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SINOPSE: 

Foram analisadas, cariotipicamente, 10 espécies em 3 gêneros de piranhas 

(subfamilia Semasalminae), coletadas na bacia amazônica. O número diplóide variou 

de 2n=58 a 2n=62 cromossomos. Os dados obtidos indicam a ocorrência de 

rearranjos cromossômicos RoMsonianos (fissão, fusão) e não-Robertsonianos 

(inversões, e duplicações), durante o processo evolutivo desta subfamília. Através da 

coloração com nitrato de prata foi detectado um sistema de NORs múltiplas para 

todas as espécies. O bandamento C, o qual evidencia a heterocromatina constitutiva, 

sugere que, em algumas espécies, houve um processo de heterocromatinização. As 

NORs apresentaram-se também positivas para o bandamento C. 
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RESUMO 

Foram realizados estudos citogenéticos em 10 espécies de peixes da 

subfamília Serrasalminae pertencentes a 3 gêneros (Serrasalmus, Pristobrycon e 

Pygocentrus). As espécies analisadas foram Serrasalmus compressus, S. elongafus, 

S. manuelli, S. rhombeus, S. cf. rhombeus, S. spilopleura e S. sp2, Pristobrycon 

eigenmanni, P. striolatus e Pygocentrus nattereri, coletadas em diferentes áreas na 

bacia amazônica. 

O número diplóide comumente encontrado para a maioria das espécies foi 

2n=60. Contudo, S. cf. rhombeus apresentou 2n=58 cromossomos e P. stfiolatus 

2n=62 cromossomos. 

Em relação as regiões organizadoras de nucléolos (NORs) observou-se, em 

todas as espécies estudadas, a presença de um sistema de NORs múltiplas. As 

NORs foram evidenciadas sempre na posição terminal, no braço curto de 

cromossomos ST-A, ocorrendo de 4 a 12 cromossomos portadores de NOR. 

Em relação ao padrão da heterocromatina constitutiva, foram evidenciadas 

bandas C na região pericentromérica da maioria dos cromossomos, inclusive na 

região das NORs, em todas as espécies estudadas. As espécies do gênero 

Serrasalmus apresentaram um bloco heterocromatico proximal no braço longo de um 

par M-SM médio, o qual parece ser um marcador desse gênero, pois o mesmo não foi 

evidenciado nas espécies dos outros dois gêneros. 



ABSTRACT 

Cytogenetic studies were performed on 10 species and three genera of 

piranhas belonging to the subfamily Serrasalminae. The species analyzed, 

Serrasalmus compressus, S. elongatus, S. manuelli, S. rhombeus, S. cf rhombeus, S. 

spilopleura, S. sp2, Pristobrycon eigenmanni , P. stnolatus and Pygocenfrus nafteren 

were sampled in different locaiities in the amazon basin. 

The chromosome number 2n=60 was detected in almost all species, except 

S. cf rhombeus, wtiich showed 2n=58 chromosomes, and P. stnolatus with 2n=62 

chromosomes. 

All species presented multiple nucleolar organizer regions (NORs), ranging 

from 4 to 12 NOR-bearing chromosomes. NORs were located at the terminal position 

on the short arm of ST-A chromosomes. 

Regarding the pattem of constitutive heterochromatin, most of C-bands were 

detected in the pericentromeric region of the majority of chromosomes and the NORs 

were also C-banded for all species. The Serrasalmus species, presented a 

heterochromatic band close to the centromeric region on the long arm of a medium 

SM-M pair. This chromosome seems to be a chromosome marker of this genus, 

since it was not evident for the species of the other two genera. 
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A bacia amazônica possui a maior íctiofauna de água doce do mundo. Porém, 

esse grupo de vertebrados amazônicos ainda é um dos menos conhecidos (JUNK, 

1983; GOULDING ef a/, 1996). 

As piranhas, subfamilia Serrasalminae, estão entre os Characiforrnes que se 

destacam por sua diversidade de espécies, por sua ampla distribuição na América do 

Sul, sendo abundantes nas bacias do rio Orinoco, Solimões-Amazonas, do 

ParanaParaguai e do São Francisco e, principalmente, por sua voracidade 

(GOULDING, 1980). 

Os serrasalmídeos são peixes altamente especializados e se caracterizam por 

possuir corpo comprimido, geralmente alto e, no ventre, uma quilha serrilhada 

formada por espinhos. Ainda apresentam dentes especializados, resistentes e bordas 

altamente cortantes e um padrão de coloração variável (GERY, 1972; BRITSKI, 1972; 

MACHADO-ALLISON & FINK, 1995). São peixes pouco explorados comercialmente 

por apresentarem muitos espinhos e causarem grandes estragos nos equipamentos 

de pesca (GOULDING et al. , 1 996). 

A sistemática desse grupo de peixes tem sido bastante confusa. GOSLINE 

(1951) e NELSON (1961) consideraram esse grupo como uma subfamilia da família 

Characidae, englobando pacus e piranhas, onde o gênero Colossoma seria o mais 

primitivo. 

GÉRY (1972) considerou esse grupo como uma família e dividiu-a em três 

subfamilias, ou seja: 1) Serrasalminae que inclui as piranhas e pirambebas, com 

apenas um gênero (Serrasalmus) e vários subgêneros (Pygocentrus, Pristobrycon, 

Pygopristis, Taddyela e Semsalmus); 2) Myleinae que inclui os pacus, com os 

gêneros (Myleus, Mylesinus, Colossoma, Metynnis, Acnodon, Mylossuma, 

Utiaritichthys) e 3) Catoprioninae que é representada por apenas um gênero e uma 

espécie, Catoprion menfo. 

MACHADO-ALLISON (1983, 1985), com base em caraderes osteológicos, 

miológicos e anatomia interna, analisou filogeneticamente esse grupo e o considerou 

como uma subfamilia monofilética (Serrasalminae) da família Characidae. Esse autor 



sugeriu a existência de duas linhagens independentes: os pacus em uma linhagem e 

as piranhas mais o "pacu" do gênero Metynnis, em outra, elevando para a categoria 

de gênero quase todos os subgêneros de piranhas (sensu GÉRY. 1972). Assim esta 

subfamilia ficou constituída por 13 gêneros (Colossoma, Piaractus, Mylossoma, 

Myleus, Mylesinus, Utiaritichthys, Acnodon, Metynnis, Catopnon, Pygopnstis, 

Pygocentrus, Pristob rycon e Serrasalmus) . 

Recentemente, um novo gênero de pacu reofílico (Ossubtus) foi descrito JÉGU 

(1992b) e, provavelmente, pelo menos mais um gênero será revalidado (JÉGU. 

comunicação pessoal). JÉGU concorda com o monofiletismo do grupo, porém o autor 

considera que piranhas e pacus apresentam uma série de caracteres a ponto do 

grupo ter o "status" taxonômico de família. 

Na região amazônica, a diversidade de piranhas é muito grande e, nos últimos 

anos, esse grupo vem sendo estudado sob diferentes aspectos: morfológicos (JEGU 

& SANTOS, 1987, 1988; JÉGU et a/., 1991), genéticos (ALMEIDA-VAL et a/., 1992), 

citotaxonômicos (AREFJEV, 1989; PORTO et ai., 1989, 1991 ), parasitológicos 

(BOEGER & KRITSKY, 1988; KRITSKY et al., 1979, THATCHER, 1991), 

reprodutivos (LEÃO et a/., 1991 ; LEÃo, 1996) e DNA mitocondrial (ORT~ et a/. , 1996) 

. Esses estudos, em alguns casos, têm apoiado a hipótese proposta por GÉRY 

(1972), ou seja, de que as piranhas e seus parentes constituem uma família distinta: 

Serrasalmidae. 

1 .I - A Citogenética de Peixes 

A Citogenética como ciência abrange todos os estudos relativos aos 

cromossomos, estejam eles em sua forma ativa ou inativa em relação a replicação e 

transcrição, sua evolução em relação a número, forma e comportamento (GUERRA, 

1988; MACGREGOR, 1993). A caracterização do cariótipo de uma espécie é de 

fundamental importância para se fazer comparações intra e interespecificas 

(GUERRA, op.cit.). 



De um modo geral, os estudos citogenéticos em peixes de água doce vêm se 

expandindo significativamente nos Últimos anos com o aprimoramento das técnicas 

para obtenção de cromossomos e padrões de bandamentos. 

Na Amazônia, como no resto do Brasil, os grupos que têm sido mais 

estudados citogeneticamente são os representantes da ordem Characiformes, a qual 

mesmo mostrando uma ampla variação no número de cromossomos, 2n=22 

(SCHEEL, 1973) a 2n=102 (FELDBERG et a/., 1993), apresenta dois padões 

principais de evolução cromossômica: um consistindo de grupos de peixes com 

evolução cromossômica heterogênea (Erythrinidae, diferentes subfamilias de 

Characidae) e o outro consistindo de grupos de peixes com evolução cromossômica 

mais homogênea (Anostomidae, Curimatidae, Hemiodidae, Prochilodontidae, 

Parodontidae) (GALETTI Jr. et ai., 1994). 

Segundo PORTO et a/. (1 992), 21 1 espécies de peixes pertencentes a bacia 

amazônica já tiveram o seu número haplóideidiplóide determinado, sendo que o 

número diplóide variou de 2n=22 a 2n=134 cromossomos. Porém, poucas espécies 

de peixes desta região tiveram seus cariótipos descritos. Os principais gnipos de 

peixes Characiformes estudados mais detalhadamente na Amazônia foram os que 

seguem: (1) Prochilodontidae (3 espécies), apresentando o número diplóide igual a 

54 cromossomos do tipo metacêntricos-submetacêntricos, com um par de 

cromossomos nucleolares; um heteromorfismo cromossômico sexual do tipo ZZIZW 

foi encontrado em Semapmchilodus taeniurus (FELDBERG et ai., 1987; PAULS & 

BERTOLLO, 1990), os (2) Curimatidae (10 espécies), com um número diplóide 

variandp de 2n=54 a 102 cromossomos e um par de cromossomos nucleolares 

(FELDBERG et ai., 1992; 1993), os (3) Hemiodidae (7 espécies), com número 

diplóide 2n=54 uomossomos e um par de cromossomos nucleolares (PORTO et a/. 

1993), os (4) Triportheinae (4 espécies), com número diplóide 2n=52 cromossomos, 

com 2 pares de cromossomos organizadores de nucléolos, apresentando 

variabilidade de NOR tanto numérica quanto de tamanho, intra e interindividualmente 

e heteromorfismo cromossômico sexual do tipo ZZIZW, em todas espécies (FALCÁO, 

1988)) e entre os Siluriformes, os (5) Callichthyidae (3 espécies), com 2n variando 



entre 52 e 64 cromossomos, com um par organizador nucleolar (PORTO & 

FELDBERG, 1992,1993). 

Já existem também alguns trabalhos publicados sobre o grupo de piranhas e 

pacus, onde o número diplóide encontrado variou de 2n=54 a 2n=64 cromossomos 

(PORTO et al, 1 989, 1 991 ). 

Nas piranhas do gênero Serrasalmus já foram descritos o cariótipo de S. 

hollandi (2n=64), (MURAMOTO et a/., 1968); um sistema de NORs múltiplas para S. 

spilopleura (2n=60) (GALETTI Jr. et a/., 1985); o número diplóide de 2n=60 

cromossomos para S. spilopleura e S. marginatus, coletadas no rio Paraná 

(MARTINS-SANTOS et a/., 1994); uma nítida diferenciação cromossômica entre as 

populações de S. spilopleura na bacia do ParanaParaguai (CESTARI & GALETTI Jr., 

1992a); a caracterização cromossômica de S. marginatus e S. brandti (2n= 60 para 

ambas), (CESTARI & GALETTI Jr., 1 992b). 

1.2- Regiões Organizadoras de Nucléolos (NORs) e Heterocromatina 

Constitutiva 
I 

A região organizadora de nucléolo (NOR) e o local no cromossomo onde o 

nucléolo se organiza e se encontra temporariamente associado. Em termos 

funcionais, esta região está relacionada com a síntese dos precursores do rRNA 

(MACGREGOR, 1993), que constituirão grande parte do nucléolo. 

Os estudos de NORs em peixes têm sido de grande utilidade na 

caracterização cariotípica, considerando-se que as mesmas têm mostrado uma 

grande variabilidade em relação a vários aspectos: número, localização no 

cromossomo, posição no cariótipo e tamanho das marcações. Esta variabilidade 

pode ser usada na diagnose de espécies, populações, até mesmo indivíduos da 

mesma linhagem (AMEMIYA & GOLD, 1986, 1988; GALETTI Jr. et a/. , 1984; 

PHILLIPS & IHSSEN, 1985; FELDBERG et al. , 1992) 

Nos Characiformes, este estudo tem mostrado que muitas espécies 

apresentam um par de cromossomos homólogos envolvidos na organização 

nucleolar. Esta característica parece estar associada a determinados grupos, por 



exemplo, Curimatidae (FELDBERG et a/., 1992; VENERE & GALETTI Jr., 1989), 

Anostomidae (GALETTI Jr., et a/., 1981, 1984)) Prochilodontidae (PAULS & 

BERTOLLO, 1983; PAULS, 1985; FELDBERG et ai., 1987), Parodontidae (MOREIRA 

FILHO et a/., I 985), Hemiodidae (PORTO et a/. , 1993). 

Entretanto, casos com mais de um par organizador de nucléolo, caracterizando 

um sistema de NORs múltiplas, também têm sido detectados. Na família Characidae, 

NORs múltiplas foram observadas em Tetragonopterinae (MORELLI et ai., 1983; 

PORTELA et a/., 1988); Acestrorynchinae e Cynopotaminae (FALCÃO & 

BERTOLLO, 1985). As piranhas e pacus também apresentam NORs múltiplas 

(GALETTI Jr. et a/. , 1985; PORTO et a/., 1 992; CESTARI, 1 996). 

A heterocromatina constitutiva, detectada pelo bandamento C, está 

relacionada a sequências repetidas de DNA presentes nos cromossomos (YUNIS & 

YASMINEH, 1971 ). Segundo OZOUF-COSTAZ & FORESTI (1 992) estas sequências 

em peixes, quando localizadas na porção intersticial, permitem a identificação dos 

cromossomos homólogos, porém são habitualmente localizadas próximas ao 

centrõrnero, telômero ou em regiões adjacentes a NOR. PORTO et ai. (1992) 

destacam 44 espécies de peixes da região amazônica com seu padrão 

heterocromático determinado, geralmente, específico para cada espécie, mostrando 

assim que esse caracter pode ser também de utilidade para estudos de 

citotaxonomia. 



1.3 - OBJETIVOS 

Por ser as piranhas um grupo mal definido taxonomicamente, uma série de 

análises morfológicas, meristicas, reprodutivas, parasitológicas, genéticas e, mais 

recentemente, a análise do DNA mitocondrial têm somado esforços para conhecer 

melhor esse grupo de peixes de grande importância na cadeia alimentar da bacia 

amazônica. A análise cariotipica vem a ser mais uma ferramenta a contribuir para o 

estudo biológico e evolutivo destes peixes. Assim, os principais objetivos do presente 

trabalho foram: 

- Caracterizar, cariotipicamente, espécies de piranhas de diferentes rios da 

bacia amazônica através da coloração convencional (Giemsa), da identificação das 

regiões organizadoras de nucléolos (NORs) e da heterocromatina constitutiva (Banda 

C). 

- Inferir sobre os possíveis mecanismos da evolução cariotipica dentro desse 

grupo de peixes, com base nos dados cromossômicos obtidos no presente estudo e 

daqueles da literatura. 

- Fornecer caracteres adicionais para a identificação taxonômica de espécies 

desta subfamilia. 

Relacionar os dados citogenéticos obtidos com os mais recentes esquemas 

filogenéticos estabelecidos para esse grupo de peixes. 



11- MATERIAL E METODOS 

11.1. MATERIAL 

Os peixes foram capturados e mantidos vivos, transportados para um 

laboratório montado no flutuante ou nas embarcações, ou trazidos até o laboratório 

de Citogenética Animal do INPA (CPBA), onde eram sacrificados e trabalhados 

conforme as técnicas citogenéticas. 

As espécies de piranhas analisadas, no presente trabalho (Figura I )  foram: 

Gênero Serrasalmus 

S. compressus 

S. elongatus 

S. manuelli 

S. rhombeus 

Serrasalmus 6. rhombeus 

S. spilopleura 

Semsalmus sp2 

Gênero Pnstobrymn 

P. eigenmanni 

P. sttiolatus 

Gênero Pygocentrus 

Py. natteren 

11.1 .I - LOCAIS DE COLETA 

As coletas foram realizadas na bacia amazônica, na região de confluência dos 

rios Negro e Solimões, próximo a cidade de Manaus (lago do Catalãolilha da 

Marchantaria); nos rios Uatumã (na região a jusante e a montante da usina 

hidrelétrica de Balbina), Pitinga (a jusante e a montante da usina hidrelétrica de 

Pitinga), Jatapu e Capucapu (Figura 2). 

Em alguns casos, a mesma espécie foi coletada em mais de um local, sendo 

possível uma comparação cariotípíca das diferentes populações. (Tab. 1). 



Figura 1 - Exemplares correspondentes as espécies estudadas no presente trabalho: 

A) Serrasalmus cumpressus ( I  0,5 cm); B) Serrasalmus manuelli (1 7,O cm); 

C) Se~asalmus elongatus (1 7,5 cm); D) Semsalmus rhombeus (14,O cm); 

E )  Serrasalmus cf. rhombeus (14,5 cm); F )  Serrasalmus spilopleura (1 1,5 

crn); G) Serrasalmus sp2 (93 crn); H )  Prisfobryçon eigenmanni (15,5 cm); 

I )  Pristobrycon striolatus (14,5 cm); J )  Pygocentrus natteren (1 3,O crn). 





Figura 2 - Locais de coleta dos peixes estudados: CataláoIMarchantaria (encontro 

dos rios Negro e Solimóes), rios Uatumã, Capucapu, Jatapu, Pitinga. 



Tabela I- Relação das espécies, número de exemplares e numero de células 

examinadas por sexo e localidades de coleta das piranhas estudadas no 

presente trabalho. M=macho; F=fêmea. 

Espécies N" de exemplares N9 de células Localidade de coleta 

Gênero Serrasalmus 
S. compressus 4 3 175 140 Catalão / Marchantaria 

S. elongatus 

S. manuelli 
S. rhombeus 

S. cf rhombeus 
S. spilopleura A 
S. spilopleura B 
S. sp2 

Gênero Pristob~con 
P. eigenmanni 

Catalão / Marchantaria 
Uatumã 
Uatumã 
Catalão / Marchantaria 
Uatumã 
Catalão / Marchantaria 
Catalão / Marchantaria 
Catalão / Marchantaria 
Uatumã 
Pitinga 

Uatumã 

P. striolatus 1 1  69 15 Uatumã 
P. striolatus 2 7 71 275 Pitinga 
G&nero Pygocentrus 
Py. naftereri 6 7 242 247 Catalão / Marchantaria 
Total 65 101 2.645 4.276 



0s exemplares foram capturados com linha e anzol elou através de 

malhadeiras com cerca de 50 metros ou mais, com malhas de diferentes tamanhos 

desde 30mm até 120mm entre nós, 1 a 2 metros de altura. 

Os peixes foram identificados pelo pesquisador MSc. Michel Jégu (Convênio 

I NPA/CNPq/ORSTOM) e encontram-se depositados na coleção do laboratório de 

Citogenética Animal (INPNCPBA), para posterior depósito na coleção do INPA 

(Manaus - AM) e do MNHN (Paris). 

11.2 - METODOLOGIA 

11.2.1 - Indução de Mitoses 

As preparações cromossômicas de piranhas sempre apresentaram um baixo 

índice mitótico, o que tornou necessário uma aclimataçáo dos peixes por alguns dias 

e a ativação da proliferação de células in vivo. Para tanto, foi utilizada a técnica de 

indução por fermento biológico conforme descrito por BERTOLLO (1986), OLIVEIRA 

(1 987), LOZANO et a/., (1 988). A técnica utilizada consistiu em: 

t - Preparar uma solução de fermento biológico (Fleischmann) na seguinte proporção: 

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

2- incubar a solução em estufa a 40°C por 20 minutos ou mais, ate a solução iniciar a 

fermentação; 

3- injetar a solução dorso-lateralmente ou intraperítonealmente no peixe, na 

proporção de 1 ml para 1009 de peso do animal; 

4- deixar o animal em tanque, viveiro ou aquário bem aerados por 24 ou 48 horas. 

11.2.2 - Obtenção de Cromossornos Mitóticos 

Para obtenção dos cromossomos mitóticos foi utilizada a técnica de "air 

drying", descrita por BERTOLLO et a1 ., (1978), com modificações, que consistiu 

em: 

1- Após 24 ou 48 horas do peixe ter recebido a solução de fermento injetar, 

intraperitoneaimente, uma solução aquosa de colchicina a 0,025%, na proporção de 1 

m11100 g de peso do animal; 



2- manter os peixes em aquário, caixa de isopor ou viveiro bem aerados por 

aproximadamente 45-60 minutos, sacrificando-os em seguida e retirando o tecido 

desejado (rim posterior e anterior); 

3- lavar rapidamente, os fragmentos retirados em solução hipotônica de Cloreto de 

Potássio (KCI) 0,075M; 

4- transferir o material para uma pequena cuba de vidro, contendo 8 a 10 ml de 

solução hipotônica de Cloreto de Potássio ( KCI 0,075 M); 

5- fragmentar bem o material, com auxílio de pinças de dissecção, complementando- 

se este processo com uma seringa hipodérmica desprovida de agulha, através de 

leves movimentos de aspiração e expiração do material, até se obter uma suspensão 

celular homogênea; 

6- colocar a suspensão celular obtida em estufa a 37OC, durante vinte e cinco 

minutos; 

7- ressuspender o material com bastante cuidado, com auxílio de uma pipeta Pasteur 

e transferir a suspensão celular para um tubo de centrífuga; 

8- acrescentar de 3 a 4 gotas de fixador composto de uma solução de metanol e 

ácido acético numa proporção de 3:l e centrifugar por 10 minutos, a 900 rpm, 

descartando o sobrenadante com uma pipeta Pasteur; 

9- adicionar, vagarosamente, 8-1 0 ml do fixador deixando escorrer através das 

paredes do tubo; 

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

1 1 - repetir os ítens 9 e 10 por três vezes. Após a última centrifugação e eliminação do 

sobrenadante, adicionar aproximadamente 2ml do fixador e ressuspender bem o 

material; este poderá então ser guardado em freezer, acondicionado em pequenos 

frascos tipo "Ependorff', ou trabalhado conforme os seguintes passos; 

1 - pingar de 2-3 gotas da suspensão obtida, sobre diferentes regiões de uma lâmina 

bem limpa e seca, colocada sobre um banho-maria a 60" C; 

2- deixar a lâmina secar ao ar; 

3- corar com solução de Giemsa a 5%, em tampão fosfato, pH 6,8, 0,06M, durante 

10 -1 5 minutos; 



4- lavar a Iâmina com água destilada e deixar secar ao ar. 

11.2.3 - Caracterização das Regiões Organizadoras de Nucléolos - NORs 

A caracterização das NORs foi feita utilizando-se a técnica descrita por 

HOWELL & BLACK ( I  980), que consiste em: 

1 - colocar a Iâmina já preparada, segundo a técnica para cromossomos mitóticos, em 

ácido clorídrico (HCI) 1 N por 3 a 4 minutos, a temperatura ambiente; 

2- retirar e lavar em água destilada; 

3- colocar sobre a Iâmina uma gota de solução de gelatina (2g de gelatina comercial, 

sem sabor dissolvida em 100ml de água destilada, acrescentando Iml de ácido 

fómico) e duas gotas de solução aquosa de nitrato de prata (ASNOS) a 50%, 

agitando levemente e cobrindo com lamínula; 

4- colocar em câmara úmida e levar ao banho maria a 60" C durante 4-5 minutos; 

5- quando a Iâmina adquirir uma coloração marron dourada, retirar do banho maria e 

lavar com água destilada, retirando a lamínula; 

6- corar com Giemsa 2% em tampão fosfato pH 6,8, 0,06M por 20 segundos 

(opcional); 

7- lavar com água destilada e secar ao ar. 

11.2.4- Caracterização da Heterocromatina Constitutiva 

Para o estudo da heterocromatina constitutiva (banda C) foi utilizada a técnica 

descrita por SUMNER (1 972), que consiste em: 

I - tratar: a Iâmina preparada segundo a técnica descrita para cromossomos mitóticos, 

com HCI 0,2N, a temperatura ambiente, por 15 minutos; 

2- lavar rapidamente em água destilada e incubar a Iâmina por um período de 

aproximadamente 1-2 minutos, em solução de hidróxido de Bário, (Ba(OH)28H20) a 

5%, em banho maria a 60°C, preparada e filtrada poucos minutos antes de ser 

utilizada; 

3- interromper a ação do hidróxido de bário, imergindo rapidamente a Iâmina em 

solução de HCI 1 N a 60°C; 



4- lavar várias vezes em água destilada e secar ao ar; 

5- incubar em solução 2XSSC (Cloreto de Sódio 0,3M e Citrato Trisódico 0,03M, pH 

6,8) a 60" C, por uma hora em banho-maria; 

6- lavar várias vezes em água destilada e secar ao ar; 

7- corar com solução de Giemsa a 2%, em tampão fosfato pH 6,8, 0,06M, durante 30 

minutos; 

8- lavar com água destilada e secar ao ar. 

11.2.5- Estudos Cariotípicos 

11.2.5.1 - Análises Convencionais 

A partir da análise de lâminas com coloração convencional (Giemsa), foi 

determinado o número diplóide de cada espécie. Para cada indivíduo foram contadas 

cerca de 30 células e, dentro do possível, foram analisados 6 indivíduos machos e 6 

indivíduos fêmeas. Porém, dadas as dificuldades em se obter boas preparações 

cromossômicas nesse grupo de peixes, muitos espécimes foram sacrificados e 

poucos aproveitados. 

As preparações foram analisadas em microscópio óptico e após a análise e 

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

diplóide nas diferentes espécies. 

As melhores metáfases, as quais apresentavam um bom espalhamento e 

morfologia mais nítida dos cromossomos, foram fotografadas em microscópio 

Olympus BH-2 com adaptação do sistema PM4 para fotografia e com objetiva de 

imersão. Os negativos foram obtidos em filme AGFA COPEX PAN AHU regulado para 

asa 12, com revelação processada em revelador de papel, DeMol da Kodak puro, por 

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

Kodabrome Print RC F3 ou F4. Os cromossomos foram recortados, pareados, 

medidos e montados em pranchas. 



11.2.5.2- Análise das NORs 

No caso das preparações tratadas com nitrato de Prata (AgN03), só foram 

consideradas as metáfases com número diplóide completo e apresentando NORs 

bem evidentes, uma vez que todas as espécies aqui analisadas apresentaram NORs 

múltiplas e com número variável. 

Para estabelecer o número modal de NORs, o número de marcações por 

células foram contadas e colocadas em tabela. 

11.2.5.3- Análise das Bandas C 

Para análise das bandas C foram selecionadas algumas metáfases com 

número diplóide completo e que apresentavam os padrões mais definidos. 

11.2.5.4- Análise dos Tipos de Cromossomos 

0s  cromossomos foram medidos utilizando 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) 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 a1 (1964) e classificados em metacêntricos (RB de 1,O a I ,70), submetacêntricos 

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

(RB=BM/Bm). Para se determinar o número fundamental (NF) que é o número de 

braços cromossômiws do cariótipo, foram considerados os cromossomos 

metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos como tendo dois braços e os 

acrocêntricos como tendo um só braço. 



111. RESULTADOS 

111.1 - Gênero Senasalmus 

111. 1.1 - Senasalmus compressus 

Foram analisados 7 indivíduos (4 machos e 3 fêmeas), coletados no Catalãol 

Marchantaria e o número diplóide encontrado foi 2n=60 comossomos, com um total 

de 315 células examinadas (Tabela 11). Não foram detectadas diferenças 

cromossômicas entre os indivíduos, nem heteromorfismo cromossômico sexual. 

O cariótipo é constituído por 9 pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntricos, 15 pares de submetacêntricos, 1 par de subtelocêntricos e 5 pares de 

acrocêntricos, perfazendo um número fundamental (número de braços 

cromossômicos) NF= 110 (Tabela 111, Figura 3A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricos-acrocêntricos. As NORs variaram de 

8 a 12 cromossomos marcados por célula apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 3B, Tabela XXVI). 

A heterouomatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

quase todos os cromossomos sendo que, alguns mais conspícuos que outros; 

marcações teloméricas foram observadas em alguns uomossomos metacêntricos e 

submetacêntricos no braço curto elou no braço longo; em um par de cromossomos 

metacêntricos foi evidente um bloco grande proximal no braço longo; um par de 

submetacêntricos apresentou os braços curtos heterocromáticos; o par de 

subtelocêntricos apresentou blocos heterocromáticos proximal e telomerico no braço 

longo e no braço curto em quase sua totalidade. 0s  cromossomos acrocêntricos, os 

quais são portadores da NOR, possuem heterouomatina constitutiva centromérica, 

tomando toda a região pericentromérica. Todas as , NORs foram positivas para banda 

C (Figura 3C). 



Tabela II. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) médias 
encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Serrasalmus compressus 
(Catalãohlarchantaria). 

Número e Números Diplóides Total de 

Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 61 62 Células 

660 M O O O O 20 O O 20 

1812 M O O 3 2 59 O O 64 

1897 F O O O O 30 O O 30 

2241 M O O O O 35 O O 35 

2249 F O O O O 50 O O 50 

2251 F O O O O 60 O O 60 

2255 M O 1 3 O 52 O O 56 

Total O 1 6 2 306 O O 31 5 

% O 0,3 1,4 0,5 97,8 O O 100 



Tabela III. Valores cromossômicos médios de S. compressus 

(CatalãoIMarchantaria). 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 Media dos pares 
Cromossômico BM Bm Ct CR% R6 Tipo 

1 6,25 5,85 12,IO 4,43 1,07 M 
2 6,45 5,45 11,90 4,35 1,18 M 
3 6,IO 5,65 11,75 4,30 1,08 M 
4 6,45 5,05 11,50 4,21 1,28 M 
5 6,45 4,95 11,40 4,17 1,30 M 
6 6,30 5,05 11,35 4,15 1,25 M 
7 5,50 4,40 9,90 3,62 1,25 M 
8 4,65 3,85 8,50 3,11 1,21 M 
9 4,30 3,90 8,20 3,OO 1,IO M 
I 0  7,75 3,20 10,95 4,OI 2,42 SM 
11 7, I 0  3,45 10,55 3,86 2,06 SM 
12 6,80 3,IO 9,90 3,62 2,19 SM 
13 6,65 3,25 9,90 3,62 2,05 SM 
14 6,30 3,20 9,50 3,48 1,97 SM 
15 6,IO 3,15 9,25 3,38 1,94 SM 
16 6,OO 3,15 9,15 3,35 1,90 SM 
17 6,OO 3,OO 9,OO 3,29 2,OO SM 
18 5,85 3,OO 8,85 3,24 1,95 SM 
19 5,60 2,95 8,55 3,13 1,90 SM 
20 5,80 2,65 8,45 3,09 2,19 SM 
21 5,90 2,35 8,25 3,02 2,51 SM 
22 5,35 2,65 8,OO 2,93 2,02 SM 
23 545 2,40 7,85 2,87 2,27 SM 
24 5,05 2,25 7,30 2,67 2,24 SM 
25 7,50 2,50 10,OO 3,66 , 3,OO ST 
26 7,45 O, O0 7,45 2,73 7,45 A 
27 6,40 0,OO 6,40 2,34 6,40 A 
28 6,15 O, 00 6,15 2,25 6,15 A 
29 5,85 O, O0 5,85 2,14 5,85 A 
30 5,45 0,OO 5,45 1,99 5,45 A 



Figura 3- Características cariotípicas de Semsalmus mmpressus: A) cariótipo de um 

exemplar fêmea; B) metáfase somática corada por AgNOS As setas indicam 

os cromossomos portadores de NORs; C) metáfase somática corada pela 

técnica de banda C. As setas indicam o par de cromossomos com uma 

banda diferenciada. (M=metacêntricos, SM=submetacêntricos, 

ST=subtelocêntricos e A=acrocêntricos). 



111.1.2- Semsalmus elongatus 

Foram analisados 11 indivíduos (7 machos e 4 fêmeas) coletados no Catalãol 

Marchantaria, 6 indivíduos (2 machos e 4 fêmeas) coletados no rio Uatumã e o 

número diplóide encontrado foi 2n=60 cromossomos, com um total de 546 e 309 

células examinadas, respectivamente (Tabela IV e V). Não foram detectadas 

diferenças cromossômicas entre os indivíduos dos dois locais de coleta, nem 

heteromorfismo cromossômico sexual. 

O cariótipo é constituído de I 1  pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntricos, 11 pares de submetacêntricos, 2 pares de subtelocêntricos e 6 

acrocêntricos, perfazendo um número fundamental NF= 108 (Tabela VI, Figura 4A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos do grupo acrocêntricos. As NORs variaram de 6 a 12 

cromossomos marcados por célula apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 4B, Tabela XXVI). 

O padrão heterocromático detectado pela banda C, só foi possível para os 

animais do CatalãoIMarchantaria não permitindo assim, a comparação entre as duas 

populações através desta técnica. 

A heterocromatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

todos os cromossomos sendo que, alguns mais conspícuos que outros; marcações 

teloméricas foram observadas em alguns cromossomos submetacêntricos no braço 

longo; em um par de cromossomos metacêntricos foi evidente um bloco grande 

proximal no braço longo. Os cromossomos acrocêntricos, os quais são portadores da 

NOR possuem heterocromatina constitutiva centromérica, tomando todo o braço 

menor; o maior par acrocêntrico apresentou também uma banda C positiva proximal. 

Todas as NORs foram positivas para banda C (Figura 4C). 



Tabela IV. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Serrasalmus 

elongatus (CatalãoMarchantaria). 

Número e Números Diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 57 58 59 60 61 62 Células 

679 M 2 1 3 4 1 1 O 48 

1911 M O O O 40 O O 40 

3092 M O 1 3 49 O O 53 

3093 F O 2 O 52 O O 54 

3101 M O 3 I 30 O O 34 

31 02 M O O O 5 1 O O 51 

3110 F O 3 1 52 O O 56 

3161 F O 1 1 31 O O 33 

Total 2 16 15 508 5 O 546 

% 014 3,o 2,6 93,l 019 O 1 O0 



Tabela V. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas 
(%) médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de 
Senasalmus elongatus (Uatumã). 

Número e Números Diplóídes Total de 

Sexo dos Peixes 56 57 . 58 59 60 61 62 Células 

Total 2 2 2 1 302 O O 309 



I 

Tabela VI. Valores cromossômicos médios de S. elongatus (Uatumã). 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 EM Bm Ct CR% RB Tipo 
1 6,25 5,83 12,08 4,42 I ,O7 M 



Figura 4- Características cariotipicas de Serrasalmus elongatus: A) cariótipo de um 

exemplar fémea; B) metáfase somatica corada por AgN03. As setas 

2 
indicam os aomossomos portadores de NORs; C) metáfase somática 

-6 
corada pela técnica de banda C. As setas indicam o par de aomossomos 

com uma banda diferenciada. (M=metacêntricos, SM=submetacêntricos, 

ST=subtelocêntricos e A=acrocêntricos). 



111.1.3- Semsalmus manuelli 

Foram analisados 9 individuos (5 machos e 4 fêmeas), coletados no rio 

Uatumã e o número diplóide encontrado foi 2n=60 cromossomos, com um total de 

369 células examinadas (Tabela VII). Não foram detectadas diferenças 

cromossômicas entre os indivíduos, nem heteromorfismo cromossômico sexual. 

O cariótipo é constituído de 1 I pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntricos, 12 pares de submetacêntricos, 3 pares de subtelocêntricos e 4 pares 

de acrocêntricos, perfazendo um numero fundamental NF=112 (Tabela VIII, Figura 

5A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricos-acrocêntricos. As NORs variaram de 5 

a 12 cromossomos marcados por célula apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 5B, Tabela XXVI). 

A heterocromatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

todos os cromossomos sendo mais evidente naqueles do grupo ST-A, coincidindo 

com a NOR; blocos teloméricos estiveram presentes, porém pouco conspícuos, nos 

braços curtos e longos dos cromossomos metacêntricos e submetacêntricos; em um 

par de cromossomos metacêntricos foi evidente um bloco grande proximal no braço 

longo. Todas as NORs foram positivas para banda C (Figura 5C). 



Tabela Vil. Números cromossÔmicos diplóides e suas freqüências relativas 
(%) médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de 

, Serrasalmus manuelli (Uatumã). 

Número e Números Diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 6 1 62 Células 

1651 M O O O O 40 O O 40 

1712 M O O O O 39 O O 39 

1725 F O O O O 70 O O 70 

1726 F O O O O 41 O O 41 

1727 F O O 1 O 52 O O 53 

1745 M O O O O 25 O O 25 

2297 F O O O O 8 O O 8 

2301 M O O O O 41 O O 41 

2304 M O O 1 O 51 O O 52 

Total O O 2 O 367 O O 369 

% O O 0,4 O 99,6 O O 1 00 



TabelaVIII. Valores cromossômicos médios de S. manuelli (Uatumã). 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 8,38 6,75 15,13 4,86 1,24 M 



Características cariotipicas de Serrasalmus manuellt A) cariótipo de 

exemplar fêmea; B) metáfase somática corada por AgN03. As 

indicam os cromossomos portadores de NORs; C) metáfase so 

corada pela técnica de banda C. As setas indicam o par de cromos 

com uma banda diferenciada. (M=metacêntricos, SM=submetacê 

ST=subtelocêntricos e A=acrocêntricos). 



111.1 A- Semsalmus rhombeus 

Foram analisados 19 individuos (8 machos e 11 fêmeas), coletados no 

Catalãol Marchantaria, 9 indivíduos (2 machos e 7 fêmeas), coletados no rio Uatumã 

e o número diplóide encontrado foi 2n=60 cromossomos, com um total de 832 e 358 

células examinadas, respectivamente (Tabela IX e X). Não foram detectadas 

diferenças cromossômicas entre os indivíduos, nem heteromorfismo uomossômico 

sexual. 

O cariátipo é constituído de 10 pares de uomossomos pertencentes ao grupo 

metacêntricos, 12 pares de submetacêntricos, 3 pares de subtelocêntricos e 5 pares 

de acrocêntricos, perfazendo um número fundamental NF=I I 0  (Tabela XI, Figura 

6A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricos-acrocêntricos, variando de 5 a 12 

uomossomos marcados por célula, apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 6B1 Tabela XXVI). 

Infelizmente, para essa espécie não se pode concluir nada sobre o padrão 

heterocromatico, uma vez que, as várias tentativas não permitiram a obtenção de 

bandas nítidas. Porém, a presença de um par metacêntrico com blocos proximais no 

braço longo e NORs positivas para banda C pareceram estar presentes. 



Tabela IX. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Serrasalmus 

rhombeus (Catalão/Marchantaria). 

Numero e Números Diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 61 62 Células 

652 F 1 6 4 5 48 O 2 66 

2259 M O O O O 40 O O 40 

Total 11 17 30 35 734 2 3 832 

% 1,2 2,O 3,8 6,9 85,7 0,2 0,2 100 



Tabela X. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 
medias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Serrasalmus 
rhombeus (Uatumã). 

Número e Números diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 61 62 Células 

1298 F O O O O 30 O O 30 

1724 F O O O O 26 O O 26 

Total O 1 1 4 352 O O 358 

% O 0,2 0,2 1,3 98,3 O O 1 O0 



Tabela XI. Valores cromossômicos médios de S. rhombeus (Uatumã). BM= 
braço maior; Bm= braço menor; CT= comprimento total; CR= 
comprimento relativo; RB= relação de braços; M= metacêntrico; 
SM= submetacêntriw; ST= subtelocêntrico; A= acrocêntriw. 

Número do Par Média dos pares 
Cromossômiw BM Bm Ct CR% RB Tipo 

1 6,45 5,85 ' 12,30 4,31 1,IO M 



' - Fira 6- Características canotípicas de Senasalmus rhombeus A) caribtipo de um . :& - 1 
- 7  ., exemplar fêmea; B) metáfase som&ica mada por &NOa As 

A 

indicam os cromossomos portadores de NORs. (M= - .. I I 

SM=submetacMncos, ST=subtelo&ntricos e A=acrocêntncos). - $. 
'i 



Foram analisados 42 indivíduos (18 machos e 24 fêmeas), coletados no 

Catalãol Marchantaria e o número diplóide encontrado foi 2n=58 cromossomos, com 

um total de 1.761 células examinadas (Tabela XII). Não foram detectadas diferenças 

cromossômicas entre os indivíduos, e nem heteromorfismo cromoss~mico sexual. 

O cariótipo é constituído por 15 pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntricos, 8 pares de submetacêntricos, 1 par de subtelocêntricos e 5 pares de 

acrocêntricos, perfazendo um número fundamental NF=106 (Tabela XIII, Figura 7A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricos-acrocêntricos. As NORs variaram de 5 

a 12 cromossomos marcados por célula apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 7B, Tabela XXVI) 

A heterocromatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

todos os cromossomos, sendo que uns mais conspícuos que outros e telomérica no 

braço longo em quase todos os cromossomos, porém mais pálidas do que as do 

centrômero. O primeiro par do complemento apresentou blocos heterocromaticos 

teloméricos e proximal em ambos os braços e uma banda intersticial no braço longo; 

um par metacêntrico apresentou blocos proximais bem evidentes no braço longo; um 

par metacêntrico apresentou blocos intersticiais bem evidentes no braço longo; dois 

pares de submetacêntricos apresentaram o braço curto todo heterocromático; um par 

de cromossomos acrocêntricos apresentou marcações intersticial e terminal no braço 

longo; os cromossomos acrocêntricos, os quais são portadores da NOR, possuem 

heterocromatina constitutiva pericentromérica, tomando todo o braço menor. Ainda, 

alguns destes apresentaram blocos teloméricos no braço longo. Todas as NORs 

foram positivas para banda C (Figura 7C). 



Tabela XII. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas 
(%) médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de 
Serrasalmus cf rhombeus (CatalãoBVlarchantaria). 

Número e Sexo Números Diplóides 
dos Petxes 56 57 58 58 60 61 62 Total de 

Células 
376 M 10 7 9 O 3 O O 29 

W M  1 o 9 o 2 o o 12 

B M  1 3 24 O 1 O O 29 

671 F 3 5 16 2 3 O O 29 

914 F 3 5 45 1 2 O O 56 

973 M 1 1 32 O O O O 34 

IOBSM 4 3 54 O O O O 61 

1082 F 4  1 105 o O o O 110 

1084F 1 I 31 O O O O 33 

1193 F I O 70 O O O O 71 

1194F O O 59 1 O O O 60 

1242 F 2 I 64 O O O O 67 

1244 F O O 58 O O O O 58 

1772 F O O 33 .O O O O 33 

1776 F O O 40 O O O O 43 

1779 F  O O 30 O O O O 33 

1 782 M O O 32 O O O O 32 

1 783 F I O 35 O O O O 36 

1787 F O O 51 O O O O 51 

1789 F O O 35 O O O O 35 

1791 M O O 40 O O O O 43 

1792 F O O 45 O O O O 45 

1793 M O O 32 O O O O 32 

1 797 M o o 37 o O o o 37 

1 m F  O o 47 o O o O 47 

1804M O O 41 O O O O 41 

1810 F 1 O 30 O O O O 31 

1811 M O O 40 O O O O 40 

1858F O O 35 O O O O 35 

1860F O O 33 O O O O 30 

1899 M O O 30 O O O O 30 

1925 M O O 35 O O O O 35 

1926F . O O 31 O O O O 31 

1927 M O O 46 O O O O 46 

1 934 M O O 32 O O O O 32 

1935 F O O 50 O O O O 50 

2232 F O O 47 O O O O 47 

2244 F O O 30 O O O O 33 

2674 F O O 35 O O O O 35 

2675 M O O 57 O O O O 57 

2676 M O O 40 O O O O 40 

3162 M O O 44 O O O O 44 

Total 33 27 1686 4 11 O O 1 761 

% 2 2  1,8 94,8 0.2 1 O O 100 



Tabela XIII. Valores cromossômicos médios de S. cf rhombeus 
(CatalãoIMarchantaria). 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 9,23 6,95 16,18 6,37 I ,33 M 
2 6,80 4,05 1 0,85 4,27 1,68 M 
3 5,48 5,IO 1 0,58 4,17 1 ,O7 M 
4 6,28 4,20 1 0,48 4,13 1,49 M 
5 5,15 4,93 1 0,08 3,97 1 ,O4 M 
6 4,90 4,45 9,35 3,68 1,IO M 
7 5,48 3,35 8,83 3,48 1,63 M 
8 5,03 3,73 8,76 3,45 1,35 M 
9 5,25 3,33 8,58 3,38 1,58 M 
10 4,65 3,80 8,45 3,33 1,22 M 
11 4,58 3,80 8,38 3,30 1,20 M 
12 4,83 3,28 8,11 3,19 1,47 M 
13 4,65 3,03 7,68 3,03 1,53 M 
14 3,93 335 7,48 2,95 1,11 M 
15 433 2,93 7,46 2,94 135 M 
16 7,60 3,18 1 0,78 4,25 2,39 SM 
17 6,80 3,38 10,18 4,OI 2,OI SM 
18 6,53 2,65 9,18 3,62 2,46 SM 
19 5,90 3,IO 9,OO 3,54 1,90 SM 
20 5,60 2,83 8,43 3,32 1,98 SM 
2 1 5,45 2,70 8,15 3,21 2,02 SM 
22 5,58 2,50 8,08 3,18 2,23 SM 
23 5,30 2,68 7,98 3,14 1,98 SM 
24 7,40 1,95 9,35 3,68 3,80 ST 
25 6,90 0,OO 6,90 2,72 6,90 A 
26 6,50 0,OO 6,50 2,56 6,50 A 
27 6,20 0,OO 6,20 2,44 6,20 A 
28 6,IO O, O0 6,l O 2,40 6,lO A 
29 5,80 0,OO 5,80 2,28 5,80 A 





Foram analisados 17 indivíduos (5 machos e 12 fêmeas), coletados no 

Catalãol Marchantaria, e o número diplóide encontrado foi 2n=60 cromossomos, 

com um total de 647 células examinadas (Tabela XIV). Nesta espécie foram 

detectadas diferenças cromossômicas entre os indivíduos, sendo possível distinguir 

dois citótipos. Heteromorfismo cromossômico sexual não foi verificado. 

O citotipo "A" encontrado para 15 indivíduos é constituído de 12 pares de 

cromossomos pertencentes ao grupo metacêntrico, 10 pares de submetacêntricos, 2 

pares de subtelocêntricos e 6 pares de acrocêntricos, perfazendo um número 

fundamental NF=I 08 (Tabela XV, Figura 8A). 

O citótipo " 6  encontrado em apenas 2 individuos (1 macho e 1 fêmea) é 

constituído de 12 pares de cromossomos pertencentes ao grupo metacêntrico, 13 

pares de submetacêntricos e 5 pares de acrocêntricos, perfazendo um número 

fundamental NF=110 (Tabela XVI, Figura 9). 

As regiões organizadoras de nucléolos no citótipo "A", estão localizadas 

terminalmente no braço curto dos uomossomos acrocêntricos. As NORs variaram de 

6 a 12 cromossomos marcados por célula, apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 8B, Tabela XXVI). 

A heterouomatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

todos os cromossomos sendo que, uns mais conspícuos que outros e telomérica no 

braço curto e longo de alguns cromossomos M-SM; um par de cromossomos M, com 

um bloco proximal bem grande no braço longo. Os cromossomos acrocêntricos, os 

quais São portadores das NORs, possuem heterocromatina constitutiva centromérica, 

tomando todo o braço menor. Todas as NORs foram positivas para banda C (Figura 

8C). 



Tabela XIV. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas 

(%) médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de 

Serrasalmus spilopleura (CatalãoIMarchantaria). 

Número e Números Diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 6 1 62 Células 

683 M O O 4 6 47 2 O 59 

1830 F O O O O 40 O O 40 
1831 F 1 1 1 O 45 O O 48 
1912 F O O O O 33 O O 33 
1913 F O O O O 30 O O 30 
1914 M O 1 O O 45 O O 46 
1931 F O 1 1 O 60 O O 62 
2262 M 1 2 1 O 30 O O 34 
2672 F 1 O 1 O 38 O O 40 
2678 F 1 O 1 O 37 O O 39 
2679 M O 1 4 O 30 O O 35 
Total 4 10 17 7 601 7 1 647 



Tabela XV. Valores cromossômicos médios de S. spilopleura (citótipo A); 
(CatalãolMarchantaria). 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 Brn Ct CR% RB Tipo 

1 5,75 5,IO 1 0,85 4,OI 1,13 M 



Tabela XVI. Valores cromossômicos médios de S. spilopleura (citótipo B); 
(CatalãoIMarchantaria). BM= braço maior; Bm= braço menor; CT= 
comprimento total; CR= comprimento relativo; RB= relação de 
brtaços; M= metacêntrico; SM= submetacêntrico; A= acrocêntrico. 

Número do Par Média dos pares 
Cromossômico BM Bm Ct CR% RB Tipo 

1 7,18 5,38 12,56 4,24 1,33 M 



1 
'I, 

\ 

i 
cariotipo de um exemplar fêmea; B) metáfase somatica corada por AgN03. 

As setas indicam os cromossomos portadores de NORs; C) metáfase 

somática corada pela técnica de banda C. As setas indicam o par de 

cromossomos com uma banda diferenciada. (M=metacêntricos, 

SM=submetacêntricos, ST=subtelocêntricos e A=acrocêntriws). 

Senasalmus spilopleura (citbtipo A): A) 



Figura 9- Características cariotípicas de Semsalmus spilopleura (citótipo B): cariótipo 

de um exemplar fêmea; (M=metacêntricos, SM=submetacêntricos e 

A=acrocêntricos). 



Foram analisados 10 indivíduos (2 machos e 8 fêmeas), coletados no rio 

Uatumã, 5 indivíduos (1 macho e 4 fêmeas), coletados no rio Pitinga e o número 

diplóide encontrado foi 2n=60 cromossomos, com um total de 348 e 277 células 

examinadas. (Tabela XVII e XVIII).' Não foram detectadas diferenças cromossômicas 

entre os indivíduos, nem heteromorfismo cromossômiw sexual. 

O cariótipo é constituído de 10 pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntricos, 14 pares de submetacêntricos, 1 par de subtelocêntricos e 5 pares 

acrocêntricos, perfazendo um numero fundamental NF=I 10 (Tabela XIXI Figura 

I OA). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricosacrocêntricos . As NORs variaram de 

6 a 12 cromossomos marcados por célula, apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 1 OB, Tabela XXVI ). 

Em relação ao padrão de NOR, diferenças foram notadas entre as duas 

populações quanto ao tamanho das marcas, ou seja, os indivíduos coletados no rio 

Pitinga apresentaram marcas bem maiores, as vezes ocupando todo o braço curto, 

característica que até agora não havia sido observada em piranhas (Figura 11). 

A heterocromatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

todos os cromossomos sendo que, uns mais conspícuos que outros; um par de 

cromossomos metacênticos médio apresentou um bloco grande, proximal no braço 

longo; os cromossomos acrocêntricos, os quais são os portadores da NOR, possuem 

a het&ocromatina wnstitutiva centromérica tomando todo braço menor. Todas as 

NORs foram positivas para banda C. Em banda C não foi possível detectar 

diferenças marcantes entre as duas "populações" (Figura 10C ). 



Tabela XVII. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Senasairnus sp2 

(Uatumã). 

Número e Números Diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 61 62 Células 

719 F 2 3 6 2 19 O O 32 

1760 M O O I O 32 O O 33 

Total 3 5 12 4 324 O O 348 



Tabela XVIII. Números cromossômicos díplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Serrasalmus 

sp2 (Pitinga). 

Número e Números Diplóides I Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 61 62 Células 

2449 F 1 1 O O 49 O O 5 1 

2461 F 1 O I I 54 O O 57 

Total 3 3 3 1 266 O 1 277 

% 1,l 1, l  111 013 96,O O 014 100 



Tabela XIX. Valores cromossômicos médios de Serrasalmus sp2 (Uatumã). 

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 7,37 6,OO 13,38 4,59 1,23 M 
2 5,97 4,90 10,87 3,73 1,22 M 
3 5,95 4,52 10,47 3,60 1,32 M 
4 5,57 4,82 10,39 3,57 1,15 M 
5 5,30 4,45 9,75 3,35 1,19 M 
6 4,80 4,80 9,60 3,30 1 ,O0 M 
7 5,45 4,12 9,57 3,29 1,32 M 
8 5,92 3,60 9,52 3,27 1 $34 M 
9 5,OO 4,37 9,37 3,22 1,14 M 
10 5,07 4,02 9,09 3,12 1,26 M 
11 9,22 3,45 12,67 4,35 2,67 SM 
12 8,57 3,50 12,07 4,14 2,45 SM 
13 7,85 4,02 11,87 4,08 2,95 SM 
14 7,87 3,52 11,39 3,91 2,23 SM 
15 7,70 3,60 11,30 3,88 2,14 SM 
16 7,37 3,50 10,87 3,73 2,11 SM 
17 6,97 3,75 10,72 3,68 1,86 SM 
18 7,OO 3,45 10,45 3,59 2,03 SM 
19 7,25 2,65 9,90 3,40 2,73 SM 
20 6,42 3,45 9,87 3,39 1,86 SM 
21 6,50 2,90 9,40 3,23 2,24 SM 
22 6,20 3,lO 9,30 3,19 2,OO SM 
23 5,82 2,92 8,74 3,OO 1,99 SM 
24 5,50 2,92 8,42 2,89 I ,88 SM 
25 7,75 2,45 10,20 3,50 3,16 ST 
26 7,33 0,OO 7,33 2,52 7,33 A 
27 6,98 0,OO 6,98 2,40 6,98 A 
28 6,13 0,OO 6,13 2,lO 6,13 A 



A qPM Ali a= &ri 

Figura 10- Características cariotipicas de Serrasalmus sp2 (Uatumã): A) cariótipo 

de um exemplar macho; B) metáfase somática corada por AgNO3. As 

setas indicam os cromossomos portadores de NORs; C) metáfase 

somática corada pela técnica de banda C. As setas indicam o par de 

cromossomos com uma banda diferenciada. (M=metacêntricos, 

SM=submetacêntricos, ST=subtelocêntricos e A=acrocêntricos). 



I Figura 11- Características cariotipicas de Serrasalmus sp2 (Pitinga): metáfase 

somática corada por AgN03. As setas indicam os cromossomos 

portadores de NORs. 



111.2- Gênero Prisfobrycon 

111.2.1 - Pnstobrycon eigenmanni 

Foram analisados 5 indivíduos (1 macho e 4 fêmeas), coletados no rio 

Uatumã, e o número diplóide encontrado foi 2n=60 uomossomos, com um total de 

233 células examinadas (Tabela XX). Não foram detectadas diferenças 

cromossômicas entre os indivíduos, nem heteromorfismo cromossômico sexual. 

O cariótipo é constituído de 10 pares de uomossomos pertencentes ao grupo 

metacêntrico, 12 pares de submetacêntricos, 3 pares de subtelocêntricos e 5 pares 

de acrocêntricos, perfazendo um número fundamental NF= 110 (Tabela XXI, Figrua 

12). 

Nesta espécie os resultados com NOR e banda C não puderam ser 

fotografados. 



Tabela. XX. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Pristobrycon 

eigenmanni (Uatumã). 

Número e Números Diplóides Total de 
Sexo dos 56 57 58 59 60 61 62 Células 
Peixes 
706 F 2 3 2 O 20 O O 27 

Total 4 7 3 1 218 O O 233 

% 2, 1 3,7 1,9 0,5 91,8 O O 1 O0 



Tabela XXI. Valores cromossômicos médios de P. eigenmanni (Uatumã). 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 7,68 5,90 1 3,58 4,39 1,30 M 
2 7,18 5,IO 12,28 3,97 1,41 M 
3 6,48 5,18 11,66 3,77 1,25 M 
4 6,48 5,03 11,51 3,72 1,29 M 
5 6,25 4,50 1 0,75 3,47 1,39 M 
6 5,40 5,IO 1 0,50 3,39 1 ,O6 M 
7 6,20 4,15 10,35 3,34 1,50 M 
8 5,53 4,35 9,88 3,19 1,27 M 
9 5,03 4,75 9,78 3,16 1 ,O6 M 
10 4,78 4,60 9,38 3,03 1 ,O4 M 
I I 8,68 3,93 12,61 4,07 2,21 SM 
12 8,60 4,OO 12,60 4,07 2,15 SM 
13 8,25 4,28 12,53 4,05 I ,93 SM 
14 8,88 3,35 12,23 3,95 2,65 SM 
15 7,70 3,9O 11,60 3,75 1,97 SM 
16 7,83 3,25 1 1 ,O8 3,58 2,41 SM 
17 7,85 3,05 1 0,90 3,52 2,57 SM 
18 7,53 3,20 1 0,73 3,47 2,35 SM 
19 7,63 2,95 1 0,58 3,42 2,59 SM 
20 6,93 3,40 1 0,33 3,34 2,04 SM 
2 1 7,08 2,75 9,83 3,17 2,57 SM 
22 6,03 3,20 9,23 2,98 1,88 SM 
23 9,28 2,85 12,13 3,92 3,26 ST 
24 9,25 2,25 11,50 3,71 4,11 ST 
25 8,65 2,IO 1 0,75 3,47 4,12 ST 
26 7,25 O, O0 7,25 2,34 7,25 A 
27 7,03 0,OO 7,03 2,27 7,03 A 
28 6,65 O, 00 6,65 2,15 6,65 A 
29 5,38 0,OO 5,38 1,74 5,38 A 
30 5,03 0,OO 5,03 1,62 5,03 A 



Figura 12- Características cariotípicas de Pfistobrycon eigenmanni cariótipo de um 

exemplar macho; (M=metacêntricos, SM=submetacêntricos, 

ST=subtelocêntricos e A=acrocêntricos). 



111.2.2- Pn'stobrycon stnolatus 

Foram analisados 2 indivíduos (1 macho - no 715 e 1 fêmea - no 1696), 

coletados no rio Uatumã e 9 indivíduos (2 machos e 7 fêmeas), coletados no Pitinga, 

e o número diplóide encontrado foi 2n=62 cromossomos, com um total de 84 e 346 

células examinadas, respectivamente (Tabela XXII). Não foram detectadas diferenças 

cromossõmicas entre os indivíduos, nem heteromorfismo cromossômico sexual. 

O cariótipo é constituído de 11 pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntrico, I I pares de submetacêntricos, 3 pares de subtelocêntricos e 6 pares 

de acrocêntricos, perfazendo um número fundamental NF=112 (Tabela XXIII, Figura 

1 3A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricos-acrocêntricos. As NORs variaram de 4 

a 9 cromossomos marcados por célula, apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 13B, Tabela XXVI). Esta espécie, 

porém, chamou a atenção por apresentar menos cromossomos marcados e as 

marcações foram maiores do que as encontradas até agora nas piranhas. 

A heterocromatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica em 

todos os cromossomos sendo que, uns mais conspícuos que os outros; um par de 

cromossomos metacêntricos de tamanho grande com marcações na posição terminal 

do braço curto e um bloco proximal no braço longo; um par de cromossomos 

submetacêntricos com marcação proximal no braço longo. 0s  cromossomos 

acrocêntricos os quais, são portadores da NOR, possuem heterocromatina 

constitutiva centromérica, tomando todo braço menor. Todas as NORs foram positivas 

para banda C (Figura 13C). 



Tabela XXII. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Pnstobrycon 

sfrioiatus (UatumiYPitinga). 

Número e Números Dipióides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 , 58 59 60 61 62 Células 

715 M O 2 1 1 4 9 52 69 

2480 F O O O O O I 38 39 

Total 2 5 3 4 16 14 386 430 



Tabela XXIII. Valores cromossômicos médios de P. sfriolatus (Uatumã). 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 

1 673 6,lO 12,83 4,31 1,IO M 



Figura 13- Características cariotipicas de Pnstobryoon sfridatus: A) cariótipo de um 

exemplar fêmea; B) metáfase somática corada por AgN03 As setas 

indicam os cromossomos portadores de NORs; C) metáfase somática 

corada pela técnica de banda C. M=metacêntricos, 

SM=submetacêntricos, ST=subtelocêntriws e A=acrocêntricos. 



111.3- Gênero Pygocentms 

111.3.1 - Pygocentms natteren' 

Foram analisados 13 indivíduos (6 machos e 7 fêmeas), coletados no Catalãol 

Marchantaria, e o número diplóide encontrado foi 2n=60 uomossomos, com um total 

de 489 células examinadas (Tabela XXIV). Não foram detectadas diferenças 

cromossômicas entre os indivíduos, nem heteromoríismo uomossômico sexual. 

O cariótipo é constituído de 10 pares de cromossomos pertencentes ao grupo 

metacêntrico, 14 pares de submetacêntricos, 1 par de subtelocêntricos e 5 pares de 

acrocêntricos, perfazendo um número fundamental NF= 11 0 (Tabela XXV, Figura 

14A). 

As regiões organizadoras de nucléolos estão localizadas terminalmente no 

braço curto dos cromossomos subtelocêntricos-acrocêntricos. As NORs variaram de 5 

a 12 cromossomos marcados por célula, apresentando diferenças no tamanho e na 

intensidade de coloração das marcas (Figura 146, Tabela XXVI). 

A heterocromatina constitutiva foi detectada em posição pericentromérica e 

telomérica no braço curto e longo de alguns cromossomos metacêntricos e 

submetacêntricos; em um par de metacêntricos com marcação proximal no braço 

longo. Os cromossomos acrocêntricos, os quais são portadores da NOR, possuem 

heterouomatina constitutiva centromérica, tomando todo o braço menor. Todas as 

NORs foram positivas para banda C (Figura 14C). 



Tabela XXIV. Números cromossômicos diplóides e suas freqüências relativas (%) 

médias encontrados de machos (M) e fêmeas (F) de Pygocentrus 

Número e Números Diplóides Total de 
Sexo dos Peixes 56 57 58 59 60 61 62 Células 

357 M O 2 18 1 23 2 1 47 

370 F O 2 8 O 8 I O 19 

656 M O 2 O 1 9 3 O 15 

696 M O 1 0 5 3 4 0  1 4 1 

697 M 2 2 I 2 30 I O 38 

857 F O 1 1 1 18 O O 21 

1159 F 2 O 1 O 53 O O 56 

1160 F 2 O 0 0 4 1 0  O 43 

1162 F 1 O 1 O 22 O O 24 

1163 M O O 0 0 3 0 0  O 30 

1805 F 1 O O 0 5 0 0  O 51 

1807 M O O 1 O 70 O O 7 1 

2680 F 1 1 0 0 3 1 0  O 33 

Total 9 11 31 10 419 7 2 489 

%, 1,7 3,4 7,3 2,4 82,4 2,5 0,3 1 O0 



Tabela XXV. Valores cromossômicos médios de Pygocentrus natteren 

(CatalãoIMarchantaria). BM= braço maior; Bm= braço menor; 

CT= comprimento total; CR= comprimento relativo; RB= relação 

de braços; M= metacêntrico; SM= submetacêntrico; ST= 

subtelocêntrico; A= acrocêntrico. 



Figura 14- Características cariotípicas de Pygocentrus natteek A) cariótipo de um 

exemplar fêmea; B) metáfase somática corada por AgNOa As setas 

indicam os cromossomos portadores de NORs; C) metáfase somática 

corada pela técnica de banda C. (M=metacêntricos, 



Tabela XXVI- Freqüências observadas no numero de Regiões Organizadoras de 

Nucleolos (NORs), nas espécies da subfamília Serrasalminae, aqui 

estudadas. (2n= numero diploide; ST= subtelocêntrico; A= 

acrocêntrico; p= braço curto). 

Senasalmus compressus 

Espécies 

Senasalmus elongatus 

Senasalmus rnanuelli 

Senasalmus rhombeus 

 de 
Indiv. 

Serrasalmus cf 
rhombeus 

Total de 
Células 

Senasalmus spilopleura 

Na 
diplóide 

Tipos 
cromossômico 

Serrasalmus sp2 
(Uatumã) 

Números de NORs 

4 )  5 1 6  1 7 )  8 1 9  110)11112 S T ~  A 1 p 

Senasalmus sp2 
(Pitinga) 

Pnstobrycon stnolatus 

Pygocentros natteren 



111.4- Análise Comparativa entre as Espécies Estudadas. 

A partir dos dados cariotípicos obtidos dos valores médios das medidas 

cromossômicas (tabelas 111, VI, VIII, Xl, XIII, XV, XVI, XIXI XXI, XXIII, XXV), foi 

montada uma tabela (tabela XXVII), a qual concentra a freqüência do comprimento 

relativo dos cromossomos de todas as espécies, em ordem decrescente de tamanho, 

independente do tipo cromossômico. 

Ainda, foram comparadas as freqüências de cada tipo cromossômico 

(metacêntrico, submetacêntrico, subtelocêntrico e acrocêntrico) nos cariótipos (Figura 

15) e a participação, em porcentagem, de cada tipo cromossômico em relação ao lote 

haplóide (Figura 15). 



Tabela XXVII- Valores médios das medidas cromossômicas das espécies da 

subfamília Serrasalminae: CR=comprimento relativo; 

M=metacêntrico; SM=submetacêntrico; ST= subtelocêntrico; A= 

acrocêntrico; Sc=S. compressus; Se=S. elongafus; Sm=S. manuelli; 

Sr=S. rhornbeus; Scfr=S. cf rhornbeus; Ss=S. spiloleura; S2=S. sp2; 

Pe= P. eigenrnanni; Ps= P. striolatus; Pn= P. natteren. 

CR% Scfr CR% Ss CR% S2 CR%Pe CR%Ps 
6,37 M 4,21 ST 4,59 M 4,39 M 4,53 SM 
4,27 M 4,04 SM 4,35 SM 4,07 SM 4,31 M 
4,25 SM 4,01 M 4,14 SM 4,07 SM 3,98 ST 
4,17 M 3,99 ST 4,08 SM 4,05 SM 3,95 SM 
4,13 M 3,93 M 3,91 SM 3,97 M 3,91 ST 
4,01 SM 3,84 SM 3,88 SM 3,95 SM 3,91 M 
3,97 M 3,82 SM 3,73 SM 3,92 ST 3,84 M 
3,68 ST 3,82 M 3,73 M 3,77 M 3,80 SM 
3,68 M 3,79 M 3,68 SM 3,75 SM 3,80 SM 
3,62 SM 3,79 M 3,60 M 3,72 M 3,76 ST 
3,54 SM 3,77 M 3,59 SM 3,71 ST 3,51 SM 
3,48 M 3,71 SM 3,57 M 3,58 SM 3,38 SM 
3,45M 3,67M 3,50ST 3,52SM 3,37SM 
3,38 M 3,60 SM 2,40 SM 3,47 ST 3,37 M 
3,33 M 3,60 SM 3,39 SM 3,47 M 3,36 M 
3,32 SM 3,49 M 3,35 M 3,47 SM 3,29 SM 
3,30 M 3,45 SM 3,30 M 3,42 SM 3,27 SM 
3,21 SM 3,34 SM 3,29 M 3,39 M 3,25 SM 
3,18SM 3,21M 3,27M 3,34M 3,12M 
3,19 M 3,14 SM 3,23 SM 3,34 SM 3,07 M 
3,14 SM 3,10 M 3,22 M 3,19 M 2,91 M 
3,03 M 3,08 M 3,19 SM 3,17 SM 2,89 SM 
2,95 M 2,95 SM 3,12 M 3,16 M 2,88 M 

2,94M 2 ,MA 3,OOSM 3,03M 2,86M 
2,72 A 2,60 A 2,89 SM 2,98 SM 2,66 M 
2,56 A 2,53 M 2,52 A 2,34 A 2,48 A 
2,44 A 2,47 A 2,40 A 2,27 A 2,22 A 
2,40 A 2,40 A 2,10 A 2,15 A 2,22 A 
2,28A 1,90A 2,07A 1,74A 2,13A 

1,88A 1,92A 1,62A 2,11 A 
1.85 A 



Figura 'l5- Comparação dos dados cariotipicos, com base no complemento haploide, 

dos exemplares de piranha demonstrando a freqüência dos tipos .. - 

cromossômicos e a participação (em %) dos tipos uomossômicos em 

relação ao tamanho do lote haplóide. 
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Tabela XXVIII- Resumo das características cariotipicas das espécies estudadas 

(2n=número diplóide, NF= número fundamental, M=macho, F=fêmea, 

M=rnetacêntrico, SM=submetacêntrico, ST=subtelocêntrico e 

A=acrocêntrico). 

Locais de No de Indivíduos No de Células Fórmula 
Es~écies Coleta Examinadas Cromossômica 

S. elongatus CatalãofMarch. 7 4 60 363 185 11 11 2 6 108 
Uatumã 2 4 60 113 196 11 11 2 6 108 

S. manuelli Uatumã 5 4 60 197 164 11 12 3 4 112 

S. rhombeus CatalãofMarch. 8 11 60 285 547 10 12 3 5 110 
Uatumã 2 7 60 72 266 10 12 3 5 110 

S. cf rhombeus Catalão/March. 18 28 58 727 1.114 15 8 1 5 106 

S. spilopleura A CatalãofMarch 5 12 60 177 435 12 10 2 6 112 

S. spilopleura B CatalãoIMarch. 1 1 60 35 15 12 13 O 5 110 

Serrasalmus sp2 Uatumã 
Pitinga 

P. eigenmanni Uatumã 

P. stnolatus Uatumã/Pitinga 3 8 62 140 275 11 11 3 6 112 

Py. natteren CataláolMarch. 6 7 60 242 247 10 14 1 5 110 



iv. - DISCUSSÃO 

IV.1- História Evolutiva e a Macroestrutura Cromossômica das Piranhas 

Com o intuito de sintetizar informações evolutivas de um determinado grupo de 

peixes, os citogeneticistas usualmente sobrepõem os dados cromossômicos sobre a 

filogenia disponível do grupo em estudo (vide OLIVEIRA et a/., 1988; BRUM, 1995). 

No que diz respeíto a filogenia dos serrasalmideos, MACHADO-ALLISON (1 983) 

destacou a condição monofilética de pacus e piranhas e sugeriu a elevação do 

"status" subgenérico de algumas piranhas propondo uma filogenia para gêneros 

baseados em caracteres osteológicos e anatômicos. Assim, Catopnon (uma piranha 

especializada em lepidofagia) é considerado grupo-irmão de todas as piranhas e o 

gênero Pygopristis é considerado o grupo irmão de Pygmntnrs. Pristobtymn e 

Senasalmus. Uma outra filogenia disponível para o grupo das piranhas foi proposta 

por VAN EVERY & KRITSKY (1992) e foi obtida por inferência a partir dos dados 

parasitológicos. Além dessas duas filogenias, uma terceira foi apresentada por ORT~ 

et a/. (1996), a partir de dados moleculares dos genes mitocondriais 12s e 16s 

(Figura 16). 

No presente trabalho, foram analisadas cariotipicamente sete espécies do 

gênero Semsalmus (S. compressus, S. elongatus, S. manuelli, S. rhombeus, S. cf 

rhombeus, S. spilopleura e S. sp2); duas espécies do gênero Pristobrycon (P. 

eigenmanni e P. striolatus) e uma espécie do gênero Pygocentrus (Py.nafferen). Os 

dados obtidos não nos permitem propor nenhuma filogenia. Porém, algumas 

inferências podem ser feitas. 

A primeira descrição da estrutura cromossômica de uma piranha ocorreu no 

fim da década de 60 (MURAMOTO et a/., 1968), na qual foi descrito um número 

cromossômico de 2n=64 para Senasalmus hollandi. Mesmo assim, estudos 

citotatoxonômicos em piranhas são relativamente recentes (CESTARI & GALETTI Jr., 

1 992a; 1 992b; MARTINS-SANTOS et a ,  1 994). Todos esses trabalhos 

concentraram-se em Serrasalmus, um dos gêneros mais apomórficos na filogenia de 

MACHADO-ALLISON. 
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Figura 16- Filogenia das piranhas seguida dos números cromossbmicos 
encontrados na literatura para cada gênero A) MACHADO-ALLISON, 
1983; B) VAN EVERY & KRITSKY, 1992; C) ORTI et al., 1996. 



Dentre as dez espécies aqui analisadas, 2n=60 cromossomos foi o número 

diplóide predominante, ocorrendo em seis espécies, pertencentes ao gênero 

Serrasalmus, em uma pertencente ao gênero Pristobrycon e em uma pertencente ao 

gênero Pygocentrus. Todavia, considerando-se o total de espécies de piranhas já 

cariotipadas, são evidenciados quatro números diplóides: 2n=58, 2n=60, 2n=62 e 

2n=64 cromossomos. Aparentemente, os cariótipos com 2n=58, 2n=62 e 2n=64 

representam autapomorfias, uma vez que cada um deles foi encontrado em apenas 

uma espécie. 

CESTARI & GALEiTi Jr. (1992a) sugeriram que o número diplóide básico 

para o gênero Senasalmus seja 2n=60 cromossomos e que outros números 

cromossÔmicos representam um estado derivado. Os dados do presente trabalho 

apoiam essa hipótese e sugerem que 2n=60 cromossomos não só é o número 

diplóide básico para o gênero Senasalmus como também o é para os demais 

gêneros das piranhas. Ainda PORTO et a/. (1992) relataram 2n=60 cromossomos 

para o gênero Catoprion , o qual também foi observado nos resultados preliminares 

de GALETTI Jr. (comunicação pessoal). Sendo assim, o único gênero de piranha 

(monotípico) cujo número diplóide ainda é desconhecido é Pygopristis. 

De uma maneira geral, os cromossomos das piranhas apresentaram-se muito 

semelhantes dentro de cada tipologia cromossômica, ou seja, o decréscimo do 

tamanho dos cromossomos em cada tipo cromossômico é uniforme, sendo difícil 

estabelecer diferenças usando esta característica da macroestmtura cromossômica. 

As piranhas, a exemplo das outras espécies de gêneros relacionados, pacus, 

pirapitinga e tambaqui, (PORTO ef al 1989, 1991), não apresentam uma diferença 

brusca do primeiro para o segundo par do complemento (a única exceção é 

Serrasalmus cf. rhombeus, que apresenta uma diferença marcante do primeiro para o 

segundo par em aproximadamente duas vezes), característica essa que é muito 

própria das espécies da família Characidae e suas subfamílias (SCHEEL, 1973). Esta 

característica cromossômica associada a questão desse grupo apresentar maior 

número cromossômico, em relação aos Characidae, reforçam ainda mais a hipótese 



de que pacus e piranhas devem ser reconhecidos com "statusJ' taxonômico de família, 

como postulado por GERY (1 972). 

As espécies de piranhas aqui analisadas apresentaram fórmulas cariotipicas 

próprias, exceto Serrasalmus sp2 e P. naftereri, as quais apresentaram a mesma 

fórmula cariotípica. Mesmo separando os grupos cromossômicos em apenas dois 

tipos: bibraquiais (M-SM) e monobraquiais (ST-A), percebe-se uma variação de 22- 

25 e 6-9 pares cromossômicos, respectivamente (Figura 15). A disposição dos 

cromossomos em ordem decrescente de tamanho, independente do tipo 

cromossômico, acentua ainda mais o caráter espécie-especifico do cariótipo das 

piranhas (Tabela XXVII). Tal disposição permite-nos evidenciar que os cromossomos 

acrocêntricos são sempre os menores do complemento (exceto S. manuelli que 

apresenta um pequeno par de metacêntricos como o menor do complemento) e que, 

em 70% dos casos, um par metacêntrico sempre é o maior do complemento. 

Na figura 15, a qual mostra a participação de cada tipo cromossômico em 

relação ao lote haplóide, também se verifica um padrão para cada espécie. A única 

espécie que apresenta uma porcentagem de cromossomos subtelocêntricos maior 

que a de acrocêntricos é P. eigenmanni e, em todas as outras espécies, embora os 

cromossomos acrocêntricos sejam os menores do complemento, sua participação no 

lote haplóide sempre foi maior do que a dos subtelocêntricos. 

Pygocentrus nafite& apresenta uma constituição cariotípica com 2n=60, 

1 OM+14SM+l ST+5A e, como descrito acima, essa fórmula cariotípica é 

compartilhada com Serrasalmus sp2. Uma outra espécie de Pygocentrus com 

cariótipo descrito é P. piraya (2n=60, 24M-SM+6A), a partir de indivíduos 

provenientes da represa de Três Marias, bacia do São Francisco, MG (PRADO & 

GALETI Jr., 1 986). 

Para o gênero Prisobrycon, no qual foram analisadas duas espécies, dois 

números diplóides foram encontrados: 2n=60 (P. eigenmanni) (Figura 12) e 2n=62 

(P. striolatus) (Figura 13A). A fórmula cariotípica destas espécies é similar as das 

espécies S. elongafus, S. manuelli e S. rhombeus. A presença de 2n=62 pode ser 

explicada por fissão cêntrica, a partir de um ancestral de 2n=60 cromossomos, com 



o aumento de um par de cromossomos acrocêntricos quando comparado a P. 

eigenmanni. Porém, o número de cromossomos com dois braços (M-SM) 

permaneceu o mesmo, sugerindo a ocorrência de outros rearranjos cromossômicos 

(por exemplo, inversão pericêntrica) envolvidos na evolução cromossômica do gênero 

para que o número de M-SM permanecesse inalterado. interessantemente, 

PRsfobvcon apresenta-se como um gênero parafilético, uma vez que algumas de 

suas espécies agrupam-se com espécies do gênero Serrasalmus, quando analisadas 

sob a ótica de informações parasitológicas (VAN EVERY & KRITSKY, 1992) (Figura 

16b) e moleculares (ORTI et ai., 1996) (Figura 16c). Deste modo, como explicado 

anteriormente, esse aumento de um par de cromossomos parece ser uma 

autapomorfia cromossômica de P. striolatus. 

No gênero Serrasalmus, S. manuellí (2n=60, I I M+lZSM+3ST+4A) (Figura 5A) 

apresenta uma característica citológica particular que é a presença de um par de 

cromossomos metacêntricos muito pequeno e a presença de apenas quatro pares 

cromossômicos acrocêntricos. Comparando com as demais espécies de piranhas, 

isso nos leva a sugerir uma inversão pericêntrica em um dos pares acrocêntricos. 

Dentre todas as espécies de Se~asalmus já analisadas cariotipicamente, apenas o 

utótipo "A", encontrado em S. spilopleura da bacia do Alto Paraná, apresenta um par 

metacêntrico como o menor do complemento (CESTARI & GALElTI Jr., 1992a). 

S. elongatus (2n=60, 1 1 M+11 SM+2ST+6A) (Figura 4A) e S. rhombeus (2n=60, 

10M+I 1 SM+3ST+6A) (Figura 6A) foram as únicas espécies coletadas em dois 

sistemas hidrográficos distintos (rio Negro/Solimões e rio UatumWitinga). Porém, 

nenhuma diferença na macroestrutura cromossômica foi evidenciada entre estas 

amostras. 

Serrasalmus sp2, cujo morfotipo é muito próximo as formas adultas de S. 

rhombeus encontradas na bacia do rio Uatumã, apresenta-se distinto do ponto de 

vista cariotípico (2n=60, 10M+14SM+I ST+SA). 

As espécies S. rhombeus e S. spilopleura, por apresentarem uma certa 

diferenciação em citótipos, merecem uma discussão a parte como será descrito a 

seguir. 



IV. 2 0 complexo "rhombeus" 

A partir da analise cromossômica dos indivíduos classificados como S. 

rhombeus, dois números diplóides (2n=58 Tabela XII e 2n=60 Tabela IX, X) foram 

identificados. Para o citótipo 2n=58 foi evidenciado que a diferença entre o tamanho 

do primeiro e do segundo par do complemento é de aproximadamente 47%. 

Portanto, as duas informações cariotipicas: diminuição de dois cromossomos em 

relação ao outro citótipo de 2n=60 cromossomos e a diferença conspícua no tamanho 

dos dois primeiros pares cromossômicos são fortes indicativos de uma fusão 

cromossômica. Pode-se supor que a fusão poderia ter ocorrido entre 4 cromossomos 

metacêntricos ou submetacêntricos pequenos ou entre 4 cromossomos 

subtelocêntricos para dar origem ao maior par metacêntrico (Figura 6A e Figura 7A). 

A segunda hipótese parece a mais provável, uma vez que, em relação ao 

cariótipo de S. rhombeus, essa espécie apresentou uma diminuição de 2 pares de 

cromossomos ST. Porém, sem as técnicas de bandamento cromossômico é 

impossível afirmar, com segurança, quais foram os cromossomos envolvidos nesse 

rearranjo Robertsoniano. 

Se os dois citótipos encontrados nesse complexo são de fato duas unidades 

taxonômicas distintas, então esta é mais uma evidência de que mecanismos 

cromossômicos podem desempenhar um papel primário na especiação independente 

de isolamento geográfico (cf. WHITE, 1973). Na evolução cariotípica dos peixes, em 

geral, os rearranjos Robertsonianos têm uma grande importância e vários exemplos 

de fusão cromossômica nesse grupo podem ser citados (LEGRANDE, 1981 ; SOLA et 

ai., 1981; SHARMA & TRIPATHI, 1986; DISNEY & WRIGHT Jr. , 1987; OLIVEIRA, 

1987). 

Ainda pode-se destacar que os caracteres merísticos e morfométricos desses 

espécimens com citótipos distintos se justapõem, não permitindo um pronto 

reconhecimeto dos portadores dos citótipos com base na morfologia dos peixes. No 

entanto, quando feita uma análise de componente principal (ACP) sobre os 

caracteres morfométricos, percebe-se a existência de dois grupos: um formado pelos 



indivíduos de 2n=60 cromossomos e o outro pelos indivíduos de 2n=58 cromossomos 

(JEGU, comunicação pessoal). 

A utilização conjunta da análise de variáveis canônicas sobre indivíduos de 

Asfyanax scabnpinnis com citótipos distintos fez com que MOREIRA-FILHO (1989) 

postulasse a existência de unidades taxonômicas distintas. Caso semelhante 

também vem sendo observado em traíras do complexo "malabancus" (DERGAM & 

BERTOLLO, 1990; BERTOLLO ef al., 1986) e tamoatás do gênero Callichthys 

(PORTO & FELDBERG, 1993). Sabe-se que citótipos distintos, reconhecidos em uma 

dada espécie morfológica, não são fatos isolados na literatura citogenética de peixes 

neotropicais. 

No caso específico das piranhas do complexo "rhombeus," há de se considerar 

que os dois citótipos (em condições de simpatria e sintopia) só foram observados na 

região do encontro dos rios Negro e Solimões (Catalão) e no rio Solimões (Ilha da 

Marchantaria) e não na bacia do Uatumã (rios Uatumã e Pitinga). Vale ressaltar que 

foram capturados indivíduos machos e fêmeas, em fase de reprodução para ambos 

citótipos, e que em nenhum momento foi observado um citótipo intermediário com 

2n=59 que justificasse um polimorfismo cromossômico clássico. Estes fatos sugerem 

fortemente o reconhecimento de duas unidades taxonômicas distintas. 

Com intuito de testar a hipótese de que tais citótipos representam verdadeiras 

unidades taxonômicas, uma análise dos parasitas monogenóideos, nesses 

indivíduos com citótipos distintos, está em andamento (KRITSKY, comunicação 

pessoal). Um resumo da parasitofauna de monogenóideos já descrita para os 

citótipos 2n=58 e 2n=60 do complexo "rhombeus," segundo os trabalhos de 

KRITSKY ef a ,  (1992, 1996), pode ser visto na tabela a seguir: 



Tabela XXIX- Relação da parasitofauna de monogenóideos descrita para S. 

rhombeus e S. cf. rhombeus, segundo KRITSKY et ai. (1 992, 1996). 

PARASITAS S. rhombeus S. cf. rhombeus 



Além da utilização de informações sobre a coevolução parasitahospedeiro, a 

análise de sequências do DNA mitocondrial de piranhas também foi efetivada (ORT~ 

et a/. 1996). Porém os autores mostraram que as sequências dos genes mitocondriais 

12s e 16s dos indivíduos 2236 e 2244, S. compressus e S. cf rhombeus com 2n=60 

e 2n=58, respectivamente, são exatamente as mesmas. O mesmo evento, isto é, 

seqüências idênticas para o gene 16s também foram observadas entre os individuos 

2244 e 2246, cujos morfotipos são do complexo "rhombeus" com 2n=58 e 2n=60, 

respectivamente (PORTO, comunicação pessoal). Assim, faz-se necessária a análise 

da seqüência de outros genes, para que se possa correlacionar efetivamente os 

distintos citótipos encontrados com a existência ou não de outros haplótipos do DNA 

mitocondrial, dentro do complexo rhombeus. Ainda o uso de proteínas e isoenzimas 

também poderão contribuir significativamente para uma maior compreensão, na 

definição do status taxonômico do referido complexo. 

N.3 O complexo "spiiopleura" 

Senasalmus spilopleura é a única espécie de piranha com o cariótipo descrito 

para outras bacias hidrográficas, ou seja, do Parana-Paraguai (CESTARI & 

GALETTI Jr., 1992b; MARTINS-SANTOS ef a/., 1994) e amazônica (presente 

trabalho). Dos dados da literatura acima, embora todos os exemplares tenham 

apresentado o mesmo número diplóide, diferenças na estrutura cariotípica foram 

detectadas entre os exemplares do Alto Paraná e do Paraná InferiorIParaguai. O 

número diplóide apresentado por essa espécie foi 2n=60 cromossomos, porém três 

citótipos foram encontrados: citótipo "A" presente na população do Alto Parana (1 0 M, 

sendo um dos pares bem menor que os demais + 13 SM + 2 ST + 5 A); citótipo "B" 

presente na população do rio Paraguai e Baixo Paraná (9 M, sendo que nesta não 

apareceu aquele par de metacêntricos bem pequeno + 13 SM + 2 ST + 6A); e, 

finalmente, o citótipo "C" presente na população do Baixo Paraná, o qual é 

intermediário aos anteriores (9 M + 1 cromossomo metacêntrico pequeno + 13 SM + 2 

ST + 5 A + I cromossomo acrocêntrico). Os autores acima sugeriram a possivel 

existência de uma zona de hibridização para a região do Baixo Paraná. Contudo um 





caracterizadas por um sistema de NORs múltiplas (Figura 3B, 48, 56, 6B, 76, 86, 

1 OB, 1 1 B, 138, 148) (Tabela XXVI). 

Esta multiplicidade de NOR tem sido também apresentada como uma 

característica da família Characidae, como evidenciado por MORELLI et al. (1 983), 

no gênero Asfyanax (Tetragonopterinae); por FALCÃO & BERTOLLO (1985), em 

algumas espécies das subfamílias Acestrorhynchinae e Cynopotominae; por 

PORTELA et al. (1988), na subfamília Tetragonopterinae; entre outros. 

Segundo ROCHA (1987), casos de variabilidade de marcações de NORs 

poderiam ser atribuídos a um processo de regulação gênica da atividade 

transcricional dos cístrons ribossômicos elou a uma diferença no número dos 

mesmos. Esses cístrons estariam envolvidos com a organização nucleolar, 

apresentando atividades funcionais diferentes durante a intérfase. Variações no 

número de marcações por prata indicariam que um número variável de segmentos de 

DNAr estiveram ativos na intérfase anterior, de acordo com uma maior ou menor 

demanda de RNAr entre células de um mesmo animal ou de um mesmo tecido, 

levando a ativação diferenciada das NORs nos cromossomos destas células e, 

conseqüentemente, a variação na marcação pela Prata. 

Dentre as espécies por nós analisadas, apenas Serrasalmus sp2, .. - 

principalmente os indivíduos do rio Pitinga (afluente do rio Uatumã) apresentaram 

diferenças nas NORs, observando-se marcações bem maiores e mais evidentes 

nesses indivíduos em relação aos demais (Figura I I ). 

Este fato sugere uma diferença na atividade transcricional dos cístrons 

ribossômicos nessa população. Caso semelhante foi observado em indivíduos de 

Plagioscion squamosíssimus, coletados no rio Pitinga, em relação aos indivíduos 

coletados no CatalãoA'viarchantaria, pois espécimens do rio Pitinga apresentaram um 

dos homólogos com uma duplicação da NOR (FELDBERG et a/, em preparação). 

Porem, ainda não temos dados para dizer se as condições ambientais estariam 

levando estas populações a uma maior exigência de sua atividade transcricional 

ribossômica. 



Embora vários rearranjos cromossômicos tenham ocorrido nas piranhas, o que 

se observa é que os rearranjos não envolveram as regiões organizadoras de 

nucléolos, ou seja, as NORs, mesmo ocorrendo em vários cromossornos, sempre 

estiveram presentes nos cromossomos ST-A. 

Em relação a análise da heterocromatina constitutiva (Bandamento C), foram 

obtidos resultados para 8 das 10 espécies estudadas. 

De uma maneira geral, praticamente todos os cromossomos apresentaram 

bandas centroméricas e pericentroméricas, sendo que, em alguns cromossomos, 

estas marcações foram mais conspícuas que em outros. Bandas teloméricas são 

vistas em alguns pares cromossômicos mas, geralmente, são mais pálidas que as 

pericentroméricas. Com essa técnica, portanto, pode-se verificar que todas as 

espécies do gênero Senasalmus apresentaram um par de cromossomos M-SM 

médio, com um bloco heterocromático proximal no braço longo. Esse caracter 

também foi observado nas espécies de Serrasalmus estudadas por CESTARI (1 996). 

Porém essa característica não foi detectada em Prisfobrycon strioiatus e Pygocentrus 

nafteren (Figura 3C, 4C, 5C, 6C1 7C1 8C, IOC, 14C). Desse modo, podemos sugerir 

que esse caracter seja um marcador crornossômico (provavelmente uma 

sinapomorfia) do gênero Senasalmus. Infelizmente não pudemos precisar a 

homeologia desse par cromossômico em todas espécies. 

Todos os cromossomos do grupo ST-A, os quais são os portadores da NOR, 

foram positivos para banda C, em todas as espécies. Por outro lado, Senasalmus cf 

rhombeus foi a única espécie que se destacou pelo seu padrão de banda C 

diferenciado, ou seja, acredita-se que para essa espécie, além dos rearranjos citados 

anteriormente, também houve um processo de heterocromatinização, uma vez que 

bandas intersticiais e braços curtos heterocromáticos, não vistos nas outras espécies, 

são aqui bem evidentes. Esse padrão heterocromático reforça mais uma vez a 

hipótese de que essa espécie é derivada em relação a S. rtrombeus (Figura 7C). 

Desse modo, pode-se sugerir que a heterocromatina constitutiva, bem como 

as NORs das piranhas, apresentam um padrão geral mais conservativo do que 

divergente, embora ocorram algumas particularidades especificas. 



0s  dados obtidos no presente trabalho permitiram concluir que: 

1- Das dez espécies de piranhas analisadas, oito apresentaram 2n=60 

cromossornos, uma 2n=58 e uma 2n=62 cromossomos. 

2- Os cariótipos são, de uma maneira geral, semelhantes, não havendo um 

decréscimo acentuado no tamanho dos cromossomos em cada tipo 

cromossômico, com exceção de S. cf. rhombeus e S. manuelli. 

3- As principais mudanças cromossômicas ocorridas na evolução 

cariotipica dessa subfamília foram, rearranjos Robertsonianos (fusão, fissão 

cêntrica) e inversões pericêntricas. 

4- As NORs ocupam posição terminal no braço curto dos cromossomos 

ST-A, em todas as espécies. O número de marcações variou de 4 a 12 

cromossomos, apresentando variações inter e intraindividualmente, variando .. . 

também o tamanho e a intensidade de coloração das marcações, caracterizando 

um sistema de NORs múltiplas. As regiões organizadoras de nucléolos foram 

positivas para banda C, em todas as espécies estudadas. 

5- O gênero Serrasalmus apresentou, em todas as espécies até agora 

analisadas, um bloco heterocromático proximal no braço longo de um par M-SM 

médio, parecendo ser uma característica diagnóstica nesse gênero. 

6- Embora nas piranhas haja a tendência para uma evolução cariotipica 

geral mais conservativa, os dados cromossÔmicos são informativos para a 

citotaxonomia, filogenia e caracterização das espécies desse grupo. 
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