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Considerado o principal componente protéico da dieta Amazonense (consumo de -70

kg/capita/ano), os peixes também têm importância econômica através do comércio de peixes

ornamentais. Mais de 20 milhões de peixes vivos são exportados anualmente da região

amazônica, gerando anualmente cerca de três milhões de dólares para a economia do estado

do Amazonas (Chao, 2001). A maior área de pesca de peixes ornamentais é o município de

Barcelos, localizado na bacia do médio rio Negro, contribuindo direta e indiretamente com

mais de 60% da renda do município (Prang, 2001). Do total de peixes comercializados, cerca

de 80% está concentrado em uma única espécie de caracídeo de pequeno porte (2 a 3 em) que

possui faixas coloridas (vermelha e azul) no corpo, o que o torna de grande atrativo como

peixe ornamental: o cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi). Estudos citogenéticos prévios

indicam a existência de números cromossômicos distintos para a espécie, sendo registrados

dois números haplóides (n=24 e n= 26) e um número diplóide (2n=52) (Post, 1965;

Gyldenholm & Scheel, 1971; Scheel, 1973). Assim, com intuito de contribuir ao

conhecimento desta importante espécie comercial, este trabalho teve como objetivos: (i) aferir

o grau de variabilidade cromossômica de P. axelrodi, caracterizando citogeneticamente esta

espécie a partir de indivíduos de diferentes tributários da bacia do médio rio Negro; (ii)

adaptar a técnica para obtenção de cromossomos em peixes de pequeno porte (até 3cm).

Os exemplares de P. axelrodi foram coletados, utilizando rapiché (puçá) e cacuri

(armadilha para coletar peixes ornamentais), em diferentes tributários do rio Negro: 1-

Margem esquerda: rios Arixanã, Marauiá e Jufarí; 2- Margem direita: rios Caurés e Urubaxi;

próximos às cidades de Barcelos e Santa Izabel. Como a obtenção de cromossomos

metafásicos sempre foi um dos maiores entraves ao estudo citogenético de peixes de pequeno

porte avaliou-se diversos procedimentos para obtenção dos mesmos e a técnica cromossômica

com melhor eficiência descreve-se a seguir. Imergir os peixes em uma solução de fermento

(0,15g de fermento/lg de açucar/ll de água) por 24 horas, para ativar a proliferação de células.

Colocá-lo em um recipiente contendo solução colchicínica 0,005% (colchicina+Hanks) por 45-

50 minutos. Transferí-Io para outro recipiente com lOml de solução hipotônica de cloreto de

potássio (KCl) a 0,075 M, onde será sacrificado e divulsionado (desprezando-se o intestino e a
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vesícula biliar) com o auxílio de tesoura, pinças de dissecção e seringa desprovida de agulha

(com movimentos suaves de aspiração e expiração) até a obtenção de uma solução homogênea.

Incubar a solução em estufa a 37°C por 20 minutos. Ressuspender o material e transferí-lo para

um tubo de centrífuga. As demais etapas de fixação celular com fixador Camoy seguem a

técnica convencional de "air drying" descrita para peixes por Bertollo et ai. (1978). Para a

análise das regiões organizadoras de nucléolos (NORs), foi utilizada a técnica descrita por

HowelI & Black (1980) e para análise da heterocromatina constitutiva, a técnica descrita por

Sumner (1972). Os cromossomos foram classificados em metacêntricos (M),

submetacêntricos (SM), subtelocêntricos (ST) e acrocêntricos (A), segundo os critérios de

Levan et al. (1964), sendo que os cromossomos M, SM e ST são considerados como tendo

dois braços e os A um braço, para cálculo do número fundamental (número de braços).

Dos 96 indivíduos de P. axelrodi analisados, 20 apresentaram resultados satisfatórios

o que demonstra uma eficiência média inferior a 20%. O número diplóide observado foi de

2n=52 cromossomos, sendo 2SM+4ST +46A, e NF=58 (Fig. 1). Quanto às regiões.

organizadoras de nucléolos (NORs), localizaram-se nos braços curtos do par número três (ST)

de todos os indivíduos (como observado na figura 2a). No entanto, algumas diferenças

puderam ser observadas. Num indivíduo do rio Arixanã e um do Urubaxi foi encontrada

apenas uma marcação por célula, no braço curto de um dos homólogos do par 3 (Fig.2b).

Num indivíduo do rio Caurés foram observadas duas marcações nos braços curtos do par 3,

no entanto, estas apresentaram-se heteromórficas quanto ao tamanho (Fig.2c). Em um

indivíduo do rio Marauiá as marcações variaram de uma até quatro, sendo duas marcações nos

braços curtos do par número três (ST) e as outras duas na região centromérica de um par de

acrocêntricos (Fig.2d). Quanto à análise de bandeamento C foram analisados: um indivíduo

do rio Jufarí, um do Marauiá e um do rio Caurés. Blocos heterocromáticos foram observados

na região pericentromérica da maioria dos cromossomos. Os braços curtos do par

submetacêntrico (par 1), foram totalmente heterocromáticos e as NORs foram positivas para

banda C (Fig.3). Os resultados aqui obtidos confirmam o observado na década de 70

(Gyldenholm & Scheel, 1971; Scheel, 1973). Porém, o presente estudo é irtédito ao analisar

populações naturais e apresentar informações de bandamentos cromossômicos (Ag-NOR e

Banda C). Conclui-se que não existe variabilidade na morfologia e no número cromossômico

entre os indivíduos de diferentes localidades, independente se os tributários estão separados

ou não pelo rio Negro. Ainda, sugere-se a existência de um provável polimorfismo.de NORs

em populações naturais de P. axelrodi, uma vez que foram evidenciadas incipientemente uma
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variação no número e tamanho das NORs. Assim, provavelmente, as NORs podem vir a ser

efetivas na determinação de alguns dos estoques naturais de P. axelrodi.
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Figura I.Cariótipo de P. axelrodi, SM = submetacêntrico, ST = subtelocêntrico, A = acrocêntrico.
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Figura 2. Metáfeses coradas por AgN03, as setas indicam os cromossomos organizadores nuc\eolares. (a) rio

Jufarí, (b) rio Urubaxi (c) rio Caurés e (d) rio Maraiuá.

Figura 3. Metáfase somática mostrando a heterocromatina constitutiva (Banda C). As setas indicam os
cromossomos considerados marcadores: setas maiores - braços curtos do par número um (SM); setas
menores - Regiões Organizadoras de Nuc\éolos (NORs).
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