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o complexo

Anopheles oswaldoi é formado por A. oswaldoi, Anopheles galvaoi e Anopheles

aquasalis. Esses mosquitos são importantes vetares da malária na Amazônia. O Anopheles
konderi é considerado sinonímia de A. oswaldoi. Para auxiliar no esclarecimento do status
taxonômico de A. oswa Idoi, a determinação

do cariótipo e o padrão de heterocromatina

constitutiva dos cromos somos metafásicos e politênicos são apresentados, pela primeira vez,
neste trabalho. Os cromos somos mitóticos e politênicos foram obtidos de neuroblastos e
glândulas salivares de larvas de 4° estádio, segundo (Imai et al., 1988) e Kumar & Collins
(1994), respectivamente.

A técnica de banda C foi segundo (Summer, 1972). Nos locais de

coletas só foram encontrados

espécimes de A. oswaldoi. Analisou-se

18 espécimes (15

fêmeas, 3 machos) do Arara (rio Negro) e 28 espécimes (20 fêmeas, 8 machos) de Porto
Velho. A tabela 1 mostra a biometria dos cromos somos metafásicos, medidos segundo Beçak
(1967) e numerados, conforme (Macdonald & Rai, 1970), do Arara. O cariótipo de todos os
espécimes de A. oswaldoi do Arara e Porto Velho foi 2n=6 cromossomos. O par sexual (XX)
foi heteromórfico, sendo um X submetacêntrico e o outro X subtelocêntrico. O cromossomo
Y foi telocêntrico. Outro aspecto de A. oswaldoi foi o emparelhamento somático. A técnica de

banda C mostrou a região centromérica da maioria dos autossomos positivamente marcada.
Variação intraindividual

da banda C foi observada

observado em A. nuneztovari

nos cromossomos

sexuais, como

(Rafael & Tadei, 2000), que foi considerado membro do

complexo oswaldoi, por Faran (1980). Os sexuais (XX) foram marcados, especialmente, nos
~centrômeros.

O cromos somo submetacêntrico

(X) apresentou

o braço menor

sempre

heterocromático e o braço maior mostrou-se 80% (8/22) marcado e, ocasionalmente, banda C
negativa foi observada em 20% (2/22) desse braço. O cromossomo Y apresentou em cerca de
97% (9.7/17) das placas metafásicas

banda C positiva na região centromérica e no restante

(0.3/17) não foi observada marcação no centrômero. As análises dos cromossomos politênicos
salivares mostraram um padrão de bandas, que permitiu a identificação e numeração de
acordo com o seu tamanho.

O núcleo politênico

apresentou

dois autossomos

e um

cromos somo X. O cromossomo menor (X) foi denominado I, o cromossomo intermediário,
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denominado II e um cromos somo maior, denominado III. O nucléolo mostrou-se ligado ao
cromos somo X. A heterocromatina centromérica foi bem evidente nesses cromos somos por
comparação

do padrão de bandas produzidas

pelo corante orceína-lacto-acética

a 2%.

Diferença intraindividual foi observada na região paracêntrica de braços autossômicos de A.
oswaldoi

da localidade do Arara. A análise citogenética das demais espécies do complexo A.

oswaldoi de outras localidades da Amazônia é necessária, para comparação com os resultados
do presente trabalho, o qual foi importante para a compreensão da evolução cromossôrnica de
A. oswaldoi, do gênero Anopheles,

que desempenha importante papel na transmissão da

malária na região.
Tabela 1. Biometria (X±S) em micrômetros de três pares de cromos somos metafásicos de A. oswaldoi, do Arara (rio Negro), AM.

Cromossomos

Comp. Total em

Razão de Braço

Tamanho relativo

J.l.m(X±S)

(X±S)

(%) (X±S)

Classificação

IX

1,99 ± 0,26

1,39 ± 0,17

9,92 ± 1,06

Submetacêntrico

X

1,58 ± 0,19

1,09 ± 0,06

7,76 ± 1,27

Subtelocêntrico

y

0,94 ± 0,05

-

3,91 ± 0,26

Telocêntrico

II

3,89 ± 0,55

1,13 ±0,05

36,36 ± 3,57

Metacêntrico

III

5,07 ± 1,39

1,23 ±0,12

46,13 ± 5,07

Submetacêntrico

Comprimento
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