemento, foi observado em 1 (citótipo D) dos 16 indivíduos

provenientes de Manacapuru. Dos peixes provenientes de Itacoatiara, num total de

16 indivíduos, não se detectou nenhuma alteração cromossômica, onde todos

revelaram o citótipo A {sensu Nakayama, 1997).

Casos de rearranjos cromossômicos causados por inversões pericêntricas,

têm sido registrados em algumas espécies de peixes. Em llyodon furcidens da bacia

do rio Coahuayana no sul do México, Turner et ai. (1985) detectaram um número

diplóide 2n=48 cromossomos porém, ocorrendo uma variação no número de

cromossomos metacêntricos, possibilitando a identificação de quatro citótipos. Em

Hoplerythrinus unitaeniatus, do rio Negro, Giuiiano-Caetano & Bertolio (1988)

detectaram um número diplóide 2n=48 cromossomos, identificando quatro citótipos

devido a presença ou ausência de cromossomos acrocêntricos. Em S. spilopleura,

da bacia do Paraná-Paraguai, Cestari & Galetti Jr. (1992a), detectaram um número

diplóide 2n=60 cromossomos e, devido à variação na presença de cromossomos

metacêntricos e acrocêntricos, foi possível identificar três citótipos, caracterizando

uma variabilidade entre populações alopátricas do alto e baixo rio Paraná e rio

Paraguai e um polimorfismo cromossômico detectado no baixo rio Paraná.
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Nakayama (1997) também verificou nessa mesma espécie a presença de dois

citótipos com o mesmo número diplóide (2n=60) porém, em simpatria, no lago

Catalão.

A maioria das inversões cromosssômicas levam a uma variação genética

causada pela segregação de genes, tendo essas novas inversões uma

desvantagem em homozigose. Por outro lado, uma pequena proporção ganha uma

vantagem seletiva (Lande, 1984). Portanto, as inversões também possuem um

importante papel no processo de especiação, alterando seqüências de genes, ora

ativando-os ora inativando-os, vindo estes a permitir ou impedir a exploração de

novos habitats e/ou nichos (John, 1980).

Segundo John (1980) a ocorrência de rearranjos não é generalizada,

sendo muito difícil a incidência concomitante nos cromossomos homólogos. Deste

modo, os rearranjos estruturais são introduzidos nas populações naturais em

heterozigose, sendo que a descendência homozigota é estabelecida através de

cruzamentos.

Se considerarmos o citótipo A como portador do genòtipo aa, o citótipo 0

portador do genótipo ab e um terceiro citótipo portador do genótipo bb e baseando-

se no teste do qui-quadrado (X^), assumindo-se o equilíbrio de Hardy-Weinberg, a

população do lago Catalão encontra-se em equilíbrio genético, uma vez que não há

diferença estatística significante (tabela IV). O fato de não termos coletado o citótipo

portador do genótipo bb, pode ser devido ao esforço de captura não ter sido

suficiente ou este genótipo pode ser deletério nessa população. Um caso

semelhante foi observado em tartarugas (Podocnemis expansa) por Teixeira et ai

(1996) com polimorfismo de transferrina (proteína do plasma sangüíneo carreadora
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de ferro), onde sete populações foram analisadas e dentre estas, cinco não

apresentaram o genótipo bb, ocorrendo apenas os genótipos aa e ab para esta

proteína.

Conforme observado na figura 5, as diferenças cariotípicas de S. spilopleura

do lago Catalão, aparentemente não estão refletidas na morfologia, pelo menos no

que diz respeito à Análise de Componente Principal (PCA).

Quando espécies de ampla distribuição são submetidas a revisões

taxonômicas, geralmente revelam novas espécies, como é o caso do grupo HopUas

que através de uma revisão sistemática nove espécies novas foram descritas

(Oyakawa, 1990). Vari (1995) revisando o gênero Caenotropus reconheceu três

novas espécies. Reis (1997) fez uma revisão em Hoplostemun descrevendo dois

gêneros e três espécies novas; entre outros. Segundo Zuanon (1999 com. Pessoal),

S. spilopleura da bacia amazônica e da bacia do Paraná-Paraguai, aparentemente

são espécies diferentes. A partir dos dados citogenéticos obtidos no presente

trabalho somados aos resultados citogenéticos obtidos por Cestari & Galetti (1992a)

e Cestari (1996), para as populações da bacia do Paraná-Paraguai, podemos inferir

que esta espécie, na verdade, constitui um complexo de espécies. Deste modo,

sugere-se que essa piranha deva ser submetida a uma revisão taxonômica, em toda

a sua distribuição, reforçada com estudos genéticos, envolvendo marcadores

genéticos tais como: proteínas, enzimas, DNA e cromossomos para uma melhor

definição do status taxonômico do taxon.

O lago Catalão é um ecótono de águas mistas, formado pela mistura das

águas do rio Solimões ( água branca) e do rio Negro (águas pretas e ácidas). Neste

ambiente, outros casos de rearranjos cromossômicos como fusões e inversões
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pericêntricas foram detectados por Nakayama (1997) em S. rhombeus e por

Feldberg et ai (1999) em Plagioscion sp.. Segundo Guerra (1988), determinados

rearranjos cromossômicos são mais freqüentes em determinadas condições

ambientais, uma vez que ocorre maior taxa de polimorfismo em ambientes

favoráveis para a espécie. Assim, não podemos descartar a hipótese de que

ambientes aquáticos, como o do ecótono do Catalão, estejam favorecendo a fixação

de indivíduos portadores de rearranjos cromossômicos.

O citòtipo B, detectado por Nakayama (1997), no lago Catalão, o qual a

autora admite ser de uma espécie críptica de Serrasaimus spilopleura, não foi

observado em nossas análises.

Quanto ao rearranjo encontrado para o citòtipo D (um indivíduo), da

população de Manacapuru, pode ser resultado de um "crossing-over" desigual

durante a meiose ou uma translocação não balanceada. Um fato parecido também

foi caracterizado na espécie Gobius fallax onde, além de translocações

Robertsonianas (que é uma das responsáveis no processo de especiação), Thode

et aí. (1988) também identificaram três indivíduos portadores de uma translocação

não balanceada em um cromossomo metacêntrico. Segundo John (1980) os casos

de translocações são mais raros em populações naturais.

Apesar do citòtipo D ter ocorrido em apenas um indivíduo, os dados desta

população foram submetidos ao teste do qui-quadrado (X^) onde constatou-se que

esta população encontra-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, com o número dos

genòtipos observados bem próximo da faixa do número dos genótipos esperados

(Tabela VII).
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As regiões organizadoras de nucléolos, para os três citótipos, apresentaram-

se múltiplas, presentes em 10 a 12 cromossomos acrocêntricos. Resultados estes,

semelhantes aos obtidos por Cestari & Galetti (1992a) e Cestari (1996) para S.

spHoleura da bacia do Paraná-Paraguai, tendo estes de 1 a 12 cromossomos

acrocêntricos portadores de regiões organizadoras de nucléolos, confirmando assim

um sistema de NORs múltiplas para este grupo, como já mencionado por Galetti Jr.

et ai, (1985). Contudo, como já é conhecido, nem todos os cístrons de rDNA,

necessariamente, estão ativos ao mesmo tempo, principalmente num sistema de

NORs múltiplas, como já visto em Tetragonopterinae (Portela et ai, 1988; Foresti et

ai, 1989; Moreira-Filho & Bertolio, 1991), Er/trhrinidae (Bertolio, 1996) e

Symbranchidae (Sanchez & Fenocchio, 1996).

Para os peixes amazônicos, as NORs apresentam-se de uma maneira

heterogenea, entre os grupos. Podem ocorrer NORs simples (onde no máximo dois

cromossomos estão envolvidos) como é o caso das famílias Osteoglossidae,

Anostomidae, Curimatidae, Prochilodontidae, Hemiodontidae, Pimelodidae,

Apteronotidae, Sternopygidae e Cichiidae; outras famílias apresentam NORs

múltiplas (mais que dois cromossomos envolvidos), como detectadas em

Serrasalmidae e Lebiasinidae e finalmente grupos que possuem ambos os sistemas,

NORs simples e múltiplas, como é o caso dos Erythrinídae, Characidae e

Cailichthyidae (Porto et ai, 1992).

O padrão de heterocromatina constitutiva foi igual para os três citótipos nos

diferentes locais de coletas. Bandas 0 foram observadas nas regiões centroméricas

de todos os cromossomos e telomérica em alguns. Foi observado também um bloco

bastante conspícuo proximal no braço longo, provavelmente, do par 7, concordando
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com os dados obtidos por Nakayama (1997). Esse resultado também foi semelhante

ao encontrado nos indivíduos da bacia do Paraná-Paraguai (Cestari & Galetti Jr.,

1992a; Cestari, 1996). Isto sugere que os rearranjos detectados em S. spilopleura

não foram acompanhados de diferenciações heterocromáticas, sendo que, para este

taxon, o padrão heterocromático tem se mantido mais conservativo.

Este par, com os blocos nos braços longos, vem sendo considerado um

marcador para o gênero Serrasaimus (Nakayama, 1997). Entretanto, nos citótipos 0

e D, este par parece não ser formado por cromossomos homólogos. Esta falta de

homologia pode ser resultado de um artefato de técnica, deixando um dos

cromossomos homólogos mais condensado que o outro; ou este par pode estar

envolvido nos rearranjos.

No citótipo 0 o cromossomo portador da inversão pericêntrica, apresenta um

bloco heterocromático distai no braço longo o qual deve ter surgido em

conseqüência do rearranjo através de uma heterocromatinização, ou seja, uma

possível duplicação em tandem para que ocorresse um ajustamento cromossômico,

após a inversão.

Durante as alterações cromossômicas, em alguns casos, pode ocorrer perda

de cromatina, fazendo-se necessário uma duplicação para que ocorra ajustamento

entre os cromossomos homólogos durante a meiose (Hsu & Arrighi, 1971; Hsu,

1975; GamperI et al., 1982). Segundo Redi et ai, (1990) e Garagna et ai, (1993),

em ratos do gênero Mus, ocorre uma relação entre a variação na quantidade de

heterocromatina e a freqüência de rearranjos cromossômicos. Esta ocorrência foi

observada em outros roedores (Modi, 1987; Freitas, 1990, 1994, 1997; entre outros).
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Em peixes, a quantidade de heterocromatina e sua distribuição nos

cromossomos têm sido descritas como um mecanismo cariotípico evolutivo em

alguns grupos, como é o caso dos Anostomidae que possuem uma macro estrutura

cariotípica estável porém, ocorrem diferenças significativas com relação à

heterocromatina constitutiva entre gêneros e espécies (Galetti Jr. et ai., 1991). Em

Crurimatidae, Feldberg et al. (1993), sugerem que processos de

heterocromatinização poderiam ter desempenhado um importante papel na

evolução cariotípica do gênero Potamorhina>

O que fica evidenciado no presente trabalho e através da literatura é que

rearranjos cromossômicos não Robertsonianos parecem ter tido um importante

papel na evolução cromossômica da subfamília Serrasalminae e que, os casos de

polimorfismos cromossômicos detectados em Serrasaimus spilopleura podem

indicar um processo de especiação quando comparadas às amostras das bacias do

Paraná-Paraguai e da Amazônia. Adicionalmente, o polimorfismo cromossômico,

aqui detectado, poderá ser aplicado, para se checar a estrutura populacional da

espécie, sendo assim necessário a "comparação" ou aplicação de testes de

equilíbrio genético dentre e entre amostras populacionais de diversas áreas

geográficas na Amazônia.
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VI. CONCLUSÕES

1. Através das análises citogenéticas foi possível distinguir três citótipos (A, C e D)

nas populações de Serrasaimus spHopleura estudadas.

2. O citótipo B detectado por Nakayama (1997), nesta espécie, não foi observado

em nossas análises.

3. Os rearranjos detectados em Serrasaimus spHopleura no lago Catalão e em

Manacapuru, são de níveis polimórficos dentro das respectivas populações.

4. As diferenças na estrutura cariotípica, entre os citótipos, ainda não se refletem na

morfologia.

5. As regiões organizadoras de nucléolos (NORs) e o padrão da heterocromatina

constitutiva (banda C), neste caso, não foram eficientes na caracterização dos

citótipos.

6. Pode ter ocorrido uma heterocromatinização distai no braço longo do

cromossomo portador da inversão, no citótipo C.

7. Os testes de Hardy-weinberg para cálculo qui-quadrado (X^) revelaram balanço

gênico para as populações do lago Catalão e Manacapuru.

42



VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almeida-Toledo, L.F. 1978. Contribuição à citogenética dos Gymnotoidei (Pisces,
Ostariophysi). Tese de Doutorado. Instituto de Biociências, Universidade de São
Paulo. 128p.

Almeida-Toledo, L.F.; Foresti, F.; Oliveira, O. 1993. A citogenética de peixes no
Brasil. X encontro brasileiro de ictiologia. Universidade de São Paulo, pp. 347-
363.

Almeida-Val,V.M.F.; Vai, A.L; Feldberg,E.; Caraciolo, M.C.M.; Porto,J.I.R. 1991.
Evolução de peixes da Amazônia: aspectos genéticos e adaptativos. (Ed) Vai,
A.L.; Figlioulo, R; Feldberg, E. In: Bases científicas para estratégias de
preservação e desenvolvimento da Amazônia : fatos e perspectivas. Vol.l. 281-
298.

Almeida-Val, V.M.F.; Silva, M.N.P.; Caraciolo, M.C.M.; Mesquita, L.S.B.; Farias, I.P.;
Vai, A.L. 1992. LDH isozymes in Amazon fish. III. Distribution patterns and
funtional properties in Serrasalminae (Teleostei, Ostariophysi). Comp. Biochem.
Phisiol., 103B(1): 119-125.

Andréa, M. 1971. Contribuição ao estudo da biologia e do cariótipo do muçum
{Symbranchus mormoratus). Ciên. e Cult. 23: 103-104.

Arefjev, V.A. 1989. Chromosome sets of four characid fish species (Teleostei,
Characidae). Zool. Zh., 68(5): 82-91.

Bertolio, L.A.C. 1975. O cariótipo de Hopiias malabaricus (Cypriniformes -
Erythrinidae). Ciênc. e Cult. 27(7):221-222.

Bertolio, L.A.C.; Takahashi, C.S.; Moreira Filho, O. 1978. Citotaxonomic
considerations on Hopiias lacerdae (Pisces, Erythrinidae). Rev. Bras. Genet., 1:
103- 120.

Bertolio, L.A.C.; Takahashi, C.S.; Toledo, L.E.; Galetti Jr., P.M.; Ferrari, I.; Moreira
Filho, O.; Foresti, F. 1980. Estudos citogenéticos em peixes da região
Amazônica. Ciên. e Cult., Supl. 32 : 735.

43



Bertollo, LA.C.; Moreira-Filho, O. 1983. Possível ocorrência de uma nova espécie
do gênero Hoplias (Pisces, Erythrinidae): evidências morfológicas e
citogenéticas. Ciênc. E Cult., 36: 786.

Bertollo, L.A.C.; Takahashi, C.S.; Moreira-Filho, O. 1983. Multiple sex chromosome
In the genus Hoplias (Pisces, Erythrinidae). Cytologia, 48: 1-12.

Bertollo, L.A.C.; Moreira-Filho, O.; Galetti Jr., P.M. 1986. Cytogenetics and
taxonomy: considerations based on chromosome studies of freshwater fish. J.
Fish. Bioi, 28 : 153-159.

Bertollo, L.A.C. 1996. The nucleolar organizer of Erythrinidae fish. An uncommon
situàtion in the genus Hoplias. Cytologia 61: 75-81.

Boeger, W.A.; Kritsky, D.C. 1988. Neotropical monogenea. 12. Dactylogyridae from
Serrasaimus nattereri (Cypryniformes, Serrasalmidae) and aspects of their
morphological variation and distribution in the brasilian Amazon. Proc. Helmint
Soe. Wash., 55: 188-213.

Boulenger, G.A. 1896. On a collection of fishes from the rio Paraguay. Trans. Zool.
Soe., London, 14 (II, 1). 25-39, pis. 3-8

Castro, R.M.C.; Arcifa, M.S. 1987. Comunidades de peixes em reservatórios no sul
do Brasil. Rev. Brasil. Biol., 47 (4): 493-500.

Castro, D.M.; Arboleda, A.L. 1988. Lista preliminar de los peces dei rio Caquetá,
Colombía. Boi. Fac. Biol. Mar., 8 : 7-14.

Cesta ri, M.M. 1996. Estudos citogenéticos e genéticos bioquímicos em peixes do
gênero Serrasaimus (Characiformes). Tese de doutorado. Universidade Federal
de São Carlos, SP. 232p.

Cestari, M.M.; Galetti Jr., P.M. 1992a. Chromosome studies of Serrasaimus
spilopleura (Characidae, Serrasalminae) from the Paraná-Paragual rivers:
evolutionary and cytotaxonomic considerations. Copeia. (1): 108-112.

Cestari, M.M.; Galetti Jr., P.M. 1992b. Chromosome evolution in the genus
Serrasaimus and cytotaxonomic considerations about Serrasalminae
(Characidae, Pisces). Brazil. J. Genet., 15: 555-567.

44



Cordiviola, Y.E.; Pignalberi, C. 1981. Fish populations en the Paraná river. 2. Santa
Fé and Corrientes areas. Hidrobiologia, 77 : 261-272.

Della-Rosa, V.A.; Bertollo, L.A.C.; Ferrari, I.; Takahashi, C.S.; Moreira-Filho, O.;
Foresti, F. 1980. Estudos citogenéticos em peixes da região amazônica. II.
Ordem Siluriformes. Ciênc. e Cult. 32(7): 735.

^  Egozcue, J. 1971. Técnicas em citogenética. Editorial Espaxs. Barcelona, 144p.

Eigenmann, C.H.; Kennedy, C.H. 1903. On a collection of fishes from Paraguay, with
a sinopsis of the American genera of Cichiids. Proc. Acad. Nat Sc/.,
Philadelphia, 55 (2): 497- 537.

Eigenmann, C.H.; Alien, W.R. 1942. Fishes of westem south América. Lexinggton.
University of Kentucky.

Falcão, J.N. 1988. Caracterização caríotípica em peixes do gênero Tríportheus
(Teieostei, Characiformes, Characidae). Tese Doutorado. Universidade de São
Paulo. São Paulo, SP. 137p.

Feldberg, E.; Bertollo, L.A.C.; Almeida-Toledo, L.F.; Foresti, F.; Moreira-Filho, O.;
Santos, A.F. 1987. Biological aspects of amazonian fishes. IX. Cytogenetics
studies in two species of the genus Semaprochilodus (Pisces, Prochilodontidae).
Genome, 29(1): 1-4.

Feldberg, E.; Porto, J.I.R.; Bertollo, L.A.C. 1992. Karyotype evolution in Curimatidae
(Teieostei, Characiformes) of the amazon region.l. Studies on the genera
Curimata, Psectrogaster, Steindachinerina and Curimatella. Rev. Brasil. Genet.
15 (2): 369-383.

Feldberg, E.; Porto, J.I.R.; Nakayama, C.M.; Bertollo, L.A.C. 1993. Karyotype
evolution in Curimatidae (Teieostei, Characiformes) from the amazon region.ll.
Centric fissions in the genus Potamorhina. Genome. 36: 372-375.

Feldberg, E.; Porto, J.I.R.; Santos, E.B.P.; Valentin, F.C.S. 1999. Cytogenetic
studies of two freshwater Sciaenids of the genus Plagiocion (Perciformes,
Sciaenidae) from the central amazon. Genet. and Mol. Biol. 22 (3): 351-356.

45



Galetti Jr., P.M.; Mestriner, C.A.; Venere, P.C.; Foresti, F. 1991. Heterocromatin and
Karyotype reorganizatlon in fish of the family Anostomidae (Characiformes).
Cytogenet CeílGenet, 56: 116-121.

Galetti Jr., P.M.; Bertolio, L.A.C.; Moreira-FIlho, O. 1994. Trends in chromosomes
evolution of neotropical characiform fishes. Caríoíogia, 47 : 289-298.

Gamperi, R.; Ehmann, C.H.; Bachmann, K. 1982. Genome size and heterochromatin
variation em rodents. Genética, 58: 199-212;

Garagna, S.; Redi, C.A.; Capanna, E.; Andayani, R.M.; Alfono, R.M.; Doi, P.; Viale,
G. 1993. Genome distribuition, chromosome allocation, and organization of the
major and minor sateilite DNAs in 11 species and suespecies of genus Mus.
Cytogenet. Gel! Genet., 64: 247-255.

Géry, J. 1964. Poissons Characoides de TAmazonie péruvienne. Beitr. neotrop.
fauna. 4 (1): 1-44.

Géry, J. 1972. Poissons Characoides des Guyanes. I. Généralites. 11. Famille
Serrasalmidae. Zool. Verhand. Leiden, 122 : 1-250, 16p.

Géry, J.; Mohnert, V.; DIouhy, 0. 1987. Poissons Characoides non Characidae du
Paraguai (Pisces, Ostariophysi). Rev. SuisseZool., 94 (2): 357-464.

Giuiiano-Caetano, L.; Bertolio, L.A.C. 1988. Karyotype variability in Hoplerythrínus
unitaeniatus (Characiformes, Erythrinidae). I. Chromosome polymorphism in the
rio Negro populations (Manaus, state of Amazonas). Rev. Brasil. Genet. 11 (2):
299-307.

Goulding, M. 1980. The fishes and the forest, exploration in Amazonian natural
history. University of Califórnia Press. Berkeley. 280p.

Guerra, M. 1988. Introdução à Citogenética Geral. Ed. Guanabara., pp. 142.

Günther, A. 1864. Catalogue of fishes in the British Museum. Vol. 5. British Museum,
London, 455p.

47



Howell, W.M.; Black, D.A. 1980. Controlled siver staining nucleolus organizar regions
with protective coiloidal developer: a 1 - step method. Experíentia, v. 36, 1014-
1015p.

Hsu, T.C.; Arrighi, C. 1971. Distribution of constitutive heterochromatlne In
mammalian chromosomes. Chromosoma. 27: 332-334.

Hsu, T.C. 1975. A possible function of constitutive heterochromatlne: the bodyguard
hypothesis. Genetics. 79: 137-150.

Jégu, M.; Santos, G.M. 1987.Sur Ia présence de Serrasaimus altuviei Ramirez, 1965
(Pisces , Serrasalmidae) dans le bas rio Negro (Amazonas, Brésil). Cybium,
11:47-54.

Jégu, M.; Santos, G.M. 1988. Le genre Serrasaimus (Pisces, Serrasalmidae) dans le
bas Tocantins (Brésil, Pará) avec le description d'une espèce nouvelle, S. gergy,
du bassin Araguaia-Tocantins. Rev. Hiydrobiol. trop. 21 (3): 239-274.

Jégu, M.; Santos, G.M.; Ferreira, E. 1989. Une nouvelle espece du genre Mylesinus
(Pisces, Serrasalmidae), M. paraschonburgkii, descrite des bassive du
Trombetas et du Uatumã (Br'esil, Amazonie). Rer. Hidrobiol. Trop., 22 (1): 49-62.

Jégu, M.; Leão, E.L.M.; Santos, G.M. 1991. Serrasaimus compresus une espèce
nouvelle du rio Madeira, Amazonie (Pisces, Serrasalmidae). Ichthyol. Expiar.
Frshwaters, 2(2): 97-108.

Jégu, M. 1992. Varations du niveau marin et distribution des poisson d'eau douce en
Amazone orientale. Orstom, Pris. p.281-297.

Jin, S.M.; Toledo, V. 1973. Citogenética de Astianax bimaculatus e Astianax
fasciatus. CIên. e Cult 25(6):244.

John, B. 1980. Citogenética de populações. Ed. USP, São Paulo. 84p.

John, B.; Lewis, K.R. 1979. Hierarquia cromossômica. Ed. da USP, São Paulo, SP.
iVop.

48



Junk, W.J. 1983. As águas da região amazônica. In: Amazônia: Desenvolvimento,
Integração e Ecologia, eds. CNPq / Editora Brasiliense, São Paulo: 1983. p. 45-
100.

Kner, R. 1860. Zur Familie der characinen. III. Foige der ichthyologischen beitrage
(Zweite Abtheilung). Denkschr. K. Akad. Wiss., Wien, 18 : 9-62. pis. 1-8.

Kritsky, D.C.; Thatcher, V.C.; Kayton, R.J. 1979. Neotropical Monogenoidea. 2. The
Anacanthorinae Price, 1967, with the proposal of four new species of
Anacanthorus Mizelle & Price, 1965, from Amazon fishes. Acta Amazônica. 9:
355-361.

Lande, R. 1984. The expected fixation rate of chromosomal inversions. Evolution 38
(4): 743 - 752.

Lauzanne, L.; Loubens, G. 1985. Peces dei rio Mamoré. ORSTOM - CORDEBENI -
UTB. Collection Travaux et Documente, n. 192. Paris: ORSTOM.

Leão. E.L.M.; Leite, R.G.; Chaves, P.T.C.; Ferraz, E. 1991. Aspectos da reprodução,
alimentação e parasitofauna de uma espécie rara de piranha, Serrasaimus
altuvei Ramirez, 1965 (Pisces, Serrasalmidae) do baixo rio Negro. Rev. Brasil.
Biol. 51 (3):545-553.

Leão, E.L.M. 1996. Reproductive biology of piranhas (Teleostei, Characiformes). In:
Vai, A.L.; Almeida-Val, V.M.F.; Randall, D.J. In: Physiology and Biochemisthy of
the fishes of the Amazon. INPA. Manaus, pp. 31-41.

Levan, A.; Fredga, K.; Sandberg, A.A. 1964. Nomenclatura for centromeric position
on chomosomes. Hereditas, 52 : 201 - 220.

Lucena, C.A.S. 1993. Estudo filogenético da família characidae com uma discussão
dos grupos naturais propostos (Teleostei, Ostariophisi, Characiformes). Instituto
de Biociências da Universidade de São Paulo. USP. São Paulo (SP). Doutorado,
158 p.

Machado-AIlison, A. 1983. Estúdios sobre Ia sistemática de Ia subfamília
Serrasalminae (Teleostei, Characidae). Parte II. Discussion sobre Ia condicion
monofilética de Ia subfamília. Acta. Biol. Venez., 11(4): 145-195.

49



Machado-AIlison, A.; Fink, W.L. 1996. Los peces caribes de Venezuela: diagnosis,
claves, y aspectos ecologicos y evolutivos. Consejo de desarrollo científico y
humanístico. Universidade Central de Venezuela. 150p.

Mac-Donagh, E.J. 1938. Contribucion a Ia sistemática y etologia de los peces
fluviales argentinos. Rev. Mus. La Plata, n. s., Zoologia, 1(5) : 129-131, figs. 1-5.

#  Martins-Santos, 1.0.; Júlio Jr.. H.F.; Santos, S.J. 1994. Chromosome study of two
species of the genus Serrasaimus (Characidae, Serrasalminae) from the Parana
river. Cytologia, 59:175-181

Menezes, N.A. 1970. Distribuição e origem da fauna de peixes de água doce das
grandes bacias fluviais do Brasil. Comisão internacional da bacia Paraná -
Uruguai. 1(11): 73-78.

Menezes, N.A. 1996. Methods for assessing freshwater fish diversity. Biodiversity in
Brazil: A first aproach. São Paulo; CNPq, 326 : 289-295.

Mérona, B.; Jégu, M.; Bittencourt, M.M.; Santos, G.M.; Bert, A.; Fernandes, C.C.;
Petry, P.; Ferreira, E.G.; Py-Daniel, L.H. 1988. Les Poissons in rapport terminal
du production d'une He de várzea: l'lle du Careiro. Contrat ORSTOM/CEE.
Manaus: IMPA. p. 72-183.

Modi, S. 1987. G-banding analyses and the evolution of heterochromatin among
arvicolid rodents. J. Mamm., 68 (3): 704-714.

Moreira-Filho, O.; Bertolio, L.A.C.; Ferrari, I.; Takahashi, G.S.; Foresti, F. 1980.
Estudos citogenéticos em peixes da região amazônica. III. Ordem Perciformes.
Ciênc. e Cult., 32 (7): 734.

Moreira-Filho, O; Bertolio, L.A.G. 1991. Astyanax scabripinnis (Pisces, Characidae):
a species complex. Rev. Bras. Genet. 14 (2): 331-357.

Muramóto, J.I.; Ohno, S.; Atkins, N.B. 1968. On the diploid state of the fish order
Ostariophysi. Chromosoma, 24: 59-66.

Nakayama, G.M. 1997. Caracterização cariotípica de peixes da subfamília
Serrasalminae (Characiformes) da bacia Amazônica. Dissertação de Mestrado.
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA/Universidade do Amazonas..
Manaus, AM. pp. 96.

50



Oliveira, C. 1987. Estudos citogenéticos no gênero Corydoras (Pisces, Siluriformes,
Cailichthydae). Dissertação de Mestrado. Dep. de Biol., Instituto de Biociências,
Universidade de São Paulo. 154p.

Oliveira, 0.; Almeida-Toledo, LF.; Foresti, F.; Britski, H.A.; Toledo Filho, S.A. 1988.
Chromosome formulae of neotropical freshwater fishes. Rev. Brasil. Genet, 11
(3): 577-624.

Oliveira, 0.; Almeida-Toledo, L.F.; Foresti, F. 1996. Revisão dos estudos
citOQenéticos em peixes neotropicais de áQuas continentais. Res. do W Simp. de
Citog. Evoíut e Aplic. de Peixes Neotrop. 0-24: 104.

Oliveira, R.G.; Lima, A.C.; Jégu, M. 1994. Inventário da organização de peixes
Serrasalmidae (Teleostei, Characiformes) da coleção de peixes do INPA,
Manaus (AM). /// Congresso de Iniciação Científica do Amazonas. Resumos
UA/INPA/UTAM. 162p.

Ortí, G ■ Petry P • Porto, J.I.R.: Jégu,M.; Meyer, A. 1996. Patterns of nucleotide
change in mitochondrial ribosomal RNA genes and the phylogeny of piranhas. J.
Mol. Evol. 42: 169-182.

Oyakawa O T 1990. Revisão sistemática das espécies do gênero Hoplias (grupo
Lacerdae) da Amazônia brasileira e região leste do Brasil. (Teleostei.
Erythrinidae). Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, SP. 114p.

Pearson N E 1937. The fishes of the Beni-Marmoré and Paraguai basin and a
discussion of the origin of the Paraguayan fauna. Proc. Calif. Acad. Sc/., series
4, 23 (8): 99-114.

Portela ALBS* Galetti Jr., P.M.; Bertolio, L.A.C. 1988. Consideration on the
° chromosome evolution of Tetragonopterinae (Pisces, Characidae). Rev. Brasil.

Genet. 11: 307-316.

Porto J I R ■ Feldberg, E.; Nakayama, C.M.; Jégu, M. 1989. Análise cariotípica na
família Serrasalmidae (Ostariophysi, Characiformes): Aspectos evolutivos.
C/é/7C. ECu/f., 41: 714.

51



f

\

Porto, Feldberg, E.; Nakayama, C.M.; Maia, R.O.; Jégu, M. 1991.
Cytotaxonomic analysis in the Serrasalmidae (Ostariophysi, Characiformes).
Seventh intern. Ichth. Congress. (abstract): 66.

Porto, J.I.R.; Feldberg, E.; Falcão, J.N.; Nakayama, C.M. 1992. A checklist of
chromosome numbers and karyotypes of Amazonian freshwater fishes. Rev.
Hidrobiol. Trop., 25 (4): 287-299.

Porto, J.I.R.; Feldberg, E. 1992. Gomparative cytogenetic study of the armored
catfishes: genus Hoplostemum (Siluriformes, Cailichthyidae). Brazil. J. Genet,
15(2): 359-367.

Porto, J.I.R.; Feldberg, E. 1993. Is Cailichthys Linné (Siluriformes, Cailichthyidae) a
monotipic genus. Act Amaz. 24(2): 311-314.

Redi, C.A.; Garagna, 8.; Capanna, E. 1990. Nature's experiment with in situ
hybridization. A hipothesis for the mechanism of Rb fusion. J. Evol. fí/o/., 3: 133-
173.

Reis, R E. 1997. Revision of the neotropical catfish genus Hoplostemun
(Ostariophysi, Siluriformes, Cailichthyidae) with the description of two new
genera and three new species. Ichthyol. Explor. Freshw. Vol. 8 n 2. 30p.

Ringuelet, R.A. 1958. Pirahas en el rio de Ia Plata. Assuntos Agrários, 5 (55): 11-23.

Rinniioiot R A • Aramburu, R.H. & Aramburu, A.A. 1967. Los peces argentinos de

água dulce.' Com. Inv. Cient, La Plata, 602p.

Sanchez S ' Fenocchio, A.S. 1996. Karyotypic analyses in three populations of
South-American eel like fish Symbranchus marmoratus. Caryologia 49 (1): 65-

<  71

Santos, G.M.; Jégu,M.; Merona, B. 1984. Catàlago dos peixes comerciais do baixo
rio Tocantins. Manaus (AM), Eletronorte, 84p.

Santos G M 1991 Pesca e ecologia dos peixes de Rondônia. Tese de Doutorado.
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA/Universidade do Amazonas.
213p.

52



Sumner, A.T., 1972. A Simple technic for demonstrating centromere heterocromatin.
ExptI. CelL Res., v. 75, p. 304-306.

Teixeira, A. S.; Jameison, A.; Raposo, J.C.P.; Vieira, A. A. 1996. Transferrin
polymorphism in amazon turtie (Podocnemis exponsa) stocks. Rev. Bras. Genet.
19(4): 559-564.

Thatcher, V.E. 1991. Amazon fish parasites. Amazoniana, XI (3/4):363-572.

Thode, G.; Matínez, G.; Ruiz, J.R.: Lopés, J.R. 1988. A complex polimorphism in
Gobius fallax (Gobiidae, Perciformes). Genética 76: 65-71.

Toledo Filho, S.A.; Foresti, F.; Ribeiro, A.F. 1978. Ictiogenética: aspectos básicos e
aplicados. Cién. e Cult., 30 (3): 320-327.

Turner, B.J.; Grudzun, T.A.; Worrel, R.A. 1985. Extensive Chromosomal divergence
within a singie river basin in the goodeid fish, llíodon furcidens. Evolution, 39 (1):
122-134.

Uj, A. 1990. Estude comparative de rosteologie cranienne des poissons de ia famillie
des Characidae et son ímportance phylogenetique. Faculté de Sciences de
rUniverseté de Genève. Doutorado. 245p.

UIrey, A.B. 1895. The south American characinidae collected by Charles Frederic
Hortt. Annals of the New York Acad. Sei. 8 (5): 257-300.

Vari, R. P. 1995. The neotropical fish family Chilodontidae (Teleostei:
Characiformess) A phylogenetic study and a revision of Caenotropus gunther.
Smiths. Contrib. Zooi. N 577, 30p

White, M.J.D. 1977. Os cromossomos; tradução de Angela Maria Vianna-Morgante.
São Paulo, Ed. Nacional, Ed. USP. pp. 196.

53


