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RESUMO 

Com grande importância econômica e ecológica a ordem Perciformes é bastante diversa e 

representativa entre os vertebrados, dominando o ambiente marinho. Entretanto, estudos 

citogenéticos ainda são incipientes quando comparada com os dados disponíveis para 

ictiofauna de água doce. Dessa forma, visando ampliar os dados citogenéticos para a Ordem 

Perciformes o presente estudo teve por objetivo caracterizar cromossomicamente mediante 

técnicas convencionais e moleculares cinco espécies (Chaetodipterus faber, Lutjanus 

synageris, Pomadasys corvinaeformis, Sparisoma radians e Rypticus randalli) de diferentes 

famílias desta ordem coletados ao longo do litoral Sul da Bahia.  Adicionalmente, em S. 

radians e P. corvinaeformis foram realizados o sequenciamento da subunidade I do gene da 

citocromo oxidase (COI), que confirmou com 100% de similaridades as espécies em relação 

as sequências disponíveis do GenBank. C.faber, L. synageris, P. corvinaeformis e R. randalli 

compartilham um número modal de 2n= 48 cromossomos acrocêntricos, condição basal para 

a maioria dos Perciformes. Entretanto, S. radians apresentou cariótipos divergentes com o 

número modal de 2n = 46 cromossomos (24m/sm+22st/a). Todas as espécies apresentaram 

RONs simples que foram comprovadas pelo mapeamento cromossômico do DNAr 18S. Os 

blocos heterocromáticos reduzidos na porção centromérica são similares para todas as 

espécies analisadas.  Os resultados aqui representam as primeiras informações citogenéticas 

para C.faber, R. randalli e S. radians  favorecendo um melhor detalhamento dos padrões 

cromossômicos destas cinco espécies e, assim contribuir para o melhor entendimento dos 

processos de mudanças cromossômicas ao longo de curso evolutivo desse grupo. 

 

Palavras chave: Peixes marinhos, DNA Barcode, double FISH, cariótipos estáveis  
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ABSTRACT 

With a large economic and ecological importance the Perciformes order is very diverse and 

representative among vertebrates, dominating the marine environment. However, cytogenetic 

studies are still incomplete when compared to data available for freshwater fish fauna. Thus, 

aiming to increase cytogenetic data for the Order Perciformes the present study aimed to 

characterize chromosomically by conventional and molecular techniques five species 

(Chaetodipterus faber, Lutjanus synageris, Pomadasys corvinaeformis, Sparisoma radians 

and Rypticus randalli)  from different families of this order collected along the southern coast 

of Bahia. Additionally, S. radians and P. corvinaeformis were performed sequences of the 

subunit I of cytochrome oxidase gene (COI) confirmed that 100% similarity with the species 

compared sequences available from GenBank. C.faber, L. synageris, P. corvinaeformis and R. 

randalli share one modal number of 2n = 48 acrocentric chromosomes, the basal condition for 

the majority of Perciformes. However, S. radians presented divergent karyotypes with modal 

number of 2n = 46 chromosomes (24m/sm +22 st a). All species showed a simple NORs that 

were proven by chromosomal mapping of 18S rDNA. The heterochromatic blocks reduced 

the centromeric portion are similar for all species. The results reported here represent the first 

cytogenetic information for C.faber, S. radians and R. randalli favoring a better detailing of 

chromosomal patterns of these five species and therefore contribute to a better understanding 

of the processes of chromosomal changes throughout course of evolution this group. 

  

Keywords: marine fishes, DNA barcode, double FISH, stasis karyotype 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ambiente marinho apresenta diversas peculiaridades e abriga boa parte da nossa 

biodiversidade, entre estes os Perciformes, a ordem mais diversa e representativa entre os 

peixes com aproximadamente 10.000 espécies e cerca de 1540 gêneros e 160 famílias 

(Helfman et al., 2009) o que torna um interessante grupo para estudos voltados para 

diversidade por meio de ferramentas genéticas, entre elas a citogenética e o DNA barcode. 

Os estudos genéticos em Perciformes marinhos vêm se destacando nos últimos anos e 

revelando um conservadorismo cromossômico, em que a maioria das espécies apresenta um 

2n = 48 cromossomos acrocêntricos (Revisado em Molina, 2007). Diversos fatores são 

apontados para explicar a presença de cariótipos estáveis nesse grupo, entre eles, a ausência 

de barreiras no ambiente marinho favorecendo uma conectividade entre as populações 

combinados com às peculiaridades cromossômicas, genômicas, distribuição geográfica e 

tempo evolutivo (Molina et al., 2012; Molina, 2007; Brum, 1996). De fato, estudos 

citogenéticos vêm permitindo entender os processos de mudanças cromossômicas ao longo da 

história evolutiva neste grupo, bem como esclarecendo questões taxonômicas identificando 

complexos de espécies crípticas (Galetti et al., 2006).  

O DNA barcode é outra ferramenta auxiliar na identificação de espécies e tem como 

base o sequenciamento de um trecho de DNA de aproximadamente 650 pb da região 5’ do 

gene mitocondrial citocromo C oxidase I (COI) (Hebert et al., 2003). O uso combinado do 

DNA barcode e taxonomia tradicional permitem uma maior precisão na delimitação de táxons 

possibilitando o reconhecimento de espécies morfologicamente indistinguíveis ou difíceis de 

serem identificadas (Dayrat, 2005) e assim, avaliar melhor a biodiversidade ainda 

desconhecida.  

Nesse sentindo, estudos em espécies de Perciformes marinhos com uma abordagem 

genética são essenciais para melhor compreender a sua composição genética, bem como a sua 

organização populacional. Assim, a genética tem sido uma ferramenta muito importante para 

a conservação da biodiversidade, já que auxilia na possibilidade de estabelecer como as 

espécies podem ser conservadas, os locais onde concentrar os esforços de conservação, bem 

como as estratégias para conservar a maior quantidade de diversidade genética nas populações 

para se manter o potencial evolutivo da espécie ou de sua população (Galetti Jr. et al., 2008). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Ambiente marinho brasileiro e sua ictiofauna  

 

Os oceanos representam aproximadamente 71% da superfície terrestre e abrigam 

quase todos os grupos animais desde a interface costeira até as profundezas abissais com uma 

variedade de formas e cores (Pereira e Soares-Gomes, 2009), dentre eles, os peixes com mais 

de 27.977 espécies vivas dentro de 515 famílias e 62 ordens (Helfman et al., 2009). Uma 

pequena parcela dessa biodiversidade é reconhecida na Zona Costeira e Marinha do Brasil 

com três linhagens de peixes representando; i) os Myxini (feiticeiras e lampreias) com quatro 

espécies; ii) os Chondrichthyes (tubarões, raias e quimeras) com 139 espécies; iii) e os 

Actinopterygii (peixes ósseos) com 1.155 espécies (Cunningham e Gondolo, 2009) e vem 

chamando a atenção de todos no mundo inteiro (Sampaio e Nottingham, 2008).  

O ambiente marinho é uma transição entre ecossistemas continentais e marinhos. Na 

Costa Brasileira esse ambiente se estende da foz do rio Oiapoque à foz do rio Chuí, incluindo 

as áreas em torno do Atol das Rocas, arquipélagos de Fernando de Noronha e de São Pedro e 

São Paulo e as ilhas de Trindade e Martim Vaz. O Brasil é um dos países com maiores áreas 

litorâneas do mundo com características climáticas e variações geomorfológicas que 

justificam toda essa biodiversidade de espécies encontradas nessa costa (MMA, 2010). 

Características peculiares como águas quentes, nas costas Norte e Nordeste e de águas 

frias, no litoral Sul e Sudoeste determinam a formação dos mosaicos dos ecossistemas 

marinhos e terrestres encontrados ao longo do litoral brasileiro. Como na costa Nordeste, as 

águas quentes propiciam a formação de recifes de corais que constituem ambientes complexos 

com importância ecológica, econômica e social, e no litoral Sul-Sudeste, a presença das águas 

frias juntamente com o fenômeno de ressurgências eventuais contribuem para o aumento da 

produtividade local. Esses fatores tornam nossa costa um ambiente favorável para reprodução 

e trocas genéticas de diversas espécies (Amaral & Jablonski, 2005, MMA, 2002). 

Entretanto, o conhecimento sobre a biodiversidade da ictiofauna ainda é relativamente 

pouco conhecido com apenas 1298 espécies de peixes, considerando as espécies estuarinas 

(Rosa e Lima, 2008). Galetti Jr. et al. (2006) afirmam que cerca de 20 % das espécies de 

recifes estão restritas a área do Atlântico Sudoeste e 90% da produção pesqueira vem da área 

costeira.  

De acordo com o Panorama da Conservação dos Ecossistemas Costeiros e Marinhos 

do Brasil esse conhecimento incompleto da nossa biodiversidade se deve pelo fato de maior 
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parte dos estudos desenvolvidos estarem restritos a zona costeira e marinha e zona de talude, 

fazendo com que a plataforma continental seja pouco estudada. Entretanto, a destruição dos 

habitats, a sedimentação das zonas costeiras, a disseminação de espécies invasoras, e a 

superexploração dos recursos pesqueiros vem sendo elencados como principais fatores para o 

colapso e ameaça da perda da biodiversidade nesses ambientes (MMA, 2010). 

Para Rosa e Lima (2008) a falta de informações sobre os aspectos biológicos da 

ictiofauna marinha é um das principais dificuldades para se avaliar o estado de conservação 

de muitas espécies de peixes marinhos, principalmente porque a maioria dos trabalhos são 

pontuais ou/e regionais e, a maior parte das ameaças sobre nossa ictiofauna acontecem na 

zona costeira, onde a concentração da biodiversidade de espécies é maior. Assim, estudos 

genéticos voltados para conservação são essenciais para investigar essa biodiversidade já que 

o conhecimento da composição genética das espécies e de como ela está organizada nas 

populações são cruciais para ações de manejo e conservação (Frankham et al., 2008). 

 

2.2. Citogenética em peixes marinhos com ênfase em Perciformes 

 

Quase toda a diversidade dos seres vivos consiste em polimorfismos contidos nas 

moléculas de DNA. Essa diversidade genética encontrada nas populações e espécies pode ser 

investigada mediante estudos genéticos (Klaczo e Vieira, 2006) em grupos com uma história 

evolutiva bastante peculiar, por exemplos os peixes (Nelson, 2006). 

Os peixes apresentam uma grande diversidade morfológica e ocupam uma ampla 

diversidade de habitats que fazem com que a compreensão da sua sistemática e história 

evolutiva ainda seja tema de muita discussão tornando-os um excelente material básico nos 

estudos voltados as questões adaptativas, taxonômicas e evolutivas (Nelson, 2006). 

Com aproximadamente 10.000 espécies com cerca de 1540 gêneros e 160 famílias, os 

Perciformes representam a ordem mais diversa e representativa entre os peixes (Helfman et. 

al, 2009; Nelson, 2006). Entretanto, os números de espécies marinhas que foram estudadas do 

ponto de vista citogenético ainda são relativamente poucas (Tabela 1) quando comparadas 

com estudos para ictiofauna de água doce. 

Esses dados revelam um elevado conservadorismo cromossômico compartilhado pelo 

grupo que apresenta padrões cariotípicos de 2n = 48 cromossomos acrocêntricos, uma 

condição plesiomórfica para o grupo (Galetti et al., 2000). Alguns fatores podem explicar a 

presença de cariótipos estáveis no grupo como ausência de barreiras no ambiente marinho 
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favorecendo uma conectividade entre as populações combinados as particularidades 

cromossômicas e genômicas, distribuição geográfica e tempo evolutivo (Molina et al., 2012b; 

Molina, 2007; Brum, 1996). 

Entretanto, padrões cariotípicos divergentes dos relatados para a maioria dos 

Perciformes marinhos também têm sido descritos em algumas famílias desse grupo 

perciformes, como Labridae (Molina et al., 2012b; Sena e Molina, 2007a, b) e Pomacentridae 

(Molina e Galleti, 2004a, b). Para a maioria dos casos, os rearranjos Robertsonianos e as 

inversões estão entre os mecanismos que explicam a existência de diversificação 

cromossômica (Molina e Galetti, 2004b; Sena e Molina, 2007a, b).  

Outra tendência para os Perciformes é a presença de blocos heterocromáticos 

reduzidos encontrados na posição pericentromérica e presença de RONs (Regiões 

Organizadoras de Nucléolo) simples (Molina, 2007). Segundo Kasahara (2009) a técnica de 

bandamento C permite caracterizar gêneros, espécies e populações pela diferença na 

distribuição dos segmentos de heterocromatina, enquanto a técnica de impregnação de nitrato 

de prata é uma excelente ferramenta para estudos citotaxonômicos. Sene (2011) destaca a 

utilização dessas técnicas, principalmente para o desenvolvimento da aquicultura que tem 

auxiliado na identificação de marcadores que melhoram os traços de estoques pesqueiros, com 

aumento do crescimento e resistência a doenças. 

A partir do final dos anos 80, o emprego de técnicas mais resolutivas como a FISH 

(hibridação fluorescente in situ) deu um novo salto nas pesquisas citogenéticas permitindo 

entender melhor a organização funcional e genômica da estrutura dos cromossomos. O 

emprego desta técnica vem sendo amplamente utilizada para mapear sequências gênicas nos 

cromossomos, cromossomos inteiros ou no genoma total das espécies e/ou gêneros 

relacionados mostrando-se uma técnica eficiente em estudos sobre evolução cariotípica 

(Cioffi et al., 2012; Kasahara, 2009).  
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TABELA 1: Dados citogenéticos para Perciformes marinhos do Brasil. 

 

 

FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

APOGONIDAE 

   

  

 

 

Apogon americanus RN, BA 36 12m/6sm/16st/2a 70 Araújo et al. (2010) 

BLENNIDAE 

   

  

 

 

Scartella cristata RN 48 4st/44a 52 Galvão et al. (2011) 

 Ophioblennius trinitatis RN, FN, ASPSP 46 6m/12st/28a 64 Galvão et al. (2011) 

CARANGIDAE 

   

  

 

 

Chloroscombrus chrysurus RN 48 48a 48 Accioly et al. (2012) 

 Selene brownii RN 48 48a 48 Jacobina et al. (2012b) 

 Selene setapinnis RN 46 2m/44a 48 Jacobina et al. (2012b) 

 Selene vomer SP, RN 48 2st/46a 50 
Jacobina et al. (2012b); 

Rodrigues et al. (2007) 

 Trachinotus carolinus SP, RN 48 8m-sm/40a 56 
Jacobina et al. (2012a); Rodrigues 

et al. (2007)  

 Trachinotus falcatus SP, RN 48 10m-sm/38a 58 

Accioly et al. (2012); Jacobina et 

al. (2012a); Rodrigues et al. 

(2007)  
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FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

CARANGIDAE 

   

  

 

 Trachinotus goodei SP, RN 48 2m/2sm/44a 52 

Accioly et al. (2012); Jacobina et 

al. (2012a); Rodrigues et al. 

(2007) 

CHAETODONTIDAE 

   

  

 

 

Chaetodon striatus RN, BA 48 48a 48 
Molina et al (2013); Affonso et 

al. (2001) 

 

Chaetodon ocellatus 

 

48 48a 48 Molina et al. (2013) 

GERREIDAE 

   

  

 

 

Diapterus auratus RN 48 48a 48 Calado et al. (2012) 

 Diapterus olisthotomus RN 48 48a 48 Molina & Bacurau (2006) 

 Diapterus rhombeus PR, RN 48 48a 48 
Calado et al. (2012); Cipriano et 

al. (2008)  

 Eucinostomus argenteus PR 48 48a 48 Cipriano et al. (2008) 

 Eugerres brasilianus RN 48 48a 48 Calado et al. (2012) 

GOBIIDAE 

   

  

 

 

Bathygobius soporator 

MA, RN, BA, 48 

 

2m/6st/40a 56 
Lima-Filho et al. (2012); Galvão 

et al. (2011);  
AR 28st/20a 76 PPGGBC
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FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

GRAMMATIDAE 

   

  

 

 

Gramma brasiliensis BA 48 6m/6st/36a 60  Molina et al. (2012a) 

HAEMULIDAE 

   

  

 

 

Anisotremus virginicus RJ, RN 48 48a  
Accioly e Molina ( 2007); Netto 

et al. (2007) 

 Anisotremus surinamensis RN 48 48a  Accioly e Molina (2007) 

 Anisotremus moricondi RN 48 48a  Accioly e Molina (2007) 

 Conodon nobilis RN 48 48a  Motta Neto et al. (2011a) 

 Haemulon aurolineatum RN 48 48a  Motta Neto et al. (2011b) 

 Haemulon plumierii RN 48 48a  Motta-Neto et al. (2011b) 

 Haemulon steindachneri RN 48 48a  Motta-Neto et al. (2011b) 

 Pomadasys corvinaeformis RN 48 48a  
Motta Neto et al. (2011a); 

Accioly e Molina (2007)  

LABRIDAE 

   

  

 

 

Bodianus insularis ASPSP 48 4m/12sm/14st/18a 78 Molina et al. (2012b) 

 Bodianus pulchellus BA 48 4m/12sm/14st/18a 78 Molina et al. (2012b) 

 Bodianus rufus BA 48 4m/12sm/14st/16a 80 Molina et al. (2012b) PPGGBC
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FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

LABRIDAE 

   

  

 

 Halichoeres brasiliensis ASPSP 48 48a 48  Sena e Molina (2007) 

 Halichoeres poeyi RN, BA, RJ 48 4m/44st 52 Sena e Molina (2007a) 

 Halichoeres radiatus RN 48 48a 48 Sena e Molina (2007a) 

 

Scarus trispinosus BA 48 6m/10sm/24st/8a 88 Sena e Molina (2007b) 

 

Sparisoma axillare RN 46 6m/14sm/4st/22a 70 Sena e Molina (2007b) 

LABRISOMIDAE 

   

  

 

 

Labrisomus nuchipinnis RN 48 2st/46a 50 Galvão et al. (2011) 

LUTJANIDAE 

   

  

 

 

Lutjanus alexandrei RN 48 48a 48 Rocha e Molina (2008) 

 Lutjanus analis RN 48 48a 48 Rocha e Molina (2008) 

 Lutjanus cyanopterus RN 48 48a 48 Rocha e Molina (2008) 

 Lutjanus jocu RN 48 48a 48 Rocha e Molina (2008) 

 Lutjanus synagris RN 48 48a 48 Rocha e Molina (2008) 

 Ocyurus chrysurus RN 48 48a 48 Rocha e Molina (2008) 

POMACANTHIDAE 

   

  

 

 

Centropyge aurantonotus ES, RJ 48 4m/14sm/26st/4a 88 Affonso e Galetti (2005) 
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FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

POMACANTHIDAE 

   

  

 

 Holacanthus ciliaris CE, PE, BA, ES 48 48a 48 Affonso et al. (2001) 

 Holacanthus tricolor BA, ES, RJ 48 48a 48 Affonso et al. (2001) 

 Pomacanthus arcuatus CE, BA, RJ 48 1st/23a 50 Affonso et al. (2002) 

 Pomacanthus paru PE, BA 48 1st/23a 50 Affonso et al. (2002) 

POMACENTRIDAE 

   

  

 

 

Abudefduf saxatilis RN, RJ 48 1m/1sm/22a 52 Molina & Galetti (2004a) 

 Chromis flavicauda ES 39 9m/6sm/24a 54 Molina & Galetti (2002) 

 Chromis insolata ES 
46-

47 
3-4m/6sm/36-38a 56 Molina & Galetti (2002) 

 Chromis multilineata BA 48 48a 48 Molina & Galetti (2002) 

 Microspathodon chrysurus BA 48 3m/5sm/16a 64 Molina & Galetti (2004a) 

 Stegastes fuscus RN 48 20m/22sm/6a 90 Molina & Galetti (2004b) 

 Stegastes leucostictus BA 48 18m/22sm/8a 88 Molina & Galetti (2004b) 

 Stegastes pictus BA 48 14m/28sm/2st/4a 92 Molina & Galetti (2004b) 

 Stegastes variabilis RN 48 18m/22sm/8a 88 Molina & Galetti (2004b) 
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FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

PRIACANTHIDAE 

   

  

 

 

Priacanthus arenatus RJ 52 4st/48a 56 Molina & Bacurau (2006) 

RACHYCENTRIDAE 

   

  

 

 

Rachycentron canadum PE 48 1sm+2st+21a 54 Jacobina et al. (2011) 

SCIAENIDAE 

   

  

 

 Menticirrhus americanus RN 48 48a  Accioly & Molina (2008) 

 Ophioscion punctatissimus RN 48 48a  Accioly & Molina (2008) 

 Pareques acuminatus RN 48 48a  Accioly & Molina (2008) 

SCOMBRIDAE 

   

  

 

 

Acanthocybium solandri ASPSP 48 2st/46a 50 Soares et al. (2013) 

 

Thunnus albacares ASPSP 48 2m/2st/44a 52 Soares et al. (2013) 

 

Thunnus obesus ASPSP 48 2m/2st/44a 52 Soares et al. (2013) 

 
Scomberomorus brasiliensis 

RN 48 2st/46a 50 Soares et al. (2013) 

SERRANIDAE 

   

  

 

 

Alphestes afer RN 48 48a  Molina et al. (2002) 

 Epinephelus adscensionis RN 48 48a  Molina et al. (2002) 

 Serranus flaviventris RJ, BA 48 48a  Molina et al. (2002) 
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FAMÍLIA ESPÉCIE LOCALIDADE
1 

2N 
FÓRMULA 

CROMOSSÔMICA 
NF REFERÊNCIAS 

SPARIDAE 

   

  

 

 

Archosargus 

probatocephalus 
RN 48 48a  Accioly & Molina (2008) 

1 
(ASPSP -Arquipélago de São Pedro e São Paulo, FN - Arquipélago de Fernando de Noronha; AR -Atol das Rocas; BA- Bahia; CE- Ceara; ES- Espírito Santo; MA- 

Maranhão; PE-Pernambuco; PR-Paraná; RN-Rio Grande do Norte; RJ-Rio de Janeiro;SP- São Paulo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPGGBC



 

 

A técnica de FISH requer uma sonda específica que deve ser escolhida conforme o 

problema a ser solucionado, entre elas destacam as sondas de sequências teloméricas ou 

centroméricas, genes ribossomais 45S e 5S, DNA altamente repetitivo ou satélite (Kasahara, 

2009). Em diversos grupos de peixes os genes ribossomais tem sido uma das sondas mais 

empregadas fornecendo informações importantes sobre a biodiversidade e evolução desse 

grupo.  

Nos eucariotos superiores, os genes do RNA ribossômico (RNAr) encontram-se 

organizados como duas famílias multigênicas distintas, representadas pelo DNAr 45S e DNAr 

5S, as quais são compostas por unidades repetitivas, com centenas a milhares de cópias. O 

DNA ribossômico 45S compreende os genes que transcrevem os RNAs ribossomais 18S, 5,8S 

e 28S, os quais se encontram separados por espaçadores internos transcritos (ITS1 E ITS2) e 

flanqueados pelos espaçadores externos transcritos (ETS1 e ETS2) e não transcritos (NTS) 

(Long & David, 1980). Múltiplas cópias destas unidades correspondem às Regiões 

Organizadoras de Nucléolos (RONs). Entre os peixes, estas regiões têm mostrado uma grande 

variabilidade, não somente em relação ao número, posição e tamanho dos cístrons 

ribossômicos, mas também em relação à atividade diferencial dos mesmos, estando sujeitas a 

extensos polimorfismos (revisado em Gornung, 2013). 

As seqüências de DNAr 5S também tem sido investigadas em várias espécies de 

peixes teleósteos, mostrando-se um bom marcador cromossômico para o entendimento da 

dinâmica evolutiva das famílias repetitivas multigênicas no genoma (Martins & Wasko, 

2004). Para a maioria das espécies de peixes, os genes de RNAr 5S tem uma posição 

intersticial nos cromossomos, o que pode sugerir alguma vantagem quanto à esta distribuição 

no genoma. A maior conservação dos sítios de DNAr 5S na região intersticial dos 

cromossomos, comparada com a maior variação observada nos sítios de DNAr 45S, pode 

estar associada com a localização mais comum destes últimos sítios nas regiões teloméricas 

dos cromossomos, facilitando a sua dispersão (Martins & Galetti, 1999). De acordo com 

Schweizer & Loidl (1987), regiões teloméricas são mais propícias à transferência de material 

genético devido às suas proximidades dentro do núcleo interfásico.  

Sabe-se que os loci de DNAr 45S e 5S podem assumir uma organização sintênica no 

cromossomo ou podem estar localizados em pares cromossômicos distintos. Entretanto, a 

localização não-sintênica dos loci das RONs e do  DNAr 5S aparenta ser a situação mais 

comumente observada nos peixes (Lucchini et al. 1993), assim como o padrão de distribuição 

mais freqüente observado entre os vertebrados (Suzuki et al. 1996). Em eucariotos, os genes 

de RNAr 45S são transcritos pela enzima nucleolar RNA polimerase I, enquanto os genes 
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RNAr 5S são transcritos fora do nucléolo pela enzima RNA polimerase III. É sugerido que tal 

divergência funcional requer uma localização física diferente dos clusters de DNAr 45S e 5S. 

Outro fato, também relevante, é que a localização sintênica dos clusters 45S e 5S poderiam 

facilitar a ocorrência de translocações entre essas seqüências gênicas, causando interferências 

nas estruturas bem como nas funções desses genes (Martins & Galetti, 1999). 

Dessa maneira, estudos citogenéticos em peixes constituem uma ferramenta 

importante para entender os processos de mudanças cromossômicas ao longo de curso 

evolutivo desse grupo (Galetti Jr. et al., 2006). Para Jacobina et al. (2011) as análises 

citogenéticas em peixes têm sido usadas principlamente para caracterizar espécies crípticas e/ 

ou identificar polimorfismos em populações, uma vez que essas informações são essenciais 

para um melhor entendimento sobre a estrutura genética, questões evolutivas e sistemáticas 

desses peixes. 

De fato, estudos citogenéticos são de extrema importância para entender a história 

evolutiva dos peixes auxiliando a elucidar divergências taxonômicas ou até mesmo na 

identificação de novas espécies, bem como fornecer subsídios para entendimento das relações 

filogenéticas desse grupo tão peculiar. Além disso, os dados citogenéticos podem contribuir 

de maneira significativa no fornecimento de informações para a criação de programa de 

manejo e conservação. 

 

2.3. A utilização do DNA barcode como uma ferramenta auxiliar na identificação de 

espécie 

 

O DNA barcode foi proposto Hebert et al. (2003) como um sistema de identificação 

de espécies animais. O método consiste no sequenciamento de um trecho do DNA de 

aproximadamente 650 pb da região 5' do gene mitocondrial citocromo C oxidase I (COI) , a 

partir disto é possível estabelecer um “código de barras” genético para cada espécie. A lógica 

vem do código de barras universal utilizados para identificar produtos no supermercado que 

emprega 10 números alternados em 11 posições para gerar 100 bilhões de identificadores 

únicos. No caso do “código de barras DNA”, a combinação de 15 nucleotídeos - considerando 

os quatros nucleotídeos possíveis - pode gerar 1 bilhão de códigos. 

A escolha do gene COI se deve por este apresentar vantagens como: a aplicação de 

primers universais, não sofrer recombinação, possuir baixo polimorfismo ancestral e uma taxa 

de evolução três vezes mais rápida do que 12S ou 16S DNAr, com isso é possível não só a 
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identificação de espécies aparentadas, mas também grupos dentro de espécies (Hebert et al., 

2003; Carvalho, 2010).  

A técnica de DNA barcode permite a identificação de espécies crípticas, indivíduos 

imaturos e de ambos os sexos e espécies que apresentam plasticidade fenotípica (Hebert et al., 

2003). Essas vantagens proporcionam maior aproveitamento de dados para pesquisas (Pereira, 

2011). A utilidade do DNA barcode como método rápido e confiável foi testada por Veneza 

et al., (2013) no diagnóstico de produtos derivados da pesca em diferentes espécies de 

Lutjanus e identificou 100% das espécies amostradas, inclusive as espécies não identificadas 

previamente. Em um estudo mais amplo realizado Ribeiro et al. (2012) na região costeira de 

São Paulo identificaram 93,6% das 168 espécies de actinopterígeos e elasmobrânquios sem 

ambiguidade.  

A proposta de modernização da taxonomia propõe a inclusão de diferentes 

metodologias na identificação de espécies, possibilitando o reconhecimento de espécies 

morfologicamente indistinguíveis ou difíceis de serem identificadas, além disso, evita a 

duplicidade na nomenclatura taxonômica (espécies sinonímias) (Dayrat, 2005). Dessa 

maneira, a técnica de DNA barcode utilizado conjuntamente com outros métodos permite 

uma maior precisão na delimitação de táxons (Padial et al., 2010; Pires e Marinoni, 2010). 

Diferentes estudos revelaram a eficácia da taxonomia integrativa: Bellafonte et al. (2013) 

aplicaram a técnica de DNA barcode em  espécies de Parodontidae da bacia do rio Prata, e os 

resultados quando comparados com dados morfológicos e citogenéticos indicaram a 

existência de novas espécies e a separação das espécies Apareiodon sp. e  A. ibitiensis 

(similares morfologicamente, mas com características citogenéticas e moleculares distintas). 

Rahman et al. (2013) demonstraram que dados morfométricos não foram suficientes para 

distinguir 10 espécies da família Mugilidade ao passo que o código de barras de DNA se 

mostrou eficiente na diferenciação desse grupo de taxonomia complexa. 

De fato, a existência de um impedimento taxonômico dificulta a avaliação da 

biodiversidade e, o DNA barcode fornece uma oportunidade para identificar, inventariar, e 

estudar as espécies a fim de entender a sua diversidade dentro de um ecossistema 

(Krishnamurthy e Francis, 2012; Valentini et al. 2008). Dessa maneira, a integração de dados 

taxomônicos e do DNA barcode seria uma boa alternativa para melhorar os inventários sobre 

a biodiversidade, e assim começar a conhecer essa biodiversidade ainda desconhecida. 
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3. OBJETIVO 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Caracterizar e comparar citogeneticamente as populações de Perciformes marinhos do 

litoral sul baiano, mediante técnicas de citogenética e molecular.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar o número diplóide e o cariótipo das populações amostradas por meio de 

técnicas da citogenética clássica; 

 Evidenciar os padrões de distribuição da heterocromatina constitutiva e as regiões 

organizadoras de nucléolos (RONs), mediante técnicas de bandamento C e 

impregnação por nitrato de prata, respectivamente; 

 Determinar a natureza composicional de regiões heterocromáticas das espécies 

estudadas por meio da tripla coloração com fluorocromos base-específicos, como 

CMA3, DA, DAPI, a fim de estabelecer possíveis marcadores espécie específico; 

 Localizar os genes ribossomais 18S e 5S no complemento cariotípico por meio da 

técnica de hibridização in situ fluorescentes (FISH); 

 Utilizar da aplicabilidade do DNA barcode como uma ferramenta auxiliar para 

confirmação da identificação dos espécimes coletados. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Coletas dos espécimes 

 

No presente estudo foram coletados 41 indivíduos pertencentes cinco distintas famílias 

da ordem Perciformes (Tabela 2) ao longo do litoral sul baiano. Os vouchers estão 

depositados no Laboratório de Genética em Organismos Aquáticos da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia, campus Jequié.  
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TABELA 2: Lista de espécies analisadas neste estudo. 

Espécie Família Análise N Localidade Coordenadas 
GeneBank 

(COI) 
Referência 

C. faber Ephippidae Citogenética 1♀, 6 NI Baía de Camamu (BA) 13.880 S 38.942 W - Neste trabalho 

L. synageris Lutjanidae Citogenética 
2 ♀, 3 NI 

Arquipélago da Ilha de 

Tinharé/Boipeba (BA) 
13.474 S 38.913 W 

- Neste trabalho 

2♀, 1 NI Baía de Camamu (BA) 13.880 S 38.942 W 

P. argyreus 

Haemulidae 

DNA Barcode 1 * * HQ676793 Sanciangco et  al. 2011 

P. branickii DNA Barcode 1 * * HQ676794 Sanciangco et  al. 2011 

P. commersonnii DNA Barcode 5 

KwaZulu-Natal (África do Sul) 28.125 S 32.56 E JF494238 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Natal (África do Sul) 31.78 S 28.95 E JF494239 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Natal (África do Sul) 31.78 S 28.95 E JF494241 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Natal (África do Sul) 31.78 S 28.95 E JF494242 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Natal (África do Sul) 31.78 S 28.95 E JF494240 Steinke et al. (Não publicado) 

P. corvinaeformis 

Citogenética, 

DNA Barcode 

2 ♂,3  ♀, 6 

NI 

Arquipélago da Ilha de 

Tinharé/Boipeba (BA) 
13.474 S 38.913 W - Neste trabalho 

DNA Barcode 9 

São Paulo (Brasil) 23.863 S 46.152 W JQ365497 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 23.863 S 46.152 W JQ365498 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365499 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365500 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365501 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365502 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365503 Ribeiro et al. 2012 

São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365504 Ribeiro et al. 2012 
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P. corvinaeformis 

Haemulidae 

  
São Paulo (Brasil) 25.105 S 47.781 W JQ365499 Ribeiro et al. 2012 

P.furcatus DNA Barcode 2 
KwaZulu-Natal (África do Sul) 28.125 S 32.56 E JF494243 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Natal (África do Sul) 28.125 S 32.56 E JF494244 Steinke et al. (Não publicado) 

P. hasta DNA Barcode 6 

Guangdong -China 20.31 N 109.86 E EF607491 Zhang, 2011 

China 20.42 N 109.84 E EF607492 Zhang, 2011 

China 20.45 N 109.89 E EF607493 Zhang, 2011 

China 20.42 N 109.84 E EF607494 Zhang, 2011 

China 20.70 N 110.56 E EF607495 Zhang, 2011 

India 17.42 N 89.19 E FJ459580 Lakra e Verma, 2008 

P.incisus DNA Barcode 1 Israel 32.859 N 35.00 KF564312 Shaish, 2013 

P.kaakan DNA Barcode 2 

* * HQ676796 Sanciangco et  al. 2011 

Andhra Pradesh, Sir Arthor Cotton - 

India 
16.90 N 81.70 E JX260937 Kalyankar et al. (Não publicado) 

P.maculatus DNA Barcode 8 

China 20.88 N 111.21 E FJ238016 Zhang e Hanner, 2008 

China 20.88 N 111.21 E FJ238017 Zhang e Hanner, 2008 

China 20.05 N 111.48 E EU595244 Zhang e Hanner, 2008 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494248 Steinke et al. (Não publicado) 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494249 Steinke et al. (Não publicado) 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494250 Steinke et al. (Não publicado) 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494252 Steinke et al. (Não publicado) 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494251 Steinke et al. (Não publicado) 

P.olivaceus DNA Barcode 8 

* * HQ676798 Sanciangco et  al. 2011 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494253 Steinke et al. (Não publicado) 

Tugela Banks (África do Sul) 29.125 S 31.75 E JF494254 Steinke et al. (Não publicado) 
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Haemulidae 

  

Agulhas Bank (África do Sul) 36.00 S 21.00 E JF494256 Steinke et al. (Não publicado) 

Agulhas Bank (África do Sul) 36.00 S 21.00 E JF494257 Steinke et al. (Não publicado) 

Agulhas Bank (África do Sul) 36.00 S 21.00 E JF494258 Steinke et al. (Não publicado) 

Agulhas Bank (África do Sul) 36.00 S 21.00 E JF494259 Steinke et al. (Não publicado) 

Agulhas Bank (África do Sul) 36.00 S 21.00 E JF494255 Steinke et al. (Não publicado) 

P. panamensis DNA Barcode 1 * * HQ676799 Sanciangco et  al. 2011 

P.perotaei DNA Barcode 1 * * HQ676800 Sanciangco et  al. 2011 

P.stridens DNA Barcode 1 * * HQ149907 Sanciangco et  al. 2011 

P.striatus DNA Barcode 4 

* * JF494260 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Nata (África do Sul) 30.3333 S 30.75 E JF494263 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Nata (África do Sul) 30.3067 S 30.815 E JF494261 Steinke et al. (Não publicado) 

KwaZulu-Nata (África do Sul) 30.3333 S 30.75 E JF494264 Steinke et al. (Não publicado) 

R. randalli Serranidae Citogenética 
3♂, 2♀, 5 

NI 
Baía de Camamu (BA) 13.880 S 38.942 W - Neste trabalho 

S. chrysopterum 

Labridae 

DNA Barcode 1 Belize: Stann Creek District 16.7728 N 88.120 W JQ841012 Weigt et al. 2012 

S.cretense DNA Barcode 2 

* * KC501552 Keskin e Atar, 2013 

* * GQ341598 
Kazancioglu et al. (Não 

publicado) 

S. radians 
Citogenética, 

DNA Barcode 
3 ♀, 2 NI Baía de Camamu (BA) 13.880 S 38.942 W - Neste trabalho 

S.radians DNA Barcode 2 
Bahamas: Berry Islands 25.646 N 77.710 W  JQ839899 Weigt et al. 2012 

Fernando de Noronha (Brasil) 3.85 S 32.45 W JQ839590 Victor B. (Não publicado) 

S. rubripinne DNA Barcode 1 Quintana Roo, Majahual (Mexico) 18.709 N 87.7126 W GU225442 Valdez-Moreno et al. 2009 

Legenda: número de indivíduos (N); sexo - ♀ para fêmeas, ♂ para machos, NI não identificado; Gene COI: número de acesso no Genebank; * Dados não 

disponíveis. 

 PPGGBC



 

 

4.2. Procedimentos Citogenéticas 

 

4.2.1. Obtenção dos cromossomos mitóticos 

A obtenção dos cromossomos demanda células em divisão, em que as estruturas 

cromossômicas se tornam mais condensadas. Assim, com intuito de aumentar os números de 

metáfases foi injetada uma solução composta por leveduras (Sccharomyces cervisiae) nos 

indivíduos conforme descrito por Lee e Eldeu (1980):  

a) Injetar, na região intrapeitoral do indivíduo uma solução recém-preparada de fermento 

biológico (2g de fermento; 1g de acúçar; 10 mL de água incubada por 15 – 20 minutos 

na estufa a 37°C) na proporção de 1 mL desta solução para cada 100g de peso corporal 

do animal;  

b) Aguardar um período de 24 – 72 horas e proceder à técnica. 

 

Após 72 horas, os espécimes foram anestesiados com gelo e sacrificados para remoção 

do tecido do rim anterior para preparação das suspensões celulares para as análises 

citogenéticas e fígado para análises moleculares. 

Os cromossomos mitóticos foram obtidos de acordo com as seguintes metodologias de 

Blanco et al. (2012):  

a) Injetar intraperitonealmente uma solução de colchinha de 0, 025 % (proporção 

1mL/100g de massa corporal) e aguardar de 30 a 45 minutos;  

b) Anestesiar os indivíduos com gelo e sacrificar os mesmos removendo a porção 

anterior do rim;  

c) Dissociar o rim anterior em 6 mL de solução hipotônica (KCl – 0,075M) usando uma 

seringa de vidro sem agulha até obter uma solução aquosa;  

d) Deixar a solução incubando por 30 minutos a temperatura ambiente. Após a 

incubação, colocar 2 mL de fixador recém preparado (3 Metanol:1 Ácido acético) e 

homogeneizar o material com auxílio de uma pipeta Pasteur;  

e) Armazenar os tubos com a solução no freezer (-20°C) e após 72 horas, homogeneizar 

a solução novamente e centrifugar por 10 minutos a 1000 rpm;  

f) Retirar o sobrenadante com auxílio de uma pipeta Pasteur e adicionar 7 mL de fixador, 

homogeneizar novamente e centrifugar por 10 minutos;  

g) Repetir o passo f por duas vezes;  

h) Após a última centrifugação, retirar o sobrenadante da última centrifugação e 

adicionar 1 mL de fixador, homogeneizar e estocar o eppendorf no freezer.  
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E Netto et al. (1998):  

a) Extrair o rim cefálico do animal e lavar o material em meio de cultura RPMI 1640 

contendo antibiótico (penicilina);  

b) Fragmentar o tecido em 5 mL da mesma solução anterior até obter uma suspensão 

celular e transferir para tubo de centrifuga, completando até 9,5 mL; 

c)  Acrescentar cinco gotas de solução aquosa de colchicina 0,05 %, homegeneizando e 

deixando agir por 30 minutos à temperatura ambiente; 

d) Centrifugar a 1.000 rpm por 10 minutos e desprezar o sobrenadante;  

e) Adicionar cerca de 8 mL de solução de hipotônica (KCl 0,075 M) homogeneizando e 

deixando agir por 30 minutos à temperatura ambiente; 

f) Adicionar 2 mL de fixador recém-preparado e gelado ( 3: 1 - metanol e ácido acético) 

e centrifugar a 1000 rpm por 10 minutos;  

g) Descartar o sobrenadante e adicionar cerca de 6 mL de fixador, agitando levemente 

com pipeta Pauster;  

h) Centrifugar por 10 minutos a 1.000 rpm, descartando o sobrenadante;  

i) Repetir o processo de fixação por mais duas vezes;  

j) Após a última centrifugação, eliminar o sobrenadante e adicionar fixador na proporção 

de 1:1 de precipitado, homogeneizando-o. Guardar o material em tubos eppendorf 

mantendo-os no congelador; 

 

4.2.2. Preparações cromossômicas e coloração convencional com Giemsa 

De três a quatro gotas da suspensão celular foram pingadas em diferentes pontos de 

uma lâmina limpa e mergulhadas em água destilada previamente aquecida a 60 ºC. Após obter 

as preparações cromossômicas, as lâminas foram submetidas a uma coloração do tipo 

convencional com o emprego de uma solução de Giemsa 10% em tampão fosfato (pH 6,8), 

lavadas com água corrente e secas ao ar.  

 

4.2.3. Detecção das regiões heterocromáticas por meio da técnica de 

bandamento C 

Para visualização das regiões heterocromáticas foi empregada o padrão de bandas C, 

conforme descrito por Sumner (1972), com as seguintes modificações:  

a) Mergulhar a lâmina em ácido clorídrico 0,2 N na temperatura ambiente por 15 

minutos;  
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b) Lavar a lâmina em água destilada; 

c) Incubar a lâmina em solução salina de citrato de sódio (2xSSC) à 60ºC por 10 

minutos;  

d) Lavar a lâmina em água destilada; 

e) Incubar a lâmina em solução de hidróxido de bário Ba(OH)2 a 5% a 42°C entre 40 a 

50 segundos;  

f) Após incubação, lavar rapidamente a lâmina em HCl 0,2N e em água destilada; 

g) Incubar novamente a lâmina na solução de 2xSSC por 20 minutos;  

h) Lavar a lâmina, secar ao ar e corar com Giemsa 10% por 10 minutos. 

 

4.2.4. Detecção das regiões organizadoras de nucléolo (RONs) 

As regiões organizadoras de nucléolo (RONs) foram identificadas mediante a 

impregnação com nitrato de prata (Howell & Black, 1980):  

a) Pingar duas gotas de solução coloidal reveladora sobre a lâmina;  

b) Adicionar quatro gotas de solução aquosa de nitrato de prata (50%) sobre as gotas de 

solução coloidal reveladora;  

c) Com a ponta da lamínula, homogeneizar as soluções e cobrir com a lamínula; 

d) Incubar a lâmina na estufa a 60°C até obter uma coloração marrom claro;  

e) Lavar a lâmina com água destilada e corar com Giemsa 5% por 30 segundos. 

 

4.2.5. Coloração por flurocromos bases específicos (CMA3/DA/DAPI) 

Para evidenciar as regiões ricas em bases AT e GC foi empregada a tripla coloração 

com flurocromos bases-especificos (DA/DAPI/CMA3) descrita por Schweizer (1980):  

a) Submeter a lâmina a uma série alcoólica de 75%, 85% e 95% durante 2 minutos cada;  

b) Pingar 30 µl de cromomicina A3 sobre a lâmina e cobri-la com uma lamínula 

incubando por uma hora em câmara escura;  

c) Após o período de incubação, escorrer a lamínula e lavar com o tampão McIlvaine, 

seguida de água destilada e secar levemente;  

d) Colocar 30 µl de Distamicina DA sobre a lâmina, cobrir com a lamínula e incubar por 

quinze minutos em câmara escura;  

e) Repetir o passo c; 
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f) Pingar 30 µl de DAPI sobre a lâmina, cobrir com uma lamínula e incubar durante dez 

minutos na câmara escura em temperatura ambiente; 

g) Guardar a lâmina na geladeira em câmara escura por período de 10 a 20 dias. 

 

4.2.6. Preparações das sondas de DNAr 18S e 5S para hibridação 

fluorescente in situ (FISH) 

A sondas de DNAr 18S foi obtida via PCR (polymerase chain reaction) através de 

DNA genômico de Moenkhausia sanctaefilomenae Steindachner, 1907 utilizando os primers 

18S F (5’CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT 3’) e 18S R (5’CCG AGG ACC TCA CTA 

AAC CA 3’). Essa foi marcada via PCR com biotin-16-dUTP (Roche, Mannheim, Germany) 

e a detecção do sinal de hibridação foi realizada usando avidina-fluoresceína conjugada 

(FITC). Foram utilizados os seguintes parâmetros para amplificação do volume final 50µl: 1X 

de tampão, 2mM de MgCl2, 0,05mM de dATP, dCTP e dGTP, 0,025 dTTP e dUTP, 0,2 µM 

de cada primer, 0,05 de Taq polimerase e 2µl de DNA genômico.  

A reação de amplificação constou do seguinte programa: 1 minuto a 94°C; 31 ciclos 

de 30 segundos a 94°C, 45 segundos a 52°C e 1minuto e 30 segundos a 72°C; 10 minutos a 

72°C e forever a 12°C.  

A sondas de DNAr 5S  também foi obtida via PCR utilizando DNA genômico de M. 

sanctaefilomenae utilizando os primers 5S F (5’TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC 3’) e 

5S R (5’CAG GCT GGT ATG GCC GTA ACG 3’). Essa foi marcada via PCR com 

Digoxigenina-11-dUTP (Roche, Mannheim, Germany) e a detecção do sinal de hibridação foi 

realizada usando anti-digoxigenina-rodamina (Roche Applied Science). Foram utilizados os 

seguintes parâmetros para amplificação do volume final 50µl: 1X de tampão, 2mM de MgCl2, 

0,02mM de dATP, dCTP e dGTP, 0,014 de dTTP; 0,006 de dUTP, 0,2 µM de cada primer, 

0,05 de Taq polimerase e 2µl de DNA genômico. 

A reação de amplificação constou do seguinte programa: 1 minuto a 94°C; 31 ciclos 

de 30 segundos a 94°C, 45 segundos a 56°C e 1minuto e 30 segundos a 68°C; 10 minutos a 

68°C e forever a 12°C. 

 Os produtos da PCR foram corridos em gel agarose 1%. 
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4.2.7. Hibridação fluorescente in situ (FISH) 

A hibridização in situ fluorescente (FISH) foi realizada conforme descrito por Pinkel 

et al. (1986) utilizando duas sondas simultaneamente (double-FISH), com algumas 

modificações:  

a) Lavar as lâminas em tampão PBS1x durante 5 minutos em temperatura ambiente;  

b) Desidratar as lâminas em série alcoólica gelada 70, 85 e 100% por 5 minutos cada e 

deixar secar ao ar;  

c) Colocar 70 μl de RNAse (O,4% RNAse/2xSSC) sobre a lamínula e aderir a lâmina 

sobre essa lamínula, deixando em câmara úmida a 37º C por 1 hora;  

d) Lavar as lâminas três vezes em 2xSSC durante 5 minutos;  

e) Lavar as lâminas em tampão PBS1x durante 5 minutos em temperatura ambiente;  

f) Incubar as lâminas por 10 minutos em solução de pepsina 0,005% a 37°C; 

g) Lavar as lâminas em tampão PBS1x durante 5 minutos em temperatura ambiente;  

h) Desidratar as lâminas em série alcoólica gelada 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada 

e deixar secar ao ar;  

i) Mergulhar as lâminas em formamida 70% por 5 minutos a 70º C; 

j)  Desidratar novamente as lâminas em série alcoólica gelada 70%, 85% e 100% por 5 

minutos cada e deixar secar ao ar;  

k) Simultaneamente, desnaturar a solução de hibridação (30 μl de formamida + 12 μl de 

sulfato de dextrano + 6 μl de 20xSSC + 3 µl sonda 18S + 3 µl sonda 5S  + 6µl de 

água) no Termobloco  a 100º C por 10 minutos e passar imediatamente ao gelo;  

l) Colocar 60 μl de solução de hibridação sobre a lamínula e inverter a lâmina sobre a 

lamínula e deixar em câmara úmida a 37ºC overnight. 

m) No dia seguinte, lavar as lâminas duas vezes formamida 15%/0,2xSSC pH 7.0 a 42 ºC 

durante 10 minutos cada;  

n) Lavar as lâminas três vezes em 0,1xSSC a 60ºC, por 5 minutos cada;  

o) Em temperatura ambiente, lavar as lâminas durante 5 minutos em solução de Tween 

0,5%/4xSSC;  

p) Incubar as lâminas em tampão 5% NFDM/4xSSC por 15 minutos;  

q) Lavar as lâminas duas vezes por 5 minutos com Tween 0,5%/4xSSC, em temperatura 

ambiente;  
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r) Incubar as lâminas com 100µl mix de anticorpos (94 µl NFDM + 1µl de avidina FITC 

conjugada + 0,5µl de anti digoxigenina rodamina conjugada) durante 1 hora em 

câmera úmida e escura à 37ºC;  

s) Lavar as lâminas três vezes durante 5 minutos em solução de Tween 0,5%/4xSSC, a 

temperatura ambiente;  

t) Desidratar as lâminas em série alcoólica 70%, 85% e 100% por 5 minutos cada e secar 

ao ar;  

u) Colocar 30 µl de 4,6-diamidino-2-fenilindole DAPI em meio de montagem 

Vectashield;  

v) Guardar as lâminas montadas na geladeira em câmera escura. 

 

4.2.8. Captura e edição das imagens 

As melhores metáfases das preparações cromossômicas foram capturadas em um 

fotomicroscópio Olympus BX-51 usando o software de captura Image Pro-Plus versão 6.2 

(Media Cybernetics). Já as preparações cromossômicas com fluorocromos e hibridação in situ 

fluorescente foram fotografadas separadamente com auxílio do fotomicroscópio Olympus 

BX-61 utilizando filtros UV específicos e, sobrepostas com o mesmo software de captura. 

As imagens dos cariótipos foram processadas em Adobe Photoshop v 7.0.  e 

organizados a partir de medidas cromossômicas realizadas nas metáfases conforme proposto 

por Levan et al. (1964). 

 

4.3. Procedimentos moleculares 

4.3.1. Extração de DNA 

O DNA total das espécies foi extraído a partir de fragmentos de fígado ou músculo 

preservados em álcool 95% utilizando o Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega, 

USA), com as especificações do fabricante.  

 

4.3.2. Amplificação do gene COI  

Um fragmento de aproximadamente 650 pb da extremidade 5’ do gene mitocondrial 

Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) foi amplificado por PCR utilizando-se os seguintes 

pares de primers: 
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a) FF2 - 5’-TGT AAA ACG ACG GCC AGT CGA CTA ATC ATA AAG ATA TCG 

GCA  C-3’ e FR2 - 5’-CAG GAA ACA GCT ATG ACA CTT CAG GGT GAC CGA 

AGA ATC AGA A-3’  desenhados por Ivanova et al.(2007). 

b) 5’-GGT CAA CAA ATC ATA AAG ATA TTG G-3’ e 5’-TAA ACT TCA GGG 

TGA CCA AAA AAT CA-3’  descrito por Folmer et al. (1994). 

 

A reação de PCR com o primer descrito por Ivanova et al.(2007) foi preparada com 

um volume final de 15µl contendo: 0,2mM de dNTPs, tampão da PCR 1x, 2 mM de MgCl2, 

0,4 µM de cada primer, 1 unidade de Taq polimerase (5 U/µl), 50 a 100 ng/µl de DNA molde 

e água ultra pura q.s.p.  

A amplificação foi realizada no termocilcador Veriti (Applied Biosystems) com a 

seguinte programação: um passo inicial de 5 minutos a 95°C; 35 ciclos de 40 segundos a 

94°C, 40 segundos a 55°C e 1 minuto a 72°C e extensão final de 10 minutos a 72°C.  

A reação de PCR para o primer desenhado por Folmer et al. (1994) foi efetuada com 

um volume final de 15 µl contendo: 1,25 mM de dNTPs, tampão da PCR 1x, 50mM de 

MgCl2, 10 µM de cada primer, 1 U de Taq polimerase, 50 a 100 ng de DNA molde e água 

ultra pura q.s.p.  

As condições de amplificação na PCR compreenderam: um passo inicial de 5 minutos 

a 95°C; 35 ciclos de 40 segundos a 94°C, 40 segundos a 55°C e 40 segundos a 72°C; e 

extensão final de 7 minutos a 72°C.  

Os produtos da PCR foram corados com azul de bromofenol e GelRed, e submetidos à 

eletroforese em gel de agarose 1%. 

 

4.3.3. Purificação e Sequenciamento do DNA 

Comprovada a amplificação, as amostras foram purificadas com polietilenoglicol 

20%.  

Os produtos da PCR purificados foram marcados com BigDyeTerminator v 3.1 Cycle 

Sequencing Ready Reaction kit (Applied Biosystems) usando 4,75µl de água ultrapura, 1,5 µl 

do BigDye Buffer 5x, 0,75µl do BigDye terminator mix, 2µl do primer (0,8 pmol) e 1µl do 

produto de PCR purificado.  
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Para as condições de termociclagem utilizou-se o Veriti 96-well Thermal Cycler 

(Applied Biosystems) com os seguintes parâmetros: 1 minuto a 96°C; 35 ciclos de 

15segundos a 96°C, 15segundos a 50°C e 2 minutos a 60°C.  

Finalizada a reação, os produtos passaram por precipitação utilizando EDTA 125 mM/ 

etanol absoluto/etanol a 80%, e posteriormente seqüenciadas automaticamente no ABI 

3500XL Genetic Analyser (Applied Biosystems).  

 

4.3.4. Análise de dados 

As sequências forward geradas para cada espécie foram visualizados no programa 

códon code aligner. 

Para uma abordagem taxonômica, as sequências obtidas foram submetidas ao BLAST 

(basic alignment search tool) no NCBI (National Center for Biotechnology Information) para 

análise de homologias com outras sequências e confirmação da identificação taxonômica das 

amostras.  

Essas sequências também foram comparadas com o banco de dados on-line BOLD 

System v3 (http://www.boldsystems.org/) utilizando-se a opção “Species Level Barcode 

Records”, onde sequências barcode ao nível de espécie de tamanho igual ou superior a 500pb 

estão disponíveis para possível identificação e que considera apenas sequências que apresenta 

mais de 97% de similaridade com sequências do banco dados.  

As sequências foram alinhadas utilizando a ferramenta Clustal W Multiple Alignment 

no programa BioEdit V. 5.09 (Hall, 1999) juntamente com outras sequências (Tabela 2) 

selecionadas no GenBank (NCBI). 

O alinhamento foi exportado para o programa Mega v.5 (Tamura et al., 2011). Nesse 

software, utilizou-se o agrupamento por Neighbor-Joining (NJ) e o modelo de substituição 

nucleotídica Kimura-2-parâmetros, com mil pseudoréplicas de bootstrap, para gerar a 

topologia e a matriz de distancia genética. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados e discussão dessa dissertação são organizados na forma de capítulo. O 

primeiro capítulo será submetido na revista Genetics and Molecular Biology (GMB) e o 

mesmo já se encontram nas normas da revista. Os demais capítulos serão submetidos após a 

defesa da dissertação e estão nas normas estabelecidas pelo programa de pós em graduação. 
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5.1. Capítulo 1 

 

Marcadores cromossômicos e moleculares para identificação de Sparisoma radians 

(Valenciennes, 1840) (Labridae: Scarinae) 

 

Chromosomal and molecular markers to identification of Sparisoma radians 

(Valenciennes, 1840) (Labridae: Scarinae) 
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Abstract 

Os peixes-papagaios (Labridae, Scarinae) compreendem um vasto grupo de espécies marinhas 

de difícil identificação, especialmente na fase juvenil quando as características morfológicas e 

de coloração típica dos adultos estão ausentes. Assim, o objetivo desse trabalho foi testar o 

uso de marcadores citogenéticos e do DNA barcoding para identificação de espécimes de 

Sparisoma radians provenientes do litoral da Bahia, nordeste do Brasil. O sequenciamento da 

subunidade I do gene da citocromo oxidase (COI) confirmou que os espécimes pertenciam à 

S. radians, com similaridade de 99 a 100% em relação a sequências disponíveis do GenBank 

para populações do Caribe. A espécie revelou um número modal de 2n=46 com fórmula 

cariotípica de 24m/sm+22st/a. Blocos heterocromáticos foram visualizados nas regiões 

pericentroméricas da maioria dos cromossomos e terminais em alguns pares. As regiões 

organizadoras de nucléolos (RONs) são simples, localizadas nos braços curtos do par 2 e 

coincidentes com blocos ricos em GC e sítios de DNAr 18S. O DNAr 5S está presente na 

região intersticial do par 23. Esses representam os primeiros dados sobre DNA barcoding em 

peixes-papagaios da província brasileira e a primeira caracterização cromossômica refinada 

nesse grupo, revelando que os marcadores utilizados são eficazes na identificação de S. 

radians. 

Palavras-chave: Atlântico Sul, rearranjos cromossômicos, genes ribossomais, peixe marinho, 
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Scarinae (Labridae) compreende cerca de 10 gêneros e 99 espécies de peixes marinhos 

conhecidos popularmente por peixes-papagaio (Parenti e Randall, 2011; Helfman et al., 

2009). As espécies dessa subfamília habitam os oceanos Índico, Pacífico e Atlântico Tropical 

e apresentam importante papel ecológico e econômico nas zonas recifais (Robertson et al., 

2006; Streelman et al., 2002; Bellwood, 1994). 

Anteriormente, esse grupo era classificado como uma família (Scaridae) derivada de 

Labridae (Bellwood, 1994; Schultz, 1958). Porém, estudos moleculares recentes mostraram 

que Labridae+Scaridae compõem um grupo monofilético e que os peixes-papagaios deveriam 

ser alocados como uma subfamília (Scarinae) de Labridae (Westneat e Alfaro, 2005). 

Os peixes-papagaio estão entre os peixes mais coloridos do ambiente marinho 

(Streelman et al., 2002). De fato, algumas espécies de Scarinae são morfologicamente 

idênticas e o padrão de coloração representa um critério importante para distingui-las, como o 

verificado no gênero Sparisoma (Rocha et al., 2012; Pinheiro et al., 2010; Robertson et al., 

2006; Gasparini et al., 2003). Sete das 15 espécies desse gênero são relatadas em simpatria na 

costa brasileira (S. atomarium, S. amplum, S. axillare, S. frondosum, S. radians, S. rocha e S. 

tuiupiranga), incluindo descrições recentes com base em caracteres morfológicos (Rocha et 

al., 2012 Pinheiro et al., 2010; Feitoza et al., 2005; Gasparini et al. 2003; Moura et al., 

2001;). 

Entretanto, as características de coloração importantes para identificação precisa das 

espécies de Sparisoma são mais bem observadas em espécimes recém-coletados e podem ser 

influenciadas pela variação ontogenética ou sexo (Bernardi et al., 2000). Assim, o uso de 

marcadores genéticos pode ser útil na identificação dessas espécies. Entre eles, o DNA 

barcoding constitui um sistema de identificação de espécies com base em um trecho de DNA 

de aproximadamente 650 pb da região 5’ do gene mitocondrial citocromo c oxidase I (COI) 

(Hebert et al., 2003). Vários trabalhos atestam a análise do COI como uma ferramenta 
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confiável e rápida na identificação de espécies (Veneza et al., 2013; Baldwin e Weigt, 2012; 

Cerutti–Pereyra et al., 2012; Hubert et al., 2010;). Marcadores cromossômicos também 

podem ser usados para caracterizar e diferenciar espécies de peixes, sendo informativos para a 

citotaxonomia (e.g., Medrado et al., 2012). 

No caso dos Labridae, translocações robertsonianas e inversões pericêntricas revelaram 

cariótipos divergentes da condição plesiomórfica encontrada na maioria dos Perciformes 

marinhos (2n=48 cromossomos acrocêntricos) (Molina et al., 2012b; Sena e Molina, 2007a, 

2007b). Contudo, dados citogenéticos para a subfamília Scarinae estão disponíveis apenas 

para duas espécies da costa brasileira: Sparisoma axillare e Scarus trispinosus (Sena e 

Molina, 2007b). Além disso, as informações citogenéticas em ambas as espécies estão 

limitadas à cariotipagem e à identificação das regiões organizadores de nucléolos e 

heterocromatina por impregnação por nitrato de prata (Ag-NOR) e bandamento C.  

Portanto, o objetivo desse trabalho foi testar a aplicabilidade de marcadores 

cromossômicos e DNA barcoding na identificação de Sparisoma radians do litoral brasileiro. 

Adicionalmente, metodologias citogenéticas refinadas foram usadas para incrementar os 

dados cariotípicos em Scarinae e subsidiar inferências de evolução cromossômica no grupo. 

Foram analisados cinco indivíduos de Sparisoma radians (três fêmeas e dois indivíduos 

de sexo indeterminado) coletados na Baía de Camamu no litoral Sul da Bahia, Brasil. Os 

cromossomos mitóticos foram obtidos por meio da técnica de Netto et al. (2007). A 

heterocromatina constitutiva e as RONs ativas foram detectadas por bandamento C (Sumner, 

1972) e impregnação por nitrato de prata (Howell e Black, 1980), respectivamente. A tripla 

coloração com fluorocromos base-específicos (Schweizer, 1980) foi empregada para 

evidenciar as regiões ricas em bases GC e AT. 

As sequências de DNAr 18S e 5S foram detectadas simultaneamente por hibridação 

fluorescente in situ (double-FISH), conforme Pinkel et al. (1986) com estringência de 77%. 
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As sondas foram obtidas via PCR de acordo com Hatanaka e Galetti (2004) para o DNAr 18S 

e Martins et al. (2006) para o DNAr 5S e marcadas com biotina-16-dUTP e digoxigenina-11-

dUTP, respectivamente. A detecção do sinal das sondas DNAr 18S e 5S foram realizadas 

usando avidina-fluoresceína conjugada (FITC) e anti-digoxigenina-rodamina (Roche Applied 

Science), respectivamente.  Os cromossomos foram contracorados com 4,6-diamidino-2-

fenilindole DAPI em meio de montagem Vectashield (Vector).  

As imagens das preparações cromossômicas foram capturadas em microscópio de 

epifluorescência Olympus BX-51 e Olympus BX-61 usando o software Image Pro-Plus 

versão 6.2. (Media Cybernetics) e processadas em Adobe Photoshop v 7.0. Os cariótipos 

foram organizados a partir de medidas cromossômicas realizadas nas metáfases conforme 

proposto por Levan et al. (1964). 

Para análise de DNA barcoding, o DNA total foi extraído de fragmentos de fígado ou 

músculo utilizando-se o kit Wizard Genomic DNA Purification (Promega), seguindo as 

instruções do fabricante. Um fragmento de aproximadamente 650 pb da extremidade 5’ da 

subunidade I do gene da citocromo oxidase (COI) foi amplificado por PCR utilizando-se os 

primers 5’-GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’ e 

5’TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’ (Folmer et al., 1994). Cada reação de PCR 

foi preparada com 1,25 mM de dNTPs, tampão da PCR 1x, 50mM de MgCl2, 10 µM de cada 

primer, 1 U de Taq polimerase, 50 a 100 ng de DNA molde e água ultrapura para um volume 

final de 15 µl. A PCR compreendeu um passo inicial de 5 min a 95°C; 35 ciclos de 40s a 

94°C, 40s a 55°C e 40s a 72°C; e extensão final por 7 min a 72°C. Para comprovar a 

amplificação do COI, 3 µl de cada produto de PCR foram corados com azul de bromofenol e 

GelRed, e submetidos à eletroforese em gel de agarose 1%. 

Em seguida, as amostras foram purificadas com polietilenoglicol 20% e marcadas com 

o kit BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Ready Reaction (Applied Biosystems) em 
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uma reação preparada com 4,75 µl de água ultrapura, 1,5 µl do BigDye Buffer 5x, 0,75µl do 

BigDye Terminator mix, 2µl do primer (0,8 pmol) e 1µl do produto de PCR purificado. Para 

conduzir esta reação, utilizou-se a seguinte programação: 1 min a 96°C; 35 ciclos de 15s a 

96°C, 15s a 50°C e 2 min a 60°C. Após a precipitação em EDTA 125 mM, etanol absoluto e 

etanol 80%, as amostras foram sequenciadas automaticamente no ABI 3500XL Genetic 

Analyser (Applied Biosystems). 

As sequências forward geradas por eletroforese capilar foram submetidas ao BLAST 

(basic alignment search tool) no NCBI (National Center for Biotechnology Information) para 

análise de homologias com outras sequências e confirmação da identificação taxonômica das 

amostras. As sequências foram alinhadas com cinco outras sequências de COI disponíveis no 

GenBank (NCBI), utilizando-se a ferramenta Clustal W Multiple Alignment no programa 

BioEdit. O alinhamento foi exportado para o programa Mega v.5 (Tamura et al., 2011). Nesse 

software, utilizou-se o agrupamento por Neighbor-Joining (NJ) e o modelo de substituição 

nucleotídica Kimura-2-parâmetros, com mil permutações de bootstrap, para gerar a topologia 

e a matriz de distancia genética. 

As cinco sequências de COI do presente estudo revelaram taxas de similaridade entre 99 

e 100% com acessos de Sparisoma radians do GenBank (NCBI) coletados no Caribe. Duas 

dessas sequências foram baixadas juntamente com três outras congenéricas de similaridade 

decrescente. As 10 sequências foram reunidas no BioEdit em um alinhamento de 

aproximadamente 640 bases, o qual foi importado para o Mega 5. 

O agrupamento por NJ reuniu as sequências do presente estudo com as duas sequências 

de Sparisoma radians (populações caribenhas), separando-as de S. rubripine, S. cretense e S. 

chrysopterum (Figura 1). A distância média dentro do grupo S. radians foi de 0,2%, e a 

distância desse grupo para S. cretense, S. chrysopterum e S. rubripine foi de 11,9, 12,9 e 14%, 

respectivamente.  

PPGGBC



 

50 

 

Todos os espécimes de S. radians apresentaram um número diplóide modal de 2n= 46 

cromossomos com fórmula cariotípica de 24 m/sm+22 st/a (Figura 2a). O bandamento C 

mostrou que os blocos heterocromáticos estão distribuídos nas regiões pericentroméricas e na 

porção terminal dos braços longos de quase todos os cromossomos do complemento (Figura 

2b). As regiões organizadoras de nucléolos ativas (Ag-RONs) foram localizadas em posição 

terminal nos braços curtos do par 2 (Figura 2c). Essas regiões mostraram-se coincidentes com 

blocos de heterocromatina GC-ricos, marcados positivamente com cromomicina A3 (CMA3) 

(Figura 2c).  

O mapeamento físico com as sondas de DNAr 18S e 5S mostraram ausência de sintenia 

entre as duas família gênicas (Figura 3). O sítio de DNAr 18S foi coincidente com as Ag-

RONs, confirmando a existência de um sistema de RONs simples, enquanto os sítios de 

DNAr 5S ocuparam a região intersticial do par 23 (Figura 3). 

A subfamília Scarinae tem sido pouco estudada em relação a sua estrutura cariotípica 

(Sena e Molina, 2007a), mas é considerada um grupo monofilético (Westneat e Alfaro, 2005). 

Os resultados obtidos para S. radians (2n=46) é muito similar ao encontrado em S. axillare 

(Tabela 1), sugerindo uma tendência divergente em relação aos demais Perciformes marinhos 

(2n=48) (Galetti et al., 2000).  

A estrutura cariotípica das espécies de Sparisoma já estudadas também contrasta com o 

conservadorismo numérico (2n=48) observado no gênero Scarus e outras subfamílias de 

Labridae, como Bodianinae e Corinae. No entanto, a maioria das espécies dessa família tende 

a apresentar cromossomos com dois braços, indicando a predominância de inversões na 

evolução cariotípica de Labridae (Tabela 1). De fato, as inversões compõem um mecanismo 

importante para modificações cariotípicas em diversos grupos de peixes marinhos (Molina e 

Galetti, 2004). 
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No caso de S. radians, além das inversões pericêntricas, a presença de grandes 

cromossomos metacêntricos combinados à redução do 2n modal para a ordem pode ser 

resultado da ocorrência de fusões na evolução cromossômica da espécie, tal como proposto 

para S. axillare (Sena e Molina, 2007a). De fato, inversões pericêntricas estão entre os 

principais mecanismos de diversificação cariotípica entre os Perciformes (Molina, 2007), o 

que indica sua alta incidência e importância na evolução cariotípica dos teleósteos. 

A heterocromatina constitutiva está localizada nas regiões centroméricas e 

pericentroméricas de muitos vertebrados, inclusive em peixes (Sumner, 2003) e parece 

exercer um importante papel nas modificações cariotípicas de alguns grupos de peixes 

(Molina et al., 2012b). Em S. radians os blocos heterocromáticos estão localizados nas 

regiões centroméricas, pericentroméricas e nas porções terminais de alguns cromossomos. A 

presença desses blocos na porção terminal reforça a ideia de ocorrência de rearranjos 

cromossômicos em Scarinae. Padrão similares têm sido reportado em alguns grupos de 

Perciformes (Lima-Filho et al., 2012; Galvão et al., 2011) e nas espécies de Scarinae (Sena e 

Molina, 2007a), porém a heterocromatina nas porções terminais parece ser uma característica 

autopomórfica para S. radians.  

A localização e o número de RONs pode ser um ótimo marcador citotaxonômico para 

alguns grupos de peixes (Molina et al., 2012b). Em Perciformes, a presença de um único par 

de RONs é considerada uma condição basal (Galletti et al., 2000) e esse padrão foi mantido 

em S. radians. Outras espécies de Labridae (Molina et al., 2012b), inclusive Scarinae (Sena e 

Molina, 2007a) compartilham essa característica, embora RONs múltiplas tenham sido 

descritas para Halichoeres poeyi (Sena e Molina, 2007b). 

Seguindo também o padrão para a maioria das famílias de peixes marinhos tais como 

Gobiidae ( Lima-Filho et al., 2012; Galvão et al., 2011), Haemulidae (Motta Neto et al., 

2011a, 2011b), Carangidae (Accioly et al., 2012; Jacobina et al., 2012a, 2012b) e 
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Grammatidae (Molina et al., 2012a), as RONs foram coincidentes com regiões CMA3 

positivas na espécie analisada. A riqueza de conteúdo GC intercalado às RONs, descrito pela 

primeira vez em Scarinae, também é coincidente com o descrito na subfamília Bodianinae 

(Molina et al., 2012b). 

O mapeamento cromossômico simultâneo dos genes ribossomais 18S e 5S foram 

descritos pela primeira vez nesse trabalho para peixes-papagaio. A presença de múltiplas 

cópias de genes de RNAr no genoma de eucariontes é comum pela elevada quantidade 

transcritos de RNA, assim a localização sítios de DNAr em cromossomos distintos sugere 

uma evolução independente dessa família multigênica para esse grupo (Martins et al., 2011; 

Cioffi e Bertollo , 2010). 

O sítio de DNAr do 18S encontrado em S. radians foi coincidente com RONs e com as 

regiões CMA3, comprovando a existência de RONs simples. Essa condição talvez seja uma 

condição ancestral conservada para Scarinae, uma vez que esse padrão também já foi 

reportado para outros Labridae (Molina et al., 2012b). Os sítios de DNAr 5S descrito nesse 

trabalho para S. radians, presente na região intersticial do braço longo, é considerado 

condição basal em peixes, conferindo uma vantagem na organização do genoma (Galetti Jr. e 

Martins, 2004) embora um único par portador de sítios de DNAr 5S não seja tão frequente em 

peixes (Martins et al., 2011). 

O padrão de distribuição de muitas espécies de recifes é influenciado pelo seu potencial 

de dispersão e as condições adaptativas e ecológicas (Rocha, 2003). Espécies marinhas que 

estão adaptadas ou isoladas em ambientes particulares podem apresentar maior variabilidade 

genética (Palumbi, 1994; Cipriano et al., 2008;). Em ambientes recifais, o fluxo de água que 

circula nesse ambiente acaba funcionando como uma barreira para limitar a dispersão (Puebla, 

2009). Assim, muitas espécies restringem o seu fluxo gênico e padrões cariótipos divergentes 
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tendem a se fixar nessas populações a despeito do potencial dispersivo das larvas 

planctônicas. 

Apesar da falta de dados citogenéticos sobre a subfamília Scarinae, pode-se notar que 

grande parte dos pares cromossômicos já descritos para a mesma é de dois braços e para S. 

radians não é diferente. Isso sugere a ocorrência de repetidos eventos de inversões 

pericêntricas e/ou fusões cêntricas na história evolutiva da subfamília.  Combinadas com 

diferenciação dos habitats e modo de alimentação (Bernardi et al., 2000; Robertson et al., 

2006), eventos vicariantes podem ter tido papel fundamental nas modificações cariotípicas da 

subfamília Scarinae em relação aos demais Labridae. 
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TABELA 1: Revisão dos dados citogenéticos para Labridae (Perciformes) 

Tabela 3 

ESPÉCIES 2N FÓRMULA CARIOTÍPICA FN BANDA C AG- RONS REFERÊNCIAS 

SCARINAE       

Scarus trispinosus 48 6m/10sm/24st/8a 88 c, p s (par 9), bp Sena e Molina, 2007b 

Sparisoma axillare 46 6m/14sm/4st/22a 70 c, p s (par 11),bp Sena e Molina, 2007b 

Sparisoma radians 46  24m/sm+22st/a 84 c, p, t s (par 2), bp Neste estudo 

BODIANINAE 

Bodianus rufus 48 6m/12sm/14st/16a 80 c, p s (par10), bp Molina et al., 2012b 

Bodianus pulchellus 48 4m/12sm/14st/18a 78 c, p s (par 9), bp Molina et al., 2012b 

Bodianus insularis 48 4m/12sm/14st/18a 78 c, p s (par 9), bp Molina et al., 2012b 

CORINAE       

Halichoeres brasiliensis 48 48a 48 c, p s  Sena e Molina, 2007a 

Halichoeres poeyi 48 4m/44st 52 c, p m Sena e Molina, 2007a 

Halichoeres radiatus 48 48a 48 c, p m Sena e Molina, 2007a 

FN = Número fundamental; m = metacêntrico; sm= submetacêntrico; st = subtelocêntrico; a= acrocêntrico; c = centromérica; p = pericentromérica; t = terminal; s = simples; 

m = múltipla; bp = braço curto; bq = braço longo 
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FIGURA 1: Árvore de Neighbor-Joining baseada nas sequências do COI das espécies de 

Sparisoma. 
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FIGURA 2: Cariótipo de Sparisoma radians com 2n = 46 cromossomos. (A) Coloração 

convencional. (B) Bandamento C. Nos quadros (C), destacam-se os cromossomos portadores 

das RONs obtidas por nitrato de prata e as regiões ricas em GC após o tratamento com tripla 

coloração CMA3/DA/DAPI, ambas marcações localizam-se na porção terminal do braço curto 

do cromossomo dois. 

 

FIGURA 3: Sítios de DNAr  18S (verde) e 5S (vermelho) de Sparisoma radians 

identificados por double-FISH. 
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5.2. Capítulo 2 

 

Análise citogenética e molecular em Pomadasys corvinaeformis (Steindachner, 1868) 

revela polimorfismo microestrutural em população do Nordeste do Brasil 
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reveals microstructural polymorphism in the population Northeast of Brazil 
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Abstract 

Caracterizada pelo elevado conservadorismo cromossômico, muitas espécies da família 

Haemulidae tem sido alvo da pescaria por constituir um importante recurso alimentar. Assim, 

o presente estudo teve por objetivo identificar possíveis diversificações cariotípicas entre uma 

população de Pomadasys corvinaeformis provenientes do litoral da Bahia correlacionando 

com os dados disponíveis para outras populações ao longo do litoral brasileiro. P. 

corvinaeformis apresentou número modal de 2n=48 com três marcações em distintos 

cromossomos de sítios DNAr de 18S, um par coincidente com as RONs e outro no par seis. 

Os blocos heterocromáticos estão localizados nas regiões centroméricas e pericentroméricas 

da maioria dos cromossomos e os sítios de DNAr 5S estão na porção intersticial do par cinco. 

A validação da espécie foi confirmada mediante o sequenciamento da subunidade I do gene 

mitocondrial citocromo oxidase (COI) confirmando 99% de similaridade com outras amostras 

de P. corvinaeformis do banco de dados do GenBank e BOLD. Os resultados aqui revelam 

variações cromossômicas na estrutura microcariotípica da população de P. corvinaeformis 

divergindo com alguns dados da população descrita para Rio Grande do Norte. 

 

Keywords: Peixes marinhos, DNA Barcode, Genes ribossomais, Perciformes 
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1. INTRODUÇÃO 

Análises citogenéticas em peixes têm sido usadas principlamente para caracterizar espécies 

crípticas e/ou identificar polimorfismos em populações (Jacobina et al., 2011). Essas análises tem 

sido essenciais para um melhor entendimento sobre como ocorre as mudanças na composição 

genética de populações e espécies, principalmente os mecanismos de mudança evolutiva 

dentro das espécies (Allendorf e Luikart, 2007). 

A família Haemulidae é uma das maiores família entre os Perciformes, com 70 

gêneros e aproximadamente 145 espécies (Nelson, 2006). Essa família tem sido caracterizada 

pelo elevado conservadorismo cromossômico, em relação ao número diplóide e ao número 

fundamental (NF), em contraste com a grande diversidade morfológica e de coloração de 

algumas espécies ( Motta Neto et al., 2012; Motta Neto et al., 2011a, 2011b; Accioly e 

Molina, 2007; Nirchio et al., 2007; Ron e Nirchio, 2005). São popularmente conhecidos como 

roncadores, sendo em sua maioria marinhos, com algumas espécies habitando as águas 

salobras nos oceanos Atlântico, Indico e Pacífico e raramente águas doces, (Helfman et al., 

2009; Nelson, 2006). 

A família Haemulidae compõe a subordem Percoidei e, é subdividida em duas 

subfamílias: Haemulinae com os gêneros (Anisotremus, Conodon, Haemulon, Microlepidotus, 

Orthopristis, Pomadasys, Xerichthys e Xenistius) e Plectorhynchinae com os gêneros 

Diagramma, Parapristipoma, e Plectorhinchus (Nelson, 2006). No Brasil, há registro de 11 

espécies desta família, pertencentes aos gêneros Anisotremus, Conodon, Haemulon, 

Pomadasys e Parapristipoma, com nove espécies ocorrendo no Nordeste (Floeter et al., 

2001). 

Espécies dessa família são vulneráveis à pesca por constituírem um importante recurso 

alimentar (Silva e Medeiros et al., 2012; Costa et al., 1995) e os estudos citogenéticos e 

genéticos são relevantes para prevenir situações de sobrepesca e colapso dos estoques (Molina 

e Jacobina, 2013). Nesse sentido, o presente estudo teve por objetivo identificar possíveis 

diversificações cariotípicas entre uma população de Pomadasys corvinaeformis provenientes 

do litoral da Bahia correlacionando com os dados disponíveis para outras populações ao longo 

do litoral brasileiro, a fim de estabelecer marcadores genéticos úteis para elaboração de planos 

de conservação e manejo de estoque para o grupo.  
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2. MATERIAL E METÓDOS 

 

2.1. Amostragem  

Foram coletados 11 indivíduos de Pomadasys corvinaeformis (dois machos, três 

fêmease seis de sexo indeterminado) provenientes do Arquipélago da Ilha de Tinharé 

Boipeba, BA, Brasil. Os indivíduos foram submetidos à estimulação mitótica através de 

solução de fermento biológico por um período de aproximadamente 24 horas.  Após este 

período os espécimes foram anestesiados e sacrificados e amostras de tecidos (fígado e rim) 

foram retiradas. 

 

2.2. Preparações e análises citogenéticas 

Os cromossomos mitóticos foram obtidos por meio da técnica de Blanco et al., 2012. 

Os blocos heterocromáticos e as regiões organizadoras de nucléolo (RONs) foram 

evidenciados por bandamento C (Sumner 1972) e impregnação por nitrato de prata Howell & 

Black (1980), respectivamente. e.  

As sequências de DNAr 18S e 5S foram detectadas simultaneamente por hibridação 

fluorescente in situ (double-FISH), conforme descrito por Pinkel et al. (1986) com 

estringência de 77%. As sondas de DNAr 18S e 5S foram obtidas via PCR mediante amostras 

de DNA genômico de Moenkhausia sanctaefilomenae Steindachner, 1907 e marcadas via 

PCR com biotin-16-dUTP e Digoxigenin-11-dUTP (Roche, Mannheim, Germany), 

respectivamente. A detecção do sinal destas sondas foram realizadas usando avidina-

fluoresceína conjugada (FITC) e anti-digoxigenina-rodamina (Roche Applied Science), 

respectivamente. Os cromossomos foram contracorados com Mounting Medium with DAPI 

da Vectashield (Vector, Ontario, Canadá).  

As imagens das preparações cromossômicas foram capturadas utilizando microscópio 

óptico Olympus BX51 e um microscópio de fluorescência Olympus BX-61 usando o software 

de captura Image Pro-Plus versão 6.2. (Media Cybernetics) e processadas no programa Adobe 

Photoshop v 7.0. Os cariótipos foram organizados a partir de medidas cromossômicas 

conforme proposto por Levan et al. (1964).  

 

2.3. Extração e Sequenciamento de DNA 

O DNA total foi extraído a partir de fragmentos de fígado utilizando o 

WizardGenomic DNA Purification Kit (Promega), com as devidas orientações do fabricante.  
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Para obtenção da sequencia barcoding, um fragmento de aproximadamente 650 pb da 

extremidade 5’ do gene mitocondrial Citocromo Oxidase Subunidade I (COI) foi amplificado 

por PCR utilizando-se o par de primers FF2 (5’-TGT AAA ACG ACG GCC AGT CGA CTA 

ATC ATA AAG ATA TCG GCA  C-3’) e FR2 (5’-CAG GAA ACA GCT ATG ACA CTT 

CAG GGT GAC CGA AGA ATC AGA A-3’)  desenhados por Ivanova et al.(2007). Cada 

reação de PCR foi preparada para um volume final de 15µl com 0,2mM de dNTPs, PCR 

Buffer 1x, 2 mM de MgCl2, 0,4 µM de cada primer, 1 unidade de Taq polimerase,50 a 100 

ng/µl de DNA molde e água ultra pura q.s.p. Para amplificação utilizou-se um termocilcador 

Veriti (Applied Biosystems) com a seguinte programação: 5 min a 95°C; 35 ciclos de 40s a 

94°C, 40s a 55°C e 1 min a 72°C; e 10 min a 72°C. Para comprovar a amplificação do COI, 

3µl de cada produto de PCR foram corados com azul de bromofenol e Gel Red
TM

, e 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 1%. 

Comprovada a amplificação, as amostras foram purificadas com polietilenoglicol 20% 

e os fragmentos purificados foram marcados com BigDyeTerminator v 3.1 Cycle Sequencing 

Ready Reaction kit (Applied Biosystems) em uma reação preparada com 4,75µl de água 

ultrapura, 1,5 µl do BigDye Buffer 5x, 0,75µl do BigDye terminator mix, 2µl do primer (0,8 

pmol) e 1µl do produto de PCR purificado. Para conduzir esta reação, utilizou-se o Veriti 96-

well Thermal Cycler (Applied Biosystems) com a seguinte programação: 1 minuto a 96°C; 35 

ciclos de 15segundos a 96°C, 15segundos a 50°C e 2 minutos a 60°C. Em seguida, as 

amostras passaram por precipitação, utilizando-se EDTA 125 mM, etanol absoluto e etanol a 

80%, posteriormente sendo sequenciadas automaticamente no sequenciador ABI 3500XL 

Genetic Analyser (Applied Biosystems). 

 

2.4. Análise de dados 

As sequências forward geradas por eletroforese capilar foram visualizados no 

programa codon code aligner e posteriormente submetidas ao BLAST (basic alignment 

search tool) no NCBI (National Center for Biotechnology Information) para análise de 

homologias com outras sequências e confirmação da identificação taxonômica das amostras. 

Esses bancos de dados também foram utilizados para obtenção de 50 sequências 

representadas por 13 espécies do gênero Pomadasys, as quais, juntamente com as 11 

sequências do presente trabalho, foram alinhadas com a ferramenta clustalW multiple 

aligment no programa BioEdit V. 5.09 (Hall, 1999). Em seguida, o alinhamento foi importado 

para o programa MEGA5 (Tamura et al., 2011) para obtenção de uma árvore de Neighbor-
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Joining (NJ) baseada no modelo de substituição nucleotídica Kimura-2-parâmetros (K2P) e 

com mil pseudoréplicas de bootstrap.  

 Para uma maior abordagem taxonômica, as mesmas sequências foram comparadas 

com o banco de dados do BOLD utilizando-se a opção Species Level Barcode Records, onde 

sequências barcode ao nível de espécie de tamanho igual ou superior a 500pb estão 

disponíveis para possível identificação. Quando a sequência “desconhecida” apresenta mais 

de 97% de similaridade com sequências de uma única espécie do banco, há uma provável 

identificação e é possível se obter uma árvore de Neighbor-Joining (NJ) representada pela 

sequência “desconhecida” e outras 99 sequências disponíveis no BOLD e GenBank.  

 

3. RESULTADOS 

A análise das 11 sequências formaram um cluster com outras sete sequências de P. 

corvinaeformes do GeneBank, separando-se das demais sequências congenéricas (Figura 1). 

Este padrão de agrupamento reflete a unanimidade nas etapas do BLAST, no qual todas as 

sequências deste estudo apresentaram 100% de similaridade e alinhamento completo apenas 

com sequências de P. corvinaeformis. Os resultados foram os mesmos para o BOLD e as 

sequências apresentaram de 99,8 a 100% de similaridade com sequências barcode de P. 

corvinaeformis, estando agrupadas com as mesmas em todas as topologias geradas pelo 

BOLD.  

P. corvinaeformis revelou um número modal de 2n=48 cromossomos acrocêntricos, 

NF = 48 (Figura 2A). A coloração convencional mostrou no par 18 uma constrição secundária 

coincidente com as regiões organizadoras de nucléolos (RONs) presentes apenas neste par 

cromossômico (Figura 2A). Já o mapeamento cromossômico ou citogenético do gene de 

DNAr 18S revelaram três marcações positivas em distintos cromossomos (Figura 3), duas 

destas, coincidentes com as RONs e uma outra na posição intersticial do par 6, enquanto os 

sítios de DNAr 5S foram localizados na região intersticial do par cinco (Figura 3). Os blocos 

heterocromáticos foram localizados nas regiões centroméricas e pericentroméricas de quase 

todos os cromossomos (Figura 2B), inclusive no par das RONs.  
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4. DISCUSSÃO 

Os padrões de qualidade das sequências obtidas juntamente com a equivalência ou alta 

similaridade das mesmas com acessos do BOLD e GenBank reforçam a identificação dos 

espécimes como P. corvinaeformis que apresentou macroestrutura cariotípica de 2n=48 

cromossomos acrocêntricos semelhante à descrita na literatura para a família Haemulidae 

(Motta Neto et al., 2012; Motta Neto et al., 2011a, 2011b;  Accioly e Molina, 2007;  Nirchio 

et al., 2007; Ron e Nirchio, 2005) e é também considerado um caráter plesiomórfico para 

Perciformes (Galetti et al., 2000). 

A presença de RONs simples em P. corvinaeformis é também um padrão relatado em 

outras espécies da família e, é considerada uma condição compartilhada para o grupo 

(Accioly e Molina, 2007), sendo também reportado em outros grupos de Perciformes (Accioly 

et al., 2012; Jacobina et al., 2011; Galvão et al., 2011). De acordo com Gornung (2013) 

apenas 13% dos cariótipos descritos para teleósteos tem RONs localizadas na porção 

intersticial. Isso pode estar relacionado com a pouca dinâmica dessas regiões que talvez 

dificulte a dispersão no cariótipo (Accioly e Molina, 2007). 

Entretanto, a técnica de Ag-RON apenas evidencia regiões organizadoras de nucléolos 

que tiveram atividade de transcrição na interfase (Gornung, 2013). Assim, a utilização de 

técnica mais resolutivas, como a hibridização in situ fluorescente permiti autenticar essas 

regiões (Kasahara, 2009) resultantes de atividade diferencial de transcrição ou decorrentes do 

número variável de repetições presentes pelo RNAr (Molina e Jacobina, 2013).  

Os genes ribossomais têm sido mapeados em diversos grupos de peixes fornecendo 

informações importantes sobre a biodiversidade e evolução desse grupo (Revisado em Cioffi 

et al. 2012). Esses genes pertencem a duas famílias multigênicas diferentes: o DNAr 45S que 

codifica a porção 18S, 5.8S e 28S do RNAr com relação direta com os sítios da RONs nos 

cromossomos e o DNAr 5S que transcreve apenas a subnidade RNAr 5S sem a presença das 

RONs (Long & David, 1980). 

Nas espécies amostradas aqui três cístrons ribossômicos ativos foram mapeados 

através da sonda de DNAr de 18S, sendo dois coincidentes com as RONs no par 18, e um 

terceiro cístrons no par seis. Esse padrão é diferente de outros padrões descritos para 

populações de P. corvinaeformis que apresentam apenas duas marcações em pares homólogos 

(Motta Neto et al., 2011b). Essa diferença númerica pode ser em decorrência de uma 

diferença no tamanho de sítios de DNAr. Essas ocorrências,  podem ser explicadas por 
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duplicações/deleções, crossing over desigual ou até transposições, uma vez que essa classe de 

DNA altamente repetitivos está mais propensa a isso. 

O mapeamento cromossômico de genes ribossomais de DNAr 5S tem sido reportado 

na posição intersticial de apenas um par cromossômico em peixes (Martins e Galetti, 1999). 

Em várias espécies de Haemulidae a localização desses genes tem sido detectados na posição 

terminal do par cinco ou par 10 evidenciando a proximidade das espécies, como por exemplo 

no gênero Haemulon (Motta Neto et al., 2011a, b). Em nosso estudo, a variação da 

localização desses genes na região instersticial pode ser em decorrência de inversões, como 

proposto Gornung (2013) e as variações interespecíficas na posição dos sítios de DNAr pode 

ser devido também à inversões pericêntricas e translocações. 

Em P. corvinaeformis observa-se que há uma redução dos tamanhos dos blocos 

heterocromáticos, preferencialmente distribuído na região centromérica e pericentromérica de 

quase todos os cromossomos corroborando mais uma tendência para a família Haemulidae 

(Motta Neto et al., 2012; Motta Neto et al., 2011a, 2011b;  Accioly e Molina, 2007;  Nirchio 

et al., 2007; Ron e Nirchio, 2005). De acordo com Motta-Neto et al. (2011b) a redução da 

quantidade de heterocromatina parece estar associada com uma baixa dinâmica proporcionada 

pela presença de largas sequências repetitivas levando a manutenção de estruturas cariotípicas 

estáveis no grupo. 

De fato, o conservadorismo cromossômico observado nesta família pode ser 

decorrente de algumas peculiaridades biológicas do grupo que favorece o fluxo gênico, tais 

como a formação de cardumes grandes, período pelágico curto e ampla distribuição 

geográfica (Motta-Neto et al., 2011a; Accioly e Molina, 2007) que acaba resultando em 

mudança na macroestrutura cariotípica não visíveis em contraste as variações morfológicas 

encontradas (Motta-Neto et al., 2012). Os resultados aqui apontam variações cromossômicas 

na estrutura microcariotípica da população P. corvinaeformis diferentes de outras populações 

relatadas com padrões cariotípicos conservados, sugerindo que essas diferenças sejam um 

importante marcador interpopulacional entre as populações do Rio Grande do Norte e Bahia. 

5. REFERÊNCIAS 

As referências bibliográficas, citadas no presente estudo, se encontram reunidas no 

final desta dissertação. 
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FIGURA 1: Árvore de Neighbor-Joining das sequências do COI das espécies de Pomadasys 

corvinaeformis. 

Figura 4 
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FIGURA 2: Cariótipo de Pomadasys corvinaeformis com 2n = 48 cromossomos 

acrocêntricos. (A) Coloração convencional. (B) Bandamento C. O quadro em destaque 

corresponde as regiões organizadoras de nucléolo obtidas pela coloração por nitrato de prata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Cariótipo de Pomadasys corvinaeformis com os sítios de DNAr 18S (verde) e 5S 

(vermelho). 

Figura 5 

Figura 6 
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5.3. Capítulo 3 

 

Estase cromossômica em diferentes famílias de Perciformes marinhos 

 

Stasis chromosome in different families of marine Perciformes 

 

Fabilene Gomes Paim, Leandro Aragão da Hora Almeida, Paulo Roberto Antunes de Mello 

Affonso e Débora Diniz 

 

Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Jequié, 

Bahia, Brasil. 
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Abstract  

A ausência de barreiras físicas nos ambientes marinhos e a grande capacidade dispersiva das 

populações de peixes são alguns dos fatores que podem explicar a estabilidade cariotípica nos 

Perciformes marinhos. Nesse sentido, este trabalho tem por objetivo ampliar os dados 

citogenéticos das espécies Chaetodipterus faber (Ephippidae), Lutjanus synageris 

(Lutjanidae) e Rypticus randalli (Serranidae) coletadas no litoral Sul da Bahia, Brasil 

mediante técnicas da citogenética clássica e molecular. Todas as espécies das três famílias 

compartilham um cariótipo com o mesmo valor diplóide de 2n = 48 cromossomos 

acrocêntricos, RONs simples e blocos heterocromáticos reduzidos na porção centromérica. A 

presença de RONs simples em L. synageris e R. randalli  foi confirmada mediante ao 

mapeamento físico de DNAr 18S. Os sítios de DNAr 5S estão localizados no par 10 na 

porção centromérica para ambas as espécies. Os dados aqui descritos reforçam a hipótese do 

alto conservadorismo cromossômico para as espécies da família Ephippidae, Lutjanidae e 

Serranidae em relação ao caráter plesiomórfico dos Perciformes. Estes resultados configuram 

a primeira caracterização cromossômica para C. faber e R. randalli  e as primeiras 

informações sobre a localização dessas sequencias gênicas para L. synageris e R. randalli  

para a costa brasileira. 

 

Palavras-Chaves: cariótipos estáveis, peixes marinhos, genes ribossomais, Atlântico Sul  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os Perciformes representam a maior ordem entre os vertebrados com 

aproximadamente 10.000 espécies, 1540 gêneros e 160 famílias. Aproximadamente 76% 

destes habitam o ambiente marinho dominando os recifes de corais. Apesar da grande 

importância ecológica e econômica esse grupo polifilético tem sido pouco estudado sob o 

ponto de vista citogenético (Helfman et al., 2009; Nelson, 2006).  

Estudos cariotípicos nessa ordem vêm revelando um padrão conservado de 2n= 48 

cromossomos acrocêntricos. Entretanto, a grande diversidade morfológica encontrada nessa 

ordem não segue a diversificação cariotípica o que torna um excelente grupo modelo para 

estudos voltados para compreensão da estrutura genética de populações marinhas, bem como 

no estabelecimento de seus padrões evolutivos (Molina, 2007; Galetti et al., 2000; Brum, 

1996).  

A presença de cariótipos estáveis compartilhados por muitas famílias de Perciformes 

marinhos ( Molina et al., 2013; Calado et al., 2012; Motta Neto et al., 2012; Motta Neto et al., 

2011a, b; Accioly e Molina, 2008; Cipriano et al., 2008; Accioly e Molina, 2007; Nirchio et 

al., 2007; Molina e Bacurau, 2006; Ron e Nirchio, 2005; Affonso et al., 2001) não está 

totalmente esclarecido e, podem estar atrelado as características biológicas dessas famílias 

assim como a evolução cariotípica do grupo. De acordo com Molina (2007) a ausência de 

barreiras no ambiente marinho favorecendo uma conectividade entre as populações, 

combinados com particularidades cromossômicas e genômicas, distribuição geográfica e 

tempo evolutivo favoreceram a estabilidade cariotípica encontrada nos Perciformes marinhos. 

Diferentemente dos Perciformes marinhos, os que habitam água doce revelam uma 

grande variação cariotípica, como podermos observar nos ciclídeos, cujo número fundamental 

variam entre 44 e 118 braços e o número diplóide podem variar de 38 cromossomos até 60  

cromossomos  (Feldberg  et  al.,  2003). Isso parece reforçar a hipótese entre a relação do 

tamanho da população e a presença de barreiras mais eficazes, podem ser responsáveis por 

essa grande diversidade cariotípica (Brum e Galetti, 1997).  

Nesse sentido, estudos voltados para o entendimento da composição e estrutura 

genética das populações de peixes marinhos são imprescindíveis, a fim de reconhecer o 

padrão de dispersão e recrutamento dessas espécies. Assim, este trabalho tem por objetivo 

ampliar os dados citogenéticos para as espécies da família Ephippidae, Chaetodipterus faber 

 (Broussonet, 1782), Lutjanidae, Lutjanus synageris (Linnaeus, 1758) e Serranidae, Rypticus 
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randalli Courtenay, 1967, mediante técnicas da citogenética clássica e molecular a fim de 

ajudar a identificar os padrões de estabilidade cariotípica ocorridos nestas espécies ao longo 

do processo de evolução cariotípica dos Perciformes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram analisados um total de 25 indivíduos; 7  da espécies Chaetodipterus faber 

(Ephippidae), 10  da espécies  Rypticus randalli (Serranidae) e 8 da espécies  Lutjanus 

synageris (Lutjanidae) coletados no litoral Sul da Bahia, Brasil. (Tabela 2).  

Os espécimes foram transportados, acondicionados em aquários e submetidos à 

estimulação mitótica por um período de 72-120 horas para obtenção de preparações mitóticas 

de boa qualidade. Os vouchers estão depositados no Laboratório de Genética de Organismos 

Aquáticos (LAGOA) da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus Jequié.  

Os cromossomos mitóticos foram obtidos por meio da técnica de Blanco et. al. (2012) 

e Netto et al. (2007). Os blocos heterocromáticos foram evidenciados por bandamento C 

(Sumner, 1972) e as regiões organizadoras de nucléolo (RONs) pela coloração por nitrato de 

prata (Howell e Black, 1980). 

As sequências de DNAr 18S e 5S foram detectadas simultaneamente por hibridação 

fluorescente in situ (double-FISH), conforme descrito por Pinkel et al. (1986) com 

estringência de 77%. As sondas de DNAr 18S e 5S foram obtidas via PCR mediante amostras 

de DNA genômico de Moenkhausia sanctaefilomenae Steindachner, 1907 e marcadas via 

PCR com biotin-16-dUTP e Digoxigenin-11-dUTP (Roche, Mannheim, Germany), 

respectivamente, e a detecção do sinal destas sondas foram realizadas usando avidina-

fluoresceína conjugada (FITC) e anti-digoxigenina-rodamina (Roche Applied Science), 

respectivamente. Os cromossomos foram contracorados com Mounting Medium with DAPI 

da Vectashield (Vector, Ontario, Canadá).  

As imagens das preparações com cromossomos metafásicos foram capturadas 

utilizando microscópio óptico Olympus BX51 e um microscópio de epifluorescência 

Olympus BX-61 usando o software de captura Image Pro-Plus versão 6.2. (Media 

Cybernetics) e processadas em Adobe Photoshop v 7.0. Os cariótipos foram organizados a 

partir de medidas cromossômicas realizadas nas metáfases, conforme proposto por Levan et 

al. (1964). 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. PADRÃO CROMOSSÔMICO DA FAMÍLIA EPHIPPIDAE 

Chaetodipterus faber revelou uma número modal de 2n = 48 cromossomos 

acrocêntricos (Figura 1A). As RONs são simples e estão localizados na porção intersticial do 

braço longo do par 3 (Figura 1A). Os blocos heterocromáticos estão distribuídos 

preferencialmente na região pericentromérica da maioria dos cromossomos (Figura 1B) 

destacando o par 3 que apresenta blocos heterocromáticos maiores que os demais, sendo estes 

coincidentes com as RONs.  

 

3.2. PADRÃO CROMOSSÔMICO DA FAMÍLIA LUTJANIDAE 

Ambas as populações de Lutjanus synageris (Lutjanidae) apresentaram um número 

modal de 2n = 48 cromossomos acrocêntricos (Figura 2A). A coloração convencional com 

Giemsa mostrou no par 23 uma constrição secundária coincidente com as regiões 

organizadoras de nucléolos (RONs) presentes apenas neste par cromossômico (Figura 2A), 

que foi confirmado pelo mapeamento da sequência de DNAr 18S (Figura 2C). Já os sítios de 

DNAr do 5S estão localizados na porção pericentromérica do par 10 (Figura 2C). Os blocos 

heterocromáticos estão localizados nas regiões centroméricas da maioria dos cromossomos do 

complemento cariotípico (Figura 2B).  

3.3. PADRÃO CROMOSSÔMICO DE SERRANIDAE 

Rypticus randalli compartilham um número modal de 2n = 48 cromossomos 

acrocêntricos (Figura 3A). Os blocos heterocromáticos estão reduzidos e localizados nas 

regiões centroméricas da maioria dos cromossomos e na região pericentromérica de alguns 

cromossomos (Figura 3B). As RONs estão localizadas na região pericentromérica do par 20 

(Figura 3A) evidenciando um heteromorfismo de tamanho, confirmado pelo mapeamento 

físico dos sítios de DNAr 18S (Figura 3C). Os sítios de DNAr 5S estão localizados na região 

pericentromérica do par 10 (Figura 3C). 
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4. DISCUSSÃO 

 

Todas as espécies aqui descritas compartilham um cariótipo com o mesmo valor 

diplóide de 2n = 48 cromossomos acrocêntricos, uma tendência descrita para a maioria dos 

grupos de Perciformes marinhos (Brum, 1996; Galetti et al., 2000), representando uma 

característica primitiva para o grupo (Molina, 2007). A presença desse tipo de cariótipo basal 

também foi encontrado em outras espécies da família Serranidae (Molina et al., 2002), 

corroborando os dados aqui descritos para R. randalli. Os dados citogenéticos para seis 

espécies da família Lujtanidae na costa brasileira também revelam esse mesmo padrão 

cromossômico (Rocha e Molina, 2008), entretanto, populações de L. synageris descritas para 

o Caribe revelaram dois citótipos, o primeiro com 2n = 48 cromossomos acrocêntricos e 

segundo com 2n= 47 (46 cromossomos acrocêntricos e 1 cromossomo metacêntrico) (Nirchio 

et al., 2008). Os dados citogenéticos aqui reportados para Ephippidae com a descrição do 

cariótipo de C. faber representam a primeira caracterização cromossômica para a família.  

Esse conservadorismo cromossômico numérico e estrutural tem sido reportado em 

outras famílias de Perciformes como Haemulidae (Motta Neto et al., 2012; Motta Neto et al., 

2011a, 2011b; Accioly e Molina, 2007; Nirchio et al., 2007; Ron e Nirchio, 2005), Scianidae 

(Accioly e Molina, 2008), Chaetodontidae (Molina et al., 2013; Affonso et al., 2001) e 

Guerridae (Calado et al., 2012; Cipriano et al., 2008; Molina e Bacurau, 2006). De acordo 

com Molina (2007) cariótipos estáveis são mais frequentes em espécies de peixes marinhos 

devido às peculiaridades que o ambiente proporciona, tais como a ausência de barreiras físicas 

que permite uma maior dispersão de larvas pelágicas e acaba favorecendo uma maior 

conectividade entre as populações mais distantes, culminando com uma menor diversificação 

cromossômica.  

A redução do tamanho dos blocos de heterocromatina na região centromérica e 

pericentromérica observados em C. faber, L. synageris e R. randalli revela mais uma 

tendência em Perciformes frequentemente observada em Haemulidae e Chaetodontidae e 

parece ter um papel fundamental na manutenção ou diversificação do processo de evolução 

cariotípica (Molina et al., 2012b; Molina, 2007). A presença de grandes blocos, como é 

notável no cariótipo de C. faber também tem sido reportada em espécies de Scianidae e, é 

uma tendência particular desse grupo (Accioly e Molina, 2008). 

De fato, é provável que o conteúdo heterocromático, assim como seus aspectos 

composicionais, possa desempenhar um papel importante na diversificação do cariótipo de 
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muitos grupos de peixes (Molina & Galetti, 2002; Canapa et al., 2002).   Assim sendo, a 

pequena quantidade de heterocromatina entre os Perciformes poderia reduzir a dinâmica da 

evolução cariotípica, que seria propiciada pela presença de amplos segmentos de sequências 

repetitivas nos cromossomos. Desta forma, o padrão heterocromático reduzido dessas 

espécies pode contribuir para a manutenção de um cariótipo mais estável, pouco sujeito à 

ocorrência e fixação de mudanças acentuadas, evidenciando um estado homeostático 

observadas em muitas espécies de Perciformes (Molina, 2007). 

A presença de RONs simples na porção pericentromérica tem sido considerada 

ancestral para os Perciformes (Affonso et al., 2001), tal condição é observada nas espécies 

aqui analisadas e compartilhada com Haemulidae, Scianidae e Chaetodontidae corroborando 

essa hipótese. Em alguns grupos de peixes, como na família Lutjanidae, a localização e o 

número de RONs é um excelente marcador citotaxonômico (Rocha e Molina, 2008).  

As diferenças de tamanho das RONs entre homólogos, como se observa em R. 

randalli  são muito frequentes em espécies de peixes que apresentam RONs em apenas um 

par cromossômico (Foresti et al., 1981). Esse polimorfismo é possivelmente resultante de 

duplicações/deleções espontâneas e/ou crossing over desigual (Affonso et al., 2002) ou 

podem ser explicados pela atividade transcricional diferencial dos genes ribossomais. 

A existência de RONs simples em L. synageris e R. randalli podem ser comprovadas 

mediante o mapeamento cromossômico dos sítios de DNAr 18S e representaram aqui as 

primeiras informações sobre a localização dessas sequencias gênicas nessas espécies para a 

costa brasileira. Esses genes não são sintênicos com a localização dos sítios de DNAr 5S na 

porção centromérica dos cromossomos acrocêntricos para ambas as espécies e demonstrando 

assim a evolução independente dessa família multigênica para os Perciformes (Martins et al., 

2011). Essa proposta de arranjos não sintênicos também tem sido reportado em 

Chaetodontidae (Molina et al., 2013) e Haemulidae (Motta Neto et al., 2011a, b). 

Todas as espécies descritas aqui apresentaram número modal de 48 cromossomos 

acrocêntricos, RONs simples e blocos heterocromáticos reduzidos na porção centromérica e 

pericentromérica, reforçando a hipótese do alto conservadorismo cromossômico para as 

espécies da família Ephippidae, Lutjanidae e Serranidae em relação ao caráter plesiomórfico 

dos Perciformes marinhos. De fato, a possível explicação para a estabilidade cariotípica 

encontrada nesse grupo é consequência da ausência de barreiras eficientes nos ambientes 

marinhos e associados com a capacidade dispersiva dessas populações que permitem uma 

maior conectividade entre as populações distantes. 
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5. REFERÊNCIAS 

 

As referências bibliográficas, citadas no presente estudo, se encontram reunidas no 

final desta dissertação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 C. faber, L. synageris, P. corvinaeformis e R. randalli compartilham um número 

modal de 2n = 48 cromossomos acrocêntricos, reforçando a hipótese de 

conservadorismo cromossômico encontrado em muitos Perciformes marinhos; 

  S. radians que apresentou um número modal de 2n = 46 cromossomos 

(24m/sm+22st/a), e as inversões pericêntricas e/ou fusões se destacam como os 

principais mecanismos responsáveis pelas modificações cariotípicas nas espécies desta 

subfamília; 

 C. faber, R. randalli e S. radians representam a primeira caracterização cromossômica 

para costa brasileira; 

 A redução da quantidade de heterocromatina na porção centromérica em C. faber, L. 

synageris, P. corvinaeformis e R. randalli  parece favorecer a estabilidade cariotípica 

nessas espécies e em outras espécies de Perciformes marinhos; 

 S. radians apresentou sítios ricos em GC em regiões terminais; 

 Todas as espécies apresentaram RONs simples e foram comprovadas pelo 

mapeamento cromossômico do DNAr 18S, exceto para C. faber que os resultados da 

FISH não foram bem sucedidos; 

 O mapeamento cromossômico dos genes ribossomais 5S foram localizados na região 

pericentromérica para todas as espécies; 

 A técnica do DNA barcode se revelou uma ferramenta poderosa e útil na identificação 

das espécies de P. corvinaeformis e S. radians; 
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