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Sinopse 

 

No presente trabalho, três espécies de Serrasalmini, coletadas na 

Amazônia, foram estudadas por meio de análises citogenéticas. 

Comparações interespecíficas foram realizadas em coloração 

convencional, distribuição da heterocromatina, regiões organizadoras 

de nucléolo, localização dos sítios de DNA ribossomal 18S e 5S e 

sequências teloméricas. Os resultados mostraram conservação no 

número diploide dentro de cada gênero e sintenia entre os DNA 

ribossomais em duas espécies. 
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Resumo 

A tribo Serrasalmini (Bleeker 1859) compreende seis gêneros, com várias espécies conhecidas 

popularmente como “piranhas”. É um grupo diverso, distribuído pela América do Sul, que 

apresenta incertezas taxonômicas, sobretudo em gêneros parafiléticos, devido à grande 

similaridade morfológica. Diversos estudos vêm sendo realizados para solucionar e/ou 

compreender essa problemática, seja estudos ecológicos, morfológicos, moleculares ou 

citogenéticos. Abordagens de citogenética clássica e molecular já foram realizadas em algumas 

espécies, representando os vários clados da família Serrasalmidae, mas não todos. Com isso, 

este estudo objetivou caracterizar, citogeneticamente, um clado que se encontra na tribo 

Serrasalmini e que não tinha nenhum resultado publicado, para um melhor entendimento da 

evolução cromossômica da família. Três espécies, de três gêneros, foram analisadas: 

Pristobrycon striolatus, Catoprion absconditus e Pygopristis denticulata. Todas elas 

apresentam número diploide (2n) igual a 62 cromossomos, de um e dois braços, com fórmulas 

cariotípicas e número fundamental espécie-específicos. O padrão da heterocromatina foi 

evidenciado em regiões centroméricas e terminais (biteloméricas) na maioria dos cromossomos, 

além de um bloco conspícuo intersticial no par 1(m) nas três espécies. As Regiões 

Organizadoras de Nucléolo (Ag-RON) foram múltiplas e positivas para banda C, tendo sua 

localização confirmada pelo mapeamento do DNA ribossomal 18S. Entretanto, sítios adicionais 

de DNAr 18S foram evidenciados. O DNAr 5S foi localizado em um par cromossômico, 

intersticial no braço longo, correspondendo ao par 1(m), nas três espécies. Ainda, evidenciamos 

sintenia entre 18S e 5S nas espécies C. absconditus e P. denticulata que, de acordo com a FISH 

em fibras estendidas, estão intercaladas. Sequências teloméricas foram detectadas em regiões 

terminais dos cromossomos das três espécies, sem presença de sequências teloméricas 

intersticiais (ITS). Dessa forma, a manutenção do 2n (62), nas três espécies, corrobora sua 

relação filogenética com base em caracteres moleculares, e a diversificação das fórmulas 

cromossômicas dentro do clado evidencia a presença de rearranjos não-Robertsonianos. O par 

1(m) pode ser considerado um marcador citotaxonômico para o clado, pois as três espécies têm 

um bloco de heterocromatina intersticial, associado com DNAr 5S, par cromossômico que vem 

sendo considerado homeólogo dentro da família. A sintenia de DNAr 18S e 5S nas espécies C. 

absconditus e P. denticulata corroboram sua proximidade filogenética e também o 

parafiletismo do gênero Pristobrycon.  

 

Palavras-chave: piranha, evolução cromossômica, DNA repetitivo, sintenia, apomorfia  
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Abstract 

The Serrasalmini tribe (Bleeker 1859) comprises six genera, with several species popularly 

known as “piranhas”. It is a diverse group, distributed throughout South America, which 

presents taxonomic uncertainties, especially in paraphyletic genera, due to their great 

morphological similarity. Several studies have been carried out to solve and/or understand this 

problem, through ecological, morphological, molecular or cytogenetic studies. Classical and 

molecular cytogenetic approaches have already been carried out in some species, representing 

the various clades of the Serrasalmidae family, but not all. Thus, this study aims to characterize, 

cytogenetically, a clade that is found in the Serrasalmini tribe and that had no published results, 

for a better understanding of the chromosomal evolution of the family. Three species, from 

three genera, were analyzed: Pristobrycon striolatus, Catoprion absconditus and Pygopristis 

denticulata. All of them have a diploid number (2n) equal to 62 chromosomes, with one and 

two arms, with species-specific karyotypic formulas and fundamental number. The 

heterochromatin pattern was evidenced in the centromeric and terminal (bitelomeric) regions 

in most chromosomes, in addition to a conspicuous interstitial block in the 1(m) pair in the 

species. The Nucleolus Organizer Regions (Ag-NOR) were multiple and positive for the C 

band, and their location was confirmed by 18S ribosomal DNA mapping. However, additional 

18S rDNA sites were evidenced. The 5S rDNA was located in a chromosomal pair, interstitial 

in the long arm, corresponding to the 1(m) pair in the three species. Furthermore, we evidenced 

synteny between 18S and 5S in the species C. absconditus and P. denticulata which, according 

to fiber-FISH, are intercalated. Telomeric sequences were detected in terminal regions of the 

chromosomes of the three species, without the presence of interstitial telomeric sequences 

(ITS). Thus, the maintenance of 2n (62) in the three species corroborates their phylogenetic 

relationship, based on molecular characters, and the diversification of chromosomal formulas 

within the clade shows the presence of non-Robertsonian rearrangements. The 1(m) pair can be 

considered a cytotaxonomic marker for the clade, as the three species have an interstitial 

heterochromatin block associated with 5S rDNA, a chromosomal pair that has been considered 

homeologous within the family. Synteny of 18S and 5S rDNA in C. absconditus and P. 

denticulata corroborate their phylogenetic proximity and also the paraphyletism of the genus 

Pristobrycon. 

 

Keywords: piranha, chromosomal evolution, repetitive DNA, synteny, apomorphy 
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1. Introdução 

Os peixes representam o maior grupo dos vertebrados, com cerca de 41% habitando 

ambientes de água doce (Nelson et al. 2016; Fricke et al. 2022) e, destes, a maior diversidade 

é encontrada na região Neotropical, com estimativas variando de 5.000 a 8.000 espécies, 

ocorrendo nos grandes sistemas de rios da América do Sul (Menezes et al. 2003; Lévêque et al. 

2008; Queiroz et al. 2013; Reis et al. 2016). 

A bacia Amazônica congrega a maior riqueza ictiológica do planeta em sua área 

geográfica de cerca de 6.500 km2 (Lundberg et al. 2010), sendo encontrados representantes das 

ordens Siluriformes e Characiformes, as mais abundantes (37%), Gymnotiformes, 

Myliobatiformes, Perciformes, Synbranchiformes (10%) e outras 14 ordens neotropicais (4% 

cada) (Santos e Ferreira 1999; Agostinho et al. 2007; Sleen e Albert 2017). 

Entre os Characiformes, a família Serrasalmidae constitui um grupo monofilético, com 

cerca de 100 espécies válidas, distribuídas em 17 gêneros (incluindo a espécie fóssil 

Megapiranha paranensis) (Ortí et al. 1996; Cione et al. 2009; Fricke et al. 2022). Esta família 

abriga os peixes    conhecidos popularmente como “piranhas” e “pacus”, endêmicos da região 

Neotropical, onde habitam uma grande variedade de corpos de água, incluindo o canal principal 

dos rios, lagos, floresta alagada, até ambientes de corredeiras com ampla distribuição e 

abundância nas bacias Amazônica, do Orinoco e do Paraná-Paraguai (Goulding 1980; 

Machado-Allison 1983; Jégu 2003). 

 

1.1 Aspectos gerais dos serrasalmídeos 

Os serrasalmídeos apresentam características morfológicas que os diferem das demais 

famílias da ordem Characiformes, são elas: o corpo alto e comprimido lateralmente; a presença 

de uma série de espinhos abdominais que formam uma quilha ventral; presença de um espinho 

pré-dorsal anteriormente direcionado, ausente nos gêneros Colossoma Eigenmann & Kennedy 

1903, Mylossoma Eigenmann & Kennedy 1903 e Piaractus Eigenmann 1903 (Eigenmann 

1915; Géry 1977; Jégu 2003). Ainda dentro dos aspectos morfológicos, o número de séries e 

tipos de dentes no pré-maxilar têm sido um critério adotado para a classificação da família em 

grupos (Eigenmann 1915; Ota et al. 2013). Sua alimentação é variada e inclui frutos, pequenos 

invertebrados zooplanctônicos, como insetos, e até tecido carnoso de peixes e outros 

vertebrados. Estas características são refletidas na morfologia e padrões de sua dentição 

(Goulding e Carvalho 1982; Machado-Allison e Fink 1996; Jégu 2003). A dentição dos “pacus” 

é caracterizada por apresentar duas séries de dentes incisiformes ou molariformes, sendo a 
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interna composta por dois dentes e a externa por cinco, refletindo o hábito alimentar frugívoro. 

Já, no grupo das piranhas, a dentição é caracterizada por uma série de seis dentes alinhados, 

triangulares, pontiagudos e cortantes, sendo a piranha-queixo-de-velha (Catoprion Müller & 

Troschel, 1844) uma exceção, uma vez que possui cinco dentes mamiliformes, que se projetam 

para fora da boca e sua dieta é lepidófaga (alimenta-se de escamas). As piranhas são conhecidas 

por seu comportamento predatório e agressivo (Jégu 2003; Nelson et al. 2016). 

Na região Amazônica, a diversidade de pacus e piranhas é muito grande e esse grupo 

de peixes vem sendo estudado sob diferentes aspectos, entre eles, morfológicos (Jégu 1992; 

2003; Mirande 2010; Ota et al. 2013; Kolmann et al. 2019; Velasco-Hogan e Meyeos 2020), 

parasitológicos (Thatcher 1991; Acácio et al. 2012; Morey et al. 2016; Lourenço et al. 2017; 

Gonçalves et al. 2018), reprodutivos (Leão et al. 1991; Vieira et al. 1999; Maciel et al. 2011; 

Andrade et al. 2016; Zacardi et al. 2019), genéticos (Almeida-Val et al. 1992; Teixeira et al. 

2006; Bignotto et al. 2020), moleculares (Ortí et al. 1996; Porto 1999; Hubert et al. 2007; 

Freeman et al. 2007), citogenéticos (Nakayama et al. 2000; 2001; 2002; 2008; 2012; Nirchio 

et al. 2003; Gaviria et al. 2005; Ribeiro et al. 2014; Favarato et al. 2019; 2021) e filogenéticos 

(Thompson et al. 2014; Machado et al. 2018; Kolmann et al. 2020; Mateussi et al. 2020a). 

A taxonomia e sistemática deste grupo há muito tempo permanecem controversas, ocorrendo 

discordâncias entre os autores. Eigenmann (1915) classificou o grupo em duas subfamílias 

dentro da família Characidae. Gosline (1951) e Nelson (1961) consideravam esse grupo como 

uma subfamília de Characidae, tendo o gênero Colossoma como basal. Géry (1972) elevou o 

grupo à família, mas separou em três subfamílias: (1) Serrasalminae, que inclui as piranhas e 

pirambebas, com apenas o gênero Serrasalmus Lacepède, 1803 e, dentro deste, subgêneros: 

Pristobrycon Eigenmann 1915, Pygocentrus Müller & Troschel 1844, Pygopristis Müller & 

Troschel 1844 e Taddyela (Tometes Valenciennes 1850); (2) Myleinae incluiu os pacus, com 

os gêneros: Myleus Müller & Troschel 1844, Mylesinus Valenciennes 1850, Colossoma 

Eigenmann & Kennedy 1903, Metynnis Cope 1878, Acnodon Eigenmann 1903, Mylossoma 

Eigenmann & Kennedy 1903 e Utiaritichthys Miranda Ribeiro 1937; e (3) Catoprioninae 

representada por apenas um gênero e uma espécie, Catoprion mento (Cuvier 1819). Machado-

Allison (1983; 1985) realizou o primeiro trabalho com abordagem cladística para o grupo, com 

base em caracteres apomórficos, apresentou resultado similar ao de Eigenmann (1915). Assim, 

classificou este grupo como uma subfamília monofilética dentro de Characidae e incluiu 

Catoprion e Metynnis juntamente com as piranhas. 

Contudo, estudos filogenéticos, com base em caracteres moleculares (Ortí et al. 1996; 
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Calcagnotto et al. 2005; Oliveira et al. 2011; Kolmann et al. 2020; Mateussi et al. 2020a), 

revelaram que, além de Characidae não ser uma família monofilética, as “piranhas” e “pacus” 

formam um grupo bem definido dentro da Ordem Characiformes, compondo a família 

Serrasalmidae, dividida em três grupos e não em dois, como proposto anteriormente por 

Machado-Alisson 1986. Thompson et al. (2014), com base em análises de sequências 

mitocondriais e nucleares, corroboraram a subdivisão em três grupos: “clado pacu” (Colossoma, 

Mylossoma     e Piaractus), “clado myleus” (Acnodon, Myleus, Mylesinus, Myloplus, Ossubtus e 

Tometes) e “clado piranha” (Catoprion, Metynnis, Pygocentrus, Pygopristis, Pristobrycon e 

Serrasalmus), sendo o primeiro tido como basal e o último como mais derivado. 

Mateussi et al. (2020b) propuseram uma hipóstese filogenômica com elementos ultra 

conservados, na qual foram incluídos todos os gêneros viventes da família, com uma nova 

classificação intrafamiliar, sendo baseada em características morfológicas previamente 

descritas na literatura, sendo duas subfamílias: Colossomatinae Kolmann et al. 2020 e 

Serrasalminae Bleeker 1859, esta com duas tribos: Myleini Eigenmann 1903 e Serrasalmini 

Bleeker 1859. As características morfológicas para cada subfamília envolvem a ausência de um 

espinho pré-dorsal em Colossomatinae (Colossoma, Mylossoma e Piaractus) e a presença em 

Serrasalminae, sendo contínua ao primeiro raio da nadadeia dorsal, na tribo Myleini (Myleus, 

Mylesinus, Myloplus, Tometes e Utiaritichthys) ou descontínua em Serrasalmini (Metynnis, 

Catoprion, Pygopristis, Pygocentrus, Serrasalmus e Pristobrycon). Esta classificação foi a 

adotada para este trabalho. 

Embora esta divisão esteja bem definida, existem variações inter e intraespecíficas 

significativas dentro de cada clado, principalmente no que diz respeito à alometria e padrões de 

coloração, durante seu desenvolvimento ou estágio reprodutivo, assim como a morfologia e 

distribuição (Nico e Taphom 1988; Jégu 2003; Queiroz et al. 2013), características que podem 

ser ofuscadas pelo parafiletismo (Kolmann et al. 2021). 

Dentro da tribo Serrasalmini (piranhas), por exemplo, existem incertezas taxonômicas, 

com divergências na relação entre os gêneros Pristobrycon e Serrasalmus. Machado-Allison 

(1985), em uma análise morfológica, observou a não monofilia de Pristobrycon, com espécies 

mais relacionadas à Serrasalmus e apenas P. striolatus mais próxima do gênero Pygopristis. 

Ortí et al. (1996; 2008) e Thompson et al. (2014) encontraram P. striolatus mais  relacionada 

com Catoprion e Pygopristis denticulata e as outras espécies (ex. Pristobrycon calmoni) foram 

agrupadas com Serrasalmus. Em vista disso, Kolmann et al. (2021) e Mateussi et al. (2020b) 

sugerem a redescrição do gênero Pristobrycon, com P. striolatus compondo um outro gênero 
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na família. 

Por outro lado, nos últimos anos, vêm sendo realizadas redescrições e descrições de 

novas espécies, como, por exemplo: Ossubtus xinguense (Andrade et al. 2016) ,  Tometes 

camunani e T. siderocarajensis descritas para a bacia do rio Tocantins-Araguaia (Andrade 

et al. 2013; 2017) e Myleus pachyodus descrita para o rio Teles Pires e rio Jamanxim, ambos 

afluentes do rio Tapajós, nos estados do Mato Grosso e Pará, respectivamente (Andrade et al. 

2018) e a descoberta de novas linhagens nos gêneros Serrasalmus e Pygocentrus  (Machado et 

al. 2018; Mateussi et al. 2019). O gênero Catoprion, que desde a sua descrição  em 1819, era 

considerado monotípico (Fricke et al. 2020), teve uma nova espécie descrita: C. absconditus 

Mateussi, Melo & Oliveira, 2020, que ocorre na bacia Amazônica e Essequibo (Mateussi et al. 

2020a). Ainda, em relação a dados citogenéticos, estes evidenciaram espécies crípticas (Cestari 

e Galetti Jr. 1992a; Nakayama   et al. 2001) e polimorfismo (Nakayama et al. 2000; Centofante 

et al. 2002), que resultam de uma grande dificuldade no reconhecimento dos limites entre as 

espécies. 

 

1.1.1 As espécies Catoprion absconditus, Pygopristis denticulata e Pristobrycon striolatus 

As espécies de Catoprion, Pygopristis e Pristobrycon compõem uma unidade 

monofilética e irmã de Serrasalmus e Pygocentrus (Ortí et al. 1996; Hubert et al. 2007; 

Thompson et al. 2014). 

O gênero Catoprion Müller & Troschel 1844 (Figura 1a), originalmente foi descrita 

como uma única espécie, Serrasalmus mento, conhecida popularmente como piranha-

queixuda ou piranha-queixo-de-velha. Está distribuída nas bacias dos rios Amazonas, 

Orinoco, Essequibo e alto rio Paraguai. Pode ser facilmente diferenciada dos demais 

serrasalmídeos por apresentar boca superior com a mandíbula fortemente prognata e apenas 

cinco dentes mamiliformes no pré-maxilar, que podem projetar-se para fora da boca. 

Apresenta prolongamento nos primeiros raios das nadadeiras dorsal e anal (Cione et al. 

2009). Alimenta-se de escamas de outros peixes (predador lepidófago), assim como de 

insetos e, ocasionalmente, de ovos e até folhas, diferencial alimentar que parece estar 

relacionado com seu crescimento (Kner 1859; Vieira e Géry 1979). 

A época de reprodução ocorre a partir do mês de outubro, sendo observado o 

comportamento de cuidado parental (Santos 2012). Desde a sua descrição foi considerado 

monotípico, C. mento, entretanto, mais uma espécie foi descrita: Catoprion absconditus 

Mateussi, Melo & Oliveira 2020. Ocorre na bacia Amazônica, incluindo os rios Branco, 



5 

 

 
 

Negro, Japurá, Uatumã, Nhamundá, Trombetas, Tapajós e baixo Xingu, e na bacia do 

Essequibo. É similar à C. mento na forma do corpo, padrão de cor, dimorfismo sexual e 

ecologia, sendo a razão pela qual as duas espécies foram tratadas como coespecíficas por 

tanto tempo, mas diferem na organização estrutural e número de escamas da linha lateral e 

análise molecular (Mateussi et al. 2020a). 

 

 
Figura 1. Espécies de Serrasalmini (piranhas) analisadas no presente estudo: a) Catoprion absconditus Mateussi, 

Melo & Oliveira 2020.Cuvier, 1819. b) Pygopristis denticulata (Cuvier 1819). c) Pristobrycon striolatus 

(Steindachner, 1908) Mateussi et al. 2020. Foto: Claudio Oliveira; M. Sabaj e G. Santos. 

 

Pygopristis denticulata (Cuvier, 1819) (Figura 1b) é a única espécie representante 

do gênero, conhecida popularmente como pacu-piranha. Distribuída nas bacias dos rios 

Amazonas e Orinoco e rios do Escudo das Guianas norte e leste. Boca pequena, dentes quase 
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simétricos, com um lobo central e dois lobos muito menores de cada lado; seis dentes em 

cada pré-maxilar, em uma única série, sendo o terceiro dente bem menor que os demais. 

Podem, eventualmente, alimentar-se de frutos e sementes (Santos et al. 2009). 

Pristobrycon striolatus (Steindachner, 1908) (Figura 1c), conhecida popularmente 

como piranha-xidaua. Distribuída nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco e rios do Escudo 

das Guianas ao norte e leste. Coloração corporal variável, formada por pequenas manchas ou 

faixas transversais escuras no flanco dorsal; nadadeiras com extremidades esbranquiçadas; 

ausência de espinhos na base da nadadeira anal e com ausência de dentes no palato. De hábito 

alimentar piscívoro, mas, ocasionalmente, consome material vegetal (Santos et al. 2009; Nico 

e Taphom 2016). 

 

1.2 Citogenética da tribo Serrasalmini 

A Citogenética é a ciência que estuda os cromossomos. Ela se estruturou pela fusão 

dos conhecimentos da Citologia com os princípios da Genética, tendo a célula como objeto de 

investigação e, os mecanismos da herança e da continuidade genética como método (Muniz 

2009). Compreende os estudos dos cromossomos quanto à morfologia, organização, função, 

variação e evolução, fundamental para as comparações intra e interespecíficas (Guerra 

1988). 

A citogenética de peixes tem realizado estudos, principalmente, através de técnicas 

convencionais, como Giemsa, banda-C e Ag-RONs, para análise de marcadores citogenéticos 

clássicos (número diploide e fórmula cariotípica, heterocromatina, região organizadora do 

nucléolo (RON)) e com a técnica de Hibridização in situ Fluorescente (FISH), para análise 

principalmente das sequências de DNA repetitivo: DNAs ribossômicos 18S e 5S, telomérico e 

elementos móveis (Martins et al. 2004; Martins et al. 2010; Guerra 2012; Guimarães et al. 

2016; Pinheiro-Figlioulo et al. 2019; Souza et al. 2021). 

Muitas destas informações vêm sendo interpretadas com um enfoque evolutivo, 

representando uma boa ferramenta, de maneira a auxiliar estudos de sistemática e evolução de 

diversos grupos de peixes (Bertollo et al. 1978; Moreira-Filho e Bertollo 1991; Galetti Jr. 1998). 

A citotaxonomia pode ser definida como a identificação de táxons, utilizando técnicas 

de citogenética, a qual permite individualizar espécies por meio de características 

cromossômicas, seja de forma isolada ou direcionada ao conjunto cromossômico de uma 

espécie, abrangendo aspectos morfológicos, funcionais e evolutivos (Guerra 1988). 

Em Serrasalmidae, o número diploide varia de 2n=54 a 2n=64 cromossomos 
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(Muramoto et al. 1968; Nakayama et al. 2001; Moreira-Peres et al. 2006; Ribeiro et al. 2014; 

Favarato et al. 2019; 2021). As espécies da subfamília Colossomatinae apresentam 2n=54, com 

apenas cromossomos metacêntricos e submetacêntricos (Almeida-Toledo et al. 1987; Nirchio 

et al. 2003; Nakayama et al. 2012; Ribeiro et al. 2014) (Figura 2). Tal característica parece ser 

compartilhada na maioria das espécies das famílias de Characiformes, como Anostomidae 

(Barros et al. 2017; Dulz et al. 2019), Curimatidae (Feldberg et al. 1992; 1993; Pinheiro et al. 

2016; Moraes 2021), Cynodontidae (Pinheiro-Figlioulo et al. 2020), Parodontidae (Dos Santos 

et al. 2019) e Prochilodontidae (Terencio et al. 2016)  

 

 
Figura 2. Filogenia da família Serrasalmidae, com base em caracteres moleculares de Mateussi et al. (2020b), 

adicionado os números diploides (2n) descritos para cada clado, adaptada por Favarto et al. 2020.  
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Já, a subfamília Serrasalminae apresenta variação no número diploide. Na tribo 

Myleini, 2n=58 cromossomos já foi descrito para algumas espécies (Porto 1999; Moreira-Peres 

et al. 2006; Favarato et al. 2021) e na tribo Serrasalmini encontramos cromossomos com um e 

dois braços (metacêntricos, submetacêntricos, subtelocêntricos e acrocêntricos) e o 2n variando 

de 58 em Serrasalmus cf rhombeus (Nakayama et al 2002) a 64 em S. holandi (Muramoto et 

al. 1968), com 2n=60 nas demais espécies de Serrasalmus e Pygocentrus (Cestari e Galetti Jr. 

1992a, b; Centofante et al. 2002; Nakayama et al 2000; 2008; 2012); e 2n=62 nas espécies de 

Metynnis (Favarato et al. 2019; 2021). 

Ainda, cromossomos supranumerários foram evidenciados em fêmeas de Metynnis 

lippincottianus (Favarato et al. 2019). Cariomorfos também já foram observados em duas 

espécies de Serrasalmus (S. spilopleura e S. rhombeus) (Cestari e Galetti Jr. 1992a, b; 

Nakayama et al. 2000; 2001; 2002; Centofante et al. 2002), que apresentaram variações no 

número diploide e fórmula cariotípica, sugerindo a ocorrência de espécies crípticas, o que pode 

vir a elucidar a distribuição e delimitação dessas espécies, até mesmo em áreas supostamente 

conhecidas (Jégu 2003). Os dados cromossômicos têm revelado características citotaxonômicas 

úteis e gerado informações importantes sobre as relações filogenéticas das espécies de piranhas 

(Nakayama et al. 2008). 

Em Serrasalmini, as espécies analisadas citogeneticamente são caracterizadas por 

apresentarem RONs múltiplas, distribuídas em vários cromossomos, geralmente nos braços 

curtos dos cromossomos subtelocêntricos e acrocêntricos, podendo chegar até oito pares em 

Serrasalmus spilopleura e S. rhombeus (Nakayama et al. 2008; 2012). 

Quanto á heterocromatina, em serrasalmídeos encontramos blocos biteloméricos, 

centroméricos, intersticiais e até braços inteiros heterocromáticos, com variações intra e 

interespecíficas (Porto et al. 1992; Nakayama et al. 2001; Nirchio et al. 2003; Ribeiro et al. 

2014; Favarato et al. 2019; 2021). Ainda, no gênero Serrasalmus, todas as espécies apresentam 

homeologia de um bloco heterocromático intersticial no braço longo de um par, que parece ser 

marcador do gênero (Nakayama et al. 2001; 2008; 2012). 

 

1.3 DNA repetitivo in tandem e FISH 

Uma outra técnica que vem sendo muito utilizada na citogenética é a hibridização in 

situ fluorescente (FISH), que consiste na incorporação de uma sonda, composta por sequências 

específicas de nucleotídeos marcados com fluorescência, aos cromossomos mitóticos em 
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análise. Várias sondas são utilizadas e as de uso mais comum em peixes são as sondas de DNA 

repetitivo (Martins et al. 2010; Guerra 2012). 

Os eucariotos possuem em seu genoma uma parcela considerável de DNA repetitivo, 

que pode estar disperso ou in tandem. As repetições in tandem são constituídas de sequências 

de DNA não codificantes, repetidas uma após a outra por várias vezes, e incluem os DNAs 

satélites, mini e microssatélites, regiões teloméricas e DNAs ribossomais (Martins et al. 2004; 

Martins 2007; Sene et al. 2015; Padeken et al. 2015). 

As família multigênicas de DNAr 45S, que codifica os RNAs ribossômicos, e DNAr 

5S tem suas sequências utilizadas como sondas nos estudos de citogenética molecular, 

permitindo detectar rearranjos e elucidando a evolução cariotípica (Rosa et al. 2012; Porto et 

al. 2014; Favarato et al. 2016). O mapeamento físico do DNAr 18S e DNAr 5S nos 

cromossomos traz importantes informações para a caracterização da diversidade e evolução da 

ictiofauna neotropical, uma vez que permitem contribuir na elucidação de problemáticas 

taxonômicas, biogeográficas e filogenéticas (Martins e Galetti Jr.1999; 2000; Martins et al. 

2000; Ferro et al. 2001; Martins et al. 2006; Carvalho e Dias 2007; Teixeira et al. 2009; Vicari 

et al. 2010). Em Serrasalmini encontramos grande diversidade quanto à distribuição destas 

sequências, DNAr 5S é, geralmente encontrado em um par, enquanto DNAr 18S é sempre 

múltiplo (Nakayama et al. 2008; 2012; Favarato et al. 2019; 2021). 

Os dados já citados demonstram que os peixes da família Serrasalmidae apresentam 

alta variabilidade cariotípica. Entretanto, o clado formado por Catoprion, “Pristobrycon” e 

Pygopristis ainda carece de análises citogenéticas, pois, embora 2n=62 já tenha sido sugerido 

por Nakayama (comunicação pessoal), nenhum dado cromossômico sobre estas espécies é 

encontrado na literatura. 
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2. Objetivos 

2.1. Geral:  

Caracterizar citogeneticamente Catoprion absconditus, Pristobrycon striolatus e Pygopristis 

denticulata, que formam um clado na tribo Serrasalmini. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 Caracterizar o cariótipo das três espécies por meio da citogenética clássica (2n, fórmulas 

cariotípicas, número fundamental e Ag-RONs e Heterocromatina. 

 Mapear famílias de DNA repetitivo em três espécies de Serrasalmini e inferir sobre sua 

importância na evolução de um clado da família. 

 Averiguar a existência de possíveis variações intraespecíficas. 

 Inferir sobre os prováveis rearranjos cromossômicos, que ocorreram na carioevolução 

das três espécies, comparando com dados cromossômicos disponíveis para espécies de 

outro gêneros, a fim de entender a evolução cromossômica da família. 
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3. Material e Métodos 

3.1 Material 

No presente estudo foram analisadas 46 preparações cromossômicas de três espécies 

de Serrasalmidae: Catoprion absconditus (21), Pygopristis denticulata (6) e Pristobrycon 

striolatus (19),  preparações que estão depositadas no banco de suspensões cromossômicas do 

Laboratório de Genética Animal – LGA do INPA. Estas suspensões foram obtidas em várias 

coletas (Tabela 1, Figura 3), pela pesquisadora Dra. Celeste Nakayama (In memorian), com 

recursos de vários projetos no período de 1987 a 2009, sob Licença permanente concedida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e  dos Recursos Renováveis (IBAMA) (Número: 28095-

3). Vale ressaltar que todos os exemplares de Catoprion, a princípio, foram identificados como 

Catoprion mento. Entretanto, após a descrição da outra espécie de Catoprion (Catoprion 

absconditus Mateussi, Melo e Oliveira 2020), com a respectiva distribuição, acreditamos que os 

indivíduos analisados no presente trabalho tratam-se de Catoprion absconditus. 

 
Tabela 1. Número de indivíduos, por espécie, analisados no presente trabalho. 

Espécie 
Indivíduo 

Localidade Coordenadas Voucher 
Macho Fêmea 

Catoprion absconditus 10 11 Rio Uatumã 1° 54′ 56,7″ S, 59° 28′ 25″ O  

Pygopristis denticulata 2 4 Rio Demini 1° 44’45” S, 62° 93’31” O  

Pristobrycon striolatus 9 10 Anavilhanas 2° 23' 41" S, 60° 55' 14" O  

 

 
Figura 3. Pontos de coleta dos indivíduos. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Obtenção dos cromossomos mitóticos 

As preparações cromossômicas foram obtidas a partir do rim, órgão hematopoiético 

dos peixes, seguindo a metodologia descrita por Bertollo et al. (1978) e com a indução mitótica 

descrita por Oliveira et al. (1986). Com os seguintes passos: o animal recebeu uma injeção 

intraperitoneal de colchicina 0,0125% e foi mantido em aquário aerado por 50 minutos. Em 

seguida foi anestesiado até a morte em uma solução de Eugenol 10%, para a coleta de uma 

porção do rim e uma porção do músculo para extração de DNA. O material foi transferido para 

uma cubeta de vidro, contendo 15 mL de solução hipotônica de KCl 0,075M, onde foi 

divulsionado com auxílio de pinças e seringa hipodérmica desprovida de agulha, com 

movimentos leves de aspiração e expiração, para a obtenção de uma suspensão homogênea de 

células. Esta suspensão foi incubada em uma estufa a 37 ºC por cerca de 25 minutos. Em seguida 

o material foi transferido para um tubo de centrífuga e adicionou-se 1 mL de fixador (3 metanol: 

1 ácido acético) e o material foi ressuspendido e centrifugado por 10 minutos à 900 rotaçoes 

por minuto (RPM). O sobrenadante foi retirado com auxílio de uma pipeta Pasteur, tomando 

cuidado para não ressuspender o material e acrescentando cerca de 10 mL de fixador. O material 

foi centrifugado por 10 minutos a 900 rpm, retirando o sobrenadante com auxílio de uma pipeta 

Pasteur. Repetiu-se o passo mais 2 vezes. Após isso, foi eliminado o sobrenadante da última 

centrifugação e adicionado cerca de 1,5 mL de fixador no material, transferindo-o para tubos 

plásticos do tipo eppendorf, os quais foram armazenados em freezer à -20 ºC no banco de 

suspensões cromossomicas do Laboratório de Genética Animal do INPA. Portanto, o presente 

trabalho inicou as análises a partir deste ponto. De onde seguiu para gotjamento das preparações 

em lâminas esterelizadas. 

 

3.2.2. Gotejamento e coloração convencional (Giemsa) 

Para a preparação das lâminas, as mesmas foram colocadas em solução sulfocrômica 

por 24 horas. Após este período, foram retiradas, lavadas em água detilada e corrente e 

armazenadas em álcool 100%. 

Para a descrição do cariótipo das espécies analisadas, as lâminas foram imersas a 60 

°C em banho-maria e em seguida a suspensão celular foi gotejada sobre a lâmina. Estas foram 

secas no ambiente e, posteriormente, coradas com Giemsa diluída a 5% em tampão fosfato, pH 

6,8 por 10 minutos, lavadas e secas ao ar, sendo observadas ao microscópio óptico. 
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3.2.3. Detecção da Heterocromatina (Banda C) 

Para a detecção da heterocromatina utilizamos a técnica de bandeamento C descrita 

por Sumner (1972), com modificações. As lâminas, já contendo as preparações cromossômicas, 

foram tratadas durante 10 minutos com ácido clorídrico (HCl 0,2N) à temperatura ambiente, 

lavadas rapidamente em água destilada e secas ao ar. Em seguida foram incubadas à 42 °C em 

solução de hidróxido de bário (Ba(OH)2) a 5% por cerca de 1 minuto e 40 segundos. A ação do 

hidróxido de bário foi interrompida, imergindo as lâminas rapidamente em solução de HCl 0,2N 

(em temperatura ambiente) e, após, lavadas em água destilada. Em seguida, foram secas 

novamente ao ar e incubadas em solução 2xSSC (cloreto de sódio 0,3M e citrato trissódico 

0,03M, pH 6,8) em banho-maria à 60 °C, por um período de 30 minutos, sendo novamente 

lavadas em água destilada e secas ao ar. 

Posteriormente, as lâminas foram coradas de acordo com Lui et al. (2012), utilizando 

uma solução contendo 0,5 μL de iodeto de propídio em 20 μL de antifading Vectashield®, 

coberta com uma lamínula e mantida em recipiente escuro por 20 minutos. Após a montagem, 

as lâminas foram analisadas em microscópio de epifluorescência. 

 

3.2.4. Caracterização das Regiões Organizadoras de Nucléolo (RONs) 

Para a caracterização das regiões organizadoras de nucléolos (RON) foi utilizada a 

técnica de precipitação de cristais de Prata (Ag-RON), descrita por Howell e Black (1980), com 

modificações. A técnica consistiu em pingar sobre a lâmina com a preparação cromossômica 

duas gota de uma solução coloidal de gelatina (obtida com 1g de gelatina comercial sem sabor, 

dissolvida em 50 mL de água destilada e acrescida de 0,5 mL de ácido fórmico). Em seguida, 

adicionou-se sobre cada gota desta solução, duas gotas de solução aquosa de AgNO3 (Nitrato 

de Prata) a 50%. A lâmina foi levemente agitada e coberta com lamínula e incubada em câmara 

úmida e levada à estufa a 60 °C por um período de 5 a 7 minutos, até atingirem uma coloração 

dourada ou marrom escura. Em seguida foi lavada em água destilada de forma a permitir que a 

lamínula fosse retirada com o próprio jato de água. As lâminas secaram diretamente ao ar. 

 

3.2.5 Extração de DNA 

A extração do DNA genômico foi feita a partir do tecido muscular e fígado das 

espécies em estudo, preservado em etanol 100%, utilizando o Kit de extração Wizard® 

(Promega), seguindo as recomendações do fabricante. 
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Em um tubo tipo eppendorf de 1,5 mL foi adicionado o tecido, juntamente com 310 

µL de solução de EDTA + Nuclei Lysys Solution (60 µL de EDTA 0,5M + 250 µL de Nuclei 

Lysys Solution) e 8 µL de proteinase K. Esta mistura foi incubada por, aproximadamente, 3 

horas à 55 ºC, para dissociar o tecido. Foi adicionado RNAse à mistura por 30 minutos à 37 ºC. 

Após, foi mantido em freezer por 5 minutos e então centrifugado por 10 minutos à 13000 rpm, 

o sobrenadante foi transferido para tubos novos e adicionado 300 µL de isopropanol gelado, 

centrifugando-os por 10 minutos à 13000 rpm. O sobrenadante foi descartado e 300 µL de 

álcool 70% gelado foram adicionados e centrifugado por 10 minutos à 13000 rpm. O álcool 

70% foi descartado e 300 µL de álcool 100% adicionado e centrifugado por 10 minutos à 13000 

rpm. O álcool foi descartado e os tubos mantidos à 37 ºC para secagem. Foram adicionados 50 

µL de DNA Rehydration Solution e deixado overnight. A integridade do DNA foi verificada 

por eletroforese com gel de agarose a 1% (com tampão Tris-Borato-EDTA 0,5X e corrida a 70 

V por 60 minutos), corado com GelRed Acid Gel Stain Biotium (1:500). A vizualização e 

análise do DNA no gel foram observadas no transluminador de luz ultravioleta (Loccos 

Biotechnology) e quantificado em espectrofotômetro NanoVue Plus (GE Healthcare). 

 

3.2.6 Isolamento de sequências repetitivas por PCR (Polymerase Chain Reaction) 

As sequências repetitivas, utilizadas como sonda, foram isoladas por PCR. O 

isolamento dos genes ribossomais 18S e 5S foi realizado, utilizando os seguintes primers: 18S: 

18Sf (5’-CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT-3’) e 18Sr (5’-CCG AGG ACC TCA CTA AAC 

CA-3’) (Gross et al. 2010) e 5Sf (5’-TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC3’) e 5Sr (5’- CAG 

GCT GGT ATG GCC GTA AGC 3’) (Martins e Galetti Jr.1999). A amplificação enzimática 

destes elementos, dos indivíduos amostrados, foi realizada a partir do DNA celular total 

previamente isolado, sendo a amplificação realizada através da técnica de PCR. Os produtos de 

PCR fita dupla foram obtidos em um volume total de 25 μL (~100 ng de DNA genômico; 

Tampão 1X; 0,5 unidade de Taq DNA Polimerase; 0,2 mM de cada dNTP – dATP, dCTP, 

dTTP, dGTP; 0,2 μM de cada oligonucleotídeo iniciador (primer); 2,0 mM de cloreto de 

magnésio e água mili-Q para completar o volume). As reações foram processadas em 

termociclador (Ependorff - Mastercycler Gradient). O programa de PCR foi utilizado, seguindo 

as seguintes etapas: DNAr 18S: 1 minuto a 95 °C (para desnaturação da fita de DNA); 35 ciclos 

de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 56 °C (anelamento) e 1 minuto e 30 segundos a 72 °C 

(amplificação) e 5 minutos a 72 °C (extensão final). DNAr 5S: 1 minuto a 94 °C (desnaturação); 

35 ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 55 °C (anelamento) e 1 minuto e 30 segundos a 72 
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°C (amplificação) e 5 minutos a 72 °C (extensão final). Depois de amplificado, os produtos de 

PCR foram verificados e quantificados em gel de agarose 1% e quantificados em 

espectrofotômetro NanoVue Plus (GE Healthcare). Foram usados para as sondas teloméricas, 

os primers (TTAGGG)5 e (CCCTAA)5, com os parâmetros de marcação: 1μL do primer F, 

1μL do primer R, 12,5μL de Go Taq e 9,5μL de água destilada com um volume final de 24μL.. 

 

3.3.7 Hibridização in situ fluorescente - FISH 

Os produtos de PCR (DNA ribossomal 18S e sequências teloméricas) foram marcados 

seguindo o método de Atto nick translation Kit (Jena Bioscience), 550 – vermelho e 488 – 

verde, para o DNA ribossomal 5S, seguindo as instruções do fabricante. 

A técnica de hibridização in situ por fluorescência (FISH) adotada foi a descrita por 

Pinkel et al. (1986), com algumas modificações. 

Tratamento das lâminas: 

As lâminas foram lavadas em tampão PBS 1x durante 5 minutos em temperatura 

ambiente no “termoshaker”, sendo posteriormente desidratadas em série alcoólica gelada 70, 

85 e 100%, 5 minutos cada e secas ao ar. As lâminas foram incubadas em 90 μL de RNAse 

(0,4% RNAse/2xSSC) a 37 °C por 1h em câmara úmida. Transcorrido este tempo, as lâminas 

foram lavadas três vezes em 2xSSC por 5 minutos cada e em PBS 1x por 5 minutos. 

Fixação: 

As lâminas então foram fixadas em uma solução de formaldeídeo 1% em PBS 

1x/50mM MgCl2 durante 10 minutos à temperatura ambiente e em seguida lavadas em PBS 1x 

por 5 minutos, sendo então desidratadas em série alcoólica gelada (70, 85, 100%) por 5 minutos 

cada. O DNA cromossômico foi desnaturado com formamida 70% em 2xSSC a 70 ºC por 3 

minutos e em seguida desidratado em etanol gelado 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada, 

secando ao ar. 

Solução de hibridização: 

Simultaneamente à desidratação da lâmina em série alcoólica, a solução de hibridação 

contendo formamida 100% (concentração final 50%), sulfato de dextrano 50%, 20xSSC 

(concentração final de 2xSSC), sondas marcadas e água milli-Q foi preparada e posteriormente 

desnaturada a 95 ºC por um período de 10 minutos, sendo passada imediatamente ao gelo. 

Hibridação: 
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Foi então colocado 50 μL da solução de hibridação sobre a lâmina com os 

cromossomos desnaturados e incubada em câmara úmida (H20 destilada) a 37 °C por 

aproximadamente 18 horas (overnight). 

Lavagens: 

Após o tempo de hibridização, as lâminas foram lavadas em formamida 15% a 42 °C 

durante 10 minutos e posteriormente lavadas em solução Tween 0,5%, por 5 minutos. 

Montagem das lâminas: 

As lâminas foram montadas com 20 μL de antifading (Vectashield®) mais 1 μL de 

DAPI (0,2 mg/mL), coberta com uma lamínula e mantida em recipiente escuro. Após a 

preparação, as lâminas foram analisadas em microscópio de epifluorescência. 

 

3.3.8 Fiber-FISH (FISH em fibras estendidas) 

A técnica de Fiber-FISH foi realizada segundo Barros et al. (2011). As lâminas com a 

suspensão celular, foram lavadas com tampão salino fosfatado (PBS1x) por dois minutos a 

temperatura ambiente e em seguida foi realizada desidratação em série alcóolica 70%, 85% e 

100% por dois minutos cada e secas. As mesmas foram colocadas em posição horizontal e na 

sequência foi adicionada uma solução de 400 μl de hidróxido de sódio (NaOH) 0,2 M diluída 

em álcool 30% em um dos cantos da lâmina. Posteriormente foi realizado um esfregaço 

contínuo sobre a preparação a partir do topo para baixo com o auxílio de outra lâmina, de tal 

forma a cobrir toda a superfície, para que ocorresse o alongamento das fibras dos núcleos 

interfásicos. Em seguida 500µL de etanol 100% foi imediatamente aplicado na lâmina que foi 

mantida inclinada até completa evaporação. Seguiu-se para a FISH. Conforme descrito no item 

anterior. 

 

3.3.9 Processamento das imagens 

Após a análise e contagem dos cromossomos ao microscópio óptico foi estabelecido o 

número diploide modal e suas frequências relativas para cada indivíduo. As lâminas submetidas 

à coloração convencional (Giemsa) e Ag-RON foram analisadas em microscópio óptico com a 

objetiva de imersão, num aumento de 1.000 vezes. As lâminas que utilizaram fluorocromos 

(Bandeamento C e FISH) foram analisadas em fotomicroscópio de epifluorescência Olympus 

Bx-51, sob filtro apropriado. Pelo menos 30 metáfases por indivíduo foram analisadas, sendo 

que as melhores tiveram sua imagem capturada, utilizando sistema de captura de imagens 

DPController e processadas pelo programa DPManager. 
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Para a montagem dos cariótipos foi utilizado o programa Adobe Photoshop 7.0, versão 

CS6, onde os cromossomos metafásicos mitóticos foram recortados, emparelhados, medidos 

no programa DPManager e colocados em ordem decrescente de tamanho. A morfologia e 

classificação dos cromossomos foi determinada de acordo com a posição do centrômero 

segundo Levan et al. (1964), com base no índice de relação de braços (RB= comprimento do 

braço maior/comprimento do braço menor), podendo ser metacêntricos (RB= 1,0-1,7), 

submetacêntricos (RB= 1,71-3,0), subtelocêntricos (RB= 3,01-7,0) e acrocêntricos (RB > 7,00). 

Na determinação do número de braços (NF) foram considerados os cromossomos metacêntricos 

(m), submetacêntricos (sm) e subtelocêntricos (st) como tendo dois braços e os acrocêntricos 

(a) como tendo apenas um braço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 
 

4. Resultados 

Foram analisadas cerca de 30 metáfases por indivíduo, e as três espécies apresentaram 

o número diploide (2n) igual a 62 cromossomos, com o cariótipo constituído por cromossomos 

metacêntricos, submetacêntricos, subtelocêntricos e acrocêntricos. Contudo, diferem na 

Fórmula Cariotípica (FC) e Número Fundamental (NF) (Tabela 2, Figura 4 a, d, g). Não foi 

evidenciado heteromorfismo cromossômico sexual, comparando os cariótipos entre machos e 

fêmeas. 

 

Tabela 2 - Dados citogenéticos das espécies aqui estudadas. 2n= número diploide; NF= número fundamental; m= 

metacêntrico; sm= submetacêntrico; st= subtelocêntrico; a= acrocêntrico. 

Espécie 2N NF Fórmula Cariotípica 

Catoprion absconditus 62 118 24m+28sm+4st+6a 

Pygopristis denticulata 62 114 22m+26sm+4st+10a 

Pristobrycon striolatus 62 112 22m+22sm+6st+12a 

 

A heterocromatina das três espécies está localizada, preferencialmente, nas regiões 

centroméricas e terminais (biteloméricas) dos cromossomos. Entretanto, alguns blocos são 

espécie-específicos, sobretudo aqueles intersticiais (Figura 4 b, e, h; Tabela 3).  

Em Catoprion absconditus foram evidenciadas marcações heterocromáticas 

intersticiais no braço longo dos pares 1, 4, 5 e no braço curto do par 13 (m), 19 (sm) e apenas 

centromérica nos pares 10, 11 e 12 (m) e 21 (sm) (Figura 4b). 

Em Pygopristis denticulata foram evidenciadas marcações intersticiais no braço longo 

dos pares 1 (m), 13 e 20 (sm). E apenas centromérica nos pares 4, 9 e 11 (m). Os pares 7 e 8 

(m) evidenciaram marcações apenas biteloméricas e com apenas uma marcação telomérica e 

centromérica nos pares 6 (m) e 20 (sm) (Figura 4e) 

Pristobrycon striolatus, por sua vez, blocos intersticiais apareceram apenas no par 1 

(m), sendo que o 22 (sm) evidenciou marcação apenas centromérica e o par 27, apresentou 

marcação centromérica e terminal no braço longo, enquanto os demais pares possuem marcação 

terminal, às vezes bitelomérica (Figura 4h). Homeologias de blocos C+ foram encontradas 

entre as três espécies (Figura 6). 

As regiões organizadoras de nucléolo ativas na última intérfase, detectadas, 

indiretamente, pela técnica de impregnação por nitrato de prata (Ag-RON), foram evidenciadas 

em 3 a 4 pares cromossômicos, sendo, portanto, múltiplas. Ainda, todas as RONs foram 

positivas para banda C e localizadas nas porções terminais dos cromossomos. 
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Catoprion absconditus mostrou a maior diversidade em número e localização, 

evidenciando 8 sítios, sendo terminal nos braços curtos do par 26 (sm), terminal nos braços 

longos dos pares 27 e 28 (st) e 29 (a) (Figura 4c). 

Pygopristis denticulata evidenciou 6 sítios, sendo terminal nos braços longos do par 

25 (st), terminal nos braços curtos do par 26 (st) e nos braços curtos do par 27 (a) (Figura 4f). 

Pristobrycon striolatus, embora também tenha evidenciado 6 sítios de RONs, estes 

foram localizados apenas em acrocêntricos, sendo em posição terminal dos braços curtos dos 

pares 26, 27 e 28 (Figura 4i). 

 
Figura 4 - Cariótipos convencionalmente corados com Giemsa, banda C e Ag-RON de C. absconditus (a, b, c), 

P. denticulata (d, e, f) e P. striolatus (g, h, i). Barra: 5µm  
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Com a Hibridização in situ fluorescente (FISH), o mapeamento do DNA ribossomal 

18S confirmou a localização das regiões organizadoras de nucléolo ativas nas três espécies 

analisadas. Entretanto, sítios adicionais foram evidenciados: 

Nas espécies C. absconditus (Ag-RONs nos pares 26, 27, 28, 29) e P. denticulata (Ag-

RONs nos pares 25, 26, 27) foi evidenciada uma marcação adicional em posição intersticial no 

par 1 (m), colocalizada com o bloco de heterocromatina (C+) e em sintenia com DNAr 5S 

(Figura 5, c, d). 

Para P. striolatus, por outro lado, evidenciou 14 sítios em cromossomos acrocêntricos, 

sendo seis coincidentes com as Ag-RONs (pares 26, 27, 28) e marcações terminais adicionais 

nos pares 26q, 29q, 30p e 31p. 

O mapeamento do DNAr 5S evidenciou apenas um par marcado em todas as espécies, 

com o sítio ocorrendo em posição intersticial, no par 1 (m), e estando colocalizado com um 

bloco de hetercromatina (Tabela 3; Figura 5). 

Através da dupla-FISH e sobreposição de imagens, foi observada sintenia entre os 

genes DNAr 18S e 5S, os quais estão colocalizados no par cromossômico 1m de C. absconditus 

e P. denticulata, sendo coincidente com um bloco heterocromático (box da Figura 5). Por meio 

da técnica de Fiber-FISH, as fibras estendidas mostraram que os genes ribossomais 

colocalizados estão adjacentes com quantidades variáveis das classes de DNA ribossomal nas 

duas espécies analisadas (Figura 6) 
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Figura 5 - Mapeamento cromossômico do DNAr 18S (vermelho) e 5S (verde). Barra: 5µm 
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Figura 6 – Fiber-FISH com DNAr 18S (vermelho) e 5S (verde) DAPI (azul). 

 

Na figura 7 nós destacamos as características citogenéticas entre as três espécies, como 

o bloco de heterocromatina intersticial do par 1 (m) e a localização do DNAr 5S (par 1). Entre 

C. absconditus e P. denticulata temos ainda a sintenia do bloco heterocromático com DNAr 

18S e 5S, mas não com Ag-RON. 

Figura 7 – Representação esquemática dos cromossomos das três espécies, compilando os dados de banda C, Ag-

RON, DNAr 18S e 5S. 
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Sequências teloméricas (TTAGGG)n foram evidenciadas nas porções terminais de 

todos os cromossomos das três espécies (Figura 8) e não foi evidenciada a presença de 

Sequências Teloméricas Intersticiais (ITS). 

 
Figura 8 - Sondas com sequências teloméricas (TTAGGG)n (vermelho) DAPI (azul). Barra: 5μm. 
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5. Discussão 

O número diploide na família Serrasalmidae varia de 54 a 64, entretanto, dentro de 

cada clado, o 2n parece ser conservado (Favarato et al. 2021), exceto Serrasalmus que tem duas 

espécies com número diploide diferente de 60 cromossomos, S. cf. rhombeus e S. hollandi, 58 

e 64 (Muramoto et al. 1968; Nakayama et al. 2002), respectivamente. Estas duas exceções são 

descritas como eventos independentes, não tendo nenhuma relação filogenética (Favarato et al. 

2021). A subfamília Colossomatinae, menos derivada dentro da família, tem todas as espécies 

com 2n=54 cromossomos com dois braços, sendo este número diploide (54) considerado 

ancestral para a família, uma vez que, grupos-irmão a ela (Prochilodontidae, Anostomidae, 

Parodontidae) (Melo et al. 2022) apresentam 2n=54 cromossomos. Assim, o ancestral comum 

de Serrassalmidae vem de uma linhagem com 54 cromossomos e com tendência ao aumento 

deste número e presença de cromossomos de um braço (Favarato et al. 2021). Tendência que 

pode ter ocorrido por rearranjos do tipo fissão cêntrica (Ribeiro et al. 2014; Favarato et al. 

2021). Interessante notar a diferença do número diploide entre as duas tribos de Serrasalminae, 

onde Myleini tem 2n=58 e Serrasalmini já tem dois números diploides (60 e 62). 

No clado aqui analisado, C. absconditus, P. denticulata e P. striolatus apresentam 

2n=62 cromossomos, diferindo nas fórmulas cariotípicas (FC), principalmente pelo número de 

cromossos st-a.  Este 2n é compartilhado com espécies do gênero Metynnis, que têm espécie 

com um ou dois pares de cromossomos de um braço (ex. M. longipinnis), enquanto outras 

apresentam apenas cromossomos com dois braços (ex. M. maculatus) (Favarato et al. 2019; 

2021).. Essa variação nas fórmulas cariotípicas de espécies próximas, com mesmo número 

diploide, evidencia de forma clara a presença de muitos rearranjos não-Robertsonianos como 

inversões, translocações, reposicionamento do centrômero e duplicações de regiões 

heterocromáticas, pois temos vários cromossomos que têm o braço curto totalmente 

heterocromático (Figura 7). 

Ainda, é curioso notar que o parafiletismo de Pristobrycon, suportado por dados 

morfológicos e moleculares (Machado-Alisson 1985; Kolmann et al. 2020; Mateussi et al 

2020b), é também refletido por dados citogenéticos. P. striolatus compartilha o número 

diploide com Catoprion e Pygopristis, e com o único pacu da tribo, Metynnis, rementendo ao 

caráter ancestral da tribo, enquanto Pristobrycon calmoni (espécie tipo do gênero) compartilha 

o 2n com as “piranhas verdadeiras”, como Serrasalmus (2n=60) (Nakayama et al. 2008), que é 

um caráter mais derivado na tribo. 
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Em relação ao padrão heterocromático, nas três espécies aqui estudadas, a 

heterocromatina localizou-se, preferencialmente, nas regiões centroméricas e terminais 

(biteloméricas) na maioria dos cromossomos. Alguns cromossomos apresentaram braços curtos 

inteiramente heterocromáticos, além de blocos intersticiais espécie-específicos. A 

heterocromatina (C+) também esteve associada com as regiões organizadoras de nucléolo (Ag-

RONs) e sítios de DNA ribossomal 18S e 5S. Este parece ser um padrão comum para a família 

e mesmo que algumas espécies apresentem variações para este marcador, não se observa 

grandes diferenças dentro dos clados. Em Colossomatinae, por exemplo, a maioria das espécies 

analisadas possuem heterocromatina centromérica. Já, em Serrasalminae, além de 

centromérica, as espécies apresentam também cromossomos com blocos terminais, às vezes 

biteloméricos (Ribeiro et al. 2014; Favarato et al. 2021). É possível notar um aumento de blocos 

heterocromáticos, quando se compara espécies de todos os clados, desde o clado menos 

derivado (2n=54) até os mais derivados (2n=60 e 62).  

É possível que este padrão esteja relacionado com os rearranjos Robertsonianos, os 

quais promoveram mudanças no número diploide, e os não-Robertsonianos, que modificaram 

as fórmulas cariotípicas. Como já sabido, blocos heterocromáticos são considerados pontos 

suscetíveis a quebras cromossômicas, por estarem relacionados a DNAs repetitivos, facilitando 

assim rearranjos cromossômicos (Pinheiro et al. 2016). 

Vários estudos vêm mostrando que o centrômero, região rica em heterocromatina, é 

uma região cromossômica dinâmica e pode ser reposicionada em resposta epigenômica, 

promovendo, assim, a modificação da FC, sem reposicionamento gênico (Rocchi et al. 2012). 

Em relação aos cromossomos com braços curtos heterocromáticos deve ter sido por duplicação 

in tandem, sobretudo em associação com elementos repetitivos de DNA, uma vez que a natureza 

repetitiva desses elementos parece ser o gatilho e o alvo para a heterocromatinização 

(Guimarães et al. 2016; Pinheiro et al. 2016). A presença de braços curtos totalmente 

heterocromáticos em submetacêntricos e subtelocêntricos também foi encontrada em outros 

representantes da família, como em espécies de Serrasalmus (Nakyama et al. 2002) e Myloplus 

(Favarato et al. 2021).  

Um fato bastante interessante nos serrasalmíneos é a presença de um bloco 

heterocromático conspícuo que ocorre em posição intersticial nos braços longos de um par, que 

no gênero Serrasalmus é o par 7(m) e foi considerado marcador do gênero, pois todas as 

espécies até agora analisadas o apresentam (Cestari e Galetti Jr 1992b; Nakayama et al. 2001; 
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Centofante et al. 2002); em espécies de Pygocentrus, este bloco está no par 3(m) (Nakayama et 

al. 2008, 2012) e este bloco é colocalizado com o sítio de DNAr 5S. 

No presente trabalho, um bloco de HC conspícuo, intersticial nos braços longos 

também foi observado no par 1(m) das três espécies e também colocalizado com o sítio de 

DNAr 5S. Acreditamos que este par cromossômico, por apresentar esta marcação 

compartilhada, seja homeólogo entre as espécies da tribo Serrasalmini, sendo que inúmeros 

rearranjos teriam colocado este par em diferentes posições no cariótipo. Assim, é possível notar 

que rearranjos não-robertsonianos estão envolvidos e desempenham importante papel na 

diversificação do padrão de heterocromatina, nas diferentes espécies de Serrasalminae.  

Vários estudos sugerem que as sequências de DNA repetitivo, separadas por um 

espaçador variável não transcrito (NTS), que apresenta extenso comprimento e variação de 

sequência, podem dar um dinamismo acentuado, sobretudo aos genes de DNAr 5S (Martins et 

al. 2002; 2013; de Freitas Mourão et al. 2017). Além disso, as sequências intergênicas 

heterocromáticas são relacionadas à proteção das sequências gênicas ás pressões seletivas a que 

estariam expostas, permitindo assim a evolução diferencial das regiões genômicas (Grewal e 

Jia 2007; Gross et al. 2009; 2010; Nakayama et al. 2012; Favarato et al. 2019; 2021).  

A presença de rearranjos cromossômicos na evolução do clado em estudo é verificada 

também pela localização das regiões organizadoras de nucléolos (Ag-RON e DNAr 18S), que 

apresenta ampla variação interespecífica. Em P. striolatus, que tem 6 pares acrocêntricos, a Ag-

RON está presente em 3 deles e o DNAr 18S confirmou estes sítios, porém foram detesctados 

mais 8 sítios de DNAr 18S, sendo um par bitelomérico, totalizando 14 sítios. Em P. denticulata, 

a Ag-RON está presente em apenas um par acrocêntrico, e as demais em subtelocêntricos, com 

o DNAr 18S confirmando os 6 sítios de Ag-RON, mas marcando mais um par.  Em C. 

absconditus que tem apenas 3 pares acrocêntricos, a Ag-RON está presente em um deles, e as 

demais marcações estão em st e sm, com o DNAr 18S confirmando estas marcações, mas 

marcando mais um par metacêntrico. Assim, numa comparação entre as três espécies notamos 

uma diferença no número de cromossomos com um braço (a) e mudança na posição dos pares 

organizadores nucleolares, sugerindo que os rearranjos carrearam a região organizadora do 

nucléolo. Isto pode ter sido facilitado porque estes sítios estão localizados em posição terminal 

dos cromossomos, exceto o sítio do par 1(m) em P. denticulata e C. absonditus. Nos gêneros 

menos derivo, ocorre até 4 sítios de DNAr 18S, sendo possível notar o aumento tanto do 2n 

como o de cromossomos de um braço. 
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É curioso que no gênero Metynnis, embora também tenha 2n=62, os sítios de DNAr 

18S estão em um ou dois pares de cromossomos (Favarato et al. 2021). Notadamente, a partir 

deste clado, há um aumento no número desses sítios, chegando a 14. No gênero Serrasalmus, 

as Ag-RONs também são C+ e estão presentes em posição terminal de cromossomos 

subtelo/acrocêntricos, sendo que a técnica de FISH também detectou outros sítios (Nakayama 

et al. 2008; 2012). Moreira-filho et al. (1984) consideram que as RONs associadas à 

heterocromatina terminal estão mais propensas a rearranjos cromossômicos e, 

consequentemente, sua dispersão pelo genoma, sendo que a inatividade de alguns sítios 

ribossomais é uma característica comum observada em peixes com RONs múltiplas (Nakayama 

et al. 2008). Segundo Moreira-Filho et al. (1984) e Vicari et al. (2008), a ocorrência de sítios 

de DNAr 18S adicionais àqueles marcados pelo nitrato de Prata, como visualizado nas espécies 

aqui analisadas, pode ser devido a eventos de dispersão das RONs, ou psdeudogenes, por 

rearranjos não Robertsonianos do tipo translocação ou movimentos associados à 

heterocromatina ou a elementos transponíveis (ET) (Terencio et al. 2012; 2015; Guimarães et 

al. 2016). 

No clado em estudo, a dispersão da RON pode ter ocorrido por inversão e/ou 

translocação, rearranjos que estão intimamente relacionados às famílias de DNA ribossomal. 

Diante disso sugerimos dois cenários: 1) inversão pericêntrica em cromossomos acrocêntricos 

nucleolares, alterando a morfologia para cromossomos de dois braços (subtelo/ 

submetacêntrico); 2) translocação de sequências de DNAr 18S de acrocêntricos para uma 

posição intersticial em cromossomo metacêntrico (par 1). 

O primeiro cenário é suposto pela morfologia dos cromossomos (com dois braços) e 

que mantêm a atividade transcricional (Ag-RON). Enquanto no segundo cenário, que não 

apresentou atividade transcricional, teria sido transposição ou translocação facilitada por 

elementos transponíveis (ET), os quais invadem preferencialmente regiões de DNAr com 

consequente diversidade na sua localização dentro dos cariótipos, por sua natureza replicativa 

(Biémont e Vieira 2006). Em P. striolatus, o par 26(a) possui DNAr 18S bitelomérico, sendo 

que na região do braço curto está associado à HC, mas na região terminal dos braços longos 

não tem HC. Estas sequências podem estar associadas a ET (Terencio et al. 2015) e geralmente 

tornam-se inativas e propensas a acúmulo de mutações (inserções, deleções) em taxas neutras 

até perder completamente sua identidade ou se perder no genoma (Fernández-Medina et al. 

2012). 
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Interessante notar que as três espécies apresentam o DNAr 5S apenas em um par, em 

associação com o bloco heterocromático intersticial no par 1(m). Esta localização em um par 

de cromossomos é conservada em muitos grupos de peixes, representando uma condição 

ancestral e que poderia conferir alguma vantagem para proteção deste gene no genoma das 

espécies (Martins e Galetti Jr 2001; Cioffi e Bertollo 2012). Contudo, várias diferenças em 

número e localização desta sequência (DNAr 5S) foram observadas na Família Serrasalmidae, 

variando de um a dois pares, com posição terminal ou intersticial, mas sempre colocalizada 

com heterocromatina (Nakayama et al. 2008; 2012; Ribeiro et al. 2014; Favarato et al. 2019; 

2021). O clado menos derivado, Colossomatinae, tem os sítios DNAr 5S localizados em dois 

pares, em posição intersticial, enquanto em Serrasaminae, estes sítios estão presentes em um ou 

dois pares, sendo que nas espécies com um par, a marcação é sempre intersticial e quando marca 

dois pares, em um a marcação é intersticial e no outro terminal (Nakayama et al. 2008; 2012; 

Ribeiro et al. 2014; Favarato et al 2019; 2021). Isso indica que rearranjos não-robertsonianos 

podem ter diminuído o número de sítios ou a marcação no segundo par pode tratar-se de um 

pseudogene (Martins et al. 2002). Por outro lado, acreditamos que o par cromossômico que 

carrega a sequência do DNAr 5S em posição intersticial pode ser homeólogo dentro da família 

Serrasalmidae (Nakayama et al. 2008; 2012; Ribeiro et al. 2014; Favarato et al 2019. Neste 

sentido, a grande similaridade entre esses pares cromossômicos pode representar um importante 

marcador citotaxonômico, uma vez que possibilita a diferenciação dentre as espécies, como as 

do gênero Serrasalmus e Pygocentrus, que muitas das vezes são confundidas pela sua 

similaridade morfológica. 

Em P. striolatus, a dupla-FISH com sondas DNAr 18S e 5S evidenciou que estes sítios 

se encontram em pares cromossômicos diferentes, contudo, nas espécies C. absconditus e P. 

denticulata estes sítios estão em sintenia, com um dos sítios 18S (Figura 5), sendo que a análise 

por Fiber-FISH revelou que esses genes são adjacentes (Figura 6). 

As famílias gênicas podem estar localizadas em cromossomos diferentes, como ocorre 

na maioria das espécies de peixes amazônicos, o que evitaria rearranjos desvantajosos entre 

estas duas regiões do genoma (Martins e Wasko 2004), entretanto, em algumas espécies podem 

estar em sintenia e nesse caso, adjacentes (intercaladas) ou colocalizadas (Guimarães et al. 

2016; Favarato et al. 2021; Souza et al. 2021). 

Em Serrasalmidae, sintenia entre DNAr 18S e 5S foi evidenciada em três espécies de 

Metynnis, na porção intersticial dos braços longos de M. longipinnis (par 3m), M. cuiaba (par 

29a) e M. hipsauchen (par 10m) (Favarato et al. 2021). Os autores supõem que esta 
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característica foi propagada dentro do gênero e que pode conferir alguma vantagem adaptativa 

para a manutenção desta organização. Em Ctenoluciidae, a sintenia também foi evidenciada em 

Ctenolucius hujeta Valenciennes, 1850, onde o DNAr 18S apresenta atividade transcricional 

detectada pela técnica de Ag-RON (Souza et al. 2021). Os autores sugerem que a colocalização 

destas famílias multigênicas nesta espécie é uma característica independente. Já, em 

Erythrinidae, na espécie Hoplias malabaricus (Bloch, 1794), a sintenia pode ter sido causada 

pelo acúmulo de sequências repetitivas de DNA, pois os elementos transponíveis de Rex 3 

foram mapeados concomitantemente com genes ribossômicos (Guimarães et al. 2016). 

A colocalização dessas classes de DNAr é uma característica incomum, uma vez que 

a dispersão dessas famílias multigênicas é resultado de eventos independentes e pode ser 

associada ao silenciamento desses genes (Vicari et al. 2008; Barros et al. 2011; Sochorová et 

al. 2018). Neste ponto, vale ressaltar que, em ambas espécies aqui analisadas, os sítios de DNA 

ribossomal 18S em sintenia não apresentou atividade transcricional (pela técnica de Ag-RON), 

o que indica que este sítio estava inativo durante a última intérfase. Vê-se, assim, a necessidade 

do uso de outros marcadores seja moleculares, como o sequenciamento e a caracterização das 

esturutras das famílias gênicas, uma vez que, poderiam trazer informações sobre a função ou 

pseudogenização, e marcadores citogenéticos, como ET e Histonas, afim de uma melhor 

compreensão acerca desses eventos de sintenia, dispersão, associação e contribuições 

citotaxonômicas (Traldi et al. 2019; Haerter et al. 2022). 

A sintenia destes marcadores, teria surgido de maneira isolada nesses três gêneros, 

uma vez que Metynnis é grupo irmão de P. striolatus, que não apresentou tal característica. 

Diante destes dados, é possível inferir que a sintenia dos DNAr 18S e 5S é uma característica 

apomórfica para P. denticulata e C. absconditus, gerada por um evento de rearranjo 

cromossômico do tipo translocação ou transposição por ET. Isso reforça a similaridade e 

proximidade destas espécies. 

Sequências teloméricas (TTAGGGn) foram detectadas apenas nas porções terminais 

de todos os cromossomos das três espécies analisadas. Interessante notar que, embora a 

presença de rearranjos nos serrasalmídeos seja notória, apenas uma espécie até agora analisada 

apresentou Sequências Teloméricas Intersticiais (ITS), Colossoma macropomum (que compõe 

o clado basal da família), em um par metacêntrico, em posição centromérica, coincidindo com 

a heterocromatina (Ribeiro et al. 2014). As autoras sugerem que esta ITS não resultou de fusão, 

pois o número diploide foi mantido, nem devido à inversão, mas pode estar relacionada a DNAs 

satélites, transferidos de outras regiões por processos como crossing-over desigual, 
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transposição ou duplicação na heterocromatina (Schneider et al. 2013). Contudo, se 

considerarmos o cariótipo ancestral como 2n=54 cromossomos com dois braços e que a 

evolução cromossômica na família foi para o aumento do número diploide com a presença de 

cromossomos com apenas um braço por fissão, é possível que ITS no clado basal tenha sido 

um ponto que favoreceu a quebra. 

 

6. Conclusão 

A caracterização citogenética clássica e molecular de três espécies de Serrasalmini 

permitiram algumas considerações: 

 A manutenção do 2n=62 nas três espécies, aqui analisadas, reflete sua relação 

como grupo-irmão de Metynnis, como proposta por Mateussi et al. (2020b), com base em 

caracteres moleculares. 

 Um marcador citotaxonômico para as três espécies é um bloco de 

heterocromatina intersticial no par 1(m) associado com DNAr 5S, bloco que parece ser 

homeólogo na família, mas por conta de rearranjos tipo inversões e translocações, este par 

ocupa diferentes posições no cariótipo. 

 A sintenia de DNAr 18S e 5S nas espécies C. absconditus e P. denticulata 

corroboram sua proximidade filogenética. 

 A diversificação das fórmulas cromossômicas dentro do clado é também 

evidenciada pelas regiões organizadoras de nucléolo (Ag-RON) e DNAr 18S, corroborando a 

presença de rearranjos não-Robertsonianos. 

 O parafiletismo de “Pristobrycon”, suportado por dados morfológicos e 

moleculares, é refletido por dados citogenéticos, onde P. striolatus compartilha o número 

diploide com Catoprion e Pygopristis, mas Pristobrycon calmoni (espécie tipo do gênero) 

compartilha o 2n com Serrasalmus (2n=60). 
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